
Anmäl Dig på: 
www.mariarooth.com 

Kostnad internatelev:  4 200 

SEK (inkl. moms). I priset ingår 

alla måltider, ispass, aktiviteter, 

t-shirt samt diplom. 

 

Kostnad dagelev: 3 500 SEK 

(inkl. moms). I priset ingår lunch, 

mellanmål, ispass, aktiviteter,    

t-shirt samt diplom. 

 

Kostnad målvakt: 3 500 SEK 

(inkl. moms). I priset ingår 

samma som för en internatelev, 

men eleven bestämmer 

själv internat- eller dagelev. 

 

Syskonrabatt: Syskon nr 1 beta-

lar fullt pris, syskon därefter får 

700:-  rabatt. Rabatten gäller 

enbart på internatelever. 

 

Hjärtligt tack Maria för ett 

sådant engagemang! Det du och dina 

fantastiska ledare gör sörjer för att vi 

kommer att ha ett Damlandslag att se 

fram emot även när ni slutat. 

- Förälder - 

” 

Följ oss på: 

HALMSTAD ARENA 

V 31, 31 JULI - 6 AUG 

TJEJER FÖDDA ~1995—2008 

Facebook: Maria Rooth 

Instagram: MARIAROOTHHOCKEYCAMP 

Twitter: @mrooth27 



Sk olan är bara för tjejer! 

Maria Rooth är huvudin-

struktör på isen och hon assisteras av 

en hel del landslagsspelare samt 

andra duktiga ledare. Med ett år som 

collegetränare på högsta nivå för Uni-

versity of Minnesota Duluth (UMD) har 

hon samlat på sig enorma kunskaper 

från en av världens bästa damtränare; 

Shannon Miller. Skolans träningar och 

tankesätt genomsyras av lärdomar 

från college i USA samt även från Ka-

nada och så klart Sverige. De spelare 

som har intresse av spel på college i 

Nordamerika kommer att få mer insikt 

i hur man tar sig dit! 

 

Störst och mest omtyckt! 

 

Skolan är belägen i vackra sommarstaden Halmstad 

som har en fantastisk anläggning för ishockey! Sko-

lan är Sveriges mest populära hockeyskola för tjejer, 

och vår filosofi fokuserar på individen där alla blir 

sedda. Vi satsar på att utveckla individen både på 

och utanför isen. Vi har haft deltagare från nio olika 

länder och många kommer tillbaka år efter år. DET 

är ett bra betyg! 

 

 

Vackra sommarstaden Halmstad! 

Halmstad Arena erbjuder fantastiska träningsmöjlig-

heter för en sommarhockeyskola; 2 1/2 isytor, inom-

hushallar, äventyrsbad, samt mängder av gräsytor! 

Ispass, internmatcher, kompisanda, minnen för  

livet och en massa annat skoj tillkommer!  Vi erbju-

der internatboende på fina Sannarpsskolan som 

ligger på fem min promenadavstånd från arenan. 

Målvakterna kommer under veckan att erbjudas 

några specialpass med väl utbildade målvaktsträ-

nare. Alla målvakter får dessutom komma till lägret 

till reducerat pris! 

Värt att veta... Varför ska man välja  

Maria Rooth Sommarhockeyskola? 

Här är ett axplock... 

1.  Skolan riktar sig bara till tjejer, vilket innebär 

att tjejerna får uppleva en osannolikt rolig och 

inspirerande vecka med likasinnade kompisar. Vi 

ledare ser till att alla tjejer känner sig "sedda", vilket 

vi anser vara en av våra viktigaste uppgifter! 

 

 

 

 

   

2.  Skolan har en övervägande del kvinnliga 

ledare, alla med en unik och genuin bak-

grund som gett dem otroliga kunskaper i hur man 

bäst tränar tjejer. Många av ledarna kommer från 

svenska damlandslaget, alt. Riksserien och de har 

varit enormt uppskattade av såväl spelare som för-

äldrar.   

 

 

 

 

3.  Vi vet hur man tränar tjejer! Vi har all kun-

skap som krävs för att göra deltagarna till 

framtidens stjärnor. Vi brinner för att lära ut och un-

dervisa hockey till nyfikna tjejer som vill bli bättre i 

sin sport. Vi garanterar en lärorik vecka med en 

massa skoj!  


