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HELHETEN ÄR STYRKAN
Vårt starkaste ledord inom juniorverksamheten är Helhet. Att träna och spela på juniorelitnivå innebär en fantastisk utmaning sam-
tidigt som det är förknippat med ett stort ansvar. Optimal prestation på isen är lika viktig som optimal prestation vid sidan av den. 
Vi i Växjö Lakers tror starkt på att en lyckad kombination av dessa delar leder till en lyckad såväl sportslig utveckling som trygghet 
på det sociala planet.

Genom god utbildning genom både vårt hockeygymnasium där den individuella träningen sker samt genom lagträningen med J-lagen 
ska våra spelare i J-verksamheten få en gedigen utbildning som ska leda till att vi i Växjö Lakers fostrar framtida elitspelare på seniornivå.

Tryggt boende
För elever som flyttar till Växjö bistår klubben med boende. I årskurs 1 bor eleverna i elevboende som består av korridors-
rum. Eleverna äter frukost och middag i elevhemmets matsal måndag till fredag. I huset finns det fritidspersonal vissa tider 
av dygnet. Efter årskurs 1 flyttar eleven till en mindre lägenhet anvisad av klubben. Boende, skola och ishall ligger på cykel-
avstånd.

I samband med morgonträning finns det alltid ett förstärkningsmål att tillgå. För inflyttade elever finns det i samband med kväll-
sträningar matlåda från klubbens egen restaurang.
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Utbildningsprogram
• Samhällsprogrammet erbjuder en 

beteendevetenskaplig och en sam-
hällsvetenskaplig inriktning.

• Naturvetenskapliga programmet 
erbjuder en naturvetenskaplig och en 
samhällsvetenskaplig inriktning.

• Vård och omsorgsprogrammet 
erbjuder fördjupningar mot akutsjuk-
vård sjukhus, akutsjukvård hemsjuk-
vård och psykiatri.

• Ekonomiprogrammet erbjuder en 
juridisk och en ekonomisk inriktning.

Tätt samarbete med skolan
Om du blir antagen på hockeymässiga grunder ska du också välja 
ett av de program som klubbens samarbetspartner erbjuder. 
Växjö Lakers samarbetar med är Växjö Fria Gymnasium. Det är en 
fristående skola med cirka 400 elever där cirka en fjärdedel består 
av idrottselever ifrån 5 olika idrotter.

På Växjö Fria Gymnasium (www.vaxjofria.se) väljer du något av 
våra fyra utbildningsprogram som möjliggör idrott. Varje program 
innehåller olika inriktningar och fördjupningar där du även skall välja 
en inriktning på ditt program. Ishockeyn är formellt sett ingen inrikt-
ning utan en del inriktning och en del fördjupning.

Profilidrott
Växjö Fria Gymnasium har i samarbete med Växjö Lakers startat 
ytterligare en utbildning med hockeyprofil. En så kallad profilidrott 
som inte är detsamma som NIU.

Ansökan på denna utbildning görs på samma sätt som till de program 
som ligger utanför NIU och intag är endast betygsgrundande. Skillnaden 
mot andra program är att det ingår 200 poäng idrottsinriktning.



Växjö
Kronobergsgatan 10
0470-72 00 00

Älmhult
Norra Esplanaden 11
0476-565 60

Ljungby
Storgatan 26
0372-666 30

Välkommen till ett försäkringsbolag med allt under 
samma tak. Bank, försäkring och fastighetsförmedling.

Varför valde du Växjö Lakers hockeygymnasium och vad har utbildningen betytt för din utveckling som hockeyspelare?

Jag valde Växjö Lakers hockeygymnasium för att det verkade som ett 
bra sätt för mig att utvecklas som hockeyspelare. Jag kände att skolan 
verkade bra och likaså Växjö Lakers. Jag kände också att det var skönt 
att välja Växjö för att jag bor och har bott i Växjö hela mitt liv. 

Det som har betytt mycket i min utveckling på gymnasiet är att 
jag tränat  mina egna skills som man tränar mycket på hockeygym 
tiden. Detta har gjort att jag utvecklat saker som har varit lite 
sämre och gjort mig till en bättre spelare när det väl är match.

Jonathan Augustin

Jag valde Växjö Lakers hockeygymnasium därför att allt låg 
väldigt bra till. Skola, ishall och boende ligger som en triangel 
så det är smidigt transportmässigt. Sedan visste jag att det var 
en bra organisation med bra ledare och ett bra ställe för mig 
att utvecklas på med alla anläggningar etc.

Det har hjälpt mig ta mer eget ansvar på och utanför isen 
och utvecklat mer av mina skills, teknik och fart osv. Det är en 
väldigt seriös atmosfär att vara i vilket gör att det blir väldigt 
roligt att träna i varje dag.

Alexander Andersson



Office IT-Partner levererar 
Funktions-IT som tjänst,
du betalar för det du använder.

Läs mer om våra tjänster på
www.officeitpartner.se/vaxjo
Tel: 0470-77 99 99
E-post: info.vaxjo@officeitpartner.se

Ung men stark förening i hjärtat av Småland
2011 vann föreningen kvalserien och tog klivet upp i SHL. 
Samtidigt stod den nya VIDA Arena färdig. Föreningens 
elitverksamhet är framgångsrik och 2015 blev ett historiskt 
år då föreningen tog sitt första SM-guld efter att ha slagit ut 
Skellefteå i sjätte finalmatchen.

Inom Växjö Lakers Idrott AB ryms SHL-laget, J20-super Elit och 
J18 Elit. 2014/15 har totalt över 90 miljoner människor har sett 
Växjö Lakers på tv. 

Växjö Lakers drivs genom föreningen Växjö Lakers Hockey samt 
fyra bolag: Växjö Lakers Idrott AB, Växjö Lakers Fastighet AB, 
Arena Service i Växjö AB och VLH Event AB.

Föreningen Växjö Lakers Hockey består av Växjö Lakers ungdoms-
sektion upp till 16 år. Det gångna året hade Växjö Lakers Hockey 
624 aktiva medlemmar samt 172 ledare.



Växjö Fria GYMNASIUM
Besök oss på vaxjofria.se

Växjö Lakers
Storgatan 86
352 46  Växjö
Växel 0470-32 97 00

www.vaxjolakers.se
www.facebook.com/vaxjolakers
www.twitter.com/vaxjolakers

Så gör du för att söka:
Ansökningsblankett samt var du skickar din ansökan finner du på 
www.swehockey.se. Ansökningen MÅSTE gå genom förbundets 
blankett. Man anger 4 olika alternativ utan rangordning, därefter 
sorteras dessa efter 1 december.

Uttagning
Växjö Lakers scoutar under hösten vid olika tillfällen. Exempel på 
tillfällen då vi finns representerade är TV-pucken, U16 region- och 
elitcamper. Vi har under ansökningstiden en kontinuerlig genom-
gång av de spelare som söker oss.


