Pressmeddelande 2014-06-04
De tacklar framtiden: skola, förenings- och näringsliv
samverkar för nytt hockeygymnasium
Hösten 2015 startar ett lokalt hockeygymnasium i Luleå. Fler ska få
chansen att utvecklas inom sin idrott. Utbildningen välkomnar både tjejer
och killar.
– Det innebär att vi blir mer jämställda mellan könen. Det är ett vinnande
förslag för skola, närings- och föreningsliv, säger barn- och
utbildningsnämndens ordförande Ingrid Norberg.

Idag erbjuder Luleå gymnasieskola flera idrottsutbildningar med sikte på nationell elit.
Utbildningarna är godkända av riksidrottsförbunden och Skolverket, så även
hockeyutbildningen. Elever tas in på idrottsliga meriter, även ungdomar utanför Fyrkanten
kan söka om de får sin hemkommuns godkännande.
Det lokala hockeygymnasiet startar hösten 2015 med 10-16 platser och är bara sökbart för
ungdomar från Luleå och Fyrkanten. Intag sker via betyg.
Välmeriterade Kyrö tränar
Satsningen överensstämmer med Luleå kommuns Vision 2050. Enligt den är bredd och
spets inom idrottslivet varandras förutsättningar. Framtidsvisionen lyfter också fram
samverkan mellan kommun, förenings- och näringsliv inom idrottsverksamheter, vilket
hockeygymnasiet blir ett exempel på.
Eleverna ansöker om plats på skolans gymnasieprogram i vanlig ordning. Föreningen
Brooklyn Tigers står för tränarkompetens i form av välmeriterade Roger Kyrö (tidigare Luleå
Hockey och Brynäs IF).
– Genom att inte bara satsa på eliten utan också på bredden för både pojkar och flickor

ökar likvärdigheten. Det här ökar även chansen att behålla och utveckla talanger som
ännu inte blommat ut. Det är bra för ishockeyns framtid i Luleå och Norrbotten, menar
Andreas Lundqvist, styrelseledamot för Brooklyn Tigers.
Bank tar samhällsansvar
Näringslivet bidrar med ekonomiska medel till bland annat ledarutveckling. Bland de som
valt att gå in i samarbetet är Swedbank.
– Som ett led i vårt samhällsengagemang är det naturligt för oss att engagera oss i frågor

som rör unga människor. Att stödja Brooklyn Tigers i deras strävan att skapa ett lokalt
hockeygymnasium tillsammans med skolan i Luleå kommun är ett bra exempel på vårt
engagemang. Satsningen skapar förutsättningar att öka bredden inom juniorhockeyn och ger
killar och tjejer samma förutsättningar att utöva sin sport under gymnasietiden, berättar
kontorschef i Luleå Mattias Lundström.
Förutom ett lyft för framtidens ishockey är det lokala hockeygymnasiet även viktigt ur
individsynpunkt:
– Vi vet att idrott är en skyddsaspekt. Idrottar elever minskar risken att de börjar använda
droger eller hamnar i kriminalitet, dessutom bygger de en god hälsa för framtiden, avslutar
ansvarig rektor Susanna Morin.

Kontaktpersoner:
Susanna Morin, rektor: 0920-45 34 64, 072-210 39 94
Roger Kyrö, tränare: 070-298 33 41
Andreas Lundqvist, Brooklyn Tigers: 070-222 00 66

