
Alla GötaTranebergs 99:or, 
nu kör vi Inlines!



Go, go, go - den 4 juni kör vi igång!

Åker du Inlines regelbundet under 
sommaren blir du bättre på åka   
   skridskor vilket gör dig till en 
      bättre hockeyspelare!

Javisst, nu kör vi igång vårt första Inlines-
pass, eller rullskridsko som det heter i 
Sverige, den 4 juni kl 18.00 på Grimstasko-
lans stora skolgård! Bättre förberedelse inför 
kommande hockeysäsong kan du inte få!

Du blir en bättre hockeyspelare om du 
tränar på Inlines...
Förutom att Inlines är häftigt och anses vara en 
av de coolaste sporter man kan hålla på med 
(enligt Sports Illustrated) så är Inlinesåkning 
bra för skridskotekniken ur alla aspekter. Den 
som tror att att man åker annrolunda på ett par 
Inlines får tänka om - det finns bara ett typ av 
skridskoskär och det är ingen som helst skill-
nad att åka skridskor med hockeyrör än att 
åka Inlines. Men det känns lite annorlunda när 
man är lite ovan, men det går snabbt över.
Många proffshockeylag i Ryssland tränar 
Inlines och hastighetsskridskoåkning, vilket 
även en del proffslag i Kanada gör. Vancouver 
och Ottawa har speciella Inlinestränare som 
mellan säsongerna tränar sina hockeyspelare 
på Inlines. Även Hockeyklubben Färjestads BK 
har nu regelbundna träningar på Inlines. 

...och nu har turen kommit till Göta-
Traneberg 99:ors duktiga hockeylag!
Javisst är det så! Vi kommer att köra två pass 
innan du drar iväg på semester och tre till fyra 
pass efter semestern. Du får lära dig grundläg-
gande skridskoteknik, hur man bromsar, 
svänger, tar kurvor och så kommer vi göra 
roliga övningar blandat med tävlingar och an-
nat skoj. Du får hjälp av ett antal Inlinesåkare 
från Sveriges största och bästa Inlines- och 
skridskoklubb - Stockholms Speedskaters och 
dina hockeytränare. Självklart har vi tagit med 
oss discoanläggningen så att du får lite skööön 
musik att åka till. 

Saft och bullar till barnen och kaffe till 
mamma och pappa.
Vi dukar upp saft och bullar till alla barnen 
och kaffe till alla vuxna på vårt första tränings-
pass. Du vet väl förresten att Fredrik Nordmark 
och Conrad Herrström är med i Stockholm 

Speedskaters och att Fredrik förra året vann 
Stockholm Summer Games och knep bronset 
på Nationaldagsspelen!!

Ta med dig dina kompisar!
Alla får vara med på GötaTraneberg 99:ors 
Inlinesträning! Så ta med dig mamma, pappa, 
syskon, kompisar, hunden och alla andra du 
känner till Grimsta Skolans skolgård den 
4 juni - det finns gott om plats för alla!
Här hittar du kartan till Grimstaskolan:
http://www.hitta.se/ViewDetailsPink.aspx?Vki
id=gBNt3BRaKh5ny0t%2f4L0iEg%3d%3d&vad
=Grimstaskolan&var=

Du får även vara med och tävla på riktigt!
Den 6:e juni är du dessutom hjärtligt välkom-
men att vara med och tävla i Nationaldagsspel-
en som har ett Inlineslopp för barn (1000 m). 
Nationaldagsspelen är som ett OS i miniatyr 
och arrangeras av bland annat Stockholm 
Speedskaters. Tävlingarna går mitt inne i 
Hammarby Sjöstad. 
Läs mer på www.nationaldagsspelen.se

Vad behöver du för utrustning?
Det som krävs för att få vara med är att du har 
ett par rullskridskor så klart, hjälm (hockey-
hjälmen går bra), handledsskydd, armbågs-
skydd och knäskydd. Har du ingen utrustning 
så rekommenderar vi dig att gå till Powerslide-
butiken på Industrigatan 14 på Kungsholmen, 
tel:070-3553630, peter@powerslide.se (öppet-
tider: 14-19 vardagar, 12-16 lördagar) och in-
handla din utrustning.  Säg bara att du ska vara 
med och träna med Stockholm Speedskaters 
så får du rabatt. Tänk också på att du bör ha 
oömma kläder på dig som tål ett hål och smuts. 
Några i GötaTraneberg 99 har valt att hyra 
rullskridskor av Stockholm Speedskaters för 
500 kr per år. OBS! Det spelar ingen som helst 
roll vilken typ av rullskridskor du har men det 
är viktigt att hjulen kan rulla. Vi har nämligen 
märkt att en del barn har rullskridskor där 
lagrena i hjulen rostat ihop och då kan det vara 
bra att åtgärda det. Det gör du enklast i Power-

slidebutiken. Vi har ett par rullskridskor kvar 
för uthyrning men det kommer inte att räcka 
till alla. Först till kvarn gäller!

Men glöm inte bort att anmäla dig först!
Vi ser gärna att du anmäler dig senast den 1 
juni så att vi vet hur många som dyker upp på 
vår första träning (viktigt för antalet bullar som 
ska bakas bland annat... ;-)

Skicka därför ett mail senast den 1 juni till: 
jan.herrstrom@konferens.se 
eller ring til Jan Herrström på: 0730-21 54 31. 
Har du några frågor om vad som helst som rör 
utrustning eller träningen så tveka inte 
att ringa.

Vill du bli medlem i Sveriges coolaste 
Inlinesklubb - Stockholm Speedskaters?
Stockholms Speedskaters är en så kallade 
breddklubb där alla får vara med oavsett om 
man är nybörjare eller landslagsåkare. I Stock-
holm Speedskaters har vi alla typer av Inlines- 
och skridskoåkare och på Inlinessidan är vi 
Sveriges framgångsrikaste klubb sedan start-
en för 3 år sedan. Vi har cirka 200 medlemmar 
som åker Inlines på sommaren och skridskor 
på vintern. Våra träningspass förläggs oftast 
vid Sjöhistoriska Museet på Djurgården där 
vi tränar teknik och snackar Inlines. För barn 
kostar det 100 kr att bli medlem och för vuxna 
över 18 år 250 kr. 
Gå in och läs mer på www.speedskaters.se..

Sveriges coolaste hockeylag, 
GötaTraneberg-99, välkomna till 
en annorlunda och rolig typ av 
träning - Inlinesåkning!

Fredrik Nordmark knep bronset på Nationaldagsspelen 2007.

Johan Håmås, Sveriges bästa Inlineåkare genom tiderna och 
förståss medlem i Stockholm Speedskaters.

GötaTraneberg 99 - kanske världens coolaste hockeylag!

R2 Kids - Rullskridskor 
du kan hyra av Stock-
holm Speedskaters.
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Grimstaskolans skolgård

...i samarbete med:


