
 

 

 
 
 
 
Instruktörer som SweHockey-Futures anlitar till sina Camper! 
(alla instruktörer som visas här är inte alltid med på samtliga camper) 
 
Tomas Storm: Huvud-instruktör, utespelare. 
Thomas Storm har mer än 360 000 + timmars erfarenhet av ishockeyutveckling. med Storm 
Hockey Training får du ordning på de 202 moment, du behöver behärska för att vara 
konkurrenskraftig i dagens och morgondagens internationella ishockey, 
Tomas Storm har tränat och fostrat de kända -92 laget från Hammarby där Gabriell 
Landerskog, Fredrik Claesson och Patrik Nemeth ingick, Tomas Storm är en av Sveriges 
bästa ishockey utbildare. 
 
 
Daniel Broberg: Huvud-instruktör, utespelare.(DB Hockey) 
Daniel är en av Sveriges mest eftertraktade skill tränare, med 30 års erfarenhet som tränare 
och instruktör, från 5-åringar till NHL-spelare. Daniel har skapat en tydlig uppfattning om vad 
som krävs för att bli en riktigt duktig hockeyspelare.  
Daniel blandar Basic Skills, som skapar trygghet, självförtroende, med mer matchlika 
komplexa övningar och utmanar din komfortzon som tar dina Skills till nästa nivå. 
 
 
 
Magnus Hallin: Huvud-instruktör, utespelare 
En av Sverige, bästa instruktör för skridsko, Klubbteknik, Magnus är nogrann och 
inspereande insruktör som får ungdomar att utmana sig själv med edgen! 
Magnus är ofta anlitad av andra hockey camper bla, tidigare sweden select och Norths 
Sweden Academy. 
Utbildad inom Swe-Hockey 
 
 
 
Ansis Straupe: Huvud-instruktör, utespelare 
Ansis Straupe är en av världens skickligaste Powerskating instruktörer, med stor ambition 
engagemang att alltid leverera samt kombination med hans vilja att vara strukturerad och 
noggrann gör Ansis till en stor resurs för Swehockey Future. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Målvakts Instruktörer:  för SweHockey-Future 
 
Björn Bjurling: Målvaktsinstruktör (BB-Goalie camp) 
Efter nästan 350 SHL-matcher 4 A-Landskamper och 75 matcher i den högsta serien i olika 
ligor utomland vet Björn vad som krävs för att bli en komplett Målvakt. 
Med totalt 13 år som professionell ishockeymålvakt och 10 år som målvaktstränare har Björn 
en heltäckande erfarehet gällande träning för Målvakter. 
Med stor energi och ambitiös framtoning driver han sina målvakter på isen. Det största 
intresset är målvaktsspel och han brinner  för att få dela med sig av sina kunskaper och få dig 
att ta nästa steg i din utveckling  
 

Mike McCarthy: Målvaktsinstruktör. (BB-Goalie camp) 
är ursprungligen från Boston, men har bott i Sverige i över 10 år. Mike har en bakgrund som 
målvakt och har bland annat spelat college-hockey i USA.  

Han har en bred erfarenhet då han varit coach för olika lag samt arbetat som målvaktstränare i 
många år.  

Mike är instruktör på nästan alla BB Goalie Academy-camper och med sin djupa kunskap och 
stora driv är han ett stort tillskott på isen. 

 
Pontus Sjögren: Målvaktsinstruktör.  (BB-Goalie camp) 
Har spelat över 10 år på elitnivå i lag som Södertälje SK, Malmö Redhawks och Vita Hästen. 
Pontus vet vad som fungerar bra ute på isen och han är väldigt duktig på att förmedla sina 
kunskaper till yngre målvakter.  
Genom sitt eget spel på seniornivå har han dessutom hållit väl uppdaterad om de senaste 
trenderna inom målvaktsspel och har själv kunnat utvärdera dem i sin egen träning 
 
 
Axel Feichter : Målvaktsinstruktör. (BB-Goalie camp) 
 
Har den högsta målvaktsutbildningen i Sverige (steg 3) och har flerårig erfarenhet som 
målvaktsinstruktör. Han har spelat juniorhockey i Sverige och hamnade därefter i österrikiska 
EC Red Bull Salzburg. Efter fem säsonger med spel i flera internationella ligor, däribland två 
säsonger i ryska MHL har han stor erfarenhet av målvaktsspelet både i Sverige och i utlandet. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Christopher Heino-Lindberg: Målvaktinstruktör.  (BB-Goalie camp) 
 
spelade flera säsonger i SHL och Hockeyallsvenskan där han representerade klubbar såsom 
AIK, Färjestad BK och Hammarby IF.  
Heino hann bland annat med ett SM-guld, ett JVM och 28 junior- och pojklandskamper innan 
en skadad ljumske gjorde att han fick lägga sin egna karriär på hyllan.  
Till vardags är Heino aktiv som målvaktstränare i AIK i Hockeyallsvenskan och han har 
jobbat med målvaktsträning sedan 2011. Genom sin gedigna erfarenhet av både eget spel och 
som målvaktstränare han mycket att förmedla gällande målvaktsspel. 
 
 
Richard Olander : Målvaktsinstruktör. (BB-Goalie camp) 
har varit instruktör för BB Goalie Academy ända sedan starten. Richard är en välutbildad 
målvaktstränare (steg 3) inom både isträning och fysträning och har varit huvudansvarig för 
målvaktsträningen i olika klubbar.  
Richard har ett genuint intresse för målvaktsspelet och dess teknik, och drivs av att se 
målvakterna utvecklas i positiv riktning. 
 
 

 
 
 
Utespelar-instruktörerna, Målvakts-istruktörer:  
 
motsvarar det SWEHOCKEY-FUTURE eftersöker hos våra instruktörer:  
 
som att förmedla hockeyns ABC, att vara ambitiös men också med kunnande 
att sätta saker i en struktur och levererar det där lilla extra, det tror vi våra 
kunniga Föräldrar och barn förväntar sig! och är en viktig del av din individuella 
spelarutveckling”. 
 

 
 


