
MALMÖ REDHAWKS 

Arenagatan 15 

215 32 Malmö 

040 64 20 600 

malmoredhawks.com 

 

 

Pressmeddelande Malmö Redhawks 

 

Medspelaren, en utbildning för hela livet 

Malmö Redhawks har länge arbetat utifrån värdegrunden hjärta, kvalitet och 

stolthet. Klubben tar nu arbetet ett steg längre. Tillsammans med 

fastighetsbolaget Wihlborgs, som i många år varit stolt partner, har Redhawks tagit 

fram Medspelaren – en utbildning som ska ge ungdomar en stark grund att stå på 

genom hela livet. Utbildningen sträcker sig genom alla åldersgrupper och syftar till 

att skapa starkare juniorlag och därmed förbättrade förutsättningar för att fler 

spelare ska nå A-laget och landslaget. Samtidigt syftar satsningen till att ge 

deltagarna en grund av sunda värderingar, värdefulla egenskaper och kunskaper 

som de kan ha med sig genom livet, både på och utanför isen. 

 

”Med den position vi har som hockeyförening följer ett stort ansvar och därmed 

också unika möjligheter att bidra positivt till regionens utveckling”, säger Jens 

Hemström, Affärsutvecklingschef på Malmö Redhawks. ”Utifrån vår värdegrund vill 

vi ge våra spelare en utbildning som inte bara gör dem till duktiga hockeyspelare, 

utan också till bra medmänniskor. Varje vecka träffar vi så många barn, ungdomar 

och unga vuxna att det vi gör sätter avtryck även utanför isen, både på skolor och 

på arbetsplatser. Spelarna får genom utbildningsprogrammet en bra grund för hela 

livet, även om de väljer att inte fortsätta med ishockeyn.” Utbildningen vänder sig 

till alla i klubben, från barn i skridskoskola, via ungdomsspelare, till färdiga SHL-

spelare. Träning och kunskap kring funktionell teknik, spelförståelse, kost och 

hälsa kombineras med konkret utbildning kring värderingar, attityder, språkbruk, 

laganda, ledarskap, arbetsmoral och personlig utveckling. 

 

I de högre stegen får utbildningen en anpassning efter individens förutsättningar 

och inriktning. Alla ledare och tränare ska följa utbildningsplanen, vilket garanterar 

att deltagarna, oavsett nivå, får ta del av samma pedagogiska program. ”Vi tycker 

att ännu fler ska se ishockeyns positiva kraft i samhället, både spelare, publik och 

sponsorer”, säger Jens Hemström. ”Genom att erbjuda en utbildning som ger 

konkreta mervärden för spelarna vill vi uppnå det. Med utbildningen hoppas vi 

också locka fler att vilja börja med ishockey, både tjejer och killar, och också att fler 

fortsätter spela upp i åldrarna. Med fler och bättre spelare får vi starkare juniorlag  

 



 

 

 

och det ökar förutsättningarna för att få fler spelare som når A-laget och 

landslaget.” 

 

”Utbildningen kommer även att ge hälsofördelar för hela samhället och skapa 

positiva mervärden i regionen”, säger Hans Andersson, Affärsutvecklare på 

Wihlborgs. ”Välutbildade ungdomar med en aktiv livsstil och sunda värderingar blir 

bra ambassadörer för klubben och sporten samtidigt som de kommer att bli 

eftertraktade på arbetsmarknaden.” 

 

”Det enda vi kräver i gengäld är att deltagarna vill vara bra medspelare, med en 

schysst attityd och stort hjärta” säger Jens Hemström. ”Genom att lägga en grund 

som bygger på respekt, tolerans, laganda och kunskap skapar vi inte bara 

hockeyspelare – vi skapar bra medspelare.” 

 

För mer information, kontakta Jens Hemström, Malmö Redhawks 

0708-11 98 28 eller jens.hemstrom@malmoredhawks.com 


