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 | Børnene på sommerlejren er helt til ned til syv år, men alle lytter interesserede og opmærksomme efter. Matt Bertani 
(t.h.), der er en af assistenttrænerne i NHL-klubben New York Islanders, er i Herning for andet år i træk, og den erfarne 
træner er tydeligvis et scoop. Han formår at holde de unge fanget. Foto: Flemming Hansen

 | Hver af de fire grupper på hockey-campen har to daglige træningspas på 
isen. Når holdene ikke er på isen, er der blandt andet fysiske øvelser, så alle 
er godt brugte efter 10 timer i Kvik Hockey Arena hver dag.

 | Man behøver ikke at være ret 
gammel for at have styr på sit 
skøjteløb. NHL-træneren Bertani 
er imponeret over det høje niveau, 
som han oplever i Herning. 

 | Mange instruktioner foregår på 
engelsk, men trænerne viser også i 
praksis, hvordan de skal gennemføres, 
og der er også danske hjælpere, der 
kan oversætte for børnene.

 | Der er endnu ikke lagt is på 
i hal 2, så her kan deltagerne 
på sommercampen »slappe af« 
med et spil almindelig hockey i 
pauserne fra træningen på isen og 
de øvrige aktiviteter.
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ISHOCKEY Det er bestemt ikke alle skole-
elever, der benytter sommerferien til bare at 
falde sammen på sofaen og lave ingenting. 

De godt 120 drenge og piger fra hele lan-
det, der har købt sig til en plads på Herning 
Ishockey Klubs sommercamp, får i den grad 
brændt krudt af. Fra i mandags og til og 
med i dag er der programsat aktiviteter fra 
klokken 08.00 til klokken 18.00 

Lørdag sluttes der af  med kampe, så alle 
deltagerne kan få lov at prøve nogle af  de 
mange nye tricks af  på isen.

Børnene, der kommer fra Danmark, 
Norge, Sverige, England og sågar én enkelt 
fra Spanien, undervises ikke af  hvem som 
helst. Hovedinstruktør er Matt Bertani, der 
er assistenttræner i NHL-klubben New York 
Islanders. Her har herningensiske Frans 
Nielsen spillet i mange år, og derigennem er 
forbindelsen til Herning opstået.

- Det er andet år, at jeg er her i Herning, og 
jeg nyder det virkelig. Børnene er glade, og 
jeg synes faktisk, der er mange spillere på et 
rigtigt højt niveau, vurderer Matt Bertani i 
en lille pause, mens det ene hold går af  isen, 
så ismaskinen kan gøre sit arbejde, inden 
næste hold kommer på.

Hjemme i New York arrangerer Bertani 
også sine egne sommercamps for børn, så 
selv om hans hovedfokus er arbejdet med 
stjernerne i NHL, har han også lang erfaring 
med at arbejde med børn.

- Jeg nyder virkelig at være omkring bør-
nene. De er umiddelbare og glade. Jeg lærer 
også noget her, som jeg kan bruge derhjem-
me. Jeg oplever nogle øvelser her i Herning, 
som jeg også kan bruge derhjemme, og sam-
tidig er jeg med til at give noget inspiration 
til folkene her, fastslår han.

10-årig spiller: Jeg bliver bedre her
At instruere de danske børn er lig med nogle 
lange arbejdsdage i Herning, men han bru-
ger også ugen i Danmark som en slags ferie 
væk hjemmefra.

- Når man til dagligt bor i New York, er det 
dejligt at gå rundt i en stille og rolig by som 
Herning. Det er ikke nær så hektisk, og man 

kan slappe mere af. Jeg nyder at være her, og 
jeg er klar til at komme tilbage, hvis klub-
ben kan bruge mig igen, smiler den 41-årige 
træner, der ikke selv har nogen glorværdig 
karriere som spiller bag sig.

Men han har ungernes fulde opmærksom-
hed. Hans instruktioner kommer naturligvis 
på engelsk, men der er lokale hjælpe med på 
isen, der sørger for at oversætte.

- Nej, det er ikke svært at følge med. Der 
bliver snakket engelsk, men der bliver også 
sørget for, at alle kan forstå. De viser jo også 
øvelserne, så det er ikke så svært, fortæller 
10-årige Mads Emil Grønbæk Nielsen, som 
er ét af  de lokale børn, der er med i denne 
uge. 

Mange er kommet langvejs fra. Det gælder 
eksempelvis 10-årige Alex Repstock-Rom-
me, der til daglig spiller i Gentofte.

- Vi er fire fra klubben, der er her. Jeg var 
her også sidste år, og jeg synes, det er su-
pergodt. Vi prøver nogle ting, som vi ikke 
gør hjemme i klubben. Der er meget teknisk 
træning, og jeg er sikker på, at jeg bliver en 
bedre spiller af  at være med her, fortæller 
Alex Repstock-Romme.

EM og Cup rykkede Campen
Deltagerne kommer fra forskellige klubber, 
men det er nemt at få nye venner, når man 
er med i Herning.

- Ja, vi har det supergodt sammen. Vi fire 
fra Gentofte bor sammen i et sommerhus, 
mens vi er her, men vi lærer jo også mange 
andre at kende. Det er supergodt, smiler han.

Herningensiske Mads Emil erkender, at 
det koster kræfter at være med.

- Ja, man er da træt, når man kommer hjem 
om aftenen herfra. Man bruger mange kræf-
ter. Men det er også sjovt, og man lærer en 
helt masse, understreger han.

Deltagerne i år skal være født mellem 
2002 og 2009. Det er et stort spring i alder, 
men deltagerne er inddelt i fire store grup-
per efter alder. Grupperne har hvert deres 
navn. Detroit, Toronto, Rangers og Jokerit, 
som alle henviser til store hockey-klubber, 
hvor herningensere spiller eller har spillet. 

Det er sportschef  Lars Bach fra Herning 
IK, der er ansvarlig for hockeycampen, og 
han er glad og tilfreds med årets udgave. 

- Vi mangler lige 30 børn i forhold til tidli-
gere, fordi vi har været nødt til at lægge det 
i denne uge, hvor skolebørnene nogle steder 
allerede er i gang. Men vi skulle lige forbi 
EM i cykling og Vildbjerg Cup, før vi kunne 
gennemføre vores uge. Men alle er glade her, 
og mange er begyndt at sprøge om næste år 
allerede, fortæller Lars Bach.

NHL-trænere 
giver tips  
til de unge
En stor flok hockeyglade drenge og piger fra fem 
nationer er på hockeycamp hos Herning Ishockey Klub 
i denne uge. De er i gang fra morgen til aften under  
kyndig vejledning fra NHL-trænere


