
ÖREBRO HOCKEY



”Det viktigaste för oss är att vi har utrustning som är anpassade för 
våra behov och att den tål den höga belastningen vi har, det skulle 
jag säga är de två nyckelfaktorerna. Bättre träningsfacilite-ter och 
utrustning samt individualiserad träning, prehab inkluderat, har 
bidragit jättemycket till vår utveckling de senaste två åren”.

Mattias Mattsson, 
Ansvarig Fystränare, Örebro Hockey

Skivstänger och viktplattor från ZIVA förvaras prydligt i gym-
met och utgör en viktig del i träningen.

champions 
really do extra



Ishockey är ingen lätt match. Det är fysiskt, 
tungt och krävande och ställer höga krav på 
spelarna, både gällande matcher och inte 
minst i träning:
- Föreningens, och mitt, huvudsakliga mål är 
att genom rätt träning och långsiktiga insat-
ser få varje enskild spelare i Örebro Hockey 
till att bli sitt bästa jag. Detta involverar såväl 
gemensamma träningspass, både på och 
av is, som individanpassad personlig trä-
ning, förklarar Mattias Mattsson, fystränare 
på Örebro Hockey. 

- Vi behöver kunna anpassa träningen efter 
våra spelare och inte tvärtom. När vi fick ut-
rymme att bygga ut och förbättra våra trä-
ningsfaciliteter satsade vi på mångsidighet 
och kvalitet. I slutet av dagen är det absolut 
viktigaste för oss att våra spelare är skade-
fria. Under de senaste två åren har vi haft en 
träningsnärvaro på över 95 % och det tror jag 
beror på tre faktorer: vi individanpassar trä-
ningen, vi följer upp varje spelare och dennes 
utveckling med jämna mellanrum och jobbar 
i mycket större utsträckning med förebyg-
gande träning - prehab och inte rehab.



UTRUSTNING FÖR CHAMPIONS

Apirosport har levererat träningsutrustning till Örebro Hockey i sex år - ungefär 
lika lång tid som laget krigat i SHL. För två år sedan byggdes föreningens lokaler 
ut och det satsades även mycket på att uppgradera föreningens träningsfaci-
liteter. Kraven som ställs på utrustningen är rakt på sak och utan krusiduller:
- När vi väljer maskiner och utrustning är det alltid funktion före form som gäller. 
De behöver kunna leverera precis det vi önskar, på exakt de sätt vi önskar och på 
den punkten har ni varit spot on redan från början, förklarar Mattias Mattsson.

- Vi var tidigt överens om att vi ville ha en leverantör med helhetstänk, fortsätter 
han. Utrustning, service, reparationer, beställningar - alla ärenden ville vi kunna 
ta med en och samma leverantör för att underlätta arbetsgången för oss själva 
och även den pucken löste ni. Dessutom var ni behjälpliga med utrustning från 
varumärken som inte var era egna och det var det som avgjorde det för oss. Vi 
fick helt enkelt ut mest av Apirosport som helhetsleverantör och vi har också 
fått ett jättefint bemötande från alla inblandade genom åren.



150m2 friviktsyta med all tänkbar utrustning för både styrke-
träning, funktionell träning och gruppträning.
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