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TALENTFABRIKKEN
- Herning Ishockey Klubs Hockey Akademi

Det er et imponerende syn - pokalskabet i Herning 
Ishockey Klub. Og kun halvdelen af pokalerne er 
fremme, fortæller en stolt Lars Bach fra Herning 
Ishockey Klub (HIK). 

Man fornemmer et stort engagement og en enorm 
dedikation i ishockey-omgivelserne, der lugter 
meget af mand.

Imponerende resultater
HIK har igennem tiden udviklet ikke færre end 55 

spillere til A-landsholdet, ligesom mere end 30 % 
af alle draftede danskere i nordamerikanske NHL 
har en baggrund i HIK. Det er spillere som Frans 
Nielsen, Peter Regin, Frederik Andersen, Nicklas 
Jensen, Thomas Spelling og Oliver Björkstrand. 

Læg dertil et utal af danske mesterskaber i 
ungdomsrækkerne og på seniorniveau. Ganske 
imponerende.

På spørgsmålet om, hvordan man i HIK igennem 

mange år har opnået så flotte resultater, svarer 
ungdomstræner Lars Bach uden tøven, -vi har 
verdens bedste hockey akademi. Det handler om 
kultur, historie og kontinuitet. Drivkraften for os 
er ikke penge og berømmelse, men passion og 
vinderkultur. 
Lars Bach har været ishockey-træner i HIK i 35 af 
sine 49 leveår.

Talentklasser
Michael Mølgaard, formand i HIK, forklarer, 

-vi samarbejder med folkeskolen Sønderager i 
Herning. Når de talentfulde spillere kommer i 7. 
klasse, får de tilbudt at komme i Team Danmarks 
talentklasser, hvor der i hverdagen er fokus på og 
plads til både skolearbejde og ishockey. 

Formanden pointerer, at skolearbejdet altid 
prioriteres før sport. Lars Bach uddyber, – vi har 
det mål på akademiet hver sæson at udvikle 2-3 
ishockeyspillere, der kan begå sig i Blue Fox, som 
er den professionelle overbygning af HIK. Men vi 
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Dansk ishockey 

Stiftet 5. februar 1947

Debut i den bedste række: 1967/68

Blue Fox Herning A/S startede som professionel 
overbygning af HIK 1. oktober 1998.

16 x dansk mester

7 x pokalvinder 

160 børn og unge spiller ishockey i Herning 
Ishockey Klub og heraf er 47 særligt talentfulde 
spillere tilknyttet Hockey Akademiet. Akademiet i 
Herning startede i 2007 og er indirekte støttet af 
Team Danmark via Elite Herning.
 
Lars Bach, Dan Jensen og Adam Wozninski er 
fuldtidsansatte på Hockey Akademiet. Lars Bach 
har ansvaret for spillere under 13 år - og Dan 
Jensen for gruppen op til 20 år. Adam Wozninski 
har ansvar for klubbens 1.divsionshold.

har fuld fokus på, at de unge både skal udvikle sig 
i skolen og på isen. Og det sker ofte, at ishockey-
eleverne hæver deres karaktergennemsnit, når 
de kommer i 
talentklasserne. 
Efter endt folkeskole 
vejleder Hockey 
Akademiet de 
unge i forhold til 
uddannelser, der kan 
kombineres med 
ishockeyen.

Disciplin og hård 
træning
15 af akademiets 
47 spillere er for 
tiden en del af 
diverse U-landshold 
- selvom strategien 
er, at resultaterne 
på isen ikke er vigtige, før de unge rammer U15. I 
de helt unge årgange er teknisk og menneskelig 
udvikling det vigtigste. 

Dan Jensen, ungdomstræner Lars Bach, ungdomstræner

VI HAR VERDENS BEDSTE HOCKEY-AKADEMI

Men man træner hårdt og meget, 5-7 gange 
ugentligt, inklusive kampe. Et sådant liv kræver 
dedikation og motivation. -Vi har sjældent 

problemer med 
motivationen, 
fortæller Bach. -De 
unge hockeyspillere 
vil det her. De 
er her i klubben 
vokset op med, at 
disciplin og vilje 
er fundamentet 
for resultater og 
udvikling.

Det er uvist, om 
Herning Ishockey 
Klub bliver ved 
med at producere 
NHL-spillere og 
landsholdsspillere, 

men sikkert er det, at her blandt stave, is og 
hård træning drives en talentfabrik – udover det 
sædvanlige.

Herning Ishockey Klub:

er med helt i verdenstoppen i A-gruppen med 
lande som Canada, Rusland, Sverige, Finland og 
USA. U20- og U18-landsholdet er blandt de 12 
bedste nationer i verden.

Ishockey er på verdensplan en ret gammel sport og 
kom for alvor til Danmark i slutningen af 1920 érne. 
Før den tid blev ishockey spillet på søer og enge 
– når vejret tillod det! Det var navnligt spillere fra 
Kjøbenhavns Skøjteløber Forening – Danmarks 
ældste ishockeyklub, startet i 1869 – samt Silkeborg 

Skøjteløberforening fra 1896, som dyrkede den ny 
sport.

Dansk Ishockey Union har godt 4.000 medlemmer. 
Men trods det beskedne medlemstal, er interessen 
for dansk ishockey voksende. Det skyldes ikke 
mindst de danske spillere i verdens bedste 
ishockeyturnering, den nordamerikanske NHL.

Danmark er det land i verden, som målt på antallet 
af registrerede spillere har flest NHL-spillere.




