
 

 

Spoštovani hokejski prijatelji, starši in vsi ljubitelji najhitrejše igre na svetu! 
 

 
Vse hokejiste vseh starosti VABIMO  na hokejsko izpopolnjevanje v 

tradicionalni poletni hokejski kamp bratov Hiti! 
 

 
 
 
UVOD 
Vabimo vse hokejiste vseh starosti na hokejsko izpopolnjevanje v tradicionalni poletni hokejski kamp 
bratov Hiti!  
20 letna tradicija izvajanja hokejskih kampov, je prinesla veliko izkušenj trenerjem, ki delajo z mladimi 
ter sodelovanje s priznanimi mednarodnimi hokejskimi strokovnjaki. Kamp je dobil izjemno oceno tudi v 
mednarodnem merilu, tudi zaradi izrazito lepega okolja, kamor pridejo otroci iz različnih držav, 
predvsem Evrope, letos tudi iz Kanade. Glavni vodja kampa, Gorazd Hiti je v svoji dolgoletni trenerski 
karieri skozi svoje roke popeljal največje hokejske zvezde. Med njimi tudi našega najboljšega NHL - ovca 
Anžeta Kopitarja, ko je imel komaj 8 ali 9 let. Anže je kamp obiskal kar 5 krat. Poleg njega so poletne 
kampe redno obiskovali tudi Robert Kristan, Rok Tičar, Žiga Jeglič , Žiga Pance, Andrej Hočevar, Matej 
Hočevar in še bi lahko naštevali.  
 
 

 

http://www.rudi-hiti.si/


 

 

 

TERMIN: 

Letošnja termina sta od 30.6. – 5.7. in 7.7. – 12.7.2014. Kot običajno se vsi tisti, ki stanujete v hotelu, 
zberemo že en dan prej, torej, 29.6. ali 6.7.2014. Hokejisti so nastanjeni v Sava Hotels & Resorts, kosilo 
pa je ravno tako organizirano v Hotelu Park****.  

 

 

TRENERJI -  INŠTRUKTORJI: 

Peter Andersson in slovenski trener hokejskih vratarjev, Peter Škrabelj 

 

 

47-letni Peter Anderson je mesto branilca mreže spoznal z vseh možnih zornih kotov. Po zaključku 
uspešne kariere se je leta 2005 udeležil seminarja tretje stopnje vratarske šole in prejel najvišjo oceno 
izobraževalnega sistema švedskih inštruktorjev. Leta 2006 je začel sodelovati v posebnem 
izobraževalnem programu , ki ga je pod svojim okvirjem uvedla Švedska hokejska zveza. Letos je postal 
glavni trener hokejskih vratarjev pri Švedski hokejski reprezentanci do 16 let. 

Letošnje leto, pa je Peter Andersson prevzel vodenje vratarske šole Henrika Lundquista na Švedskem.  

Anderssonove mednarodne izkušnje vključujejo sodelovanje v kampu vratarjev v Rusiji in Ameriki 
(Florida), kjer je nastopil v vlogi glavnega inštruktorja vratarjev. Kot  glavni trener vratarjev, pa deluje v 
klubu elitne norveške lige, Stavanger Oilers in z njimi že drugič zapored postal norveški prvak. . 

 

 

 

  



 

 

 

 

Dan Reja 

 

V letošnjem letu, pa smo za vas pripravili dodaten program. Na kamp prihaja kanadski trener, DAN REJA. 
Dan je v svoji trenerski karieri veliko pozornost dal tako imenovanemu stickhandling-u, kar bo na 
letošnjem kampu izjemna pridobitev.  

Dan je bil draftan s strani Washington Capitalsov v ligi NHL. Igral je tudi tri leta za Junior (OHL) in sedem 
let profesionalno v ligah ECHL, WCHL, CHL, v Nemčiji in Italiji.  

V svoji 20 letni karieri je bil inštruktor v različnih hokejskih šolah, vključeno s kampi v Torontu, Dallasu, 
Severni  Carolini, San Franciscu, San Jose-ju, Minnesoti in New Yorku. Poleg tega je sodeloval s TEAM 
CANADA U18 in kanadsko žensko reprezentanco do 22 let.  

Vsako leto dopolnjujemo seznam trenerjev. Kot že nekaj let doslej pa bodo zopet z nami: Rudi in Gorazd 
Hiti, Aci Ferjanič, Janez Finžgar, Erwin Kostner, Heikki Maelkiae in poleg naštetih še slovenski in tuji 
hokejski zvezdniki, Rok Tičar, Žiga Jeglič.. ki bodo nastopali v vlogah demonstratorjev!  

 

 

CENA: 

Cena kampa se že leta ne spreminja: 

Znesek kampa znaša:     1. PAKET HOTEL( vse vključeno) -  460 EUR 

       2. PAKET KOSILO(brez bivanja) -  290 EUR  



    

       1.a PAKET HOTEL (plačilo do 15.5.) – 10%=414 EUR 
       2.a PAKET KOSILO (plačilo do 15.5.) – 10%=261 EUR 

    
      1.b. PAKET HOTEL (oba termina) – 828 EUR 

      2.b. PAKET KOSILO (oba termina) – 493 EUR 

 
Skupinam nad 5 otrok nudimo dodaten popust. 
 

NASTANITEV IN KOSILA 

Mednarodni hokejski kamp je lansko leto sklenil dogovor s Sava Hotels & Resorts, kjer so v Hotelu 
Park**** nastanjeni naši hokejisti. Hotel vsebuje 4 zvezdice. Poleg odlične hrane imajo hokejisti na voljo 
tudi obiske v Wellness Živa. Paketi, ki ne vsebujejo hotela, ampak camp + kosilo so ravno tako 
organizirani v Hotelu Park. Skupinam nad 5 otrok, nudimo dodaten popust.  

 

 

 

PRIJAVA 

Vse dodatne informacije in ONLINE PRIJAVA, je na naši spletni strani http://www.rudi-hiti.si/?id=4 

Za vsa morebitna dodatna vprašanja pokličite na tel.št. 041 751 595 ali 041 672 084. 
 

Toplo vabljeni! 
 

Ekipa Mednarodnega kampa bratov Hiti 
 

M: + 386 41 751 595 

F: + 386 1 300 77 73 

info@rudi-hiti.si 
www.rudi-hiti.si 
skype:alenka229 
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