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Bemutatkozó anyag 



Amiért létrejött az Egyesület 
Egyesületünk 2007 januárjában alakult meg azzal a céllal, 

hogy biztosítsuk gyermekeink egészséges fejlődését.  
 

2012 áprilisától Kanadai Magyar Hokiklub néven működünk. 
 

 

Miért pont jégkorong? 
 

• megtanít a közös célokért való küzdésre 

• fejleszti a fizikai kondíciót 

• erősíti a csapatszellemet 

• rávezet a csapat egyéni érdek fölé 

rendelésének örömére 

• kialakítja a kudarcok feldolgozásának 

egészséges módját 

 

• és mert szeretjük... 

 

• HOCKEY CANADA Budapesten 



HOCKEY CANADA 

Célul tűztük ki, hogy egyesületünk a HOCKEY CANADA elve szerint szervezi működését.  
 

 

Mi a lényege a HOCKEY CANADA világának? 
 

• minden játékosnak meg kell kapnia a lehetőséget, hogy részt vehessen ebben a 

nagyszerű játékban, elsajátíthassa a szükséges képességeket és módja legyen az elért 

eredményeket a játékban is kipróbálni  

 

 

 

 

 

 

 

• a HOCKEY CANADA célja nem feltétlenül az, hogy játékosokat küldjön az NHL-be, 

hanem az, hogy a tartalmas és élvezetes sportolás lehetőségét nyújtsa a játékosoknak, 

ami nem azt jelenti, hogy ne akarnánk a legmagasabb szintre eljuttatni sportolóinkat, 

hanem azt, hogy abban hiszünk, más, talán jobb útja is van ezen célok elérésének 

 



Szakmai mentorunk a Team Canada kilencszeres és a kanadai válogatott kétszeres edzője,  

háromszoros Spengler és Német kupagyőztes: 

Bob Leslie 
 

A szakmai irányítás és az edzők koordinálása kanadai vezetőedzőnk, szakmai igazgatónk feladata:  

Gary Daniel Clark 
 

Az általános menedzsment feladatokért a Testnevelési Egyetem adjunktusa felelős: 

Benczenleitner Ottó 
 

Az irányítást sikeres üzletemberekből álló Elnökségünk társadalmi kötelezettségvállalás keretében végzi. 
 

U16 serdülő edző: 

Ancsin László 

U14 kölyök edzők: 

Gary Clark, Ozsváth Ádám 

U12 előkészítő edzők: 

Gary Clark, Spiller István, Kirsch György, Borbás Gergely, Ozsváth Ádám  

U8 – U10 mini és szupermin edzők: 

Borbás Gergely, Kirsch György, Bugár Attila, Csonka Tamás 

Bóta Gusztáv, Kopasz István, Vitárius Károly, Pilcsik Tamás 

Kapus edzők: 

Gary Clark, Spiller István 

Korcsolya: 

Lugosi Dóra 
Edzőinket megtalálod a kmh.sport.hu oldalon és a facebookon is!  

Egyesületünk stábja: 



Céljaink 
 

„Soha nem érünk el nagyobb eredményt, mint amekkora célt kitűztünk.” 

 

• minél több gyermeknek lehetőséget biztosítani az 

egészséges életmód megismerésére 

• összetartó közösséget fenntartani 

• megakadályozni a fiatalok elkallódását, az alkohol, 

dohányzás és kábítószer felé való fordulását 

• széles tömegsport bázisra építve sikeres csapatok 

összeállítása és szerepeltetése a korosztályos 

bajnokságokban 

 

• 2012/2013 szezon csapatai: 
 

• Női: EWHL osztrák női ligában felnőtt csapat indítása 

• U16: KMH – MAC közös csapat indítása a felsőházban 

• U14: KMH – MAC közös csapat indítása a felsőházban 

• U12: 2 önálló KMH csapat indítása A és B 

• U10: 5 önálló KMH csapat indítása 

• U8:   5 önálló KMH csapat indítása 

• U6:   folyamatos képzés és Tüske kupa 

• Skorpiók XI: 2.000+ gyerek oktatása a XI. kerületben 

• Toborzás: 200+ U6, U8, U10 játékos igazolása 



Otthonunk... 
 

Hosszú előkészítések után 2012 áprilistól 

megnyílt egy 15 éve kihasználatlanul álló 

sportcsarnok és a jégkorong budapesti és 

magyarországi történetében egy új fejezet 

kezdődik... VELETEK EGYÜTT! 
 

Tüskecsarnok – Skorpiók XI 

Buda első fedett verseny hokipályája  

TAO támogatással – Nektek!!! 

www.kmh.sport.hu 



Lépésről - lépésre 
 

A 2011-2012 sportágfejlesztési programunk eddigi eredményei: 

 

• Kanadai vezetőedzők alkalmazása az utánpótlás fejlesztésére 

• Veresegyházon 170 új jégkorongozó U8 és U10 korosztályokban: 4 új csapat 

• Esztergom - Tát 28 új igazolt játékos: 2 új csapat 

• az ország 3. legnagyobb létszámú egyesülete, minden 12. hokis a mi szineinket viseli 

 

• Megnyílt a 290 mFt-os beruházással létrehozott Tüskecsarnok jégpálya melyben dél-

budai kisiskolások százait fogunk a jégkorong sportba bevezetni 

• 88 óvoda és 17 általános iskola bevonása a XI. kerület Önkormányzatának 

támogatásával induló Skorpiók XI jégkorong oktatási programba 

• Szeptembertől induló jégkorong sportosztály 

• Szoros együttműködés a TE edzőképzésével 

• 100+ játékos felszerelés támogatása (50.000 Ft) 

• 4 nemzetközi tornán való részvétel. 

Bled (SLO), Fribourg (CH) 

 

2011-2012 évi költségvetésünk (Tüskecsarnokkal) 

  165.000.000,- (455.000.000,-) Ft volt 
 

... és nem állunk meg! 
 

A 2012-2013 évi tervezett kölségvetésünk 

  283.000.000,- Ft 

© KMH - 2012 



 Köszönjük a támogatást! 

Budapesti Vízművek – Horváth és Társai DLA Piper –  EON Magyarország  

Porsche Hungária – GUSTO – Pharma Road – anda Present – Veresegyház 

FD Consulting – Lakis – BOMBA! Energy – Invest Trade – S+H Portfolio 

Ernst&Young Magyarország ... és még 32-en 

© KMH - 2012 


