Välkommen till
HC Dalen
Sommarhockeyskola 2018
HC Dalens mycket populära sommarhockeyskola vänder sig främst till egna
medlemmar, spelare från andra föreningar är välkomna i mån av plats.
Tid / Plats

15 aug - 19 aug 2018, SkandiaMäklarna Center

Ålder

Spelare födda 2005-2010

Grupper

4 grupper med max 36 spelare/grupp. (32 utesp.+ 4 mv.)
Planerad gruppindelning är födda 05-06, 07-08, 08-09 och
09-10. Totalt antal anmälningar styr den slutliga
sammansättningen av grupperna.

Instruktörer

Klubbens egna tränare/juniorspelare.

Kostnad

2000 kr, i priset ingår två ispass per dag, fyspass, lunch,
mellanmål, lägertröja samt andra roliga aktiviteter.

Anmälan

Fyll i anmälningstalongen och lämna till kansliet. Efter ni
mottagit antagningsbesked vänligen betala anmälningsavgiften på 1000 kr på bankgiro 215-3054, senast 31/3.
OBS! Märk inbetalningskortet med ”Sommarhockeyskolan”
och skriv elevens namn, personnummer samt telefon.

Slutbetalning

1000 kr skall vara inbetalt senast den 31/5.

Återbud

Vid avbokning före 31/3 behåller föreningen 200 kr för adm.
kostnader, efter detta datum behåller föreningen 800 kr för
adm. kostnader. Resten återbetalas till dig mot uppvisande
av läkarintyg från allmän vårdinrättning som styrker
oförmågan att delta.

Försäkring

Samtliga spelare som har B-licens är försäkrade i Svedea.

Frågor

HC Dalens kansli, 036-690 25/26.
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ANMÄLAN SOMMARHOCKEYSKOLAN 2018
Namn:…………………………………………………Personnr:………………………….
Adress:………………………………………………..Plats i laget: ……………………..
Postnr och ort:……………………………………………………………………………...
Telefon
bostad:………………………………………arbete/mobil………………………………..
Mailadress:…………………………………………………………………………………..
Storlek lägertröja: …………………… (finns i storlekar 120, 140, 160,, S, M, L)

Meddelande till skolledningen angående medicinska skäl om kost, allergi m.m.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Insändes till:
HC Dalen
Box 88
562 22 Norrahammar
Eller: urban@hcdalen.se
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Information

Följande ska du ha med dig på hockeyskolan:
Komplett hockeyutrustning inklusive nyslipade skridskor.
Minst två klubbor om du är utespelare samt en
klubba för off ice-träning
Träningströja får du låna av oss
Hygienartiklar och handdukar
Fyskläder för inom - och utomhusbruk, se till att även ha
skor för både utom och inomhusbruk!
Innebandyklubba
Vattenflaska
Försäkring:
Licensierade deltagare är olycksfallsförsäkrade av
Svenska Hockeyförbundets försäkring
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