Välkomna till
AIK HOCKEY CUP – U11
12/10 - 2019

Allmän information
Lagavgift 800kr och spelaravgifter 350kr/spelare (2st ledare ingår i lagavgiften)
Därefter kostar det 150 kr/ledare.
Spelaravgift: 350kr per barn som skall vara betalda senast 30/9–2019 till vår kassör Niklas
Grundel via Swish. Märk inbetalningen med ”Klubb/lagnamn”.

•

En komplett förteckning över spelare och ledare skall så snart som möjligt sändas till
johan_sjogren@icloud.com dock senast fredag 13/9. Gärna i Excel.

•

Anmälan om eventuella matallergier skall bifogas med spelarförteckningen

•

Ledarrummet finns i entréplan, konferensrummet. Där finns fika till ledarna samt
matchprotokoll och övrig info hela dagen.

•

Matchprotokollen ska vara ifyllda av båda lag senast 30 minuter innan första
matchstart och därefter lämnas de i speakerbåset.
(kommer att finnas förtryckta på plats)

•

Eftersom spelschemat är tajt ber vi er att i god tid vara klara för match till utsatt tid.
Ingen lång matchvärmning på is, utan varje lag får 5 puckar var för att värma upp
målvakterna inför varje match.

•

Lunch och middag serveras en våning upp i gamla cafeterian. Er lagvärd kommer att
följa er till maten på utsatt tid. Ni får gärna meddela ifall ni ”inte” avser att stanna på
middag.

•

Det kommer att finnas AIK personal vid sliprummet ifall man behöver slipa skridskor
Skridskosnören och tejp finns att köpa i kiosken.

•

När ni lämnar omklädningsrummen efter cupen ska allt skräp ligga i utsatta
papperskorgar.

•

Toast, hamburgare och korv mm kommer att finnas att köpa under dagen. Även
lagad mat kan köpas på plats i det fall det blir över efter det att de som beställt mat i
förväg har fått sitt. Om ni skickar in beställning på mat för föräldrar så kommer det att
finnas att köpa för 90kr/pers.

Spelregler
För cupen gäller Svenska Ishockeyförbundets regler. Dock vill vi förtydliga följande, samt
göra er uppmärksamma att nedanstående gäller oavsett vad regelboken säger.
•
•
•
•
•

•

Matchtiden är 2x15 minuter.
1,5 min byten. Alla spelar lika, ingen toppning får förekomma.

Utvisning = straff (fälld spelare lägger straffen)
Tacklingar är ej tillåten

Maxiplan
Cupen arrangeras för spelare födda 2009 eller senare.

Domare:
Matcherna döms av våra egna föreningsdomare. Stötta dem i deras beslut, då detta också är
en del av deras utbildning. Diskussioner och påtryckningar på domare accepteras inte.
Matchdräkt:
Vid lika färg byter bortalaget tröjor. Ta med en matchtröja i vuxenstorlek till er lagvärd.
Matchprotokoll / Cuponline:
Strykningar och ändringar fylls i och meddelas cupsekretariat senast 30 min före matchstart.
Statistik kommer att föras manuellt i sekretariat, ej på cuponline.
Matcherna kommer inte sändas på Livearena.

Omklädningsrum
Omklädningsrummen är uppmärkta för respektive lag som ni behåller hela cupen. Nycklar
kvitteras ut vid ankomst, kontakta lagvärden. I det fall nycklar försvinner är klubben tvungen
att ta ut en summa som motsvarar låsbyte. Om ni har flickor i laget så finns möjlighet att byta
om i ett eget omklädningsrum. Kontakta lagvärden om detta.

Mellanmål
Er lagvärd kommer att förse er med en låda innehållandes mellanmål till anmälda spelare
och ledare.

Tävlingar och aktiviteter
Under dagen kommer där finnas olika aktiviteter och tävlingar samt lotterier. Mer information
om det kommer att finnas på plats.

Öppet hus för publik och anhöriga
En av våra lokala sponsorer som vi är lite extra stolta över som Härnösandsbor är de
internationella väskmakarna Sandlund/Hossain som inte bara säljer väldigt fina väskor.
Väskköpen gör att man bidrar till att en familj i Bangladesh får en egen ko. Detta hållbara
arbete kan ni se mer om här https://youtu.be/p7kPT9bBHE0
Sandlund/Hossain kommer att ha extra öppet i sitt showroom/butik speciellt för denna
hockeycup så passa på att ta en sväng förbi dom och få nått gott i glaset och se deras
otroliga väskor. Det kommer att finnas en Hockey Cup rabatt.

Karta - https://goo.gl/maps/QRkELY6znmeBqMT86

Kontaktperson
Vid eventuella frågor kontakta
•

Johan Sjögren 073-966 84 23 / johan_sjogren@icloud.com

