Välkommen till Tomas Holmström Hockeyskola
som presenteras i samarbete med Piteå Hockey och
Sparbanken Nord, vecka 32, 6-11 augusti 2018
Vi hälsar Dig välkommen till vår årliga ishockeyskola. Intresset för vår sommarhockeyskola är stort. Varje
år får ca 140 ishockeyungdomar chansen att, under ordnade former och med hjälp av duktiga
instruktörer, möjlighet att utveckla sig inom ishockey. Vår målsättning är att Du skall utvecklas både som
ishockeyspelare och som person, präglad av den fina ishockeytradition som Piteå är känt för. Detta skall
ske under gemytliga former och kamratskap både på is och utanför isen.
INFORMATION OM HOCKEYSKOLAN (för födda -04 t o m -09)
Hockeyskolan 2018 vänder sig till födda -04 t o m -09 och Piteå Hockey förbehåller sig rätten att dela in
grupperna på bästa sätt.
Totalt fyra grupper. Varje grupp är maximerad till 34 deltagare varav 4 är målvakter.
HOCKEYSKOLANS UPPLÄGG
Två ispass per dag, styrke- och smidighetsutbildning, speciell målvaktsträning, teori, bollspel samt
internmatch avslutningsdagen. Vid avslutningen erhåller samtliga elever fika och diplom.
DESSUTOM INNEHÅLLER UPPLÄGGET
Lunch och mellanmål.
INSTRUKTÖRER
Undervisningen sker av erfarna, duktiga och engagerade ledare.
VILKA KRAV STÄLLER VI PÅ ELEVERNA?
För att eleverna ska kunna genomföra hockeyskolan krävs att eleverna kan sitta stilla och lyssna på
enklare genomgångar. Eleverna måste följa de ordningsregler samt den värdegrund som hockeyskolan
står för.
En viktig del i vår utbildning är också att lära era barn vikten av att kunna fungera i grupp. Vårt mål är att
förmedla detta genom att vara goda modeller samt genom att ge muntlig information.
Tänk på att du som förälder kan ge oss viktig information kring hur vi bäst bemöter ditt barn.

ANMÄLAN, DELTAGARAVGIFT OCH BETALNING
Anmälan sker på dokumentet ”Anmälningsblankett THHS 2018” som mejlas till info@piteahockey.se.
Anmäld deltagare registreras när förhandsavgiften kommit PHC tillhanda.
Först till kvarn gäller…
Deltagaravgiften för THHS 2018: 2 990 kr. Priset inkluderar undervisning, aktiviteter, lunch och
mellanmål (måndag – fredag). Avslutningsfika och diplom avslutningsdagen (lördag).
Förhandsavgiften: 1 500 kr och betalas till PHC bankgiro 607-1377. Vänligen ange följande på
betalningen: THHS 2018, ”namn”, ”född år” - (exempel: THHS 2018, Lisa Larsson, -06).
Resterande belopp: 1 490 kr betalas till PHC bankgiro 607-1377 när hen fått bekräftat att hen är antagen
till Hockeyskolan. Bekräftelse från Piteå HC senast den 31/3 2018.
Vänligen ange följande på betalningen:
THHS 2018 + ”namn” + ”född år” - (exempel: THHS 2018, Lisa Larsson, -06).
Elev som inte kan beredas plats får hela avgiften tillbaka. Vid återbud före den 31/3 2018 återbetalas
avgiften med avdrag för vår administrationskostnad på 400 kr.
Återbud efter detta datum återbetalas ingen del av avgiften.
Kan återbudet styrkas med läkarintyg återbetalas avgiften med ett avdrag på 400 kr.
OBS! All betalning sker till Piteå Hockeys bankgiro 607-1377, ingen kontant betalning tas emot.
ÖVRIGT
Deltagare med B-licens är försäkrade i SVEDEA. Kolla med Din förening.
PITEÅ HOCKEY CLUB
Hembygdsvägen 5 A, 941 63 Piteå
Tfn 0911-189 94
E-post: info@piteahockey.se
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