SUMMER HOCKEY CAMP 7.0
TEAM 05 - INFO

Uppstartsläger i Furudal 24-26 Augusti
Det börjar närma sig det årliga uppstartslägret för Strömsbro Hockey. Lägret genomförs i år för sjunde gången i
denna föreningsgemensamma utformning och går därmed under benämningen Summer Hockey Camp 7.0. Den
enda nyheten i år är som tidigare nämnt att lägret har flyttat från Rimbo i Uppland till Furudal i Dalarna.

Ni kan läsa mer om lägret i den gemensamma SHC-informationen under fliken dokument på Laget.se där vi
kommer att samla information om lägrets innehåll och vad packningen bör innehålla framgår mm.
För att respektive lag/årgång under lägret ska kunna träna med tillräckligt många spelare kommer en del yngre
spelare ”fylla på uppåt”, vilket i vårt fall blir fem eller sex spelare till Team 04. Till oss kommer det 10st från Team
06. Alla aktiviteter utanför is sker däremot alltid per lag/årskull. Dock äter ”uppflyttade” spelare troligen måltider
tillsammans med 04.
Vi kommer att göra en rumsfördelning där vi bor fyra personer per rum. De ”uppflyttade” 05-spelarna kommer att
bo tillsammans på Hockeyborg då de olika lagen har olika istider och med detta upplägg behöver man inte väcka
sina rumskompisar när dessa har sovmorgon.
Det råder godis- och läskförbud etc under lägret, däremot kommer deltagarna ha möjlighet till godisinköp under
lördag kväll så ta med kort/kontanter för detta ändamål.
Att Göra för Er innan lägret
1. Swisha deltagaravgiften om 1 200 kr till Becke (070-202 77 99). Denna avgift måste vara betald innan lägret.
Märk med namn på spelaren.
2. Säkerställ att ni har transportfrågan till och från Furudal under kontroll.
3. Sök vid behov ledigt en stund från skolan på fredag eftermiddag den 24 augusti (se schema).
4. Meddela eventuella allergier till Becke
För transport dit och hem är det upp till oss föräldrar att ordna detta. Separat info kommer när vi sammanställt
vilka som har möjlighet att åka med upp och hem.
Tider läggs upp separat men samling i ishallen i Furudal är på fredagen kl 17:00. Avfärd hemåt blir ca 15:00 på
söndagen. Från Gävle till ishallen i Furudal är det knappt 17 mil till Furudal och tar lite drygt 2 timmar med bil. OBS,
för de som tränar med 04 åker gäller annan samlingstid då de tränar något tidigare. (Avfärd för dessa 13:00 från
Gävle)
FurudalIshallen har adressen Ishallsvägen 8 – och Hockeyborg där vi bor och äter ligger en liten bit därifrån.
Har ni frågor eller funderingar hör gärna av er till Becke
//Team-05

