Välkommen till Vimmerby Hockey Camp 2018
För tredje året i rad arrangeras nu Vimmerby Hockey Camp. Lägret ger ungdomarna en bra
start på säsongen samt en möjlighet att träffa och träna tillsammans med andra
hockeyintresserade.
Campen genomförs vecka 33, måndag till fredag klockan 08:00 – 16:30. Observera att
tiderna i nuläget är preliminära och kan variera något beroende på dag och grupp.
Vår grundidé är att ungdomarna ska få vara på is så mycket som möjligt och därför
garanterar vi två ispass per dag. Därtill kommer såväl andra praktiska moment som
teoretiska inslag. Fredagen är matchdag då internmatcher står på programmet. All
verksamhet sker i eller kring Vimmerby ishall. Ungdomarna äter lunch och mellanmål
tillsammans. Det finns också tillgång till frukt under dagarna.
Årets camp är öppen för deltagare födda 2003-2008.
Målet är att ha tre träningsgrupper uppdelade efter åldrar men gruppantal kan komma att
ändras beroende på antalet anmälningar.
Priser för campen:
Ålder
06 - 08
1 500 kr
Ålder
03 - 05
1 800 kr
I priset ingår, förutom alla aktiviteter, lunch, mellanmål, frukt och skridskoslipning.
Anmälan görs på bifogad anmälningsblankett och mailas till Vimmerby Hockeys kansli på
mailadress: vimmerby.hockey@live.se
När ni har anmält er till campen kommer ni att inom ett par veckor få ett mail från
föreningen med information angående betalning. Vimmerby Hockeys svarsmail fungerar som
en bekräftelse på att ni är anmälda. Betalning sker senast 29/7-18. Schema för campen
mailas ut före campstart.
Vid eventuellt återbud före den 29/7 -18 återbetalas inbetald avgift förutom 200 kr som
klubben behåller för administrativa kostnader. Efter detta datum återbetalas ej erlagda
avgifter. Om man blir sjuk eller skadad under påbörjad vecka så att man måste avbryta helt,
återbetalas en del av avgiften beroende på hur många dagar som återstår. Återbud skickas
per mail till ovanstående adress.
Vi hoppas på en utvecklande och välbesökt camp 2018!

Vimmerby Hockey

Anmälan Vimmerby Hockey Camp 2018
Campen genomförs v.33 preliminära tider 8.00 – 16.30
Namn:

Personnummer:

Adress:

Postnummer, postort:

Ev. allergi:

Ev. övrig info:

Kontaktuppgifter till vårdnadshavare:
Namn:
Telefon:
Mail:

Annan kontaktperson:

Telefon till annan kontaktperson:

Anmälan mailas till: vimmerby.hockey@live.se

