Esbjerg Ishockey Klub
Granly Hockey Arena

U11 CUP 2021

12. – 14. n ov em ber
20 21

Vi har hermed fornøjelsen af at invitere til ’U11 cup’ for spillere født i 2011/2012.
Cuppen er en ”Breddeturnering”, hvor fokus er, at hver enkelt spiller får rigelig med is- og spilletid,
og forhåbentlig også en god og positiv oplevelse med hjem.
Turneringsform:
Stævnet afvikles som en turnering, hvor det tilstræbes at, alle hold spiller mod alle. Selve
kampene afvikles som 2 x 15 minutters løbende spil (jf. ovenfor) med horn hver 1 minut og 15
sekunder. Ellers efter DIU’s regler for denne årgang, hvilket vil sige at vi spiller på halv bane.
Der føres ikke point i løbet af turneringen. Der vil være præmie til alle spillere.
Forplejning: morgenmad, frokost og aftensmad lørdag. Morgenmad og frokost søndag.
Derudover vil der være frugt/brød til alle spillere i omklædningsrummet lørdag og søndag.
Overnatning: Fra fredag til søndag foregår på nærliggende skole (adresse vil blive oplyst senere).
Holdene skal selv sørge for transport til og fra skolen.
Omklædning: Vi planlægger fordeling af omklædningsrummene på bedste vis. Nogle af vores
omklædningsrum er større end andre, og i disse placerer vi 2 hold pr. omklædningsrum. Vi håber
på forståelse, hvis pladsen er lidt knap ☺
Priser og tilmelding: Holdgebyr: 1500,- DKK. Betales senest 25.09.2021.
Pris 1: Spillere, ledere og forældre: 475,- DKK pr. Pers. Prisen inkluderer: 5 måltider + 2
overnatninger på skole. (Husk sovepose, liggeunderlag/luftmadras).
Pris 2: Spillere, ledere og forældre: 375,- DDK pr. Pers. Prisen inkluderer: 4 måltider (frokost +
aftensmad lørdag, morgenmad og frokost søndag). Prisen kan også bruges, hvis I selv sørger for
overnatning og morgenmåltiderne.
Deltagergebyr betales senest 01.10.2021
Der er åben for tilmelding til cuppen på www.esbjergik.dk
– se desuden Facebook, U11 Cup Esbjerg 2021.
Invitationer bliver sendt til alle danske ishockeyklubber. Vi gør opmærksom på, at vi kører efter
”først til mølle” princippet ved tilmelding.
HUSK at I skal betale holdgebyr for at booke en plads.
Evt. spørgsmål rettes til Tina Christensen, mail: t.christensen@eis.school eller mobil: 31728397.
Vi glæder os til at se mange friske unge spillere, trænere, holdledere og ikke mindst forældre og
andre ishockeyentusiaster til et godt og hyggeligt stævne i Esbjerg.
Mange ishockeyhilsner
Stævne/Cup-udvalget U11 EIK

