
        AaB Ishockey 
PIGECAMP den 13 – 15/8 2021 

Traditionen tro, afholder vi igen i år i pigecamp i Aalborg. I år finder den sted i weekenden uge 32, 
den 13. – 15. august. 
 
Igen i år er det med stor glæde, at campen er med U18 pigelandholdets trænere Bjørn Peters og 
Nickolai Thrysøe i spidsen.  
Derudover vil der også være forskellige ”gæstetrænere” på isen i løbet af weekenden. 
 
I lighed med tidligere år, vil der blive tilbudt 6 ispas, samt office træning.  
 
Prisen for weekenden, er uforandret på 1.600.- og dækker ud over træningen, 2 x morgenmad, 2 x 
frokost, 2 x aftensmad, mellemmåltider og overnatning i Bjælkegården www.bjaelkegaarden.dk  
 
Lørdag aften vil aftensmaden blive serveret i hytten. Forældre og pårørende er meget velkommen 
til at deltage, og prisen for ikke camp deltagere er 150.- som afregnes på dagen, men tilmelding er 
nødvendig. 
 
Campen 2021 vil fortrinsvis være for årgang 2004 og yngre. Skulle der være ældre spillere som 
har lyst til at deltage er man velkommen til at blive skrevet på venteliste, hvorefter endelig besked 
om deltagelse vil blive givet efter den 1/7 2020.  
 
Tilmelding til campen, kan ske via dette link https://www.holdsport.dk/sports_schools/1425 Ved 
afbud tilbageholdes 500,- som ikke vil blive tilbagebetalt. Pladserne er begrænsede til 35. 
 
Eventuelle spørgsmål kan stilles til Martin Søndergaard på e-mail afmd@aab-is.dk eller på telefon 
30 74 11 34. 
 
Skulle der være pårørende som ønsker overnatning under campen har vi fået 2 forskellige tilbud. 
Det første her er på Radisson https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-aalborg-
limfjord?cid=a:se+b:gmb+c:emea+i:local+e:rdb+d:nob+h:AALZH som ligger inde i Aalborg tæt ved 
havnen. Bemærk at priserne er fra priser og husk at angive AaB Ishockey ved bestilling: 
 
Standard single :                        DKK.   725,00 
Standard Double :                      DKK.   850,00 
Standard Trible :                         DKK. 1050,00 
Ovennævnte priser er pr nat, incl. moms og morgenmad. 
 
Der er også et tilbud fra Aalborg Hotel Apartments https://aalborg-hotel-apartments.dk/ som ligge 
kun 5 minutter i bil fra arenaen. Benyt rabatkoden ICE ved bestilling og I får 10% rabat, som også 
gælder oven i en eventuel anden rabat.  
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