Hej,
Vi har efter noga övervägande tagit beslutet att ställa in sommarhockeycampen i år. Vi upplever att genom
att ställa in campen bidrar vi till minskad smittspridning. Hade vi valt att genomföra campen hade det varit
väldigt svårt att begränsa resor för deltagare. De rådande restriktioner/rekommendationer som finns på
plats gör det också väldigt svårt om inte omöjligt att genomföra den, så som den är planerad. Detta kan
möjligen ändras till vecka 29 och 30, men vi har gjort bedömningen att de inte kommer göra det, samt
att vi önskar ge er alla möjligheten att planera in något annat. Vi kommer istället öppna upp för en dagscamp där vi gjort anpassningar för rådande läge i landet. Vi kommer i första hand bjuda in spelare som är
registrerade i föreningar i Jönköpings län. Skulle det finnas plaster kvar efter två veckor kommer vi skicka
ut inbjudan till närliggande län. Allt detta för att i största mån följa de rekommendationer om resor och
avstånd som råder i landet. Mer information finner ni på www.svenskalag.se/hv71.
Vi har också bestämt att alla som vill vara med på campen nästa sommar 2021, får behålla sin plats. Väljer
ni att kliva av tappar ni platsen 2021. För att kunna täcka delar av våra utgifter kommer vi att behålla 400
kr av anmälningsavgiften. Det är idag väldigt många anmälda till årets sommarhockeycamp och för att
kunna administrera det på bästa sätt väljer vi att arbeta på följande sätt:
1. Önskar ni behålla platsen, så behöver ni inte göra något. Ni behåller platsen och är anmälda till upplagan
2021 av HV71:s sommarhockeycamp.
2. Önskar ni behålla platsen, men få tillbaka andra inbetalningen ni gjort skickar ni ett mejl till
info@hv71hockeycamp.se och meddelar oss. Vi betalar tillbaka den, men behåller anmälningsavgiften på;
2 500kr (dagelev) återbetalar 1 800kr, 3 600kr (internatelev) återbetalar 2 000 kr.
Ni behåller platsen och är anmälda till upplagan 2021 av HV71:s sommarhockeycamp.
3. Önskar ni få tillbaka allt, skickar ni ett mejl till info@hv71hockeycamp.se och meddelar oss. Vi behåller
400 kr för att kunna täcka delar av de kostnader vi har i samband med årets sommarhockeycamp. Ni har
inte någon garanterad plats till HV71:s sommarhockeycamp 2021, utan får anmäla er igen, när campen
öppnar till hösten.
Deltagare födda 2005 kan endast välja alternativ 3 då de är för gamla att deltaga på nästa års camp.
Alla ni som väljer att få tillbaka pengar behöver ha med följande i sitt mejl:
Namn, personnummer, kontonummer, bank samt IBAN-nr (gäller er som INTE bor i Sverige).
Alla som hör av sig till oss kommer att få tillbaka sina pengar, men det blir mycket administrativt arbete
och vi ber därför om tålamod. Vi kommer omgående börja göra återbetalningar, men det kan ta viss tid
innan just ni får tillbaka era pengar.
Vi vill avslutningsvis tacka er alla för att ni anmält er till vår hockeycamp och vi lovar att jobba för att
vidareutveckla den till kommande sommar, så att vi kan erbjuda er alla en fantastisk vecka med fokus på
glädje, vänskap och självklart ishockey.

