NYTT UPPLÄGG PÅ HV71
SOMMARHOCKEYCAMP 2021
Efter noga övervägande och rådande pandemi har vi även i år valt att bedriva vår sommarhockeycamp som en dagscamp. Det innebär att vi inte kommer att han något internat utan campen
kommer att pågå mellan måndag till fredag kl 08.00 – 17.00 under veckorna 29 och 30.
För er som kommer utifrån kommer Scandic ta fram förmånliga priser där ni kan boka direkt med
en kod som ni får skickat till er efter det att ni betalt fakturan.
Vi kommer att i grunden använda samma koncept som vi hade förra året med vissa justeringar.
Kortfattat har vi minskat antal grupper till 4–5 per vecka och de kommer att innehålla 30 utespelare och 4 målvakter. Grupperna kommer i möjligaste mån hållas särskilda från varandra. Varje
dag innehåller 2 ispass, 1 fyspass, 1 skillspass, annan aktivitet samt lunch och middag.
Veckan innehåller även 2 st separata målvaktsträningar.

Anmälan

För att det ska bli enkelt och tydligt kommer vi att återbetala den anmälningsavgift som är inbetald
för den ursprungliga sommarhockeycampen och ni kommer att få en ny faktura på ”dagscampen”
när ni gjort en ny anmälan. När ni ska anmäla er till dagscampen ska ni använda er av denna länk till
svenska lag och inte den vanliga anmälningssidan via HV71 sommarcamp:
https://www.svenskalag.se/hv71/formular/hv71-sommarcamp-2021/5207

Pris

Priset för campen kommer att vara 3 500 kr för utespelare och 1 900 kr för målvakter och i år ingår
även en Hoodie i det priset.
Det är fem dagar med stort fokus på ishockey, men även fysträning, skillsträning och några andra
roliga aktiviteter. Vi erbjuder alla deltagare lunch och middag. Vi har inför denna camp gjort flera riskanalyser som lett fram till tydliga åtgärder för att kunna erbjuda en vecka sommarhockey
under dessa coronatider.
Det kommer vara extremt viktigt för oss att alla som deltar är symtomfria och därför reserverar vi
rätten att skicka hem någon som uppvisar symtom under veckan. Vi känner dock att vi då bör kompensera er och därför bestämt att man får tillbaka 500 kr per dag de dagar som man inte deltar
under campen. Kan man inte delta alls får man tillbaka allt utom 500 kr, vid uppvisat läkarintyg. När
ni anmält er till campen, kommer vi skicka en faktura till er. När den är betald så har ni er plats. Ni får
en bekräftelse från oss och får även ta del av campens föräldrafolder. Där kan ni finna svar på det
mesta. Skulle ni ändå ha frågor kan ni alltid kontakta oss. Om pandemin gör att vi inte kan genomföra campen får ni tillbaka hela beloppet.

Kontakt

Viktor Fredén • 0708-671 432 • viktor.freden@hv71.se

