INVITASJON

DNB ARENA, SIDDISHALLEN, STAVANGER ISHALL

STAVANGER 29-31 MARS 2019
ALDERSGRUPPE: U12 / FØDT 2007

Stavanger Oilers inviterer til
TURNERING FOR U12 / 2007 ÅRSKLASSEN
i Stavanger Ishall, Siddishallen og DNB Arena
den 29-31 mars 2019
Stavanger Oilers har gleden av å invitere ditt lagt til neste års Oilers-cup for U12-lag.
Vi har 4 ishaller vegg-i-vegg, med flotte DNB Arena som hovedhall. Tidligere har det
vært påmeldte lag fra både Danmark, Sverige, Polen og Latvia og vi satser på lag fra
utlandet også i år. Det blir innledende gruppespill med sluttspill/plasseringsspill
avslutningvis. For mer info samt info om påmeldte lag se
https://www.oilerscup.no/kategori/u12-praktisk-info/

OVERNATTING:
Det vil bli tilbudt overnatting/innkvartering på skole/skoler i nærområdet (med kort
avstand til ishallene).
ALTERNATIV OVERNATTING:
•

•

Vegg i vegg med Dnb Arena tilbyr vår
samarbeidspartner Clarion Hotel Energy
gode overnattingspakker.
Rommene reserveres på «first come,
first serve basis», direkte med hotellet foreldre/supportere kan også benytte seg
av dette tilbudet. Husk å benytte
bestillingskode «SvgHockey» når dere bestiller. Se
https://www.stavangerhockey.no/tilreisende-og-overnatting-i-stavanger/ for mer
detaljer.

Stavanger Ishall
Siddishallen

inkluderer turnering +
overnatting på skole + kveldsmat
fredag, lunsj/middag lørdag + lunsj
søndag
A-kort inkluderer også deltakelse for 3 ledere per lag.
B-kort = 550 kr inkluderer turnering + kveldsmat fredag, lunsj/middag lørdag + lunsj
søndag
Alle måltider vil foregå i området rundt arenaene.

Vi ønsker dere velkommen til

i Stavanger og vil gjøre vårt beste for at alle
får en minnerik opplevelse!
Med sportslig hilsen

STAVANGER OILERS OG STAVANGER OILERS BREDDE

Sammen er vi sterke!
PÅMELDINGSFRIST:
• Så snart som mulig!
• Vi regner med å måtte sette tak på
24 lag på turneringen.

SPØRSMÅL/INFORMASJON:
• Epost: SOCU12@stavangerhockey.no
• Turneringsansvarlig: Eirik Gjerde
(mob 915 02 002, epost: eirikgjerde@gmail.com)

• Logistikk/adminansvarlig: David Stendahl
(mob 46 66 27 77), epost: david@stendahl.no)

•

•

Innbetaling:
DELTAKERAVGIFT PR LAG KR 3500,- OG INNBETALEST SNAREST TIL KONTO:
3201.65.89437. DELTAKELSE KAN FØRST BEKREFTES NÅR INNBETALING AV
DELTAKERAVGIFT ER GJENNOMFØRT.
A OG B KORT FAKTURERES CA. 1 MÅNED FØR TURNERINGEN STARTER.

PÅMELDING: Via epost til SOCU12@stavangerhockey.no

