Välkommen
till Kings Curve Hockey Summer Camp
Sweden med NHL-proffsen 2019

Välkommen till Segeltorp Hockeys NHL-läger 2019, i Segeltorpshallen vecka 32. Även i år har vi fått klart med att NHLproffsen kommer att starta sin träningssäsong i ishallen samma vecka! Tror alla ni 130 deltagare från 14 olika klubbar
som deltog förra året minns hur stort det var att ha alla NHL-proffsen så nära inpå! Lägret är öppet för spelare födda
2005–2011. Lägret erbjuder fysträning, teori samt ispass och startar måndagen den 5 augusti och avslutas fredagen den
9 augusti. Jörgen Winborg är även i år huvudansvarig för lägret och kommer med sina duktiga instruktörer se till att
lägret håller samma höga kvalitetsnivå som tidigare.
Med på lägret kommer att finnas välutbildade tekniktränare, fystränare, målvaktstränare samt gruppansvariga. All träning
och teori kommer att ske nivåanpassad. Teorin kommer att innehålla regler, spelförståelse, etik, och mycket annat. Alla
deltagare fördelas i olika grupper beroende på ålder/nivå.
Gruppernas kompisar utses och tilldelas priser. Årets stipendiat utses som vanligt och tilldelas gratis sommarläger 2019.
Autografskrivning med NHL-proffsen arrangeras.
Normalt börjar passen vid 8,00 (tidigare samling på måndagen) och avslutas senast 17,30. Under dagen ingår lunch och
under eftermiddagen mellanmål (de som äter sen lunch får sitt mellanmål på förmiddagen). Veckan avslutas med matcher
under hela fredagen.
Utrustning
- Full hockeyutrustning
- Fyskläder
- Gymnastikskor för utebruk
- Vattenflaska
- Handduk
All utrustning kommer att kunna
förvaras i omklädningsrummen hela
veckan.
Café Seglet

16 hockeyproffs skriver autografer under
lägret 2018 åt 130 deltagare

Två av NHL proffs vid
autografskrivningen Fredrik & Gabriel

Café Seglet kommer att vara öppet
under dagarna. Viktigt att ni i anmälan meddelar om allergier, laktosintolerans,
vegetarisk mat osv. så cafeterian kan planera luncherna.
Information
All information om gruppindelningar, tider och övrigt kommer att finnas tillgängligt
på vår hemsida www.segeltorpsif.se under hockeyns flik "Sommarläger" veckan
innan lägerstart. (Denna information kommer även att mailas ut). Här kan man
även
anmäla t.ex. sjukfrånvaro under lägrets gång.
Frivilligt ispass dagen innan
Även i år erbjuds du att prova din utrustning dagen innan lägret startar,
Massor med Fys & Ispass under lägret.
(söndagen den 4 augusti mellan 16,30–18,00.) Då finns det möjlighet att prova
isen och att installera sig i omklädningsrummen. Även möjlighet att slipa skridskor kommer att finnas.
Anmälan och betalning
Anmälan görs via hockeyns hemsida under fliken "Sommarläger” Priset är 2 495 kronor inklusive tuff t-shirt.
Efter anmälan och bekräftelse skickas fakturan ut via mail inom 14 dagar. Glöm inte skriva OCR-nr vid betalning. Anmälan
är giltig först efter det att avgiften är betald. Tänk på att förra året blev en del grupper tidigt fullbokade.
För övriga frågor kontakta vårt kansli på hockey@segeltorpsif.se

