
Anmälan görs i ett formulär på LHC Ungdoms hemsida, via följande länk: http://ungdom.lhc.eu/sportlov/
500 kr inbetalas i samband med anmälan. OBS! Man är inte anmäld förrän denna avgift är inbetald. Resterande belopp (1400 kr) 
inbetalas senast 31 januari 2018.

Begränsat antal deltagare - så tveka inte att anmäla Er redan nu!

Inbetalning skall göras på Bankgironummer: 847 – 4850 senast den 31/1 2018.

Märk inbetalningen: Sportlovshockey 2018 ”Lirarens namn”.
 
Har Ni några frågor så hör av Er till Linköping Hockey Club:s Ungdomskansli: Tel: 013 - 37 11 97 E-mail: ungdom@lhc.eu
• Kanslikontakt: Susanne Källkvist
• Ansvarig: Bo Ekmark, 013 - 37 12 25 bo.ekmark@lhc.eu

ÅtErBud vid SjuKdom/SKAdA:
Vid ev. återbud före den 31 januari 2018 återbetalas inbetald avgift förutom 500 kr som klubben behåller för administrativa kostnader. 
Efter detta datum återbetalas ej erlagda avgifter. Undantag gäller vid sjukdom/skada då hela avgiften minus 500 kr återbetalas mot upp-
visande av läkarintyg från allmän vård inrättning som styrker oförmåga att delta. Intyget skall vara Ishockeyskolan tillhanda senast dagen 
innan sportlovshockeyns början. Om man blir sjuk/skadad under påbörjad vecka, så att man måste avbryta veckan helt, återbetalas en del 
av avgiften (max hälften av totalsumman och därefter i förhållande till hur många dagar som återstår, mot uppvisande av läkarintyg enl. 
ovan). För den som inte kan beredas plats återbetalas hela avgiften.

VälKomnA till härligA hocKEydAgAr i lirEtS tEcKEn!

LHC

2018

SPORTLOVS-
HOCKEY

LinKöPing HOCKEY CLub 
bjuder in flickor och pojkar till ”Ishockey & Lir” under Sportlovet 2018. 

Datum:   19-22 feb 2018 (v. 8)
Tid:        Måndag-torsdag dagtid

DELTagaRaVgifT:     1.900 KR
Sportlovshockeyn riktar sig till spelare födda 2006-2008.

På isen kommer vi framför allt att prioritera träning på de tekniska grunderna och
spelförståelse. Detta kommer att ske i lekfulla former och självklart kommer vi att ha
en hel del spel/matcher, framförallt i smålag - oftast ”på tvären” och liknande.

Vi kommer under dagarna i övrigt att ge ”stimulans till spontanaktivitet”, i lättsamma
men ordnade former för att inspirera till ett livslångt idrottsintresse. För oss är det
viktigt att det är kul och att vi har bra ledare som sätter ”spelaren i centrum” - detta
är, utan tvekan, den bästa kvalitetssäkringen av verksamheten.

ProgrAmmEt KommEr Bl A Att innEhÅllA: 
Två ispass per dag, bollspel, gymnastik, lekar, stafetter, tävlingar, teori, film samt
avslappning/vila etc.

Vi serverar näringsriktig mat vid mellanmål, lunch och middag.

anMÄLan


