HOCKEY CAMP SILKEBORG
6. - 11. august 2017
Silkeborg Ishockey og ”Haaga-Helia Sporting
Academy” CCM Hockey Camp 2017

CCM Hockey Camp 2017 er et ”All-Inclusive Koncept”; altså med overnatning, fuld forplejning og masser af gode oplevelser.
Campen starter søndag den 6. august og slutter fredag den 11. august 2017. Der vil søndag d. 6. august være ankomst og indregistrering fra kl. 17.00-20.00,
samt mulighed for at komme på is/slebet skøjter osv. fra kl. 18.00 til 20.00

CCM Hockey Camp 2017 henvender sig til spillere i årgang 2003 til 2010. Deltagerne fordeles på 3 hold efter alder og evner.

Der vil max. være 30 spillere og 4 målmænd på hvert hold. Vi vil i 2017 fokuserer på spillerens individuelle læring og udvikling (taktisk, teknisk og fysisk),
via IIHF’s Learn2Play koncept, samt på gode sociale oplevelser i samværet med øvrige deltagere. Dagligt tilbydes deltagerne mindst to ispas af 60 min.
varighed, én off-ice skills træning, samt en fys-træning eller teambuilding/event. Deltagende målmænd vil modtage specialtræning af kompetent målmandstræner.

CCM Hockey Camp 2017 Top undervisning af Pekka Roilas og Joonas Rousteinen fra Haaga-Helia Sportings Academy (FIN),
Kjell Snibb (målmandtræner Leksand) samt kompetente danske trænere og hjælpetrænere. Der vil altid være dansktalende trænere på isen.

Der afsluttes med kampe fredag eftermiddag og herefter fælles grillaften for spillere og familier.
Daglig bespisning foregår i Silkeborg Sportscenter, og består af:
Morgenmad, frokost med lune retter + 2 mellemmåltider formiddag og eftermiddag, aftensmad, samt adgang til frugt/kage og saftevand.
Overnatning sker i klasselokaler på naboskolen eller i Silkeborg Sportcenter. Deltagerne medbringer selv madras og sovepose. Der bliver en holdleder,
som overnatter sammen med børnene. Der er også mulighed for at forældre overnatter sammen med de mindste børn.
Deltagerprisen er DKK 2300,00 og tilmelding foregår ved at sende en mail til camp@ssf1896.dk - anfør spillernavn, årgang, position, klub, telefonnummer og spillerens
højde (af hensyn til tøjstørrelser), samt indbetale depositum på DDK 500,00 eller det fulde deltagergebyr. Der er et begrænset antal pladser og først til mølle princippet gælder.
Din plads på CCM Hockey Camp 2017, er altså først reserveret ved
modtagelse depositum af 500,00 DKK., eller det fulde tilmeldingsgebyr
ved bankoverførsel på reg.nr: 7170 Kontonummer: 2304487
Husk at anføre "CCM Camp 17" + "deltagerens navn" på din bankoverførsel.
For udenlandske overførsler:
IBAN-nummer: DK1571700002304487
BIC-kode/SWIFT-adresse: JYBADKKK

Deltagerpris KUN DKK.

ALL INCLUSIVE!

2.300,-

Det fulde deltagergebyr skal altså være indbetalt senest 15. maj. Tilmelding er bindende og der refunderes kun i særlige tilfælde. Silkeborg Ishockey
forbeholder sig retten til at aflyse inden 15. maj ved for få tilmeldinger. Det indbetalte beløb tilbagebetales fuldt ud i sådanne tilfælde.
Endeligt program og opdateret information sendes ud til deltagerne pr. mail i midten af juni måned. Vi poster løbende nyheder og opdateringer omkring
Danmarks Sjoveste Hockey Camp på www.ssf1896.dk

Hvis der er spørgsmål er i meget velkommen til at kontakte Camp leder Søren Klausen på +45 27 88 88 88

læs mere på:

www.SSF1896.dk

