Karlstad 2018-03-28

Hej hockeytjejer och föräldrar
Avresedag till Sundsvall är som det tidigare informerats om 29 mars och samling sker då 05.00 vid
Idrottens Hus i Karlstad, och bussen beräknas avgå 05.30. Upphämtning sker även vid Mc Donald’s i
Kristinehamn ca. 06.00 och vid Nobelhallen i Karlskoga ca. 06.30.
Det blir ett lunchstopp ca 10.45 vid Rasta Tönnebro, strax söder om Söderhamn, och därefter går resan
vidare till Kovland nordöst om Sundsvall. Vi räknar med att vara framme vid 14.30 och första nedsläpp för
match mot Södermanland är 17.15. Vi kommer att spela våra gruppspelsmatcher under torsdag till lördag
i Ånäshallen:
Lövsätt 101, 860 25 Kovland.
Spelprogram och annan information finnas på: http://www.swehockey.se/stalbucklan
Inkvartering för boendet på Åkerviksskolan sker efter första matchen, och är på hårt underlag, så ta med
madrass (OBS! Ej dubbelmadrass), täcke, kudde och sänglinnen.
All mat ingår, men ta gärna med lite extra mellanmål så som frukt, dryck, etc.
Frukost serveras på resp. skola och lunch/middag på Resturang Etage, Sundsvall Energi Arena, eller i den
ishall man spelar.
Kläder som gäller från avresedagen till hemkomst är den joggingoverall som alla får och som kommer att
delas ut i samband med resan (för de som inte fått den tidigare). Utöver den så lånar alla en vinterjacka
som delas ut på avresedagen den 29 mars i samband med samlingen.
Övrigt är att ta med komplett och i förväg kontrollerad ishockeyutrustning, nyslipade skridskor,
skridskoskydd, klubbor, tejp och vattenflaska. Packa utrustningen i en hockeyväska (ej plastback) för att
underlätta packning i bussen och i samband övrig transport av material. Ta med flera ombyten, torra
strumpor, kläder och skor samt mössa för uppvärmning utomhus.
Kom ihåg att du representerar Värmlands Ishockeyförbund vid alla samlingar och aktiviteter som
arrangeras innan och under Stålbucklan. Som representant förväntas att du agerar som en bra förebild
och uppträda på ett korrekt och bra sätt i alla lägen.
Föräldrarnas kontaktperson under turneringen är Syver Ekbrant, +47 400 33 423.
Med vänlig hälsning
Ledargruppen:
Roland J Danielsson, Förbundskapten
Niclas Malmquist, Ass. förbundskapten
Syver Ekbrant, Lagledare
Anna Lee, MV-tränare
Elin Södergren, Ledare
Per-Åke ”Pelle” Andersson, Materialare

