
 

                                     

Välkommen till Visby Sommarhockey 2017  

Söndagen den 23 juli (V30) och 30 juli (V31) är det inskrivning för Sommarhockey 2017.  

Adressen till Visby Ishall är Rävhagen, 621 81 Visby  

Vad ska jag packa? 
All ishockeyutrustning. Extra skridskosnören, tejp, klubbor(off-ice klubba), vattenflaska, 

innebandyklubba(om du har en), skridskoskydd bör man ha med. Handdukar och 

duschprylar är också bra att ta med så vi håller oss rena och luktar gott. 

Ta med fyskläder för både ute och inomhusbruk. Ta gärna med en galge att hänga upp 

sakerna på så de har en chans att torka mellan passen. För säkerhets skull så kan ni 

packa ner en uppsättning med t-shirt, shorts, strumpor och kanske en tjockare tröja om 

vi har otur med vädret. Kom ihåg badkläder, eftersom vi kommer åka och bada under 

veckan. Märk gärna din utrustning samt andra tillhörigheter .  

 

Föräldrainformation 
Informationsmöte för vecka 30 kommer hållas 23 juli i samband med inskrivningen i 

cafeterian i Visby ishall. För deltagarna V 31 hålls informationsmöte 30 juli också då i 

samband med inskrivningen i Visby ishalls cafeteria. 

Inskrivning 
Inskrivningen sker gruppvis enligt gruppindelning på hemsidan, www.sommarhockey.se. 

Observera att det är olika tider beroende på vilken grupp man tillhör(beroende på 

vecka). Vid inskrivningen kommer spelarna att för första gången träffa gruppledarna 

som ska följa dem genom veckan. Om spelarna har några särskilda behov får ni gärna 

påminna om dessa vid inskrivningen. Vid inskrivningen kommer ni även att få schema 

för resten av veckan. Detta hittar man även på hemsidan. Efter inskrivningen får man tid 

på sig att finna sig till rätta. Sedan är det dags för mjukare ispass för att få känna på isen 

efter sommaruppehållet. 

Vecka 30 

Grupp 1 och 2 inskrivning 23 juli kl 15.00, ispass 16.00-16.50 

Vecka 31 Elite 

Inskrivning söndag 30 juli kl 13.00, friåkning 14.00-14.50 

Vecka 31 

Grupp 1 inskrivning söndag 30 juli kl 11.00, ispass 12.00-12.50 

Grupp 2 inskrivning söndag 30 juli kl 12.00, ispass 13.00-13.50 

Vi förbehåller oss rätten att vid behov justera grupperna vilket kan innebära att man kan 

få byta grupp.  

 

http://www.sommarhockey.se/


 

 
Väl där 
All utrustning kommer att vara inlåst över natten så det går bra att lämna utrustningen i 

omklädningsrummet. Handdukar och dylikt kommer man att kunna hänga på tork. 

Arrangören ansvarar inte för värdesaker. Om deltagaren behöver ha telefon med sig, be 

då ledaren ta hand om telefonen och andra värdesaker, så låser vi in dem under träning. 

  

Mat 
Frukost serveras från 07.00-09.30 (beroende på schemat). Vi vill gärna att barnen träffas 

och äter frukost tillsammans. För föräldrar som vill äta och titta på hockey samtidigt 

(cafeterian ligger i ishallen med utsikt över isen) går det bra att köpa frukostbuffé för 

50:-/dag, ingen förbokning behövs. Lunch ingår och serveras under dagen enligt 

schema. Matschema finns att tillgå vid inskrivning samt på hemsida. Cafeterian i ishallen 

är öppen mellan 09.00-17.00.  

 

Övrigt 
SHS kommer att försäljning av souvenirer. Hockeystrumpor, hoodie, t-shirts mm i 

cafeterian. 

Vi ser helst att ni betalar med kort eller swish.  

 

För flera spelare är det första gången man är på läger och det kan vara lite pirrigt den 

första tiden. Vi har förståelse för om man behöver hjälpa och stöttning den första tiden, 

men när lägret har kommit igång ber vi alla föräldrar och syskon att undvika att vara i 

och omkring omklädningsrummet. 

 

Att slipa skridskor kostar 40:- och betalas i cafeterian där ni erhåller en slipbiljett. 

 

Personal som hjälper till under veckan kommer att ha marinblå tröjor på sig liknande de 

T-shirts som spelarna får, så tveka inte att fråga om ni undrar över något så försöker vi 

alla hjälpa till så gått det går. 

 

Lägeransvarig V30 är Susanne Öslöf 073-7071936 

Lägeransvarig V31 är Susanne Öslöf 073-7071936 

Sportsligt ansvarig för Sommarhockey i Visby både V30 och V31 är Ola Andersson, 

telefonnummer 072-8395316. 

 

Välkomna till Sommarhockey 2017 

Ett samarbete mellan Visby/Roma Hockey och Svenska Hockeyskolan AB 

 

                   


