Gratis hockeystævne
- for store og små
Kære unicyklist

Jyllinge 19. august 2016

For noget tid siden arrangerede JUCE et hockeystævne, som var en
bragende succes. Det vil vi gerne gentage, for vi synes at det er super sjovt
at spille hockey, især mod andre klubber 
Vi har derfor arrangeret et hockeystævne 8. oktober for både store og små
såvel som begyndere og øvede. Alle klubber er velkomne.
Vi starter med en mini-hockeyturnering for børn til og med 11 år efterfulgt
af en almindelig hockeyturnering for alle. Kampplan kommer på dagen.
Mini-hockeystævnet spilles på tværs af en almindelig hockeybane med små
mål. Der er 4 spillere på hvert hold, og der spilles med plasticstave og
plasticbold (stavene kan lånes). Den almindelige hockeyturnering spilles på
stor bane, med tennisbold og med 5 spillere på hvert hold. Vi spiller efter
de nye danske hockeyregler.
Det er gratis at deltage – så find nogen, du kan spille sammen med i
klubben, eller få din klub til at hjælpe jer med at sætte nogle hold og meld
jer til. Har du ikke et hold, så tilmeld dig alligevel – så finder vi ud af et hold
til dig.
Hvornår: Lørdag den 8. oktober 2016 kl. 0900. Slut senest kl. 1500.
Hvor: Jyllingehallen (multihallen – den eneste, vi har for tiden )

Pris: Gratis. Der er præmie til de to vinderhold
Hvem kan deltage:
Mini-hockey: Børn til og med 11 år
Alm. hockey: Alle
Tilmelding senest 1. oktober
Vel mødt 

Gratis hockeystævne
- for store og små
Link til Google maps: Jyllingehallen, Planetvej 35, 4040 Jyllinge.
Området ligner nok en byggeplads, da der bliver bygget ny hal. Derfor kan
det være, at det er lettest at parkere på p-pladsen ved Møllevej bag hallen
(ved ikke helt, hvordan det ser ud på det tidspunkt ).
Har du spørgsmål, så kontakt Kim på kimha@htkforsyning.dk (50 46 42 90)
eller Johnny på johnny@hagelund.dk (93 98 98 83)
Vi ses 

Parkering

Indgang

