Inbjudan till
GÖTEBORG ISHOCKEY CUP 2020
– världens största turnering för U14
Invigning på kvällen den 1:e Januari
Cupen spelas 2:e till 5:e Januari

GÖTEBORG ISHOCKEY CUP - VÄRLDENS STÖRSTA U14 CUP
GIC är en internationell cup med plats för 64 lag,
där alla lag spelar 11 matcher under 4 dagar.

Göteborg Ishockey Cup firar 40 år 2020
U14 lag med spelare födda 2006 och senare, spelarna måste vara licensierade i respektive klubb.
Dispenser godkänns enbart för överåriga tjejer födda 2005, övriga dispenser beviljas ej!
Gruppspel spelas 2-3:e januari, slutspel spelas 4-5:e januari
Efter gruppspel delas man in i respektive slutspel, Gruppettor till A-slutspel, grupptvåor till B-slutspel
etc...
Läs mer om cupen på vår hemsida www.gbgif.se alt. www.goteborgishockeycup.se

Alla lag bor på Scandic Crown -Ett fyrstjärningt hotell mitt i Göteborg
Alla lag bor på Scandic Crown mitt i centrala Göteborg. Vi transporterar alla lag
med buss till respektive arena och tillbaka till hotellet på kvällen
PRISER: Inteckning i vandringspriset till segraren, bucklor till gruppsegrarna.
Medaljer till deltagarna i de tre bästa lagen. Diplom till alla deltagare.
Anmälda lag som betalar deltagaravgiften är antagna i cupen, om anmälda lag överstiger 64 så
hanmar lagen i kölista.
Anmälan: Anmälningsavgift på 2.295 SEK insätts på Göteborgs Ishocket Förbunds bankgiro 189-6059
Maila även: Namn på laget och en ledare samt telefonnummer till marit.tollesson@gbgif.se
Anmälan är bindande, Ej antagna lag återfår anmälningsavgiften
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 31 maj 2019
DELTAGARAVGIFT: När laget blivit antaget – vilket meddelas löpande! – kommer deltagaravgift på 3.695 sek att tas ut i
2 omgångar per den 31/10 och 12/12 . Avgiften inkluderar:
-> Logi på Scandic Hotell 1-5 jan
-> Frukost, lunch, mellanmål, middag och kvällsmål och transporter till och från ishallarna 2 -4 jan.
-> Frukost, lunch och transporter 5 jan.
Givetvis ingår alla matcherna!
FÖRSÄKRING: Deltagarna ska ha egna försäkringar (svenska spelare är försäkrade genom sin licens).
MER INFORMATION: www.gbgif.se alt www.goteborgishockeycup.se
FRÅGOR: Göteborg Ishockeyförbund, Patrik Norrman 070-255 78 00, patrik.norrman@gbgif.se (Cupgeneral)
Marit Tollesson 031-787 51 41, marit.tollesson@gbgif.se (Administration)

