
 

 

 

Juni 2021 

Indbydelse til ”VIKING CUP 2021” 
 

Kære Hockeyvenner! 

Sørbymagle Hockeyklub afholder i samarbejde med Dansk Hockey Union hockeyturnering for 

ungdom den 6. og 7. november i Sørbyhallen. 

 

Vi har hermed fornøjelsen af, at invitere jer og det vil glæde os, hvis I vil deltage med 

et eller flere hold. 

 

Vi spiller i følgende rækker: 

Mix (U14)   årgang 2006 – 07 

Mix (U12)  årgang 2008 - 09 

Mix (U10)        årgang 2010 – 11 

 

Vi har inviteret hold fra Tyskland og Sverige. 

 

Praktiske oplysninger: 

 

Tidspunkt:          Fredag den 5. november (evt. enkelte kampe mellem danske klubber) 

                            Lørdag d. 6. november, start kl. 9.00 

                            Søndag d. 7. november, slut kl. 14.30 

 

Antal kampe:       Hvert hold spiller mindst 3 kampe 

 

Turneringsgebyr:  1.000,- Dkr. pr. hold 

 

Overnatning:      På skole eller i sportshal (medbring sovepose og liggeunderlag). 

                           150,- dkr. pr. person pr. nat incl. gebyr til Slagelse Kommune og morgenmad. 

                           Det er muligt at ankomme allerede fredag den 5. november. 

 

Der kan købes forskellige grillvarer, sandwich, samt forudbestilles dagens ret, m.m. i hallens 

cafeteria.   

 

Sidste tilmelding er d. 1. oktober 2021. Tilmeldingerne bliver tilgodeset i den rækkefølge de 

indkommer. Indbetaling af turneringsgebyr skal ske senest 1. oktober på vores konto i SYDBANK 

FRA DK: reg.nr.  7045 konto nr. 000-139-7239  

FRA SE: SWIFT/BIC kode: SYBKDK22   Iban DK9770450001397239 

Ved afbud efter den 12. oktober bliver gebyret ikke tilbagebetalt. 

 

Forhåbentlig har I mulighed for at give jeres unge spillere denne oplevelse. Vi ser frem til 

jeres deltagelse. Er der spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at rette henvendelse til neden- 

stående. 

 

 



 

 

  

Tilmelding til VIKING CUP 2021 

(senest den 1. oktober 2021) 

 
Sørbymagle Idrætsforening, Hockey afd 

Kirkerupvej 16 

DK 4200 Slagelse  

Christian Wendel 

tlf. + 45 26 23 43 47                                                                                           

E-mail soerbyhockey@gmail.com                                            

  

 

Klub:  

Kontaktperson:  

Adresse: 

 

 

 

Telefon:  

Email:  

 

Tilmelding, række Antal hold 

Mix U14:  

Mix U12:  

Mix U10:  

 

Antal Personer Børn:  

Voksne:  

 

Overnatning Ja:  

Nej:  
 

Forventet ankomst Dag:  

Kl.  
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