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AaB Ishockey CUP U11 2017
AaB Ishockey har hermed fornøjelsen, endnu engang at invitere til den traditionelle U11 cup, i dagene fra den 24. marts til den
26. marts 2017. Cuppen har igennem årene haft besøg fra Norge, Frankrig og sidste sæson fra Sverige, samt de stærkeste
Danske hold, hvilket har gjort cuppen til en stor sportslig succes for de deltagende hold. Cuppen er for årgang 2006 og 2007
spillere.
Cupmodus:
De deltagende hold inddeles vilkårligt i 2 puljer, hvor alle spiller alle mod alle. De 5 bedste hold mødes herefter i A-finalepuljen
og de øvrige i B-finalepuljen. I disse puljer spilles igen alle mod alle, hvilket giver 8 kampe til alle. Kampene spilles 2 x 15 min.
(max. 50 min.) Kampe kan ikke ende uafgjort, er kampen ikke afgjort indenfor normal spilletid afgøres den på straffe. Der spilles
efter DIU´s almindelige ishockeyregler, som er gældende fra U13. Se evt. www.ishockey.dk Det vil sige at udskiftning er flydende
og eventuelle straffe afsides i straffeboks. Dog giver mindre straffe 1 minuts udvisning, i stedet for 2.
Pokaler og medaljer:
Pokal til vinderne af de 2 slutspilspuljer, samt fairplay pokal. Der ud over medaljer til 1-2-3 i hver slutspilspulje. Prisoverrækkelse
vil finde sted om søndagen ca. kl. 15.00.
Holdgebyr:
Holdgebyret er DKK 2.000,- og betales ved tilmelding. Tilmelding anses først som gyldig ved indbetaling af holdgebyret. OBS –
holdgebyr vil ikke blive tilbagebetalt ved efterfølgende framelding. Maximalt antal deltagende hold er 10.
Deltagergebyr:
DKK 600- pr. person betales senest den 1. marts 2017. Deltagergebyret er gældende for både spillere og trænere, samt
medrejsende som ønsker at benytte sig af cuppens bespisning og overnatning.
Al betaling sker til:
Nordjyske Bank, Vejgaard Bymidte 2, 9000 Aalborg, Danmark. Reg.nr. 7444 kontonr. 1129397 SWIFT-BIC: NRSBDK24 IBAN-NO.:
DK9074440001129397
Deltagergebyr dækker:
Deltagelse i cup, forplejning og overnatning på skole.
Overnatning:
Overnatning anbefales på Scandic med følgende fra priser, såfremt der henvises til AaB Ishockey ved bestilling. Enkelt: 675,
Dobbelt: 795,- 3 Pers: 1015,- 4 Pers: 1135,Indeholdt i deltagergebyret er overnatning på Filstedvejens Skole, ca. 10 min. kørsel fra Gigantium Isarena. Holdene skal selv
sørge for transport til og fra skolen. Vælges der anden overnatning end skole og dertil morgenmad, kan der fratrækkes 100,- fra
deltagergebyret.
Forplejning:
Fredag: Aftensmad. Lørdag: Morgenmad, frokost og aftensmad. Søndag: Morgenmad og frokost. 2 stk. frugt pr. dag.
Tilmelding og spørgsmål:
Al henvendelse rettes til Martin Søndergaard på afmd@aab-is.dk. www.aab-is.dk vil løbende blive opdateret med information
om deltagende hold mv.

