AaB Ishockey
PIGECAMP den 9 – 11/8 2019
Traditionen tro, afholder vi igen i år i pigecamp i Aalborg. I år finder den sted i weekenden uge 32,
den 9. – 11. august.
Igen i år er det med stor glæde, at campen er med U18 pigelandholdets trænere Bjørn Peters og
Nickolai Thrysøe i spidsen.
Til dette års camp er det ligeledes lykkedes igen at tilknytte powerskate instruktør Radim Piroutek.
Radim har i flere sæsoner spillet i den bedste Tjekkiske liga. Han har spillet mere end 400 kampe i
den bedste danske liga for Frederikshavn og i dag er han fast tilknyttet ungdomsholdene i AaB
Ishockey. Radim er specialist i skøjteteknik (powerskating) hvilket har gjort ham til en efterspurgt
instruktør rundt i Europa. Radim vil denne gang deltage på 2 ispas. Derudover vil der også være
forskellige ”gæstetrænere” på isen i løbet af weekenden.
I lighed med sidste år vil der blive tilbudt 6 ispas, samt office træning.
Prisen for weekenden, er uforandret på 1.600.- og dækker ud over træningen, 2 x morgenmad, 2 x
frokost, 2 x aftensmad, mellemmåltider og overnatning i Bjælkegården www.bjaelkegaarden.dk
Lørdag aften vil aftensmaden blive serveret i hytten. Forældre og pårørende er meget velkommen
til at deltage, og prisen for ikke camp deltagere er 150.- som afregnes på dagen, men tilmelding er
nødvendig.
Campen 2019 vil fortrinsvis være for årgang 2002 og yngre. Skulle der være ældre spillere som
har lyst til at deltage er man velkommen til at blive skrevet på venteliste, hvorefter endelig besked
om deltagelse vil blive givet efter den 1/7 2019.
Ved tilmelding til campen, skal jeg bede jer sende mig en e-mail med angivelse af navn, klub,
årgang og position, samt indbetale depositum på 500,- til konto 9070-1627344003, som ikke
tilbagebetales, ved eventuelt afbud. Pladserne er begrænsede til 35 og listen med de tilmeldte kan
ses på www.aab-is.dk under fanen ”camp” øverst. Samme liste samt løbende info til tilmeldte
forefindes også på appen ”TeamApp”, søg AaB Ishockey Pigecamp og anmod om medlemskab.
Tilmelding sendes til Martin Søndergaard på afmd@aab-is.dk, hvortil eventuelle spørgsmål også
kan rettes. Eventuelle spørgsmål kan også stilles på telefon 30 74 11 34.
Skulle der være pårørende som ønsker overnatning under campen kan vi anbefale Scandic
Aalborg. Bookning kan ske til Anders Bystrup anders.bystrup@scandichotels.com

