Inbjudan till
GP Pucken Tjej
Säsongen 2020/2021

Hej,
En ny säsong drar snart igång och det är dags att planera in cuper, vi ser att
tjejhockeyn växer sig allt starkare i Sverige och framför allt i vårt distrikt/region.
Vi jobbar vidare och utvecklar tjejhockeyn i distriktet, regionen och nationellt.
Till säsongen 20/21 gör vi förändringar i GP Pucken, cupen kommer följa
Svenska Ishockeyförbundets spelformer i hemmaplansmodellen, läs om detta i
dokument upplägg/ramverk/spelregler.
Nu är det dags och planera in GP Pucken för tjejer i verksamheten, lördagen
den 30 januari 2021 spelar tjejerna sitt slutspel, de två bästa lagen möts i final
lördagen vecka 9 2021.
Välkommen med Er anmälan
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GP Pucken genomförs på följande sätt:
 Klubblag med egna licenserade spelare eller lag där några föreningar bildar lag.
o Två åldersgrupper
o Tjejer äldre födda -08 till -06
o Tjejer yngre födda -11 till -09
 Anmälan görs i bifogad anmälningsblankett.
 Har Ni möjlighet att arrangera en grupp sätter vi stort värd på det

 Deltagaravgift på 1 195 kr/lag sätts in på GIF bankgiro 189–6059 senast
30 november, märk inbetalningen med lagnamn.

Välkommen att vara med i GP Pucken säsongen 2020/2021
Med vänliga hälsningar
Göteborgs Ishockeyförbund

Patrik Norrman
Kanslichef & tävlingsansvarig för GP Pucken

Anmälningsblankett
Ja, vi

förening:

vill delta i GP Pucken med lag, samt arrangera
GP Pucken datum enligt nedan

Tjejer äldre
Lag 1
(födda -06 till -08)
Lag 2
lördag 30 januari
Lag 3
Kontaktperson för tjejlaget
Namn
Mejl & mobilnummer
Tjejer yngre
Lag 1
(födda -09 till -11)
Lag 2
lördag 30 januari
Lag 3
Kontaktperson för tjejlaget
Namn
Mejl & mobilnummer
Mejla anmälan till Marit Tollesson på marit.tollesson@gbgif.se senast 15 november.
Sätt in deltagaravgift på 1 195 kr/lag till GIF Bankgiro 189-6059 senast 30 november.

Arrangörsanmälan
Vi har anmält lag till GP Pucken och självklart anmäler vi oss för att arrangera hos oss
följande dagar!
Slutspel
30 januari
Förening
Namn
Mejl & mobilnummer
Funktion i klubben

Skriv Ja eller Nej

Tacksam för svar senast 15 november
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