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BOENDET TAS BORT på Sommarhockeyskolan 2021 
 
Hej på Er, 
 
Hoppas att ni har det bra trots de omständigheter som nu råder efter att Covid-19 orsakat stora utmaningar runt 
om i världen. 
 
Vi följer utvecklingen och de direktiv som Folkhälsomyndigheten regelbundet skickar ut. Med de förutsättningar 
som gäller idag kan vi inte genomföra sommarhockeyskolan eftersom tex omklädningsrum inte är tillgängliga i 
ishallen och det är inte tillåtet att anordna läger. Vår ambition och förhoppning är ändå att lättnader kommer och 
att vi då kan genomföra sommarhockeyskolan 2021 men i en lite nedbantad version. 
För att både vi och ni skall kunna fortsätta med planering och förberedelser inför sommaren bedömer vi att vi 
redan nu måste ta bort boendet för ALLA spelare. Boendet tas inte tillbaks även om det senare visar sig vara 
möjligt. Internatelever måste alltså själva ordna samt betala boende. Vi är förstås ledsna för detta och förstår att 
det kan innebära problem men vi bedömer detta som det rätta. 
Priset för internatelever reduceras med 500 kr. Du som är internatelev betalar alltså 500 kr mindre än vad som 
står på din faktura. 
 
Förutom att boendet tas bort görs en del andra anpassningar 
1. Campen genomförs måndag – fredag (heldagar). Söndagen stryks. Varje grupp kommer ha samma 

dagsschema varje dag förutom den dag det är internmatch (se preliminära scheman i bilaga). 
2. Dagarna för internateleverna blir något kortare. Kvällsmål stryks. Båtåkning för internatelever på onsdagar 

stryks. 
3. Två ispass per dag samt en internmatch varje vecka för utespelarna. 
4. Lunch och middag serveras i matlåda. Lätt frukost, mellanmål o frukt till alla. 
5. Hood o keps till alla. Målvaktströja till målvakter. 
6. Nivå 5 och U16-gruppen vecka 31 flyttar till Frölundaborg inne i Göteborg. Separat mail kommer skickas till 

deltagare i Nivå 5. 
7. A-laget kommer ej på besök vecka 31. 

Vi hoppas du fortfarande vill vara med! 
 
Vår tidsplan 
19 mars             Information till deltagare att boende tas bort 
31 mars             Återkoppling från deltagare om fortsatt deltagande alternativt återbetalning 
30 april              Slutbetalning för sommaren 
29 maj               Slutligt beslut om genomförande 2021 
 
Vad händer nu? 
 Vi vill att du senast 31 mars återkopplar om du fortsatt vill vara med i sommar eller om du vill ha full 

återbetalning. 
 För återbetalning till svensk bank behöver vi: bank och kontonummer inklusive clearingnummer. 
 För återbetalning till utländska banker behöver vi: mottagarens namn och adress, bank, IBAN och BIC (eller 

SWIFT). 
 Har du redan betalat full slutavgift? Då behöver vi också bankuppgifter för återbetalning av 500 kr. 
 Återbetalning kommer göras under våren.  
 Slutbetalning görs senast 30 april. Dra av 500 kr på den redan utskickade fakturan. 
 
För tips om boenden på öarna hänvisar vi till: https://www.vastsverige.com/visitockero/ 
 
Har ni frågor kan ni kontakta rektor Göran Pegenius, +46 709-450446, goran.pegenius@frolundaindians.com  
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Var rädda om Er! 
 
För Sommarhockeyskolans styrelse, 
 
genom 
Göran Pegenius 
 
Rektor Sommarhockeyskola  
Frölunda Hockey Club 
Mobil: +46 (0)709-45 04 46 
E-post: goran.pegenius@frolundaindians.com 
Web: www.frolundacamps.se  
 


