Velkommen til

OLD BOYS DM 2020
Odense Ishockey Klub
Der spilles 2 rækker, som begge spilles over 2 dage i marts! Begge rækker spiller alle
mod alle.
Mesterrækken spilles 27. og 28. marts. Motionsrækken spilles 28. og 29. marts.

Mesterrækken: Vi har lagt de tidligere A og B rækker sammen da holdene
styrkemæssigt og niveaumæssigt var meget ens. Der er ikke mindstekrav til alder. Vi
ved at rækken er meget blandet ishockey kundskabsmæssigt. Her er der plads til at
den tidligere landsholdsspiller kan spille på hold med sin bedste ven, som er på et
andet niveau. Vi spiller for at vinde kampene, men lægger også vægt på fairness og
sjov. Det vigtigste, er at vi sammen skaber en ishockeyfestival i Odense, og møder
gamle venner fra hele landet.
Motionsrækken er ligeledes aldersmæssigt blandet. Her er der heller ikke
mindstekrav til alder eller særlige krav til kundskaber, men niveauet på spillerne
forventes overvejende at være som det jyske MHL.

Tilmeld jer i en række der passer til jeres niveau. Det er sjovest for alle!

Priser:
Hold tilmeldingsgebyr 1200 kr. Holdet er først tilmeldt når dette er betalt.
Spillergebyr for at kunne deltage i turneringen er 450,- kr. (dækker bl.a. dommere,
præmier, 1 sandwich, 1 x brunch og 1 x festmiddag). Spiller gebyr købes online på
oikshop.dk. Du finder teksten ”Deltager-gebyr” og det hold du er tilmeldt under og
betaler med betalingskort.

Bespisning:
For deltagere i mesterrækken:
Fredag eftermiddag: Sandwich
Festmiddag fredag aften: Oksefilet med flødekartofler og salat.
Lørdag morgen/middag (kl. 10-14): Brunch buffet
For deltagere i motionsrækken:
Lørdag eftermiddag: Sandwich
Festmiddag lørdag aften: Oksekød med flødekartofler og salat.
Søndag morgen/middag (kl. 10-14): Brunch buffet
1 fadøl eller et glas vin er inkl. i festmiddagen
Vi har haft forespørgsler fra spillere, der ikke har haft mulighed for at deltage i
turneringen, men som ønsker at deltage i festen og spillere som ønsker at deltage
begge dage. Vi åbner derfor i år for tilkøb af måltider. Det er en betingelse for
deltagelse i festerne, at man har relation til et deltagende hold.
Tilkøb:
Ekstra festmiddag 200,- kr.
Ekstra brunch 100,- kr.
Betaling og bestilling i OIK shoppen frem til 20. marts 2020.
For overnatning henviser vi til vores samarbejdspartnere Scandic Odense og Odense
Vandrerhjem Kragsbjerggaard. De har specielle priser for OIK ’s gæster.
Spørgsmål vedr. turnering rettes til Anders Holst ah@oik.dk
Spørgsmål vedr. bespisning rettes til Rikke Grossmann rg@oik.dk

Vi ses til en sjov weekend i Odense!

