
 

Odense Ishockey Klub 
inviterer til 

 

  
 

ODENSE CUP 2023 
 

U11.1 & U11.2  01. – 02. april 2023 
 
Vi håber, at jeres U11 spillere og ældste U9 spillere vil afslutte sæsonen 

sammen med os i Odense første weekend i april. 
Odense Ishockey Klub har fornøjelsen af at invitere til Odense Cup 2023 

for spillere født 2012/2013/2014 

Der spilles sideløbende U11.2 og U11.1 fra lørdag morgen til søndag 
eftermiddag. 

 

Tidspunkt og sted 
U11.1 & U11.2 afvikles 01. – 02. april 2023 

Odense Isstadion, Møllemarksvej 75, 5200 Odense V 

 
Regler:  

Der spilles U11.1 & U11.2 på hel bane (skift efter 75 sek.). Hvert hold skal 

bestå af mindst 10 spillere og én målmand. Kampe kan ikke ende uafgjort, 
men afgøres med straffeslag. 

 

U11.2: Spilles fra lørdag kl 08.00 til søndag eftermiddag. Måltider: frokost 
og aftensmad lørdag samt morgenmad og frokost søndag. 

U11.1: Spilles fra lørdag kl 08.00 til søndag eftermiddag. Måltider: frokost 

og aftensmad lørdag samt morgenmad og frokost søndag. 
 

Alle hold skal opsættes senest 3 dage før i danklub.dk. 

FØLG MED PÅ www.oik.dk HVILKE HOLD DER ER TILMELDT 
 

HUSK at I skal betale holdgebyr for at booke en plads. 

Priser: 
Holdgebyr: 1300 DKK.  

Pris 1: Spillere, leder og forældre: 400 DKK pr. pers.  

Prisen inkluderer: 4 måltider + 1 overnatning på skole (Husk 
liggeunderlag/ luftmadras).  

  

http://www.oik.dk/


 

 
 
Pris 2: Spillere, ledere og forældre: 325 DDK pr. pers 

Prisen inkluderer: 3 måltider. Prisen kan bruges, hvis I selv søger for 

overnatning og morgenmåltiderne. 
2 ledere pr. hold kan deltage gratis ved både pris 1 og pris 2. 

 

Overnatning: Se separat invitation fra Scandic Odense. Tjek desuden 

gode priser på Vandrehjemmet Kragsbjerggaard på www.odv.dk. 

 Sports Academy Denmark (efterskole 450 m fra hallen) Skriv til: 
udlejning@sportsacademydenmark.dk. 

 
Overnatning på skole:  
Ved pris 1 foregår overnatning på nærliggende skole. Husk at medbringe 

sovepose, liggeunderlag / luftmadras. Det vil være nødvendigt med 

transport til skolen, som I selv bedes sørge for. Ved pris 2 kan I benytte 
vandrerhjem, hotel eller cykelbanen og spiser morgenmad det pågældende 

sted. 

 
Bespisning: 

Alle måltider serveres i hallen. Menu og spisetider vil være klar inden 
cuppen. 

 

Omklædningsrum: 
Holdene deler omklædningsrum med et andet hold.  

 

Pauser mellem kampe 
Badeland 800 meter fra hallen, bowling, floorball, konkurrencer, stille 

aktiviteter i klubrummet. I vælger selv! Og ellers nyder I solen i Odense. 

 
Tilmelding og betaling:  

Sidste frist for tilmelding er d. 24. marts 2023. 

Tilmelding samt betaling sker på http://oikshop.dk/  

Spørgsmål hertil, kontakt Jesper Garbøl, jega@danklub.dk , 61104913 

 
Hurtigst muligt efter tilmeldingsfristens udløb, vil kontaktpersonen få 
information om turneringsplan samt login til oprettelse af spillere. 

  
Kontakt:  

Jesper Garbøl Mobil 61 10 49 13  Mail: jega@danklub.dk  

Anders Holst Mobil 61 70 99 58    Mail: ah@oik.dk 
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