De här världspelarna har alla spelat Cupen
Ta chansen du också!

Inbjudan

N.Lidström

N.Yakupov
Foto: R. Bärtilsson AT

J.Vanbiesbrouck

Sluttabell/Final Table -16
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dynamo Riga (LAT)
Djurgårdens IF
Viggbyholms IK
Linköping HC
Falu IF
Fagersta AIK
Mora IK
Hedemora SK
Lions HC Strömstad
VIK Västerås HK
Skogsbo SK
HC Teplice/Bilina (CZE)

Internationell Ungdomsturnering
4-7 Januari 2017
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R.Lang

U.Samuelsson

Vilka står som segrare år 2017?
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T.Sandström

U13 födda -04 eller senare

Vi stöder
Skogsbo SK

1973-2017

ANMÄLAN

NICKLAS LIDSTRÖM CUP 2017

Anmälan göres genom att inbetala   SEK på POSTGIRO   -.
Skriv NICKLAS LIDSTRÖM CUP  samt lagets namn.
Vi vill även ha namn, adress och telefonnr/mailadress till lagets kontaktperson. Maila dessa uppgifter till kansli@skogsbosk.com
Om för många lag anmäler sig, förbehåller vi oss rätten att välja lag.
Man får givetvis tillbaka avgiften i så fall.

Skogsbo SK, Avesta, har härmed nöjet att inbjuda Er klubb till NICKLAS
LIDSTRÖM CUP 2017. Cupen spelas 4-7 januari 2017 och kan innehålla
lag från Norge, Finland, Tjeckien, Ryssland, Lettland, USA och Sverige.
2016 vann Dynamo Riga, Lettland. Vilka vinner 2017?

SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR DEN 20 SEPTEMBER 2017

SPELSÄTT

PRISER

Turneringen spelas med  lag i  grupper, där alla möter alla.
Gruppsegraren möter tvåan i den andra gruppen och vice versa i semifinal näst sista dagen.
Sista dagen är det placeringsmatcher och inleds med match om - plats och avslutas med
FINAL! Alla lag garanteras  matcher. Vid lika poäng i gruppspelet gäller inbördes möte,
därefter målskillnad och sedan flest gjord mål. Vid lika även där avgör lotten.
Spelarna får vara födda tidigast . Ingen begränsning i antal spelare/lag.

:an, :an och :an erhåller en pokal och spelarna får medalj. Samtliga spelare får diplom. Nicklas
Lidström-trofén är ett pris som går till det lag som vinner Fair Play Cup under turneringen.
Dessutom pris till turneringens bästa spelare och bästa poängplockare.
Ett ”All Star Team” utses och i varje match en ”matchens lirare”.
MEDIA

Radio Avesta sänder direkt från ishallen varje speldag med intervjuer med spelare, ledare och
publik. Vi har stor publik, ca - varje dag utom finalen då vi kan ha mer än det dubbla!
Cupen kan även följas på internet via www.cuponline.se

MATCHTID OCH DOMARE

Matcherna spelas x minuter, utom placeringsmatcherna som spelas x. Vid oavgjort gäller
straffslag i placeringsmatcherna och sudden death x minuter i finalen och sedan straffar.
Alla matcher döms av legitimerade domare med tredomarsystem.

UPPLYSNINGAR

Vill du veta mera, eller har Du någon fundering kan Du ringa vårt kansli på tel. - 
(.-.). Eller Rolf Laki 070-671 60 99, 0226-518 88, Fredrik Oscarsson 070-088 12 97,
Jan Björk 070-088 18 06 eller besök vår hemsida: www.skogsbosk.com

BOENDE

Vi har flera alternativ att erbjuda, tex: skolförläggning, vandrarhem, campingstugor och hotell.
Hör av Er så hjälper vi till!

Börja  med en hockey-cup utöver det vanliga, anmäl ditt lag till Nicklas Lidström Cup!
med vänlig hälsning!

vik här

Skogsbo Sportklubb, Nicklas Lidström Cup-kommitten

