
  9.15-10.30   Hockeyskolan (prova på)
  11.00-12.00 CCM/Hagsätra Speed shooting
  12.15-14.30 Skills Game smålagsspel
  14.45-16.45 Allmänhetens åkning till musik
  17.00-18.00 Match Saltis 07 – Huddinge
  18.30-20.45 Match Saltis J18 - Nyköping

Hockeyns dag 17 februari 
 

Lördagen den 17 februari är det dags för den årliga traditionen hockeyns dag. Alla spelare inom 
Saltsjöbadens IF Ishockey är välkomna att delta. Ett fullspäckat schema med smålagsmatcher, 
testskjutning av CCM-klubbor, lotterier, puckkastning etc. Dagen avslutas med att J18-laget spelar 
match mot Nyköping. Ett detaljerat schema för dagen finns nedan:  

 

Anmälan skills game:    
Alla spelare födda 2010-2005 får delta. Alla anmälda spelare delas in i olika NHL- lag som spelar korta 
matcher mot varandra, 3 matcher kommer vara igång samtidigt. Musik spelas samtidigt som 
matcherna är igång. 

Under vecka 5 kommer lagledarna för respektive lag skicka ut en kallelse till skills game. Sista 
svarsdatum är fredagen den 9/2. Föräldrar och spelare kommer därefter få reda på vilket lag samt 
vilken grupp man hamnar i.  

Kostnad för att delta på skills game är 150 kr/spelare, då ingår också lunch som serveras i kafeterian. 
Detta betalas på plats via swish eller kontant.  

OBS! Det är endast skills game man behöver anmäla sig till, för resterande aktiviteter krävs ingen 
anmälan.  

Välkomna till en rolig hockeydag!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema Hockeyns dag Övriga aktiviteter 
08.00-09:00 Träning team 10
09.15-10.30 Hockeyskolan (prova på) 
11.00-12.00  Speed shooting CCM 12.00-14.00 Skottramp utanför ishallen 
12.15-13.15 Skills game grupp 1 3 mot 3
13.15-14.30 Skills game grupp 2 3 mot 3  

14.45-16.45 Almänhetensåkning 15.00-16.00 Pingisturnering Cafeterian 
17.00-18.00 Match team 07 mot Huddinge
18.15-20.15 Match J18 mot Nyköping Presentation årets lag mellan period 1 och 2 

Puckkastning mellan period 2 och 3

 HOCKEYNS DAG
17 feb.

SIF Ishockey inbjuder till en fullspäckad hockeydag i Saltsjöbadens ishall! 
Kom och prova på hockeyskolan, Speed shooting mm med CCM/Hagsätra 
sport, delta i Skills game, allmänhetens åkning med musik och stötta våra 
lag 07 och J18 som spelar match. Därutöver fiskdamm, lotteri, puckkast-
ningstävling, hamburgergrillning – och korande av Årets lag! 

Välkomna!


