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INLEDNING 

 

Detta är Swedish Vikings informationsblankett med regler, allmänna villkor samt praktisk information om hur du 

som spelare söker in till något av Swedish Vikings 5 olika lag.  

I samband med din ansökan skall en anmälningsavgift på (100:-) betalas som är en administrativ avgift.  

Avgiften betalas via:  

SWISH: 070-7401404  (Fredrik Haag, Ekonomiansvarig för Swedish Vikings)  

OBS! glöm ej att meddela oss från vem betalningen kommer med För/Efternamn. 

För att vi ska kunna behandla din ansökan så är det ett måste att anmälningsavgiften är erlagd.  

 

Spelarkriterier för de olika lagen   

• Swedish Vikings A = Svenska ishockeyspelare från division 1 eller nyligen pensionerade spelare från 
SHL/Hockeyallsvenskan  

• Swedish Vikings B = Svenska ishockeyspelare från Division 2 eller 3  

• Swedish Vikings C = Svenska ishockeyspelare från Division 4 eller 5  

• Swedish Vikings Beer = Korpen, hobbyspelare, veteraner 
• Swedish Vikings Queens = Damlag alla olika divisioner  

 

 

 

SPECIELL INFORMATION FÖR SÖKANDE TILL QUEENS 

 
• Denna turnering spelas i 4 olika divisioner och ni som kommer representera Queens laget kommer   

möta killar. Swedish Vikings Queens kommer spela i Beer Divisionen. 

• Ni kommer givetvis bo enbart med tjejer i ert hotellrum och i ishallen ha egen dusch. 

• Vi ser inga hinder att tjejer och killar spelar i samma liga och mot varandra. Under denna turnering är 
tacklingar inte tillåtet vilket gör att spelare från alla divisioner kan vara med och känna sig trygga.  
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 RESEINFORMATION 
 

Resan bär av söndag 9 april och åter måndag 18 april 2023 
  
Flygresan tur/retur bekostas av spelaren själv som blivit uttagen och det åligger spelarens eget ansvar att 
boka flygbiljetten så snart man fått besked att man blivit antagen. Hur spelaren själv flyger väljer denne själv. 
Man kan åka direktflyg med Emirates men det finns även billigare alternativ med mellanlandningar.  

Vi kommer självklart att hjälpa dig Er att ta fram förslag från olika avreseorter.  
 

Dubai International ICE Hockey Tournament arrangeras av det lokala laget Dubai Mighty Camels.  

Spelplats: Al Nasr ICE rink Dubai   

Turneringsdatum = Gruppspel 12 - 16 april 
Deltagande lag = 20–30 stycken  

Deltagande Nationer = 5 – 12 stycken   

Division = 4 stycken (A, B, C, BEER) 
 

Upplägg för resan med bestämda punkter:  
  
Söndag  
Spelarna flyger ner och tar en taxi till hotellet som vi kommer ge adress till samt att du checkar in. 

Du kommer då få den rumsfördelning som vi innan resan har presenterat samt att vi håller koll på så att alla 
spelare kommer till rätta. 
  
Måndag   

Sol och bad på hotellet. 

På Kvällen har vi en fin Välkomstbankett med fri mat och alkohol på restaurang/lounge/klubb.  
  
Tisdag  

Alla 5 lag åker en privat hyrd Lyx Yacht i Persiska Viken med mat & dryck 
  
Onsdag  
Dubai International ICE Hockey Tournament Dag1  
  
Torsdag   

Dubai International ICE Hockey Tournament Dag2  
  
Fredag  

Dubai International ICE Hockey Tournament Dag3  
På kvällen spelarfest på nattklubb med fri dryck. 
  
Lördag   

Dubai International ICE Hockey Tournament Dag4 (slutspel)  
  
Söndag  

Avslutningsfest med fri mat och alkohol + massa prisutdelningar på restaurang/lounge/klubb  
 

Måndag  

Fri ledig dag 
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          AVGIFT FÖR DELTAGARE I SWEDISH VIKINGS 

  

Avgiften för att vara med i upplagan för Swedish Vikings 2023 är 12,500: - / Spelare om du blir 
antagen. 

 

Betalning: 
Du kan som spelare betala denna spelaravgift på 3 olika sätt. 

1) Du har möjlighet att delbetala  (se nedan modell) 
2) Betala allt direkt. 12.500:- 
3) Du själv ombesörjer en privat sponsor (hur detta ska gå till berättar vi för de som väljer denna 

modell)  

Du väljer själv modell och du kommer få information om hur allt kommer gå till. 
 

Delbetalning: 

                27e Januari  50% = 6.250: - 
                27e Februari  50% = 6.250 - 

                
                 

                 

           DU FÅR DETTA 
 
- 9 nätter hotell inkl frukost. 
- Turneringsavgiften.  

- Lån av matchställ (damasker, byxöverdrag och hjälm) Matchtröjan får du behålla som ett minne. 
- Välkomstbankett med middag och fri bar. 
- Lyx yacht ute på persiska viken med egen besättning inklusive mat och dryck. 
- Spelarfest på nattklubb med fri bar. 

- Avslutningsfest med middag och fri bar.  
- Olika prisutdelningar under hela vistelsen.  
- Nya vänner och ett minne för livet. 
- Ett event du aldrig tidigare upplevt som hockeyspelare. 
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VIKTIGT 

 
 

1.För att kandidatens ansökan ska kunna behandlas och vara giltig ska anmälningsavgiften (100kr) vara erlagd. 
  
2.Väljer du att tacka ja i januari så har man därmed accepterat kostnader, regler och allmänna villkor.  
  
3. Angivna datum för betalningar måste följas för att ej riskera att bli av med sin plats. 
  
5. Du godkänner härmed att bilder/filmer på dig från veckan i Dubai kan komma att användas i sociala medier. 
  
6. På plats i Dubai är detta ett gruppevent, vi gör allt ihop som Swedish Vikings, aktiviteter, hejar på varandras matcher, 

middagar, fester, sol & bad med mera, schemat skall följas och respekteras.  
  
7. Som uttagen spelare är det en självklarhet att uppträda professionellt både på och utanför isen. Swedish Vikings tolererar ej  

något utanför dessa ramar.    

  
8. Det åligger spelarens eget ansvar gällande försäkring för idrott utomlands om något skulle hända. I dem flesta fall ingår det ta 

i sin hemförsäkring. Det går att teckna försäkring för idrottsskador utomlands hos olika försäkringsbolag.   
  
9. Hjälmen, överdragsbyxorna samt damaskerna ska lämnas tillbaka på plats i Dubai, annars blir spelaren debiterad 1000 kr.  

10.Tillsammans är vi Swedish Vikings  

 

 

  Med Vänliga Hälsningar  

General Manager Kristoffer Winterstein kristoffer@swedishvikings.nu  

Marknad/Media/Ekonomi Fredrik Haag fredrik@swedishvikings.nu  

 


