
SWEDISH VIKINGS 2019
Swedish Vikings informationsblankett med regler, allmänna villkor samt praktisk information 
om hur du som spelare söker in till något av Swedish Vikings 4 olika lag.
I samband med din ansökan skall en anmälningsavgift på (149:-) betalas som är en adminis-
trativ avgift. Avgiften betalas via: SWISH: 072-323 66 99 (Stefan Sundell)
OBS! glöm ej att meddela oss från vem betalningen kommer med Namn/Efternamn samt 
laget du söker till inom parantes, Ex. Fredrik Haag (Beer)
För att vi ska kunna behandla din ansökan som inkommit på mejl är det ett måste att anmäl-
ningsavgiften är erlagd. Med anmälningsavgiften blir du även medlem i Swedish Vikings då vi 
är ett slutet sällskap.
Din anmälan ska skickas till spelaransokan@swedishvikings.nu
(Namn/Efternamn samt sökt lag i ämne raden)

Spelarkriterier för de olika lagen i Swedish Vikings:
• 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 = Division 4 eller 5 eller att man spelat div 2–3 men lagt av.
• Swedish Vikings Beer = Korpen, hobbyspelare, veteraner, allmänhetens åkning eller svårt att 
hänga med i div 4–5

Du kan i din ansökan söka till fler än ett lag, skriv då vilket lag i första hand du söker till och 
vilket lag i reserv du kan tänka dig. 
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INFORMATION OM RESAN
Swedish Vikings och Dubai International Ice Hockey Tournament
söndag 7 april till måndag 15 april 2019

Flygresan tur/retur bekostas av spelaren själv som blivit uttagen, det åligger spelarens eget 
ansvar att boka flygbiljetten snarast man fått besked att man blivit antagen. Hur spelaren vill 
flyga är upp till spelaren. Man kan åka direktflyg med Emirates men det finns även billigare 
alternativ med mellanlandning. Prisklasen är ca 2500kr upp till 6800kr beroende på flygbo-
lag, direktflyg etc.
Dubai International Ice Hockey Tournament arrangeras av lokal laget Dubai Mighty Camels.
Spelplats: Al Nasr Ice rink Bur Dubai
Turneringsdatum: onsdag 10 april till lördag 13 april
Deltagande lag: 24–25 stycken
Länder: 10-13 stycken
Divisioner : 4 stycken (A, B, C, BEER)

Upplägg / program med bestämda och obligatoriska punkter:

Söndag 7 april
Spelarna flyger ner och checkar in på spelarhotellet

Måndag 8 april
Sol och bad på hotellet med lunch
På kvällen en fin Välkomstbankett med fri mat och alkohol på restaurang/lounge/klubb

Tisdag 9 april
Alla 4 lag åker privat Lyx Yacht heldag på Persiska Viken

Onsdag 10 april
Dubai International Ice Hockey Tournament Dag1

Torsdag 11 april
Dubai International Ice Hockey Tournament Dag2

Fredag 12 april
Dubai International Ice Hockey Tournament Dag3
På kvällen spelarfest på nattklubb

Lördag 13 april
Dubai International Ice Hockey Tournament Dag4 (slutspel)

Söndag 14 april
Avslutningsfest med fri mat och alkohol + massa prisutdelningar på restaurang/lounge/klubb
När trupperna är spikade och vi fått turneringsschema i mars kommer vi utfärda ett schema 
för veckan där vi kan lägga till aktiviteter, tider för luncher mm
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KOSTNADER FÖR SWEDISH 
VIKINGS:
Vårat mål är att vi givetvis ska få in så mycket sponsorer till denna resa som möjligt.
Vi är helt transparanta i våra kostnader och vad det kan kosta dig som uttagen spelare bero-
ende på hur mycket sponsorintäkter vi får in. Ni kommer här nedan att få ta del av Swedish 
Vikings kalkyltabell och vad det kan kosta dig som uttagen spelare som max och samt mini-
mum. Priserna är på en ungefärligt summa.
Förhandlade priser:
Spelarhotell       100.000 kr
Turneringsavgiften för 4 lag    80.000 kr
Matchtröjor, tryck namn/nummer    30.000 kr
Överdragsbyxor med nummer och klubbmärke 18.000 kr
Gula match damasker     8.000 kr
Blåa hjälmar        20.000 kr
Välkomstbankett fri mat & alkohol   45.000 kr
Lyx Yacht heldag Persiska Viken    25.000 kr
Spelarfest på nattklubb med fri dryck   45.000 kr
Avslutningsfest fri mat & alkohol    45.000 kr
Priser        30.000 kr
Skulle Swedish Vikings inte få in några sponsorer alls kan det som MEST kosta dig som utta-
gen spelare 8000 kronor och då ingår allt ovan angivet. Får vi in sponsorintäkter så alla kost-
nader täcks så behöver du som uttagen spelare inte betala något alls. Så fort vi får in en ny 
sponsor och insats dras det av per spelare att betala. Vi i ledningen kommer jobba stenhårt 
på att lösa så mycket sponsorer som möjligt.

VIKTIGA DATUM
25 OKTOBER 
ANSÖKAN ÖPPNAR

25 DECEMBER
ANSÖKAN STÄNGER

25 JANUARI
LEDNING SPIKAR TRUPPER OCH MEDDELAR SPELARE

29 FEBRUARI
UTTAGNA SPELARE SKA HA BOKAT FLYGBILJETT

29 MARS
EVENTUELL AVGIFT (BEROENDE PÅ SPONSORINTÄKT) SKA 
VARA BETALD 
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ANSÖKNINGSPROCESSEN:
När vi går igenom våra ansökningar kommer vi ta hänsyn till en rad olika faktorer:

1. Spelare som kan hjälpa Swedish Vikings med en sponsor går RAKA VÄGEN före övriga 
sökanden i ansökningsprocessen. Kanske är någon i din familj företagare, släkt eller vän?
Eller du själv? Ni som hjälper oss med en sponsor går helt enkelt före. Om ni kan hjälpa ska 
vår General Manager Kristoffer Winterstein kontaktas snarast via mejl: kristoffer@swedishvi-
kings.nu Vi har allt från små till större sponsorpaket.

2. Vårat intresse ska fångas i ansökan, vi vill lära känna dig och veta att du är rätt kandidat för 
oss både som spelare men framförallt bra lagkamrat.

3. Geografiskt, vi vill ha spelare från hela Sverige.

4. Vänster/Höger skyttar & Forwards/Backar

Hur ska din ansökan se ut via mejl?

1. När du mejlar din ansökan till spelaransokan@swedishvikings.nu skriver du som ämne ditt 
Namn/Efternamn följt av det/dom lagen du söker in till. Glöm ej Swisha!

2. Bifoga 2 stycken hockeybilder

3. Kopiera och klistra in länken från din eliteprospects
(Ni från lägre divisioner som möjligtvis inte finns på eliteprospects skrivet det)

4. Presentation om dig privat

5. Presentation om dig som ishockeyspelare och din karriär

6. Längst ner i din ansökan ska du skriva att du accepterar Swedish Vikings regler och allmän-
na villkor för vad som gäller.

25 januari kommer trupperna vara spikade, då vi tror på ca 800 ansökningar kommer det vara 
högtryck på mejlen men vi ska givetvis svara alla oavsett besked.



SWEDISH VIKINGS
ALLMÄNNA VILLKOR
1.För att kandidatens ansökan ska kunna behandlas och vara giltig ska anmälningsavgiften 
(149kr) vara erlagd

2.Blir du en av de lyckligt utvalda så har du 2 veckor på dig att ångra dig och detta skall ske 
skriftligt via mail eller sms. Detta för att vi snabbt skall kunna utse en annan lycklig person som 
får följa med och fylla upp din plats.

3.Efter de 2 veckorna blir detta en bindande plats och skulle du hoppa av efter detta så 
kommer Swedish Vikings att debitera dig 2000sek för det extra jobb och risk som detta 
medför.

4.Angivna datum för betalningar som flygbiljett + eventuella övriga kostnader beroende på 
sponsorintäkter skall strikt följas

5.Skulle du bli antagen godkänner du att vi publicerar dina bifogade hockeybilder med spe-
larpresentation

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.

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 detta i sin hemförsäkring. Går att teckna försäkring för idrottsska-
dor utomlands hos olika försäkringsbolag.

9.Spelare som hjälper till med sponsorer går raka vägen före ansökningsprocessen.
Med Vänliga Hälsningar

General Manager Kristoffer Winterstein kristoffer@swedishvikings.nu
Coach/Marknad/Media Fredrik Haag fredrik@swedishvikings.nu
Ekonomi/Eventansvarig Stefan Sundell stefan@swedishvikings.nu

www.swedishvikings.nu


