HIJS HOKIJ DEN HAAG
Den Haag, 4-10-2016

Beste (ouders van) leden en andere geïnteresseerden,
Volgende week start dan eindelijk officieel het seizoen 2016-2017. In deze nieuwsbrief de laatste
informatie op een rijtje.
Aangepast trainingsschema ma 03-10 t/m vrij 07-10
In deze week is er alleen nog ijs op de binnenbaan en is er een aangepast schema van de trainingen. Als het
goed is dit schema verstuurd door de teamleiding.
Maandag

20.30 – 21.45 uur

BeNeleague

Dinsdag

16.30 – 17.30 uur
17.45 – 18.45 uur
19.00 – 20.00 uur
20.15 – 21.15 uur
21.30 – 22.30 uur

Schaatsklas & U8
U10 & U12
Bullets & Hurricanes
BeNeleague
1e divisie

Woensdag

21.00 – 22.00 uur
22.15 – 23.15 uur

Old Flames & Ongetemd 3
Herons

Donderdag

17.45 – 18.45 uur
19.00 – 20.00 uur
20.15 – 21.15 uur
21.30 – 22.30 uur

U17
1e divisie
BeNeleague
Firebirds & Ongetemd

Vrijdag

18.00 – 19.00 uur

U14

Winteropening Uithof
Zondag 1 oktober is de jaarlijkse opening van het winterseizoen op de Uithof.
Hijs Hokij zal hier ook bij aanwezig zijn om nieuwe jeugdleden te werven.
Seizoenskaarten
De seizoenskaarten voor onze leden zijn op te halen bij de informatiebalie tijdens de wedstrijden op 7 en
14 oktober. De kaarten kunnen alleen op persoonlijke titel worden afgehaald. Na 14 oktober zijn ze alleen
te verkrijgen door dit aan te vragen via email info@hijshokij.nl.

Contributie

Op 25 augustus zijn de contributiefacturen verzonden. Deze moeten voor 1 oktober voldaan zijn. Voorkom een
trainings -en/of speelverbod en zorg voor tijdige betaling. Geen factuur ontvangen? Stuur een mail naar
penningmeester@hijshokij.nl

Verbouwingen
Er is de afgelopen weken hard gewerkt aan de ijshockeyhal binnen en de funrink. Buiten is de nieuwe
boarding inmiddels geplaatst en zowel binnen als buiten hangt er nieuwe LED-verlichting, we hebben WIT
ijs en de entreehal van de ijshockeyingang wordt op dit moment nog voorzien van nieuwe vloerbedekking
én ook buiten is er een nieuwe eyecatcher te bewonderen:

Trainingsschema vanaf maandag 10 oktober
Het reguliere trainingsschema is ook weer vastgesteld J
Maandag

19.30 – 20.30 uur
21.15 – 22.15 uur
20.30 – 21.45 uur

Goalies/Jeugdrecreatie
Seniorenrecreatie
BeNeleague

Dinsdag

16.30 – 17.30 uur
17.45 – 18.45 uur
18.45 – 19.45 uur
20.00 – 21.00 uur
19.00 – 20.00 uur
20.15 – 21.15 uur
21.30 – 22.30 uur
21.15 – 22.15 uur

Schaatsklas & U8
U10 & U12
U14
U17
Hurricanes
BeNeleague
1e divisie
Bullets

20.00 – 21.00 uur
21.00 – 22.00 uur*

Herons
Old Flames

22.15 – 23.15 uur*

Ongetemd 3

Donderdag

18.45 – 19.45 uur
20.00 – 21.00 uur
19.00 – 20.00 uur
20.15 – 21.15 uur

Firebirds
Ongetemd
1e divisie
BeNeleague

Funrink
Funrink

Vrijdag

17.15 – 18.15 uur
18.30 – 19.30 uur
18.00 – 19.00 uur*

Schaatsklas, U8 & U10
U12
U14

20.00 – 21.00 uur

U17

Funrink
Funrink
*Bij een clinic is de training
van 17.45 – 18.45 uur
Funrink

Woensdag

Met sportieve groet,
Bestuur Hijs Hokij Den Haag
info@hijshokij.nl

Funrink
Funrink

Funrink
Funrink

Funrink
Funrink
*Tot januari en dan wissel
met Ongetemd 3
*Tot januari en dan wissel
met Old Flames

