LEJ ISEN

HVIDOVRE ISHOCKEY ARENA
2020/2021

PRISEKSEMPEL
FIRMAEVENT
10.000 kr
Tilkøb af ekstra ydelser:
–– Ekstra deltagere ududover
20 personer.
(400 kr pr. deltager)
–– Ekstra istid.
–– Kamptrøjer med eget design.
–– Forplejning før og efter
arrangementet
–– Foredrag om samarbejde,
rekruttering, talentudvikling,
elitemiljø, vindermentalitet m.v.
–– Leje af mødelokaler.

–– Isen er jeres i 5 kvarter.
–– I låner udstyr og skøjter for op til 20 personer.
–– Når deltagerne kommer på is, starter vi med
10-15 minutters skøjteinstruktion, og derefter
spiller vi en kamp under ledelse af en dommer.
–– Vi stiller målvogtere til rådighed for begge hold.
–– Under kampen spilles der musik på hallens
anlæg, hvilket skaber en super stemning,
ligesom til en kamp i eliteserien.
–– Kampuret er bemandet, så I hele tiden
kan se tid og målscore.
–– Vi sørger for at deltagerne under kampen
har lidt at drikke i form af vand.
–– Efter kampen byder vi på en øl / sodavand
til alle deltagere.

LEJ ISEN
TIL EN
ISHOCKEYKAMP
Lej isen i Hvidovre Ishockey Klub til
FIRMAEVENT, POLTERABEND, TEAMBUILDING
eller blot lidt sjov sammen med vennerne.
Ishockey er sjovt for alle. Der stilles ikke krav
til køn, alder eller niveau. Alle kan deltage.
Vi har mere end 15 års erfaring med afholdelse af hockey
arrangementer for firmaer og private, og har med stor succes
afholdt mere end 1000 arrangementer med kunderne i centrum.
Vi skræddersyr gerne arrangementet, så det passer
lige præcis til jeres behov. I vil blive guidet igennem
hele processen af trænet voksent personale.
Arrangementerne afholdes primært
fredage kl. 18.30- 23 og lørdage kl. 16 – 21.
Har du ønsker, som ligger udenfor ovennævnte tidsrum,
kan vi i de fleste tilfælde finde en løsning. Bare spørg!
Vi ser frem til at modtage din forespørgsel og booking.

Kontakt os på: isleje@hvik.dk

PRISEKSEMPEL
BASIS
ARRANGEMENT
6.500 kr

–– Isen er jeres i 5 kvarter.

Tilkøb af ekstra ydelser:
–– 2 målmænd til arrangementet
(kr. 500,00)
–– Ekstra deltagere ududover
20 personer.
(300 kr pr. deltager)
–– Ekstra istid

–– Vi stiller en dommer til rådighed til
afvikling af kampen.

–– I låner udstyr og skøjter for op til
20 personer.

Hvidovre Ishockey Klub
CVR 34 13 13 76
Frihedens Idrætscenter
Hvidovrevej 446
2650 Hvidovre
Danske Bank
Reg 9570 Konto 11855180
IBAN: DK1930000011855180
Swift: DABADKKK

