
38:e upplagan 2017

…en stad, 16 lag, bara vinnare, 
äntligen dags för…
…”tre dagar i götet”



livemusik
PARTYSUCCÉN FORTSÄTTER MED HOCKEYBANKETTEN PÅ HOTELL SCANDIC OPALEN.
PÅ SCEN STÅR RIKSBEKANTA COVERBANDET ”tredrag” FÖR UNDERHÅLLNING OCH
DANS MUSIK www.tredrag.com

På fredagskvällen i samband med vår Hockeybankett spelar ”tredrag” coverklassiker som får dans-
golvet att gunga! ”Speciellt” inbjudna danspartners gör att kvällen blir EXTRA trevlig. 
www.tredrag.com

”tre dagar i götet 2017”
historik
Gothenburg Oldtimers HC har nöjet att inbjuda till
den 38:e upplagan i rad av den välkända oldtimers
turneringen ”TRE DAGAR I GÖTET”

I år fortsätter vi att bygga vidare på de senaste årens
succé med ett samlat ”Hockey Center” på det
mycket centralt belägna och erkända Hotell Scandic
Opalen. På det nyrenoverade och välkända hotellet
som ofta gästas av olika klubb- och landslag och som
ligger mycket centralt beläget mellan Scandinavium/
Svenska Mässan/Liseberg och Avenyn kommer det
även att finnas livemusik blandat med vinylbar samt
specialmenyer på mat och dryck i hotellbaren under
hela er vistelse från ankomstdagen på torsdag. 
På fredagskvällen kör vi dessutom, precis som tradi-
tionen säger den stora Hockeybanketten som vi efter
de senaste upplagornas succé fortsätter att köra på
hotellet för bästa logistik och bekvämlighet. Vilket
party denna bankett har utvecklat sig till… 
Traditionsenligt pumpar cover bandet ”tredrag” upp
stämningen både under middagen och på dansgolvet
dit även våra inbjudna danspartners som vanligt för-
väntas dyka upp vid 22-tiden till dess att vi inte
orkar längre… Kort sagt, utöver att vi spelar is-
hockey i två olika ishallar behöver ni egentligen inte
lämna hotellet, eftersom allt händer på vårat Hockey
Center ett stenkast från Göteborgs paradgata Avenyn.

Missa därför inte årets viktigaste hockeyturnering
”Tre dagar i Götet” med tre späckade dagar fyllda
med hockey, kamratskap, musik och party!

I hotellpaketet ingår som vanligt fredagskvällens
Hockeybankett då vi börjar med att gemensamt äta
en god bit mat med öl/vin och kaffe-/tryffel på uppdu-
kade långbord med linnedukar och kandelabrar där
vi sitter lagvis.

OBS! Endast 16 lag får plats i turneringen, 
så först till kvarn gäller!

tid
Fredag 17/2, Lördag 18/2 poolspel 
och på Söndag 19/2 finalspel.

antal lag
Vi har bara möjlighet att bjuda in 16 st lag 
i ålderskategori, 35+ och 45+
Varje lag är garanterade minst 3 matcher 
(2x20 min effektiv tid) SOHA;s regler gäller.
Vi använder oss av Göteborgs Ishockeyförbunds 
distriktsdomare 

boende/pris
Hotell Scandic Opalen, logi i dubbelrum.
Priset förutsätter minst 10 st
övernattningar/dygn/lag 

3 nätter 2 800 SEK/pers, inkl frukost och bankett. 
Enkelrum mot tillägg 1 300 SEK/pers
X-tra Hockeybankett kuvert 450 sek

turneringsavgift
7 500 SEK/lag

transport
Minibuss – transporter (8 pers) mellan hotellet och
matcharenorna Rambergsrinken och Tuve ishall
samt ev. till och från tåg och flygplatser finns att
boka. Kostnad 300 sek/enkel resa. (önskas trans-
port/er meddela gärna detta redan i anmälan).

anmälan
Senast måndagen 12 december, 2016, 
anmälan är bindande då avgiften är betald.
Hotellkostnad inbetalas senast 
måndagen 16 januari 2017.
Turneringsavgiften till bankgiro: 
5092-1675 Gothenburg Oldtimers. 
Anmälan mejlas till Håkan Johansson
Mejladress: johanssonhakan25@gmail.com

turneringsansvariga
Anmälan: Håkan Johansson
Mob: 0704-850347
Ekonomi: Fredrik Last
Mob: 0766-101118
Transport: Thomas Preifelt
Mob: 0768-630663


