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Varmt välkommen Jll World Cup Volt Hockey 
2020 

World Cup Volt Hockey är en internaEonell elhockey-turnering, med ambiEon aH 
erbjuda världens bästa inofficiella evenemang inom målgruppen med ”world cup” 
status. Som en del i Gästriklands Innebandyförbunds och Gävleborgs 
ParasporQörbunds satsning aH behålla så många som möjligt inom idroHen med så 
bra kvalité som möjligt är Elhockeyn en av akEviteterna som skall leda Ell målet aH 
öka antalet kvalitaEva friEdsakEviteter för en målgrupp där utbudet i många fall 
kan vara begränsat. I CSR-arbetet #InnebandyForAll samverkar flera vikEga aktörer 
om aH få så många i rörelse som möjligt. Genom aH genomföra World Cup Volt 
Hockey, flaggskeppet för Elhockyn/Elinnebandyn är målsäHningen aH visa upp 
idroHen, öka forumet och synligheten för idroHen med det definiEva långsikEg 
målet få så många inkluderande i idroHen som möjligt. 

Våren 2019 saHes idéspadarna för den första upplagan av World Cup Volt Hockey, 
och vi är stolta aH Ellsammans kunna presentera en turnering i världsklass i flera 
klasser. Utan alla samarbetsaktörer hade inte deHa varit möjligt.  

IniEalt erbjuds fyra klasser om totalt 32 lag. Med lag från andra sidan atlanten, 
nämligen Kanada kommer turneringen förhoppningsvis bli rikEgt hä\ig. Tillsammans med de 
övriga naEonerna i Europa, Tyskland, Norge, Danmark och Sverige kommer turneringen vara 
världsunik och för första gången sammanstråla alla, så viH vi vet, engagerade naEoner. 
Turneringen har stora ambiEoner om en ordentlig utbredning över Ed. 

 Medarrangörer: Gävleborgs ParasporQörbund, KF Heros, Gävle   
 Kommun 
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Inbjudan Jll World Cup Volt Hockey 2020 
Varmt välkommen Ell Världens mest välkomnande, inkluderande och nyskapande 
turnering. 

Turneringen där du har allt samlat på eH ställe, Gavlehov i Gävle, som inhyser allt 
en sportanläggning kan tänkas. 

Elhockey när det är som bäst, i yppersta världsklass i en av Sveriges   
mest modernaste sportanläggningar där vi nu stolt hälsar er hjärtligt   
välkommen Ell World Cup Volt Hockey 2020. 

Datum: 9-11 oktober Gavlehov Arena by och Gävle  
Adressen Ell Gavlehov är: Gavlehovsvägen 19. 

*Turneringen kommer spelas 2-4 i klasser (e\er svårighetsgrad), varje klass 
erbjuder totalt åHa lag, med två grupper i varje klass där samtliga lag avancerar Ell 
både A och B slutspel.  Tävlingsledningen förbehåller sig räHen aH placera lagen i 
de olika divisionerna uEfrån kvalitet och Edigare meriter samt aH vid behov 
begränsa antalet deltagande lag för aH försöka möjliggöra minst 6 matcher för alla 
lag.  

*Vinnande lag samt andrapris Elldelas pokaler. Samtliga deltagare erhåller deltagarplakeH 

*Föreningar Ellåts delta med flera lag i samma klass. Men spelare får endast delta i eH lag 
per förening.  

*Spelas enligt internaEonell regelbok.  
 

Domare och funkJonärer - samtliga domare och funkEonärer EllsäHs av 
arrangören 
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Varmt välkommen Jll World Cup Wolt Hockey 
Anmälan -  är bindande och ska vara oss Ellhanda senast 1/9- 2020 och anmälan 

gör du via deHa formulär nedan. Vid avanmälan senare än 14/9 2020 så återfås 

inte anmälningsavgi?en. 

 Anmälan gör du på: hFp://wcvh.se 

AnmälningsavgiX är 2000 per lag/klass. ”Early bird” anmälan före den 7 juli lämnar 

vi en rabaF på 300 kr / lag som anmäler sig. 

Reseutjämning kommer aH erbjudas ute\er antal lag samt avstånd. I skrivande 

stund pågår förhandlingar med sponsorer kring deHa. Mer info kommer aH finnas 

på hemsidan när avtalen är påskrivna. 

Boende bokas i samband med anmälan på hemsidan. På stadsnära hotell i Gävle, 
Clarion Hotell Winn samt Scandic i Gävle finns rabaHerade priser. En bokningskod 
finns på hemsidan innehållande priser för olika alternaEv. Notera aH boka Edigt för 
aH garanteras rum då antalet rum är begränsade. 

Mat/kost möjligheter finns, bland annat finns en cafeteria i hallen för läHare mat, kaffe, läsk, 
vaHen och frukt och dyl. Middag kommer aH finns för beställning genom hotellbokningarna. 
Vi återkommer med meny samt priser. 

Anmälningsprincip: Först Ell kvarn. Vi garanterar plats för 8 deltagande lag per klass.  

Preliminärt program: 

Fredag: 17.00 – 19.00  Öppet för inlämning av stolar och material. 

Lördag: 08:00 Möjligt att komma in med stolar och material 
09:00  Domarmöte, Invigning och nationalsånger 
09.30 – 18.00  Matcher enligt spelschema. 

Söndag:  09.00 – 15.00  Matcher enligt spelschema 
15.00  Prisutdelning 

*En invigningsceremoni kommer att adderas till programmet där tiden presenteras närmare. 

Spelschema och regler kommer att läggas upp på World Cup Volt Hockeys hemsida löpande 
vartefter att planeringen är klar. 

Mer info besök vår hemsida: hHp://wcvh.se/, frågor och kontakt hänvisas Jll: info@wcvh.se 

Vi ses i Gävle, återigen varmt välkomna Jll World Cup Volt Hockey 2020! 

http://wcvh.se/
mailto:info@wcvh.se

