
DU/DERE... Dvs. “allE”
som har tilhørlighet til hockeybyen stavanger 

ER invitERt til En stoR

familie hockey-grillfest 
på viste stranden lørdag 15. juni fra kl. 14.00

med vær-forbehold...  

dvs. HVIS REGN på lørdagen, utsetter vi det til søndag 16. juni kl. 14.00
(MEN hvis regn og stygt vær begge dager, avlyses hele arrangerment...og vi venter til etter skoleferien, og følger opp saken... med ny invitasjon)

Dette er en familiedag! 
= dvs et alkoholfritt arrangement ;-)

Alle deltakere må ta med nok av egen 
grillmat og drikke, fritt valg...  
Store og gode griller får vi låne av 
www.ps-selskapsutleie.no - som også vil 
sette opp et Hoppeslott som barna kan kose 
seg i... og kanskje noe annet? 

Viste strandhotell har sagt at de vil selge is...

Ved stranden finnes det en ballbinge hvor 
man kan spille med landhockey (ta med 
egen kølle/ball... HVIS noen har et par ek-
stra køller, ta de med...), ellers så er det 
god plass til å spille fotball og andre spill.  
det finnes volleyballnett på stranden, også 
hotellet har sin egen volleyball bane (ta med 
volleyball og fotball)

På Viste finnes en flott langgrunn sandstrand, 
hvor man kan fiske, lete etter krabbe i steinene 

(ta med eget fiskeutstyr) med andre ord her er 
det mye å finne påm;) 

Det finnes også toaletter i nærheten.

Husk at under arrangementet viser alle våre in-
viterte gjester GODE HOCKEY HOLDNINGER, 
dvs når vi forlater stranden må alle rydde opp 
etter seg, ta med søppelet hjem osv..

VELKOMMEN er dere alle!

Dette er et “HOCKEYBYEN STAVANGER” samarbeidsprosjekt

Alle er invitert... eks. Hockey-supporter med 
familie, Oilers fan med familie, De som er med i 
Roughnecks med sine familier, og De som spiller 
hockey i Oilers, og alle de som spiller i alle lag i 
Stavanger hockey (dvs gjelder for alle spillere i 
alle aldersgrupper i klubben med hele sine  

familier), Kvinne elite og alle jentegruppene, 
Gjelder også selvfølgelig også alle de barna 
som går på skøyte & hockeyskolen hos Stavan-
ger hockey med alle sine søsken og foreldre, 
besteforeldre osv. Alle spillere på Superlaget til 
Stavanger hockey med sine foreldre eller andre 

personer rundt dem... De som spiller på Forus og 
Sandnes, eller Viking 1. divisjon, eller på noen 
av de andre hockeylagene/mosjonslagene... er 
hockeysponsor eller bare liker hockey.... da er 
dere også invitert!

Dvs. alle vi som elsker hockey er velkommen!

www.fsravens.nowww.oilersfan.org

VIKING
HOCKEY

www.viking-hockey.nowww.oilers.nowww.stavangerhockey.no

SPONSOR

www.ps-selskapsutleie.no


