
Icebreakers är en stiftelse som stöds av NHL-proffs 
med anknytning till Västernorrland. Stiftelsen har till 
ändamål att lämna bidrag till barn och ungdomar 
i Väster norrland som behöver ekonomiskt stöd 
för vård eller annan behandling. Icebreakers får 
sina medel genom direkta insättningar och genom 
att hockeyproffsen medverkar i olika evenemang, 
från vilka nettot tillfaller stiftelsen. Verksamheten 
kontrolleras av Stiftelsen för insamlingskontroll (SFI).

GULDPARTNER  
20 000:- 

Hålvärdskap samt ett 
team om fyra spelare. 
Middag för 8 personer. 
Exponering på 
fotovägg med 
företagslogotyp.

HÅLVÄRD  
12 000:- 

Hålvärdskap och 
middag för två 
personer.

TEAM  
9 995:- 

Ett team om tre 
spelare där vi tillsätter 
en profil. Vill ni inte ha 
någon profil i bollen 
så anger ni fyra egna 
spelare istället vid 
anmälan. Middag för 
hela laget ingår.

Nu har du möjlighet att spela en golfrunda med 
profiler från NHL, Modo Hockey och Sveriges 
golf elit som bland andra Peter Forsberg och hans 
vänner. Samtidigt stödjer du och ditt lag välgören-
hetsorganisationen Icebreakers!
Vi har tillsammans med våra partners glädjen att bjuda in dig till 
Icebreakers Open på Veckefjärdens Golf Club i Örnsköldsvik, rankad 
av Svensk Golf som 50:e bästa golfbana 2020 i Sverige och den 
enda Norrlandsbanan på listan.  
Vi spelar lagtävling (4-manna scramble) över 18 hål. Shotgunstart. 
Under golfrundan kommer ni att träffa några av våra samarbetspartners. 
Closest To Pin på alla korthål och Longest Drive. Efter golfrundan ingår 
middag och prisutdelning på Restaurang Veckefjärden. 

Checka in i anslutning till shopen. All information om banan hittar 
ni på www.veckefjarden.com. Restaurangen är givetvis öppen hela 
dagen. Samling kl 12.00 vid stora trappan, shotgun kl 12.30.

Anmälan gör du på http://klubben.veckefjarden.com/icebreakers 
Lag om fyra personer. Alternativt anmäler man ett lag med tre 
spelare och lottas ihop med profil/kändis. Max 30 lag. 
För mer information kontakta Mikael Nordin 076-806 17 00.

TIDER 
09.00 Incheckning i shopen från kl 09.00.
12.00 Samling vid stora trappen.
12.30 Shotgunstart. 
20.00 Middag och prisutdelning.

ÖNSKAR DU BOENDE?
Hotell Veckefjärden 0660-29 63 00 Elite Hotel 0660-23 51 00  

Varmt välkomna.
Icebreakers med partners

PRISBORD

Tillsammans med alla våra fantastiska sponsorer och partners bjuder vi 
som vanligt på ett riktigt fint prisbord. Eftersom vi inte har någon samlad 
prisutdelning så kommer priserna att få hämtas ut i shopen eller meddela 
Mikael Nordin 076-806 17 00 om ni vill lösa det på något annat sätt.

PR ISER

KOST NA DTORSDAG 12 AUGUST I

ANMÄL DIG HÄR!

Å R E T S  M E S T  A N G E L Ä G N A  G O L F T Ä V L I N G

Först till kvarn

Vi följer självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social 
distansiering om att hålla avstånd och värna om hälsa och säkerhet. 
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