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Välkommen till 
Trollhättan Hockey Trophy!
Under åren med 2Stad Hockey Cup gjorde vi oss kända för att vara en populär och mycket pris-
värd cup som satsar på kvalitet både på maten och boendet. Vi hoppas och tror att det är en 
av anledningarna till att många lag tar med sig sin hejarklack i form av föräldrar, syskon och 
vänner. Det är också anledningen till att vi nu, när vi står på egna ben med Trollhättan Hockey 
Trophy, självklart väljer att fortsätta med vår satsning på supportrar.   

VI VILL GÄRNA HA VÄLFYLLDA LÄKTARE 
Även om man kan följa samtliga cupmatcher via www.cuponline.se så finns det inget som 
deltagarna uppskattar mer än att spela för välfyllda läktare. Att höra hejarropen skalla under 
matcherna ger en härlig inramning. Därför har vi ett fördelaktigt erbjudande för alla supportrar 
på en härlig lillsemester i Trollhättan, med gott om tid för hockey, shopping, nöjen och natur-
upplevelser. Ni bor i möjligaste mån på samma hotell som laget, dvs Scandic Swania. 

Samma pris som gäller gäller för spelare och ledare kan vi också erbjuda medföljande,
dvs 1350 SEK per person. I priset ingår del i dubbelrum och helpension (lunch och middag 
fredag, frukost, lunch och middag lördag samt frukost och lunch på söndagen). 
OBS! U15-cupen spelas under påskhelgen d v s torsdag-lördag.
Barn t o m 5 år bor och äter gratis (sover i förälders säng), 
barn 6-12 år bor gratis (i förälders säng) och betalar 250 SEK för mat. 
Önskas egen säng gäller full betalning. Boendet sker i 2-7 bäddsrum. 
Vi använder s k kombirum som dubbelrum (enkelrum med 
extrasäng). För de som vill komma redan på torsdagen (onsdag
för U15) kostar extranatten 300 SEK per person.



INNAN NI BOKAR
Utse en ”supporter” i laget som samordnar er bokning. Den personen är sedan ansvarig gentemot 
hotellet för gruppbokningen av föräldrar, syskon och övriga medföljande. Hotellen kan inte ta emot 
enskilda bokningar då vi gör blockbokningar för våra cupgäster vilket innebär att hotellet är fullbokat.
Betalningsuppgifter har er lagledare. Det går även bra att lagledaren ombesörjer hela gruppen; spelare, 
ledare och supportrar. 

KORT OM TROLLHÄTTAN

Trollhättan är staden där Saab Automobile hade 
sin hemvist. Här producerades över fyra miljoner 
Saab-bilar. Passa på att besöka Saab Car Museum 
och se Saabmodeller genom tiderna. På senare år 
har vi fått smeknamnet ”Trollywood” vilket beror 
på att massor av svenska filmer har producerats 
med Film i Väst i Trollhättan som bas. 

I Trollhättan är det de unika Trollhättefallen som drar mest besökare. När dammluckorna öppnas under 
sommarhalvåret forsar 300 000 liter vatten per sekund fram och man förundras över hur dåtidens
ingenjörer lyckats tämja vattnets kraft med kraftverk och slussar. Att ta en promenad runt älvrummet, 
längs Trollhätte kanal och ner till slussarna, är en naturupplevelse utöver det vanliga, oavsett årstid.

Mellan matcherna finns gott om tid att se sig omkring och möjlig-
heterna till shopping är stora. Strosa i centrum bland mysiga butiker 
och ta en fika på något av alla caféer som finns i centrum.
Strax utanför centrum ligger Överby Köpcenter med över 100 butiker. 

Utbudet av nöjen är stort i Trollhättan. Här finns restauranger i alla
inriktningar, pubar av olika slag och titt som tätt hålls krogshower 
och artistuppträdanden.

För mer information om vad som finns att se och göra under er 
vistelse, se www.visittv.se

Scandic Swania

Runt hela kanalen finns fina promenadvägar
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NÅGRA KORTA ORD OM...

VÅRT MILJÖARBETE Trollhättan är sedan 2009 en 
Fairtrade City. I en Fairtrade City ökar utbudet och 
konsumtionen av etiskt märkta produkter från år till år. 
Näringsliv, organisationer, föreningar och offentlig 
verksamhet  arbetar tillsammans för att sprida kunskap 
om etisk produktion. I Slättbergshallen, som vår ishall 
heter, har vi ett intensivt miljöarbete med bl a återvinning. 
Vi använder numera bara elektriska ismaskiner för att 
undvika utsläpp. En långsiktig satsning för att förbättra 
miljömedvetandet pågår. Mer info: www.trollhattan.se

HOTELLET Scandic Swania, som alla bor på under cuperna, är ett av Scandics 
120 hotell miljömärkta med Svanen. De servererar en gedigen KRAV-märkt
frukostbuffé. Självklart är det trådlöst, fritt WiFi på hotellet. 
Kontakt för gruppbokning under cuperna är Christin Sundström, 0520-890 10. 
Mer information: www.scandichotels.se/swania


