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Welcome to Hamburg! Welcome to SV Bergstedt!

Additional support from: More information at:

FIELD HOCKEY
FOR FRIENDS!

Supported by:

We, the coaches, hockey players and support staff would like to invite you 
to play fi eld hockey with us. 

Are you a beginner? Or have you already played at home? 

Feel free to come along. We will support you in terms of sporting facilities 
and equipment and will be happy to welcome you into our hockey family.

We live 
hockey

!

We offer open and free training / play as follows:

Mondays 19.00 - 20.30 free play children and youth up to 14 years.
Mondays 20.30 - 22.00 free play adults and youths 14 years and older

Tuesdays and Wednesdays 
16.30 - 17.30 free play for children and 
youths with Nick

Fridays 18.00 - 19.30 free play adults and 
youths 14 years and older

We are looking forward to meeting you!

SV Bergstedt from 1948 e.V. 
Volksdorfer Damm 69, Hamburg 
(Metro Buckhorn - line U1)
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We live 
hockey

!

Ласкаво просимо до Гамбурга! Ласкаво просимо до SV Bergstedt!

Підтримується: Більше інформації:

Хокей на траві 
для друзів

Підтримується:

Ми, тренери, хокейні гравці та керівники запрошуємо Вас грати в 
хокей на траві з нами. Ви новачки? Або вже грали вдома? 

Завітайте до нас. Ми предоставимо все необхідне спортивне 
спорядження і з радістю приймемо Вас у сімейство хокею.

Ми пропонуємо безкоштовну підготовку / гру наступним чином:

Понеділок 19:00 – 20:30 безкоштовна гра діти та підлітки молодші 14 років
Понеділок 20:30 – 22:00 безкоштовна гра дорослі та підлітки старші 14 років

Вівторки та середи 16:30 – 17:30 безкоштовна 
підготовка дітей та підлітків молодших 
14 років з Ніком

П’ятниці 18.00 – 19.30 безкоштовна гра 
дорослі та підлітки старші 14 років

Ми з нетерпінням чекаємо!

SV Bergstedt 1948 E.V.
Volksdorfer Damm 69, Гамбург 
(Метро Buckhorn - Лінія U1)


