
13. juni 2021 

 

Junior DM Skaterhockey 2021  
Hermed udsendes fælles invitation til Junior DM skaterhockey i de følgende rækker U10,  
U13, U16 samt U19 indendørs i Gentofte Rulleskøjtehal som afvikles den sidste weekend i 
juni måned. 
 
Som udmeldt tidligere onsdag den 2. juni 2021 så har Dansk Skaterhockey sportskomite 
på sit møde tirsdag den 1. juni 2021 fastlagt datoer for Junior DM 2021 i skaterhockey som 
afvikles indendørs i Gentofte Rulleskøjtehal. Der spilles lørdag den 26. juni 2021 for 
U16+U19 samt søndag den 27. juni 2021 for U10+U13. 
 
Stævnerne afholdes såfremt mindst 2 hold ønsker at deltage. Hvis der er mindst 2 
hold i U13, U16 og U19 spilles der om den danske plads til IISHF mesterskaberne i 2022. 
Hvis der er 1 hold alene som tilmelder sig så får dette hold pladsen til IISHF mesterskabet 
i 2022. 

Datoerne er fastlagt med hensyntagen til hvornår ishockey har unionssamlinger samt 
hvornår det var klarlagt hvordan kontaktsport kan afvikles indendørs. De sidste praktiske 
detaljer vedr. COVID-19 håndtering m.v. afklares med Danmarks Idræts Forbund. 

Skaterhockey sportskomite kræver at alle spillere samt officials (holdledere m.v. som er i 
boksen, dommere + tidtagere m.v.) fremviser Coronapas og/eller negativ test. Det krav 
gælder alle som er 18 år og derover. Dog anbefaler vi at alle under 18 år også fremviser 
Coronapas og/eller negativ test. Dette gælder indtil andet bliver meldt ud. 

Gentofte Kommune som er myndighed for Gentofte Sportspark har udmeldt at fra mandag 
den 14. juni 2021 er der ikke længere krav om mundbind. 

Alle spillere skal have en gyldig skaterhockeylicens for 2021 og skal medlem af en 
medlemsklub under Rullesport Danmark som er tilknyttet skaterhockey. 

Alderskrav 
U19: Ikke fyldt 19 år ved årets udgang dvs. 2003 og yngre. Pigespillere fra 2002 og yngre. 
U16: Ikke fyldt 16 år ved årets udgang dvs. 2006 og yngre. Pigespillere fra 2005 og yngre. 
U13: Ikke fyldt 13 år ved årets udgang dvs. 2009 og yngre. Pigespillere fra 2008 og yngre. 
U10: Ikke fyldt 10 år ved årets udgang dvs. 2012 og yngre. Pigespillere fra 2011 og yngre. 

Med venlig hilsen 
Erik Sommer 
Rullesport Danmark 
Skaterhockey 
Økonomisk ansvarlig samt turneringsafvikler 

 
Deadline for tilmelding  
Søndag den 20. juni 2021. 
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Banen i Gentofte 
Mesterskaberne afholdes i Gentofte Rullehockeyhal (sorte hal med grønne skodder) på en 
indendørs 20x40 meter bane. Adressen er Ved Stadion 16, 2820 Gentofte. Det er den 
sorte hal lige ved Lyngbymotorvej afkørslen. Hallen er placeret syd for skaterbanen 
(Jægers) og nord for den store Gentofte Hal. Nærmeste S-togs station er Jægersborg som 
ligger indenfor kort afstand. 
 

Praktiske forhold 
Der er ikke mulighed for bad i rullehockeyhallen og omklædning sker omkring banen. Der 
vil være opsat markeringer for de enkelte hold hvor de kan opbevare deres udstyr på 
bænke i hallen. Mulighed for bad og omklædning findes i Gentofte Sportspark. Det vil 
være i de åbne ikke aflukkede omklædningsrum i det gamle stadionbygning normalt 
omklædningsrum 2 og 6. Evt. spørgsmål omkring brugen af omklædningsrum sker via 
stadionvagten. Der tages dog forbehold for at der p.t. ikke er adgang qua Corona 
restriktioner. 
 

Regler for skaterhockey 
Der spilles efter det internationale regelsæt for skaterhockey som kan downloades fra det 
internationale forbunds IISHF’s hjemmeside www.iishf.com. Der spilles med 4 udespillere 
og 1 målmand uden nogen offside regler. Kropskontakt er tilladt dog kun så længe, at 
spilleren er i besiddelse af bolden. I U10 rækken spilles der dog uden taklinger (som 
straffes med udvisning). 
 
Såfremt der skal findes en vinder og kampen er endt uafgjort så spilles der 5 minutter 
forlænget spilletid med golden goal med 3 mod 3 udespillere. Ved uafgjort efter forlænget 
spilletid er der straffeslag med 5 skud til hvert hold. 
 

Klubkrav 
Alle hold som deltager i skaterhockey DM skal være tilknyttet en klub som er medlem af 
Rullesport Danmark. Hvis man ønsker at deltage som nyt hold så hjælper vi med 
etableringen af en ny klub. Det koster ikke noget som klub at være medlem. Hvis du er i 
tvivl om din klub er registreret som medlem af Rullesport Danmark så tag kontakt til os. 
Alternativt kan et nyt hold blive tilknyttet en eksisterende klub. 
 
Der må godt laves kombineret hold, men en spiller kan kun spille for et hold og skal have 
en aktiv skaterhockey licens. Et kombinationshold kan ikke vinde DM eller retten til at 
repræsentere Danmark ved European Cup. 
 

http://www.iishf.com/
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Licens 
Alle hold skal være tilknyttet en klub som er medlem af Rullesport Danmark og alle spillere 
skal have en gyldig skaterhockey licens for sæsonen 2021. Hvis man har haft licens 
tidligere så skal den genaktiveres. 
 
Der er i 2019 blevet indført et nyt licenssystem som skal overholdes. Det er nu den enkelte 
spiller som selv skal betale for sin licens og angive sin klubtilknytning. Licensnummeret 
genereres hvert år fremover som et unikt nummer hvert år som fremgår af den kvittering 
som modtages ved betaling. Referencenummeret på kvitteringen er licensnummeret. 
 
Licens for skaterhockey er påkrævet for at spille skaterhockeykampe. Alle licenser bliver 
nulstillet hvert år 1. januar så alle spillere skal have betalt for deres licens inden de 
deltager i en kamp eller bliver skrevet på et holddokument til nationale samt internationale 
kampe. Licensen købes online. Prisen er 160 kr. for hele sæsonen. Der kan kun købes en 
licens af gangen - spillernes licensnummer vil fremgå af ordrebekræftelsen. Det er nu jeres 
eget ansvar at gå ind og aktiverer jeres licens. 

Link:  
https://www.conferencemanager.dk/licenser 

 
Note: Der skal ikke betales førend at deltagelse er bekræftet og kampprogram 
offentliggjort. 
 

European Cup 
Junior DM i skaterhockey er kvalifikationsturneringen til deltagelse ved det internationale 
forbunds IISHF European Cup for klubhold i 2022 som afvikles i U13, U16 samt U19 
rækken. 
 
Der må godt laves kombineret hold, men en spiller kan kun spille for et hold og skal have 
en aktiv juniorlicens. Et kombinationshold kan ikke vinde DM eller retten til at repræsentere 
Danmark ved European Cup. 
 
Nr. 1 ved DM for U13, U16 samt U19 kvalificerer sig til at repræsentere Danmark ved 
European Cup for klubhold i 2022 som arrangeres af det internationale inline skaterhockey 
forbund IISHF – www.iishf.com. Nr. 2 for U13, U16 samt U19 vil få en reserveplads som 
giver deltagelse såfremt der måtte være ledige pladser til European Cup. 
 

Deltagergebyr 
Der er et deltagergebyr ved DM på 1.000 kr. pr. deltagende hold (der er præmier og 
medaljer samt udgifter til dommere og officials). 
 
Link: https://www.conferencemanager.dk/nationaleholddokumenter2021 
 
Note: Der skal ikke betales førend at deltagelse er bekræftet og kampprogram 
offentliggjort. 
 

https://www.conferencemanager.dk/licenser
http://www.iishf.com/
https://www.conferencemanager.dk/nationaleholddokumenter2021
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Kampgebyr 
Afhængig af antal deltagende hold i de enkelte rækker samt tilhørende antal kampe skal 
der betales for https://www.conferencemanager.dk/klippekort2021 
 
Note: Der skal ikke betales førend at deltagelse er bekræftet og kampprogram 
offentliggjort. 
 
 

Tilmelding 
Tilmelding skal ske hurtigst muligt til Skaterhockeys Turneringsafvikler på e-mail 
sommer.erik@gmail.com for hvert enkelt mesterskab står angivet den tilmeldingsfrist som 
gælder for det pågældende mesterskab.  
 

Holdskema (rejsedokument) 
Hvert hold skal udfylde det vedlagte holdskema med angivelse af alle deres spillere.  
 

Turneringsprogram 
Turneringsprogrammet offentliggøres når antallet af tilmeldte hold er fastlagt efter 
tilmeldingsfristen. Der spilles i en række såfremt der er mindst 2 deltagende hold. 
 

Turneringsledelse 
Rullesport Danmark Skaterhockey vil stå for afviklingen af stævnerne i samarbejde med 
Gentofte Rulleskøjteklub. 
 
 

https://www.conferencemanager.dk/klippekort2021
mailto:sommer.erik@gmail.com

