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Pokal DM 2021 i skaterhockey 

 
Pokal DM i skaterhockey afholdes lørdag den 25. september 2021. Der spilles indendørs i 
Gentofte Rulleskøjtehal på 20x40 meter bane. Adressen Ved Stadion 16. 2820 Gentofte. 
 
Vi spiller om titlen som Pokal DM vinder samt om kvalifikation til IISHF Men Challenge i 
2022. Alle klubber/hold som er medlem af skaterhockey under Rullesport Danmark må 
deltage. Alle spillere skal have gyldig licens for 2021, kombinationshold vil være tilladt men 
har ikke mulighed for at vinde titlen. Egentlig er det jo blot et forsøg på at få arrangeret 
noget skaterhockey. 
 
Tilmelding 
Senest 2 uger før stævnet dvs. lørdag den 11. september 2021 
Eftertilmeldinger modtages kun i begrænset omfang. 
Tilmelding sker til turneringsafvikler Erik Sommer på mail sommer.erik@gmail.com 

 

Antal hold 
Stævnet gennemføres såfremt der er mindst 2 tilmeldte hold. 
Der er plads til max. 8 hold. Kombinationshold er tilladt.  
 
Vedr. Kombinationshold 
Kombinationshold kan godt deltage, men har ikke mulighed for at vinde titlen som Pokal 
DM mestre. 
 
Vedr. brug af spillere 
Alle spillere skal have gyldig skaterhockeylicens for sæsonen 2021. 
Licenser kan tegnes her: https://www.conferencemanager.dk/licenser 
 
Holddokument 
Holddokument som følger vedlagt med mailinvitationen skal fremsendes til 
turneringsafvikleren senest 1 uge før stævnet dvs. lørdag den 18. september 2021. 
 
Betaling for stævnet 
https://www.conferencemanager.dk/nationaleholddokumenter2021/koeb-
holddokument.html 
Alle stævner kommer i 2021 til at koste 1.600 DKR. for deltagelse. Når de afvikles som 
stævner på enkelt dag. Betaling skal være sket senest en uge før dvs. senest lørdag den 
18. september 2021. Holddokument skal uploades samtidig. Kopi af betaling samt 
holddokument skal fremsendes samtidig til turneringsafvikleren. 
 
Bemærk venligst at prisen for Herre DM bliver rettet til snarest og Dame DM bliver 
oprettet. 
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Officials 
Hvert hold skal stille med en officials til hver kamp. Der skal altså være en officials fra 
hvert hold til hver kamp. De pågældende personer skal være tidtagere, styre udvisninger 
samt udfylde kamprapporter. Hvis et hold ikke stiller med officials så vil der blive givet 
bøde jf. den gældende takst i skaterhockeyreglementet (bødetaksten som er angivet er 
baseret på en kamp med 3x15 minutter og bøder ved stævnet vil blive reguleret i henhold 
til dette). 
 
Hvis holdene ønsker at bytte indbyrdes er det deres eget ansvar. Og det er ikke gyldig 
grund at modstanderen kan klare officials opgaven for begge hold. Et fravær vil blive 
registreret som bøde grundlag. 
 
Dommere 
Rullesport Danmark vil forsøge at skaffe det nødvendige antal dommere til at afvikle 
kampene. Men, hvert hold anmodes om at bidrage aktivt med at stille en eller flere 
dommere til rådighed for stævnet. Rullesport Danmark forbeholder sig derfor retten til at 
opkræve gebyr for manglende dømte kampe jf. den gældende takst i 
skaterhockeyreglementet (bødetaksten som er angivet er baseret på en kamp med 3x15 
minutter og bøder ved stævnet vil blive reguleret i henhold til dette). 
 
Omklædning (med forbehold for COVID 19) 
Der kan arrangeres omklædning og bad i stadionbygningen på Gentofte Sportspark 
og/eller i Gentofte Hallen. Det er de åbne omklædningsrum som kan anvendes som i 
Gentofte Hallen er 45+46 for mænd samt 43+44 for kvinder.  
 
Overnatningsmuligheder 
Der henvises til offentlige overnatningssteder i Hovedstadsområdet. 

 

Turneringsafvikler 
Erik Sommer, sommer.erik@gmail.com, mobil 31 53 02 61.  
 
Med venlig hilsen 
Erik Sommer 
Rullesport Danmark Skaterhockey 
Turneringsafvikler  
sommer.erik@gmail.com 
 

Stævner i efteråret 2021 
Offentliggjort Fredag den 27. august 2021 
 
Skaterhockeysportskomite har fastsat de følgende datoer for stævner i efteråret 2021. Alle 
stævner afvikles indendørs i Gentofte. 
Lørdag den 25. september: Dame DM + Pokal DM  
Lørdag den 2. oktober: Herre DM  
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Lørdag den 9. oktober: Veteran DM  
Lørdag den 30. oktober: 2. divisionsmesterskab 

Stævner afvikles såfremt der er mindst 2 hold som tilmelder sig. Når det er kvalifikation til IISHF 
European Cup så har Danmark som udgangspunkt en plads. Hvis der kun er et tilmeldt hold så får 
de pladsen. 

Dame DM vil være kvalifikation til IISHF Women European Cup 2022. 

Pokal DM vil være kvalifikation til IISHF Men Challenge Cup 2022. 

Herre DM vil være kvalifikation til IISHF Men European Cup 2022. 

Veteran DM vil være kvalifikation til IISHF Veterans European Cup 2022. 

Interesserede hold bedes venligst give besked om deltagelse senest 14 dage før. 
 
Med venlig hilsen 
Erik Sommer Rullesport Danmark 
Skaterhockey Turneringsafvikler 

 
 
 

 


