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1. Indledning 

§1.1 Dette reglement er udstedt med hjemmel i Rullesport Danmark’s (Rul DK) vedtægter. 

2.  Nationale turneringskampe 

§2.1 Foreninger, som er anerkendt af Rullesport Danmark, er berettiget til at deltage i arrange-

menter afholdt i Rul DK-Skaterhockey regi, såfremt alle regler og bestemmelser overholdes. 

§2.2 Rul DK - Skaterhockey udarbejder en kalender for Rul DK - Skaterhockeys stævner, turnering 

og slutspil samt øvrige kampe i Rul DK - Skaterhockey regi som løbende kan opdateres. For-

eningerne har derefter 1 uge til at kommentere/ fremsætte ønske om flytning af kampe m.v. 

§2.3 Kampe kan ikke flyttes efter sæsonstart med mindre der afvikles landsholdssamlinger, god-

kendte nationale eller internationale stævner, at den planlagte banefacilitet ikke er til rådig-

hed eller såfremt dommerpåsætningen måtte gøre det nødvendigt. I tilfælde af aflysning af 

kampe skal nyt kamptidspunkt offentliggøres med mindst 8 dages varsel. Rul DK - Skater-

hockey fastsætter nyt spilletidspunkt og sted.  

§2.4 Aflysninger af kampe fra foreningernes side skal meddeles Rul DK - Skaterhockey pr. e-mail 

senest 48 timer før kampstart. Modstanderholdet skal også orienteres. Aflysningen medfø-

rer, at kampen tabes 0-5. 

§2.5 Såfremt en forening meddeler afbud mindre end 48 timer før kampstart og/eller ikke møder 

kampklar til den planlagte kampdag, vil foreningen modtage en bøde. Såfremt dette måtte 

gentage sig i samme sæson, diskvalificeres det pågældende hold fra turneringen. Såfremt et 

hold ophører i turneringen, skal alle de afviklede kampes resultater medtælles. De resteren-

de kampe tabes med 0-5. 

§2.6 Senest 2 timer før kampstart kan der gives vejledende oplysninger fra Rul DK - Skaterhockey 

om eventuelle aflysninger p.g.a. vejrlig. Hvis kampen ikke er aflyst på forhånd så er det 

dommeren som på selve banen ved kampstart afgøre hvorvidt det er forsvarligt af afvikle 

kampen. Dommerne på banen afgør dog en kamps forsvarlighed. Rul DK - Skaterhockey kan 

give bemyndigelse til klubber hvis banes beliggenhed og/eller beskaffenhed gør det uhen-

sigtsmæssigt at afvikle en kamp i dårligt vejr. Bemyndigelse gælder aflysning af kampe p.g.a. 

vejrlig. Klubben, der har bemyndigelse til at aflyse kampe, skal underrette modstander, 

dommer(e) og kampkoordinator. Der skal være verbal kontakt til modstander og dom-

mer(e). 

§2.7 Der spilles efter I.I.S.H.F’s  gældende regler (IISHF Offical Rule Book). Rul DK - Skaterhockey kan di-

spensere herfra, men i så fald skal det fremgå af Skaterhockey reglementet. 

§2.8 En kamp der afbrydes p.g.a. regn eller anden grund skal genoptages på reservedagen eller 

anden dag ved den oprindelige stilling som den stod og i tiden som kampe blev stoppet i. 
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Når en afbrudt kamp genoptages må alle de spillere som er spilleberettiget for de 2 pågæl-

dende hold dvs. har gyldig licens og ikke har nogen karantæne deltage. Og at minimumskra-

vet til antal spillere er det som gælder når en kamp er igangsat dvs. mindst 3 spillere på ba-

nen. Kamprapporten skal tjekkes igen førend at kampen genoptages med henblik på at sikre 

hvem der spiller med. 

§2.9  Hjemmeholdet skal aflevere kamprapport til dommerne 30 minutter før kampstart. Kamp-

rapporten skal være udfyldt med hjemmeholdets spillernavne, trøje- og licensnumre. Dom-

meren afleverer derefter kamprapporten til udeholdet, der skal udfylde denne med spiller-

navne, trøje- og licensnumre. Udeholdet skal returnere den udfyldte kamprapport til dom-

merne senest 15 minutter før kampstart såfremt kamprapporten er rettidig afleveret af 

hjemmeholdet. Hvis et eller begge hold ikke overholder disse tidsfrister kan det/de fejlende 

hold blive idømt en Misconduct straf (gult kort; 10'). Kaptajnen skal i så fald udpege en spil-

ler fra kamprapporten til at afsone straffen. Såfremt kaptajnen ikke opfylder dette krav, har 

dommerne bemyndigelse til at udpege kaptajnen til at afsone straffen. Ved stævner er det f 

§2.10 ”Hvis der ikke har været nogen dommer eller anden myndighedsperson fra Rul DK -

Skaterhockey tilstede ved kampen hvor såvel modstanderholdet som dommer udebliver og 

udeblivelsen således ikke i tilstrækkeligt omfang kan dokumenters så skal kampen spilles 

om”. 

 

3.  Nationale stævner. 

§3.1 Hvis stævnet afvikles udendørs, skal der orienteres om en alternativ afviklingsdag i tilfælde 

af udsættelse pga. vejr. Orienteringen sendes til Rul DK - Skaterhockey, som informerer 

dommerudvalget. Hvis Rul DK - Skaterhockey er bekendt med forhold, der vanskeliggør af-

viklingen, bliver foreningen informeret herom og pålægges at flytte/aflyse stævnet. 

§3.3 Rul DK - Skaterhockey kan dispensere fra gældende regler. Ansøgning om særlige regler for 

nationale stævner skal være modtaget senest 6 uger før første kampdag. 

§3.4 Der kan være kitcheck til alle kampe. Stævneledelsen kan ved stævner dispensere herfra, 

hvis hensynet til stævnets tidsplan tilsiger dette. 

§3.5 Afholdende forening skal opkræve stævnegebyr og betale alle udgifter ved arrangementet. 

Foreningen skal udbetale omkostningsgodtgørelse til samtlige indkaldte dommere og offici-

als på selve dagen. Ved budgetlægningen af et stævne skal der indgås en skriftlig aftale med 

Dommerunionen om vederlag til medvirkende dommerne. Foreningen skal støtte dommere 

og officials i udførelsen af deres hverv og følge dommernes henstillinger. 

§3.6  Såfremt foreningen vælger at aflyse stævnet skal alle have meddelelse herom, samt have 

returneret det indbetalte stævnegebyr. Såfremt foreningen ikke har meddelt alle involvere-

de parter om aflysningen, pålægges foreningen at afholde de fremmødte holds transportud-

gifter m.m. 
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§3.7  Der er licenskrav ved alle nationale stævner arrangeret i regi af Rul DK - Skaterhockey med-

mindre at der er udstedt skriftlig dispensation fra Rul DK - Skaterhockey. 

4.  Deltagelse i internationale stævner. 

§4.1 Foreninger, som ønsker at deltage i et udenlandsk stævne, skal informere Rul DK - Skater-

hockey, med angivelse af land, sted, tidspunkt, etc. 

§4.2 Foreninger, som modtager direkte henvendelser eller invitationer om deltagelse i udenland-

ske stævner, skal orientere Rul DK - Skaterhockey herom. 

§4.3 Til foreninger, der ønsker at deltage i et udenlandsk stævne, udsteder Rul DK - Skaterhockey 

et obligatorisk IISHF International Team Certification mod betaling af den fastsatte takst til 

Rul DK - Skaterhockey. Alle klubhold skal betale for deres deltagelse ved internationale klub-

stævner incl. de takster som IISHF eller andre har fastsat. 

§4.5 Rul DK - Skaterhockey kan vælge at opkræve betaling fra klubber for deltagelse ved Euro-

pean Cups. 

5.  Afholdelse af internationale stævner 

§5.1 Foreninger som ønsker at afholde et internationalt stævne, skal fremsende en anmodning 

herom til Rul DK - Skaterhockey. 

§5.2 Såfremt foreningen vælger at aflyse stævnet, skal alle have meddelelse herom. Stævne-

indbetalinger skal returneres senest 5 dage efter aflysningen. Såfremt foreningen ikke har 

meddelt alle involverede parter om aflysningen, pålægges foreningen at afholde de frem-

mødte holds transportudgifter m.m. 

§5.3 Senest tre (3) dage efter stævnet, er den arrangerende forening forpligtet til, at fremsende 

samtlige kamprapporter i underskrevet til Rul DK - Skaterhockey. 

§5.4 Afvikling af stævner sker i henhold til IISHF’s gældende regelsæt ved tvivlsspørgsmål er det 

altid IISHF’s regler som er gældende. 

§5.5 Alle bøder som er beskrevet i bilag 1 tilfalder Rul DK - Skaterhockey sportskomite som er 

bemyndiget til at bruge pengene på at støtte afviklingen af internationale Skaterhockeyme-

sterskaber i Danmark eller på anden måde fremme dansk skaterhockey. 

6. Foreninger 

§6.1  Såfremt en spiller ønsker at flytte fra et hold til et andet hold i samme division indenfor 

samme forening gælder reglerne i §7.6. Reglen om karantæne ved klub- eller holdskifte skal 

håndhæves. For en klub som har mere end et hold i samme række/division skal det ved li-

censaktiveringen angives hvilke hold som den enkelte spillere er tilknyttet for at vedkom-

mende er spilleberettiget på det pågældende hold. 
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§6.2 Foreningen skal sørge for alle indbetalinger vedrørende licensgebyrer, gebyrer for deltagelse 

i turneringer og stævner. Rettidig betaling er den betalingsdato som fremgår af fakturaen fra 

Rullesport Danmark. Ved ikke rettidig betaling kan foreningen udelukkes fra Rul DK -

Skaterhockey arrangementer med øjeblikkelig virkning og foreningens hold genindsættes 

herefter i den laveste række i den efterfølgende sæson. Konsekvensen for ikke rettidig beta-

ling vil være, at foreningens hold taber sine kampe med 0-5 indtil de har betalt. 

§6.3 Såfremt der oprettes nye hold i foreningen, eller et eksisterende hold nedlægges, skal Rul DK 

- Skaterhockey omgående informeres skriftligt om ændringen. 

§6.4 En fusion mellem to foreninger skal finde sted efter divisionskampenes årlige afslutning, 

med mindre meget særlige forhold gør sig gældende. Rul DK - Skaterhockey kan vælge at di-

spensere. 

§6.5 Ny forening indplaceres i laveste række med mindre at der er ledig plads eller Rul DK -

Skaterhockey giver dispensation. 

§6.6  Rul DK - Skaterhockey kan vælge at udelukke en klub og/eller et hold såfremt klubben har en 

restance til Rullesport Danmark udover forfaldsperioden. Så længe at en klub og/eller et 

hold er udelukket vil holdet tabe deres kampe med 0-5. Rul DK - Skaterhockey har myndig-

hed til at vælge hvordan udelukkelsen håndteres. Såfremt en klub har et udestående der er 

mere end 2 år gammelt skal klubben og/eller holdet udelukkes indtil dette er bragt på 

plads”. 

§6.7 Rul DK - Skaterhockey kan vælge at aftale en afdragsordning med en klub og/eller et hold 

såfremt klubben har en restance til Rullesport Danmark udover forfaldsperioden. Såfremt at 

en klub og/eller et hold der er i afdragsordning ikke overholder betalingsforpligtelsen vil hol-

det tabe deres kampe med 0-5. Dette kan også ske med tilbagevirkende kraft. Klubben 

og/eller holdet har ansvar for at dokumentere på tilstrækkelig vis at betalingen er foretaget i 

rette tid. Rul DK - Skaterhockey har myndighed til at vælge hvordan sanktionen håndteres. 

§6.8 Rul DK - Skaterhockey kan vælge at overdrage inddrivelse af restancer fra medlemsklubber 

til et advokatfirma. Rul DK - Skaterhockey har myndighed til at fastsætte retningslinier til 

hvordan inddrivelsen foregår herunder økonomiske omkostninger i relation til det”. 

7.  Spillere 

§7.1 Foreningen må tilmelde max. 18 spillere incl. 2 målmænd til hver kamp. Der skal i kampe om 

Herre DM være 6 udespillere og 1 målmand til hver kamp. Hvis et hold i Herre DM ikke kan 

stille det nævnte antal ved kampstart tabes kampen 0-5. 

§7.2 En spiller fra en lavere division i egen forening kan spille i en højere division, men ved ned-

rykning igen skal pågældende have karantæne i den næste divisionskamp i den lavere divisi-

on. En spiller kan altid rykke op på et højere placeret hold. 
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§7.3 En spiller fra en højere division i egen forening kan spille for et lavere divisionshold, såfremt 

han ikke har deltaget i den højere divisions to seneste divisionskampe. En spiller kan altid 

rykke ned såfremt han ikke har spillet i de to sidste afviklede kampe for et højere placeret 

hold. 

§7.4 En evt. reservemålmand som står anført på kamprapporten, men som ikke bliver benyttet 

under kampen, har lov til at spille for klubbens lavere rangerende hold uden at skulle sidde 

en kamp over. Hvis reservemålmanden er blevet benyttet i kampen for klubbens højere ran-

gerende hold og derfor er blevet krydset af i afkrydsningsfeltet på kamprapporten for mål-

mænd, må han ikke benyttes på klubbens lavere rangerende hold, uden at have siddet en 

kamp over for klubbens højere rangerende hold. 

§7.5 Målmænd har lov til at spille som målmand og lavere divisionskampe efterfølgende som 

udespiller uden karantæneperiode. En udespiller har lov til at spille som udespiller og lavere 

divisionskampe efterfølgende som målmand uden karantæneperiode. Dette er undtagelser 

til de normalt gældende regler for nedrykning af spillere. Undtagelsen ophæves såfremt spil-

leren har spillet både som målmand og udespiller i samme kamp. 

§7.6 Spillere, som flytter til en anden forening, vil få karantæne i samme antal divisionskampe, 

som vedkommende har spillet for det tidligere hold i indeværende sæson. Det er ikke tilladt 

for spillere, som flytter til en anden forening i karantæneperioden, at repræsentere den nye 

eller den tidligere klub ved Internationale mesterskaber i IISHF. Det er tilladt for spillere, som 

flytter til en anden forening i karantæneperioden at repræsentere den nye klub ved alminde-

lige klubstævner nationalt eller internationalt. DRsU-Skaterhockey kan i særlige tilfælde di-

spensere for karantænereglerne. Karantæneperioden ved klubskifte starter når det nye hold 

anmoder om klubskiftet eller licensen afmeldes af den nuværende klub. Dette gælder også 

for spillere i en klub med mere end et hold i samme række/division. 

§7.7 En spiller, der modtager rødt kort i Rul DK - Skaterhockeys divisionsturnering, har automatisk 

karantæne næste kamp i divisionsturneringen og får en personlig bøde som faktureres til 

hans klub. En spiller, der får sort kort i Rul DK - Skaterhockeys divisionsturnering, stævner el-

ler slutspil m.v. har automatisk karantæne indtil Rul DK - Skaterhockeys disciplinærudvalg 

træffer en afgørelse i sagen og kan få yderligere karantæne. Det er kaptajnens opgave at 

sørge for, at spilleren straks forlader spillestedet. Hvis ikke dette sker, idømmes kaptajnen 

først Misconduct straf, siden match straf. 

Rul DK - Skaterhockeys disciplinærudvalg kan tildele yderligere et antal spilledages karantæ-

ne, karantæne for en tidsbestemt periode og/eller idømme en bøde. Det skal fremgå af af-

gørelsen, hvorvidt karantænen også omfatter klubstævner og internationale stævner. Et sort 

kort skal indberettes. Indberetning af sort kort skal være noteret på kamprapporten. Bøder 

kan tildeles spilleren og/eller spillerens klub for at bringe sporten i miskredit. Bødetakster 

fremgår af bilag til Rul DK - Skaterhockeys reglement, 
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§7.8 Brug af ulovlige spillere medfører, at kampen tabes. Det ikke overtrædende hold skal behol-

de deres score + 5 mål, og det overtrædende hold skal have en score på 0 mål. Holdet 

idømmes herudover en bøde. 

§7.9 Alle karantæner for sort kort omfatter automatisk alle hverv som træner, leder, dommer etc. 

Dette gælder såfremt andet ikke er nævnt i karantænen. 

§7.10 Der kan gives dispensation for de gældende internationale aldersregler. Dispensation gælder 

dog kun for nationale kampe og kan ikke anvendes ved internationale kampe. De følgende 

bestemmelser gælder for dispensation for aldersreglerne. 

1) Skriftlig ansøgning med samtykke fra forældre skal indgives til turneringsafvikleren via 

den pågældende klubs formand eller holdleder. 

2) Turneringsafvikleren bedømmer om der kan/skal gives en dispensation. Denne dispensa-

tion skal fremgå af licensen og skal offentliggøres. Dispensationen vil i første omgang 

være midlertidig gældende. 

3) I forbindelse med den første kamp hvor spilleren med aldersdispensationen deltager skal 

dommerne underrettes. 

4) Dommeren skal efter kampen skriftligt underrette turneringsafvikleren med en bedøm-

melse om hvorvidt aldersdispensationen kan accepteres eller ej. 

5) Turneringsafvikleren kan til enhver tid inddrage aldersdispensationen.  

§7.11  ”Klubskifte (skriftlig anmodning) for Herre DM kan ikke foretages efter den 1. august for in-

deværende sæson. Og der kan ikke oprettes nye licenser for Herre DM efter den 1. septem-

ber for indeværende sæson”. 

§7.12  Der kan ikke foretages skifte af spillere mellem hold fra samme klub i samme række. En spil-

ler kan kun spille for et hold i hver række. 

§7.13 Damespillere må godt spille frit i flere rækker, men skal dog overholde §7.12. 

§7.14 Juniorspillere må godt spille frit i flere rækker, men skal dog overholde §7.12. 

§7.15 Målmænd må gerne udlånes til andre hold i den laveste placerede række hvis begge hold i 

en kamp giver deres samtykke. 

8. Dommere. 

§8.1 Rul DK - Skaterhockey har ansvaret for at sørge for dommere til afvikling af alle turnerings-

kampe. Til alle officielle kampe skal der som udgangspunkt anvendes de af Rul DK -

Skaterhockey godkendte dommere eller dommere som klubberne stiller til rådighed efter af-

tale med Rul DK - Skaterhockey. Såfremt begge hold ved dommerudeblivelse giver samtykke 

kan der dog dispenseres fra dette krav. Der skal altid være 2 godkendte dommere til Herre 

DM. Ved godkendte dommere forstås dommere uddannet af Rul DK - Skaterhockey.  
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§8.2      Alle foreninger i Rul DK - Skaterhockey pålægges at stille mindst 1 person pr. seniorhold som 

dommer til rådighed for Rul DK - Skaterhockey. Såfremt en forening undlader at stille dom-

mer(e) til rådighed, kan foreningen udelukkes fra turneringen eller blive idømt tab af deres 

efterfølgende kampe med 0-5. Alle dommere skal være tilknyttet en aktiv forening. Alle for-

eninger skal for hver halvsæson bestræbe sig på, at foreningen dømmer ligeså mange kampe 

som foreningen selv spiller (dvs. afviklede kampe). Rul DK - Skaterhockey opkræver efterføl-

gende et gebyr pr. halvsæson for det antal kampe, som en forening ikke har dømt. Rul DK - 

Skaterhockey kan vælge at dispensere fra kravet overfor nye foreninger i deres første halvår 

eller hele sæson. Rul DK - Skaterhockey kan tage højde for særlige forhold vedr. bøde for 

manglende dømte kampe såsom når man i særlig grad har hjulpet med at afvikle stævner. 

§8.3 Det pålægges kampens dommer at indsende kamprapport til Rul DK - Skaterhockey senest 3 

dage efter kampens afvikling. Såfremt tidsfristen overskrides, pålægges den pågældende 

dommer en bøde. Der udbetales ikke kørselsgodtgørelse for de kampe hvor der ikke er ind-

sendt kamprapport. 

§8.4  Administrationen af dommerordningen påhviler dommerpåsætteren og/eller den dommer-

ansvarlige. Dommerpenge udbetales af Rullesport Danmark’s kasserer hver den første tirs-

dag eller den første hverdag i måneden, hvor Rullesport Danmark’s kasserer har kontortid. 

Dommerne skal ikke betales ved banen. 

”Der udbetales kørselsgodtgørelse efter statens gældende takst. Rul DK - Skaterhockey an-
vender statens højeste takst med mindre andet udmeldes. Afregning af kørselsgodtgørelse 
sker generelt jf. de gældende bestemmelser angivet af SKAT og DIF. Administrationen af 
dommernes kørselsregnskab påhviler dommerpåsætteren (som referer til Rul DK -
Skaterhockey sportskomite). Der udbetales kørselsgodtgørelse til føreren af den bil der an-
vendes. Der udbetales ikke kørselspenge til mere end en person pr. bil og der kan ikke deles 
om kørepenge. Dommere der skal dømme samme kamp forventes såfremt det er muligt at 
køre sammen. Såfremt der køres på cykel til kampen afregnes efter cykeltaksten. Såfremt 
der anvendes offentlige transportmidler sker afregning efter dokumentation. For kørsel til 
kampe fra arbejdssted så anvendes de marginale ekstra kilometer i forhold til den normale 
kilometertransport til og fra arbejde. Såfremt transporten foregår fra bopæl til kampene så 
afregnes kørselsgodtgørelsen fra bopælen”.  
 

§8.5  I perioden mellem sæsonafslutning og sæsonstart afholder Rul DK - Skaterhockey dommer-

kursus. Dette kursus er obligatorisk for dommere. 

§8.6 Alle dommere får en licens udstedt af Rul DK - Skaterhockey med navn, nummer og billede. 

Alle dommere skal være tilknyttet en klub. Der lægges op til, at de klubber, der har uddannet 

dommere, får en kompensation, hvis en dommer ønsker at skifte klub. Kompensationen kan 

f.eks. være det beløb, det har kostet at uddanne dommeren (breddekursus + evt. internatio-

nale kurser). 

§8.8 Dommere skal have fuldt honorar for at møde op til en kamp, hvor ét eller begge hold ikke 

møder op (givet at dommerne ikke var bekendt med udeblivelsen/afbud i forvejen).  Dom-

mere skal have fuldt honorar for en afbrudt kamp incl. kørsel. Dommere skal have et kvart 
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honorar incl. kørsel for at møde op til en planlagt kamp der må aflyses ved kampstart p.g.a. 

dårligt vejr eller andre forhold der forhindrer kampens gennemførelse”. 

§8.9 Det pålægges dommerne i kamprapportenes bemærkningsfelt, at anføre tidpunktet for 

kampstart og bemærkninger om årsagen til en evt. forsinket kampstart. 

§8.10 Der kan udbydes kampe hvor der enten ikke er krav om dommere eller hvor der ikke er ho-

norering af dommere. 

9. Officials. 

§9.1 Til alle officielle kampe skal der som udgangspunkt anvendes godkendte officials. Ved god-

kendte officials forstås officials, som enten har gennemgået Rul DK - Skaterhockeys officials-

kursus eller som dommerne godkender til at udføre hvervet. 

§9.2 Krav om godkendte officials som har gennemgået Rul DK - Skaterhockeys officials kursus 

gælder for Herre DM. Foreningen har ansvaret for, at officials er egnet til officials opgaver. 

§9.3 Hjemmeholdet skal sørge for at stille med mindst 1 person som varetager official opgaven, 

til hver af klubbens turneringskampe i Rul DK - Skaterhockeys regi. Såfremt dette ikke over-

holdes, pålægges foreningen en bøde. Det skal fremgå af kamprapporten såfremt en klub ik-

ke har opfyldt sin forpligtelse. På neutral bane er det hold som er nævnt først defineret som 

hjemmehold. 

10.  Spillerlicens 

§10.1 Foreningerne skal drage omsorg for, at samtlige spillere har gyldig licens. Ingen spiller uden 

licens må deltage i Rullesport Danmark arrangementer. Der må deltage spillere i nationale 

turneringskampe samt stævner som har en gyldig licens jf. en af Rul DK - Skaterhockey of-

fentliggjort liste. Kravet om fysiske licenser ved kampene ophæves. Der kanl dog udstedes 

fysiske licenser til alle spillere på landsholdet samt på hold som deltager ved European Cups 

samt internationale B-stævner. 

§10.2 Rul DK - Skaterhockey fastsætter det årlige gebyr for licensen. Gebyrets størrelse fremgår af 

bilag 1. Rullesport Danmark tilbyder herudover evt. en forsikringsordning. Men det er spille-

rens eget ansvar at sørge for at have den rette forsikringsdækning. 

Licenser, der ikke længere skal være aktive, eller ikke ønskes fornyet ved den årlige fornyel-

se, skal indsendes til Rul DK - Skaterhockey. Alle licenser nulstilles den 1. januar i licensdata-

basen. Alle klubber skal herefter selv sørge for at aktivere de licenser som de ønsker skal 

være gyldige. 

§10.3 Licensen skal fornyes hvis: 

 spilleren flytter til en anden forening. 

 licensen inddrages af Rul DK - Skaterhockey. 
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Der betales gebyr, hvis størrelse fremgår af bilag 1. 

§10.4 Oprettelse af spillelicens foretages ved henvendelse til Rul DK - Skaterhockey. Foreningen 

skal indsende licensanmodning, med angivelse af navn, adresse, fødselsdato samt vedlægge 

et vellignende pasfoto (4 x 3 cm). Der skal indsendes kopi af pas ved oprettelse af fysiske li-

censer i licensoversigten for at bekræfte navn, fødselsdato samt statsborgerskab. Licensan-

modning skal underskrives af foreningens formand eller fuldmagt fra formanden som garanti 

for at oplysningerne er korrekte. Licensansøgningen og billeder kan overføres som e-mail af 

formanden eller af fuldmagtindehaver. Licensen udstedes normalt inden for 14 dage (bortset 

fra juli måned). 

§10.5 Hvis en spiller ønsker at flytte forening skal den kommende forening anmode Rul DK -

Skaterhockey om licens overflytning. Så snart anmodningen om licensoverflytningen er 

modtaget starter spillerens karantæne periode. Anmodningen om overflytning skal indehol-

de en skriftlig erklæring fra den tidligere forening om, at der ikke er restanceforhold og at 

evt. klubudstyr er afleveret. Erklæringen skal være underskrevet af foreningens formand el-

ler kasserer. 

Proceduren ved klubskifte er den følgende. 

1) Den tidligere klub bliver kontaktet og forespurgt om spilleren kan frigives. 

2) Såfremt en klub fx har et udestående med spilleren så kan spilleren blive låst. 

3) Anmodning om klubskifte er gældende fra at den er modtaget af Rul DK - Skaterhockey. 

§10.6 Hvis en forening ikke indbetaler det af Rul DK - Skaterhockey opkrævede licensgebyr, skal 

den udelukkes fra at deltage i turneringer og stævner i såvel Rul DK – Skaterhockey regi som 

i internationalt regi. Rul DK - Skaterhockey kan vælge ikke at aktivere licenser eller at låse li-

censer såfremt en klub har et økonomisk udstående med Rullesport Danmark for licensbeta-

ling udover forfaldsperioden”. 

§10.7 En damespiller og/eller en juniorspiller med gyldig licens i en klub har lov til at tegne licens 

for en anden klub for at kunne spille på deres hold i herreturneringen. Det betragtes som 2 

uafhængige turneringer. Licensprisen for licens nr. 2 er 50% af den fastsatte takst. Damespil-

ler og/eller juniorspiller må spille på herrehold i samme eller anden klub uden nogen karan-

tæneperiode. 

§10.8 Der kan ikke tegnes nye licenser eller foretages klubskifte til et hold efter de tidsfrister som 

er angivet i §7.11.  

§10.9 En spiller der har et udestående til Rul DK- Skaterhockey eller til en medlemsklub kan få låst 

sin licens. 

§10.10 Licensen kan anvendes ved nationale klubstævner i januar og februar måned det efterføl-

gende år såfremt Rul DK - Skaterhockey giver sin accept. 
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11.  Divisionsturnering. 
§11.1 Hver aldersklasse inddeles i divisioner.  

§11.2 En forening kan trække sit hold fra turneringen. Divisions- og/eller stævnegebyr refunderes 

ikke. Dette gælder alle hold også for kampe der er programsat, men som ikke bliver afviklet. 

Såfremt en forening med flere end et hold i turneringen trækker et hold, skal foreningen 

trække det lavest rangerende hold, så top divisionerne forbliver så intakte som muligt. Rul 

DK - Skaterhockey kan dispensere herfra, såfremt særlige grunde taler derfor, f.eks. styrke-

forhold. Hold, der i tidligere sæson har udmeldt sig af turneringen eller er blevet udelukket, 

betragtes som nye hold. 

§11.3 Der gives 3 point til vinderen af en kamp. Taberen får 0 point. Ved uafgjort tildeles hvert 

hold 1 point, og der spilles herudover en gang 5 minutters ekstra spilletid med golden goal 

om yderligere et point til det evt. vindende hold. Placeringen i divisionen afgøres ved: 

 A: Flest point.   

B: Resultat af indbyrdes kamp eller indbyrdes kampe. 

C: Bedste måldifference. 

D: Flest scorede mål. 

 E:  Ny kamp. 

§11.3.1 I den ekstra spilletid spilles der med max 3 udespillere og 1 målmand. Målmanden kan ud-

skiftes og/eller erstattes med en spiller efter samme regler, som gælder i den ordinære spil-

letid. 

§11.3.2 Udvisninger idømmes og afsones på normal måde som i den ordinære kamp og et hold skal 

som minimum være 3 spillere på banen. 

§11.3.3 Reglerne om ventende udvisninger og afviklingen af disse, er således gældende allerede fra 

den anden spiller udvises. Det betyder at ved nummer 2 udvisning i overtid så begynder 

denne ikke at løbe førend den første er udløbet, et hold kan således i overtid ikke komme 

mere end 1 mand i undertal. Evt. udvisninger der bringes med fra den ordinære kamp, afvik-

les ved at kun den første for hvert hold løber, alle andre udvisninger gøres til ventende. Også 

selvom de var begyndt at løbe i den ordinære spilletid. 

 Eks. i tredje periode i tiden 14.00 udvises spiller X fra hold A, i tiden 14.30 udvises spiller Y 

fra hold A. De sidste 30 sekunder af ordinær tid, spilles 4-mod-2 med hold B 2 mand i over-

tal. Ved start af overtid spilles der 3-2, med hold B 1 mand i overtal, mens spiller Ys udvis-

ning der på dette tidspunkt allerede har løbet 30 sek. gøres ventende, med 1 min og 30 sek. 

tilbage, indtil spilles Xs udvisning er udløbet, enten ved en scoring eller efter 1 min. 

§11.3.4  Hvis en udvisning ikke er udløbet i ordinær spilletid, skal den videreføres i overtidsperioden. 

4-mod-3 i den ordinære kamp bliver en 3-mod-2 i ekstra tid. 

§11.3.5  Hvis der ved ordinær spilletids afslutning spilles 3-mod-3 pga. udvisninger, skal ekstra tiden 

starte med 2-mod-2. 
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§11.4 Det pålægges hjemmeholdet at indrapportere resultatet til den resultatservice som Rul DK -

Skaterhockey måtte benytte indenfor 24 timer fra kampstarttidspunktet. Rul DK -

Skaterhockey fastsætter hvordan indrapporteringen skal foregå. Ved kamp på neutral bane 

er hjemmeholdet defineret som det hold som står først på kamprapporten. Rul DK -

Skaterhockey kan fastsætte andre retningslinier såfremt dette måtte være nødvendigt. 

§11.5 Der kan udbydes kampe hvor der enten ikke er krav om dommere eller hvor der ikke er ho-

norering af dommere. 

12.  Juniorturnering. 

§12.1 Der afvikles som minimum et Junior DM i skaterhockey som gælder for kvalifikation til Euro-

pean Cup i skaterhockey for U13, U16 og U19. Herudover afvikles der et U10 DM. 

§12.2 U10 rækken spilles uden kropskontakt. 

13.  Pokal(turnering) Mesterskabet 

§13.1 Det bedst placerede hold ved Herre DM som ikke deltager ved Men European Cup kan re-

præsentere Danmark ved Men Cup Winners Cup. En evt. vært for Men Cup Winners Cup 

samt en evt. forsvarende Men Cup Winners Cup mester er dog altid direkte kvalificeret til at 

deltage ved Men Cup Winners Cup. 

14.  Vestturnering 

§14.1 Rul DK - Skaterhockey kan bestemme, at der afvikles turneringsrækker Vest for Storebælt 

uden opkrævning af gebyrer m.v. Dommerafregning m.v. afklares så internt mellem klubber-

ne. 

§14.2 Vest for Storebælt kan ikke have regler der afviger fra de gældende bestemmelser. 

§14.3 Kravet om licenser kan ikke fraviges for nogen af turneringsrækkerne Vest for Storebælt. 

§14.4 Rul DK - Skaterhockey kan give dispensation for klubber i Jylland for afregning vedr. mang-

lende dommere. Det pålægges herefter Turneringsudvalget Vest for Storebælt at sikre, at 

der kommer dommere til kampe Vest for Storebælt.  

§14.5 Der kan opkræves et dommergebyr til dækning af kørsel. 

§14.6 Der afvikles et kvalifikationsstævne om den ene plads som Vest minimum har i Herre DM 

slutspillet. 

§14.7 Spillere fra Vest som deltager i det nævnte kvalifikationsstævne og spillere som efterfølgen-

de kvalificerer sig til slutspillet for Herre DM kan karantænefrit deltage i 1. division Vest med 

mindre holdet vinder Herre DM. 
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§14.8 Det pålægges hjemmeholdet at indrapportere resultatet til den resultatservice som Rul DK -

Skaterhockey måtte benytte indenfor 24 timer fra kampstarttidspunktet. Rul DK -

Skaterhockey fastsætter hvordan indrapporteringen skal foregå. Ved kamp på neutral bane 

er hjemmeholdet defineret som det hold som står først på kamprapporten. Rul DK -

Skaterhockey kan fastsætte andre retningslinier såfremt dette måtte være nødvendigt. 

15.  Bredderække med Streethockey 

§15.1. Der henvises til bilag 3 med retningslinier for afvikling af bredderække med Streethockey. 

16.  Herre DM 

§16.1 Rul DK - Skaterhockey fastsætter alle datoer for kampe i slutspillet.  

Slutspil for Herre afvikles efter sommerferien. 

Der tages følgende forbehold for afvikling af Herre DM: 

1. Rul DK - Skaterhockey fastsætter hvordan kvalifikationen/udvælgelsen af hold til Herre 

DM foregår. 

2. Rul DK - Skaterhockey fastsætter hvornår slutspillet skal afvikles. Der skal udgives en ka-

lender for afvikling af slutspillet for Herre DM. 

3. Planlagte kampe kan kun flyttes af Rul DK - Skaterhockey såfremt dommerpåsætning gøre 

det nødvendigt, ved deltagelse i internationale stævner eller landsholdssamlinger. 

5. Såfremt baneforholdene gør det nødvendigt kan Rul DK - Skaterhockey flytte kampe til 

andre baner. 

6. For udendørsbaner skal der kunne gives en betinget garanti (forventning) for afviklingen af 

kampen minimum 5 timer før kampstart. Som udgangspunkt skal en kamp afvikles uanset 

vejret hvis den ikke er aflyst mindst 5 timer før kampstart. Dette gælder især når en hold skal 

rejse over Storebælt. Det er dog altid kampens dommere som træffer afgørelse om hvorvidt 

kampen skal afvikles. I tilfælde af en evt. indendørs backup bane er til rådighed skal kam-

pens dommere træffe afgørelsen om kampens afvikling mindst 2 timer før kampstart. Så-

fremt en kamp er aflyst to gange så skal kampen den tredje gang afvikles uanset vejrets til-

stand (undtagelse herfor er force majure). 

§16.2  Reglerne om slutspil: Herre (4 hold) 

Kvalifikation til slutspil: 3 hold Øst for Storebælt og 1 hold Vest for Storebælt. 

Afvikling af slutspil:  

Der laves en seedningsliste fordelt på Øst-og Vestturneringens holds placering til foregående 

års DM (har Øst vundet DM i 2016 så bliver Øst 1 i 2017 seedet som nr. 1 etc.) 
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Semifinalerne afvikles bedst af fem kampe: 

Semifinale 1: 1.seedet hold vælger modstander mellem 3. og 4. seedet hold. 

Semifinale 2: 2. seedet hold møder det resterende hold. 

Højest seedet hold har hjemmebanefordel i kamp nr. 1 & 3 og evt. kamp nr. 5. Lavest seedet 

hold har hjemmebanefordel i kamp nr. 2 og evt. kamp nr. 4. 

Såfremt Storebælt krydses gælder i stedet: 

Laveste seedet hold har hjemmebane i kamp 1 & 2, Højest seedet hold i kamp 3 og evt. 

kamp nr. 4 og 5. Der må ikke spilles to kampe samme dag, med mindre begge involverede 

klubber samstemmer. 

§16.3  Reglerne om slutspil: Herre (4 hold – kun Øst) 

Såfremt der ikke er deltagelse fra Vest for Storebælt afvikles slutspillet med de 4 bedst pla-

cerede hold Øst for Storebælt. Slutspillet afvikles herefter således: 

Semifinalerne afvikles bedst af fem kampe: 

Nr. 1 i Øst-divisionen vælger mellem nr. 3 og 4 fra Øst-divisionen. 

Højest seedet hold har hjemmebanefordel i kamp nr. 1 & 3 og evt. kamp nr. 5. Lavest seedet 

hold har hjemmebanefordel i kamp nr. 2 og evt. kamp nr. 4. Der må ikke spilles to kampe 

samme dag, med mindre begge involverede klubber samstemmer. 

Nr. 2 i Øst-divisionen møder det resterende hold fra Øst-divisionen. 

Højest seedet hold har hjemmebanefordel i kamp nr. 1 & 3 og evt. kamp nr. 5. Lavest seedet 

hold har hjemmebanefordel i kamp nr. 2 og evt. kamp nr. 4. Der må ikke spilles to kampe 

samme dag, med mindre begge involverede klubber samstemmer. 

§16.4  Finalekamp: 

Vinder semifinale 1 møder vinder semifinale 2 i bedst af fem kampe. 

Højest seedet hold har hjemmebanefordel i kamp nr. 1 & 3 og evt. kamp nr. 5. Lavest seedet 

hold har hjemmebanefordel i kamp nr. 2 og evt. kamp nr. 4. 

Såfremt Storebælt krydses gælder i stedet: 

Laveste seedet hold har hjemmebane i kamp nr. 1 & 2, Højest seedet hold i kamp nr. 3 og 

evt. i kamp nr. 4 & 5. Der må ikke spilles to kampe samme dag, med mindre begge involve-

rede klubber samstemmer. 

§16.5 Bronzekamp: 
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Taber semifinale 1 møder taber semifinale 2 i bedst af 3 kampe om 3 - 4 pladsen. Det hold 

som er bedst seedet får hjemmebanefordelen kamp nr. 2 og evt. kamp nr. 3. Der må ikke 

spilles 2 kampe samme dag, medmindre begge involverede klubber samstemmer. 

§16.6 Der skal falde afgørelser i samtlige kampe i semifinaler og finaler. Ved uafgjort spilles der 

forlænget spilletid 2x5 minutter med golden goal. I den ekstra spilletid spilles der med max. 

3 udespillere og 1 målmand. Er kampen stadig lige afgøres kampen på straffeslag. 

§16.7 Det pålægges hjemmeholdet at indrapportere resultatet til den resultatservice som Rul DK -

Skaterhockey måtte benytte indenfor 24 timer fra kampstarttidspunktet. Rul DK -

Skaterhockey fastsætter hvordan indrapporteringen skal foregå. Ved kamp på neutral bane 

er hjemmeholdet defineret som det hold som står først på kamprapporten. Rul DK -

Skaterhockey kan fastsætte andre retningslinier såfremt dette måtte være nødvendigt. 

17.  Dame DM 

§17.1 DRsU-Skaterhockey fastsætter hvorvidt DM skal afvikles som et mesterskabsstævne.  

18.  Junior DM 

§18.1 Junior DM udskrives med mindst 3 ugers varsel med tilmeldingsfrist som bestemmes af Rul 

DK - Skaterhockey. Eftertilmeldinger modtages kun i det omfang som der er ledig plads i DM 

stævnet. 

§18.2 Junior DM afvikles som udgangspunkt i maj eller juni måned. 

§18.3 Rul DK - Skaterhockey fastsætter stævnegebyr for Junior DM stævnet. 

§18.4 Vinderen samt evt. nr. 2 kvalificerer sig til at repræsentere Danmark ved IISHF’s European 

Cup (A-stævne) såfremt det afvikles. 

§18.5 Der afholdes altid Junior DM i de rækker hvor der afvikles IISHF European Cup dvs. 

U19+U16+U13. Herudover afholdes der et U10 DM som Rul DK - Skaterhockey kan vælge at 

opdele i U11DM samt U9 DM. Såfremt IISHF vælger at afholde et U10 European Cup afhol-

der Rul DK - Skaterhockey et U10 DM. 

19.  Veteran DM 

§19.1 Veteran DM udskrives med mindst 3 ugers varsel. Eftertilmeldinger modtages kun i det om-

fang som der er ledig plads i DM stævnet. 

§19.2 Rul DK - Skaterhockey fastsætter stævnegebyr for Veteran DM stævnet. 

§24.5 Vinderen samt evt. nr. 2 kvalificerer sig til at repræsentere Danmark ved IISHF’s Veterans 

Cup (A-stævne) såfremt det afvikles. 

20.  2. division Mesterskabet 
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§20.1 2. divisions mesterskabet udskrives med mindst 3 ugers varsel med tilmeldingsfrist senest 

den 31. august. Eftertilmeldinger modtages kun i det omfang som der er ledig plads i DM 

stævnet. 

§20.2 Rul DK - Skaterhockey fastsætter stævnegebyr. 

21.  Protester 

§21.1 En protest kan afgives af en forening, som deltager i den pågældende turnering mod: 

 A - En kamps gyldighed 

 B - En ikke berettiget spillers deltagelse i en kamp. 

 C - Bestemmelser truffet af DRsU-Skaterhockey eller dets stående udvalg. 

  D  - Banemateriel eller anordninger på turneringspladsen.  

§21.2 Protester skal tilsendes Rul DK - Skaterhockeys Disciplinærudvalg med kopi til Rul DK -

Skaterhockey og indeholde en klar og tydelig begrundelse for protesten. 

§21.3 En indsendt protest, skal ledsages af en check på kr. 500,- eller en kopi af en indbetaling på 

kr. 500,- til Rul DK - Skaterhockeys Disciplinærudvalg, som tilbagebetales, såfremt protesten 

tages til følge. 

§21.4 Protester vedr. A og B skal indsendes senest 7 dage efter kampens afslutning til Rul DK - Ska-

terhockeys Disciplinærudvalg med kopi til Rul DK - Skaterhockey, således at protesten kan 

realitetsbehandles senest 30 dage efter modtagelsen. 

§21.5 Protester vedr. C skal indsendes senest 14 dage Rul DK - Skaterhockeys Disciplinærudvalg 

med kopi til Rul DK - Skaterhockey efter at Rul DK - Skaterhockey har truffet sin beslutning. 

Protesten sendes til Rul DK - Skaterhockeys Disciplinærudvalg med kopi til Rul DK -

Skaterhockey. 

§21.6 Protester vedr. D vil kun blive behandlet, hvis den protesterende part inden kampen skriftligt 

informerer dommeren om, at de har til hensigt at ville protestere. Protesten sendes til Rul 

DK - Skaterhockeys Disciplinærudvalg med kopi til Rul DK - Skaterhockey. 

§21.7 Såfremt en påstået begået ulovlighed først skulle komme til Rul DK - Skaterhockeys kend-

skab på et senere tidspunkt, kan sagen behandles af Rul DK - Skaterhockey. I sådanne tilfæl-

de pålægges en efter omstændighederne passende straf til den pågældende forening 

og/eller person f.eks.: Tabt kamp, pointtab, bøde, karantæne, irettesættelse eller lignende. 

§21.8 Protester behandles af Rul DK - Skaterhockey’s Disciplinærudvalg. 

22. Sportskomite 
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§22.1 På Rul DK - Skaterhockeys årsmøde vælges repræsentanter for Skaterhockey jf. Rullesport 

Danmarks vedtægter til Rullesport Danmarks bestyrelse. 

§22.2 Rul DK - Skaterhockeys sportskomite består af 5 personer som vælges på årsmødet. For-

manden er Skaterhockey’s repræsentant i Rullesport Danmarks bestyrelse. Næstformanden 

er suppleant for Skaterhockey’s repræsentant i Rullesport Danmarks bestyrelse. 

23. Disciplinærudvalg 

§23.1 Rul DK - Skaterhockeys Sportskomité tilser, at der på årsmødet i lige år vælges mindst 3 

medlemmer og 2 suppleanter til Rul DK - Skaterhockeys Disciplinærudvalg. 

§23.2 Rul DK - Skaterhockeys Sportskomités Disciplinærudvalg konstituerer sig selv med formand 

straks efter valget. Udvalgets sammensætning meddeles til Rullesport Danmarks bestyrelse, 

der tilser, at oplysninger vil være tilgængelige på unionens hjemmeside.  

§23.3 Ved inhabilitet blandet ét eller flere af udvalgets valgte medlemmer træder suppleant/er ind 

i stedet. Skulle der også blandt disse være inhabilitetsproblemer, kan udvalget indhente juri-

disk bistand til opgaveløsningen. 

§23.4 Disciplinærudvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administrati-

on af Rullesport Danmarks vedtægter, samt Rul DK - Skaterhockeyskomités reglement her-

under protester samt sorte kort. 

§23.5 Disciplinærudvalget kan afvise en sag, hvis denne skønnes at kunne afgøres uden om udval-

get. 

§23.6 Enhver person eller forening/klub under Rullesport Danmark er berettiget til at indbringe 

sager, der er omfattet af §23.4. 

§23.7 Indbringelse for disciplinærudvalget skal ske inden 4 uger efter forholdet er begået se dog 

tidsfrister for afgivelse af protester jvf. §27 

§23.8 Der kan benyttes følgende sanktioner: 

a) Skriftlig Advarsel 

b) Bøde (takster for sort kort fremgår af bilag 1) 

c) Karantæne 

d) Eksklusion 

§23.9 Disciplinærudvalgets møder er offentlige, med mindre udvalget selv eller efter begæring fra 

en af parterne måtte beslutte, at mødet skal foregå for lukkede døre. Såfremt mødet holdes 

for åbne døre, kan disciplinærudvalget træffe beslutning om referat- eller navneforbud. 

§23.10 Disciplinærudvalget kan, såfremt sagen efter sin karakter egner sig hertil, indlede sin be-

handling af sagen med at søge at mægle mellem parterne (mediation). 
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§23.11 Disciplinærudvalget skal drage omsorg for, at sagens parter ved sager med sorte kort får 

tilsendt samtlige bilag. Sagens parter skal ved sager med sorte korte gives lejlighed til at ud-

tale sig indenfor en frist af 1 uge fra udsendelsen af bilagene. Sager med sorte kort afgøres 

inden for en frist af 30 dage fra modtagelsen af indberetningen. Kravet om sagsbehandling 

på 30 dage omfatter ikke den turneringsfrie periode efter første weekend i juli til og med 

den første weekend i august. 

§23.12 Afgørelse truffet af Rul DK - Skaterhockeys Disciplinærudvalg kan ankes til DIF’s Appeludvalg. 

Dette skal ske senest 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Parterne skal i forbindelse med 

afgørelsen gøres opmærksom på ankemuligheden. Anke til DIF’s Appeludvalg har ikke op-

sættende virkning. Disciplinærudvalget kan dog beslutte, at en sags anke til DIF’s Appelud-

valg har opsættende virkning. 

§23.13 Afgørelsen sendes til sagens parter og kan offentliggøres efter Rul DK - Skaterhockeys nær-

mere bestemmelse. Endvidere sendes kopi af sagen til Rullesport Danmarkss bestyrelse. 

§23.14   Reglerne for disciplinærudvalget skal udfærdiges af Rul DK - Skaterhockeys Sportskomité og  

  godkendes på årsmødet. 

24. Landshold 

§24.1 Landsholdene deltager i de internationale mesterskaber arrangeret af IISHF. 

§24.2 Landsholdene skal følge de økonomiske retningslinier som udstikkes af det budget som Rul-

lesport Danmark har godkendt. 

§24.3 Der udpeges en landstræner for hvert landshold. Der indgås en kontrakt med Rul DK - Ska-

terhockey. 

§24.4 Der udpeges en holdleder og/eller manager for hvert landshold. Der indgås en kontrakt med 

Rul DK - Skaterhockey. 

§24.5    Rul DK - Skaterhockey stiller det nødvendige udstyr samt materiale til rådighed i det omfang 

som der er økonomiske midler til rådighed. 

§24.6 Landsholdene kan planlægge træningssamlinger i det omfang som det er nødvendigt. Lands-

holdene er dog underlagt de bestemmelser som er beskrevet vedr. planlægning af de natio-

nale turneringskampe. 

§24.7 Rul DK - Skaterhockey's sportskomite varetager al generel kommunikation og planlægning 

vedr. landsholdene. Rul DK - Skaterhockey's sportskomite kan bemyndige andre til at udføre 

kommunikationsopgaver for landsholdene med reference til Rul DK - Skaterhockey's sports-

komite. 

§24.8 Landsholdsfinansering fra klubber (gebyrer) samt spillere (licenser) er fastsat til beløb som 

fremgår af Bilag 1. Beløbene opkræves aconto fra klubberne baseret på deres tilmeldinger til 
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sæsonen samt placeringer i sæsonen. De indsamlede midler videregives til de enkelte lands-

hold (herre, dame samt junior) ud fra den række/alder/køn de enkelte hold tilhører. 

§24.9 Rul DK - Skaterhockey fastsætter hvorvidt Danmark deltager med et eller flere landshold i 

internationale stævner.  

25. Banekonsulent 

§25.1 Rul DK - Skaterhockey er bemyndiget til at udpege geografiske banekonsulenter, som har til 

opgave at sikre, at de baner, hvor der afvikles divisionsturneringer, er i forsvarlig stand. Ved 

konstaterede fejl og mangler udfærdiges der en tilsynsrapport, som tilsendes Rul DK -

Skaterhockey og den pgl. baneansvarlige. Ved graverende fejl kan Rul DK - Skaterhockey be-

slutte at indstille al aktivitet på banen. 

§25.2 Banekonsulenternes opgave er endvidere at stå til teknisk rådighed ved etablering af nye 

baner og vedligeholdelse af eksisterende baner. 

Rul DK - Skaterhockey er ansvarlig for udformning af et detaljeret arbejdsgrundlag for bane-

konsulenterne. 

26. Reklamer 

§26.1 Reklamer og/eller varemærker kan anbringes på spillernes dragter og udstyr, forudsat at specifikati-

onerne ikke er i strid med D.I.F. retningslinier og reklameregler. 

§26.2 Samtlige foreninger afgiver retten til at tegne reklame på højre ærme af samtlige holdets kampdrag-

ter. Denne ret overdrages til, og besiddes af Rul DK - Skaterhockey, som kan anbringe en hovedspon-

sors reklame på ærmet, både permanent og midlertidigt. 

27. Danske særregler (i henhold til IISHF Official Rule Book) 

§27.1  Rødt kort udløser automatisk 1 spilledags karantæne. 

§27.2 Der spilles 3 mod 3 i forlænget spilletid om et ekstra point med golden goal i 1 gange 5 mi-

nutter i grundspillet. 

§27.3 Der spilles 3 mod 3 i forlænget spilletid med golden goal i 2 gange 5 minutter i slutspillet. 
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Godkendelse/ændringer af skaterhockeyreglementet 

Dette reglement er vedtaget på DRsU-Skaterhockeys ekstraordinære generalforsamling den 22. februar 1998. 

Med ændringer på DRsU-Skaterhockey’s ordinære generalforsamling den 27. september 1998 i Odense. 

Med ændringer på DRsU-Skaterhockey’s ordinære generalforsamling den 14. november 1999 i Rødovre. 

Med ændringer på DRsU-Skaterhockey’s ekstraordinære generalforsamling den 27. maj 2000 i Rødovre. 

Med ændringer på DRsU-Skaterhockey’s ordinære generalforsamling den 24. september 2000 i Rødov-

re. 

Med ændringer på DRsU-Skaterhockey’s ordinære generalforsamling den 14. april 2002 i Brøndby. 

Med ændringer på DRsU-Skaterhockey’s ekstraordinære generalforsamling den 16. juni 2002 i Brøndby. 

Med ændringer på årsmødet i DRsU-Skaterhockey den 9. marts 2003 i Brøndby. 

Med ændringer på regelmødet i DRsU-Skaterhockey den 22.  juni 2003 i Brøndby. 

Med ændringer på regelmødet i DRsU-Skaterhockey den 30. november 2003 i Brøndby. 

Med ændringer på regelmødet i DRsU-Skaterhockey den 25. juli 2004 i Brøndby. 

Med ændringer på regelmødet i DRsU-Skaterhockey den 28. november 2004 i Århus. 

Med ændringer på årsmødet i DRsU-Skaterhockey den 3. april 2005 i Brøndby. 

Med ændringer på regelmødet i DRsU-Skaterhockey den 9.  november 2005 i Brøndby. 

Med ændringer på årsmødet i DRsU-Skaterhockey den 30. april 2006 i Brøndby. 

Med ændringer på regelmødet i DRsU-Skaterhockey den 12. november 2006 i Brøndby. 

Med ændringer på årsmødet i DRsU-Skaterhockey den 14. april 2007 i Brøndby. 

Med ændringer på regelmødet i DRsU-Skaterhockey den 2. december 2007 i Brøndby. 

Med ændringer på regelmødet i DRsU-Skaterhockey den 30. november 2008 i Brøndby. 

Med ændringer på årsmødet i DRsU-Skaterhockey den 28. marts 2009 i Brøndby. 

Med ændringer på regelmødet i DRsU-Skaterhockey den 5. december 2009 i Brøndby. 

Med ændringer på årsmødet i DRsU-Skaterhockey den 10. april 2010 i Brøndby. 

Med ændringer på regelmødet i DRsU-Skaterhockey den 9. januar 2011 i Brøndby. 

Med ændringer på årsmødet i DRsU-Skaterhockey den 12. marts 2011 i Brøndby. 

Med ændringer på årsmødet i DRsU-Skaterhockey den 31. marts 2012 i Brøndby. 

Med ændringer på årsmødet i DRsU-Skaterhockey den 23. marts 2013 i Brøndby. 

Med ændringer på årsmødet i DRsU-Skaterhockey den 16. marts 2014 i Brøndby. 

Med ændringer på årsmødet i DRsU-Skaterhockey den 14. marts 2015 i Brøndby. 

Med ændringer på årsmødet i Rul DK – Skaterhockey den 26. marts 2017 i Brøndby. 
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Bilag 1 – Takster gældende fra 26. marts 2017 

Licens: 
Tekst Beløb Vedtaget 

Licens årlig afgift 150,00 kr.  2015-03-14 

Frivillig forsikringsordning såfremt 

DRsU udbyder den. 

DRsU takst DRsU’s gældende bestemmel-

ser og vedtægter. 

Fornyelse af licens (fx mistet li-

cens, klubskifte eller ekstra li-

cens).  

0 kr. (for virtuel licens blot 

administrative ændringer) – 

laveste sats. 

50 kr. (hvis fysisk licens skal 

udstedes) – højeste sats. 

2015-03-14 

 

 

Divisionsgebyr: Takst for en kamp på 3x15 minutter 

Tekst Beløb Vedtaget 

Divisionsgebyr pr. kamp afviklet 

med et resultat. Seniorhold 

200,00 kr.  2005-03-14 

Divisionsgebyr pr. juniorkamp 

afviklet med et resultat.  

Juniorhold.  

0,00 kr. 2005-03-14 

Stævnegebyr  for klubstævner 

samt mesterskaber afviklet som 

stævner.        

Efter aftale. 2015-03-14 

 

Rykkergebyr: 

Tekst Beløb Vedtaget 

Ekstra gebyr hvis man betaler en 

faktura for sent - gebyret frafal-

des hvis der kan påvises en admi-

nistrativ fejl fra DRsU’s side. 

0-30 dage: 100 kroner 

31-60 dage: 150 kroner. 

Herefter 200 kr. pr. rykker. 

2015-03-14 

 

Bøder for spiller/klub: 

Tekst Beløb Vedtaget 
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Bøde for manglende fremmø-

de/aflysning pr. dag i Slutspillet 

(U48). 

 5.000,00 kr. hvis over Store-

bælt og ellers 2.500 kr. 

Beløbet fordeles med 50% til 

Unionen samt 50% til den be-

rørte klub. 

2015-03-14 

Bøde for manglende fremmø-

de/aflysning pr. kamp (U48/U24). 

500,00 kr.  (U48) hvis over 

Storebælt og ellers 250 kr. 

Beløbet fordeles med 50% til 

Unionen samt 50% til den be-

rørte klub. 

750,00 kr. (U24) hvis over Sto-

rebælt og ellers 375 kr. 

Beløbet fordeles med 50% til 

Unionen samt 50% til den be-

rørte klub. 

2015-03-14 

Bøde for manglende fremmø-

de/aflysning pr. dag i Slutspillet 

(O48). 

2.500,00 kr. hvis over Store-

bælt og ellers 1.250 kr. 

Beløbet fordeles med 50% til 

Unionen samt 50% til den be-

rørte klub. 

2015-03-14 

Bøde for manglende fremmø-

de/aflysning pr. kamp i øvrige 

kampe (O48) . 

250,00 kr.  hvis over Storebælt 

og ellers 125 kr. 

Beløbet fordeles med 50% til 

Unionen samt 50% til den be-

rørte klub. 

2015-03-14 

Bøde for brug af ulovlig spiller pr. 

spiller pr. dag. 

500,00 kr. 2015-03-14 

Bøde for manglende officials når 

det er påført kamprapporten. 

300,00 kr 

Beløbet fordeles med 50% til 

Unionen samt 50% til den be-

rørte klub. 

2015-03-14 

Bøde for manglende dømte kam-

pe/pr. kamp pr. hold. 

100,00 kr. 2005-03-14 

Bøde for manglende indrapporte-

ring af kampresultat/pr. kamp for 

hjemmeholdet – pr. kamp 

200,00 kr. 

Indrapportering skal ske inden-

for 48 timer efter kampstart 

2015-03-14 
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tidspunktet. 

Bøde for gult/rødt kort til spil-

ler/official 

0 kr. 

 

2015-03-14 

Bøde for rødt kort til spil-

ler/official 

250,00 kr. 2015-03-14 

Bøde for sort kort til spil-

ler/official 

Minimum 250 kr. 

Maksimum 500 kr. 

2015-03-14 

Bøde for sort kort til spille-

rens/officials klub. 

Minimum 250 kr. 

Maksimum 500 kr. 

2015-03-14 

 

(Note):  Rul DK - Skaterhockey kan tage højde for særlige forhold vedr. bøde for manglende dømte kampe 

såsom når man i særlig grad har hjulpet med at afvikle stævner og der vil også være mulighed for særlige vil-

kår for nystartede klubber. 

Bøder for dommer: 

Tekst Beløb Vedtaget 

Kamprapport for sent afleveret – 

indenfor 30 dage. 

Honoraret mistes for domme-

ren. 

2015-03-14 

Udeblivelse af tilmeldt dommer. Bøde gældende dommertakst 2015-03-14 

 

(Note): Modregnes dommerens evt. kørselsregnskab m.v. og/eller faktureres dommerens klub. 

Dommerafgift: 

Honoraret for dommere gælder for kampe mindst 3x15 minutter effektiv spilletid. Honoraret sker indenfor de 

gældende regler for skattefri godtgørelse. 

Tekst Beløb Vedtaget 

Dommerafgift pr. kamp. 200,00 kr. 2007-12-02 

Dommerafgift pr. kamp pr. dom-

mer ved stævner og cups. 

Efter aftale. 2005-10-09 

 

Gebyr: 

Gebyr for at flytte kampe til den klub som anmoder om det. 

Tekst Beløb Vedtaget 
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Mindst 14 dage før Intet gebyr 2009-12-05 

Mindst 7 dage før 100,00 kr. 

Beløbet fordeles med 50% til 

Unionen samt 50% til den be-

rørte klub. 

2009-12-05 

Mindre end 7 dage før 150,00 kr. 

Beløbet fordeles med 50% til 

Unionen samt 50% til den be-

rørte klub. 

2015-03-14 

 

IISHF Rejsedokument: 

Rejsedokument ved internationale klubmesterskaber (A stævner). 

Tekst Beløb Vedtaget 

Rejsedokument Rul DK - Skaterhockey betaler 

for et rejsedokument (afleve-

ret indenfor tidsfristen). Alle 

yderligere tilretninger fakture-

res til den deltagende klub. 

2012-03-31 

 

Rejsedokument ved internationale almindelige klubstævner (B stævner). 

Tekst Beløb Vedtaget 

Rejsedokument IISHF gebyr(er) faktureres til 

den deltagende klub. 

2012-03-31 

 

IISHF Deltagergebyr: 

Deltagergebyr ved internationale klubmesterskaber (A stævner). 

Tekst Beløb Vedtaget 

Deltagergebyr Rul DK - Skaterhockey betaler 

for halvdelen af deltagergeby-

ret for klubhold ved European 

Cup. 

2017-03-26 
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Deltagergebyr ved internationale almindelige klubstævner (B stævner). 

Tekst Beløb Vedtaget 

Deltagergebyr Deltagelse betales af den del-

tagende klub direkte til arran-

gørerne. 

2012-03-31 

 

IISHF Dommergebyr: 

Dommergebyr ved internationale klubmesterskaber (A stævner). 

Tekst Beløb Vedtaget 

Dommergebyr Rul DK -Skaterhockey betaler 

for halvdelen af dommergeby-

ret for klubhold ved European 

Cup.  

2017-03-26 
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Generelle bemærkninger (bilag 1):  

 

(2002-03-09): Rul DK - Skaterhockeys sportskomite bemyndiges til administrativt at fastsætte retningslinier 

for udbetaling af en evt. difference mellem dommerafgiften og D.I.F’s takster for skattefri udbetaling og/eller 

godtgørelser til dommer. 

(2003-03-09): Kilometerpenge efter statens højeste takst. 

(2006-11-12): Skaterhockeyreglementet m.v. skal via Skaterhockeys sportskomite indstilles til godkendelse 

hos Rullesport Danmarks bestyrelse. 

(2007-12-02): Alt faktureres til klubber bortset fra landsholdsdeltagelse hvor spillerne betaler selv i forvejen. 

(2007-12-02): Skattemæssige forhold vedr. udbetaling til dommere følger skatterådets satser for skattefrie 

godtgørelse til foreningsfrivillige. Satserne trådte i kraft den 1. september 2007.  Godtgørelse på indtil 200 kr. 

pr. kamp – dog højest 400 kr. pr. dag samt rejse- og befordringsgodtgørelse efter Ligningsrådets satser. Godt-

gørelse af merudgifter til fortæring med indtil 60 kr. pr. dag når dommergerningen (kamp + transport) har 

varet mindst 5 timer. Refusion af faktiske udgifter til tog, bus, færge eller lignende (udlæg efter regning) mod 

aflevering af originale bilag.  

(2007-12-02): Divisionsgebyr opkræves for alle kampe der er afviklet med et resultat. 
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Bilag 2. Procedure for banekonsulenter 

Udarbejdes af Rul DK - Skaterhockey. 

Sportskomiteen er bemyndiget til at udpege en Banekonsulent, bedst både en for Øst og en for Vest. Banekon-

sulentens opgaver er: 

a) ajourføre unionens hjemmeside med gode råd om banebygning og vedligehold. Beskrivelser, tegninger, vej-

ledende priser, oversigt over mulige leverandører og lign., plus stille sig til rådighed for besvarelse af spørgsmål 

per mail. 

b) føre tilsyn med baner for de klubber, der spiller med i Divisionsturneringen. Ved mindre graverende fejl 

udsteder ´Banekonsulenten en tilsynsrapport på DRsU brevpapir, som klubben kan bruge overfor banens ejer. 

Ved alvorlige fejl, der er til direkte fare for spillere eller officials, skal Banekonsulenten, i samråd med Sports-

komiteen, udstede et spilleforbud på banen indtil fejlene er udbedrede. 
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Bilag 3. Bredderække med Streethockey 

Bredderække med Streethockey 

§ 1 Til fremme af klublivet og rullehockey sportens udbredelse kan der lokalt igangsættes street-

hockey turneringer, såvel udendørs som indendørs. Der kræves deltagelse af minimum 2 

klubber. Hver klub må gerne have flere hold med i samme række. Alle tilmeldte klubber skal 

være medlem af unionen. Et medlemskab er gratis. Er man ikke formelt stiftet som klub 

hjælper unionens breddekonsulent gerne med dette 

§ 2  Der opkræves ikke gebyr for deltagelse, modsat vil der heller ikke være nogen præmiering. 

§ 3 Der er ikke licenspligt, men klubberne opfordres til at tegne licenser, så klubben sikrer at 

deres spillere under træning og kamp er dækket af den kollektive sportsulykkesforsikring. 

§ 4 De tilmeldte klubber i et lokalområde er selv ansvarlige for at finde en Turneringsafvikler, 

der forestår information om turneringsplanlægning, kampdatoer, aflysninger og dommerpå-

sætning. Turneringsafvikler fastsætter spilletiden. Der spilles ikke med effektiv spilletid. Tur-

neringsafvikler opfordres til at bruge unionens web faciliteter, så data om lokale turneringer 

er tilgængelige for alle. 

§ 5 Alle tilmeldte klubber skal minimum råde over 1 uddannet Klubdommer i Streethockey. Ud-

dannelse til Klubdommer under unionen varer typisk 4 timer. Kurset er gratis og der udste-

des dommerlicens. 

§ 6 Afregning til Dommer sker ved banen før kampstart. Er intet andet aftalt gælder de gælden-

de takster for Streethockey. Honorar er for Streethockey inklusiv kørselsgodtgørelse. Er der 

specielle forhold, der tæller for det, f.eks. lange kørselsafstande eller stævneform, kan Tur-

neringsafvikler fastsætte andre satser. 

§ 7 Før turneringsstart godkender de involverede Dommere og Turneringsafvikler egnede  ba-

ner/spillesteder i området, der ikke behøver opfylde kravene til Skaterhockey baner. Det vig-

tigste er at baner/spillesteder ikke indeholder elementer, der er farlige for spillerne, såsom

 splinter på bander, skarpe metalbeslag i en gymnastiksal og lign.    

§ 8 Der kan bruges alle typer mål. Generelt bør man i Streethockey bruge så store mål som mu-

ligt, da flere scorede mål er lig med større spilleglæde. Om muligt placeres målene lidt ude 

på banen så spillet også kan foregå bagom målet.  

§ 9  Udebliver et hold til en kamp tabes kampen med 0-5. 

§ 10 Der gives 3 point til vinderen af en kamp. Taberen får 0 point. Ved uafgjort tildeles hvert 

hold 1 point. 

§ 11  Aldersgrupper og holdstørrelse: 
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Junior 10: -9 år, Drenge eller Pige række 

Junior 12: 10-12 år, Drenge eller Pige række 

Junior 15: 13-15 år, Drenge eller Pige række 

Junior 18: 16-18 år, Drenge eller Pige række 

Senior: Herre eller Dame række 

Et hold består normalt af 5 spillere, minimum 2 indskiftningsspillere og helst 1 ikke spillende 

holdleder. Denne holdstørrelse passer til en banestørrelse på minimum 15x30 meter. Spilles 

der på en mindre bane kan Turneringsafvikleren fastsætte mindre holdstørrelser. 

Alle rækker kan spilles som mix rækker. Ved mix rækker skal der minimum være 2 pi-

ger/damer på banen hele kampen.  

§ 12  Sikkerhedsudstyr udover hjelm er ikke påbudt.  

§ 13 Turneringsafvikler fastsætter efter lokale traditioner om der skal spilles med en blød bold, 

f.eks. en floorball bold, eller en tungere bold. En tungere bold kræver normalt mere brug af 

sikkerhedsudstyr. 

§ 14  Spillereglerne for Streethockey:  

 Spillet startes med face-off fra midten (bolden ligger stille)  

 Kropskontakt er ikke tilladt  

 Det er ikke tilladt ikke slå, løfte eller låse modstanderens stav samt kaste stav/stok  

 Stav/stok må ikke løftes over hoftehøjde ved aflevering eller skud  

 Man må ikke gribe eller heade bolden  

 Det er ikke tilladt at aflevere bolden med foden eller score med fod  

 Spillerne må ikke kaste sig på banen  

 Alle forseelser, der indebærer fare for modspillere, udløser straffe  

 Efter scoring igangsættes spillet af det hold, der er scoret imod. På banens midte skubbes 

bolden bagud. Modstanderne skal stå 2-3 m. væk  

 Straffe på håndboldmål/ fodboldmål skydes fra straffestreg på målmand  

 Straffe på små mål skydes fra midterstreg uden målmand  

 Ved grove regelovertrædelser gives direkte rødt kort for resten af kampen. Erstatningsspiller 

må indsættes. 


