
5. juli 2019 (første invitation) 

2. oktober 2019 (opdateret invitation) 

 

 
 

2. Division Mesterskabsstævne Skaterhockey 2019 –  
 
2. division afslutning Mesterskabsstævne i skaterhockey afholdes lørdag den 9. november 2019. 
Der spilles indendørs i Gentofte Rulleskøjtehal. 
 
Tilmelding 
Senest fredag den 25. oktober 2019.  
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 
Alle spillere på et kombinationshold skal have en gyldig licens for sæsonen 2019. 
 
Vedr. brug af spillere 
Alle spillere skal have gyldig skaterhockeylicens for sæsonen 2019. 
Der må ikke deltage spillere som har deltaget i 1. divisionskampe eller Herre DM slutspillet for 
sæsonen 2019. Der gives ikke længere nogen form for dispensation. 
 
Der gives ikke dispensation til spillere som har deltaget i 2019 ved IISHF Mesterskaber ved Men 
European Cup (Givisiez, Schweiz) eller Men European Championship (Rødovre). 
 
Udespillere som er omfattet af det ovenstående må dog godt deltage som målmænd ved stævnet. 
Og tilsvarende må målmænd som er omfattet af det ovenstående må dog godt deltage som 
udespillere ved stævnet. 
 
Deltagergebyr 
Prisen for deltagelse er 1.600 kr. pr. hold. 
Ved tilmeldinger efter deadline er prisen 2.000 kr. pr. hold 
Tilmelding sker på https://www.tilmeld.dk/Holddokument19 

 
Holddokument 
Holddokument som følger vedlagt med mail invitationen skal uploades. 
 
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 
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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 
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. Åbningstiden i Gentofte Hallen (i perioden 1. oktober til 31. 
marts er i weekenden fra 8 til 21. 
 
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 
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