
6. maj 2012 

 

Junior DM Skaterhockey 2012 

 

U16 DM – skaterhockey 
 

DRsU-Skaterhockey afholder DM for U16 indendørs på 30x60 meter bane (icecourt 
underlag) i Gentofte Skøjtehal søndag den 3. juni 2011. 
  
U16 (årgange 1997-1998-1999) - spilles med kropskontakt.  
Piger må spille 1 år længere end drengene dvs. årgang 1996 må være med i U16. Et hold 
eller spillere må gerne deltage i en aldersgruppe over deres egen.  
 
Deltagergebyr 
Der er ikke noget deltagergebyr ved DM, men vi kræver at alle spillere har en 
skaterhockeylicens. Det koster 150 kr. pr. spiller hvis man ikke allerede har en 
skaterhockeylicens for sæsonen 2012 og er den eneste udgift til stævnet. Licenserne 
faktureres pr. spiller til de deltagende klubber. 
 
Betaling kan enten ske kontant ved stævnet eller til Danske Bank, regnr. 3433, kontonr. 
3166002664 med angivelse af holdnavn samt U16 DM. Evt. supplerende betaling for 
ekstra spillere kan ske kontant på kampdagen. Der refunderes ikke penge for spillere for 
der ikke møder op på kampdagen eller bliver skadet undervejs. 
  
Alle hold som deltager i skaterhockey DM skal være tilknyttet en klub som er medlem af 
Danmarks Rulleskøjte Union. 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 Danmarks Rulleskøjte Union så tag kontakt 
til os.  
 
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. 
 
Til licenserne skal vi bruge navn, adresse, fødselsdato samt et digitalt billede. Hvis man 
har haft licens tidligere så skal den genaktiveres.  
 
Nr. 1 ved DM for U16 kvalificerer sig til at repræsentere Danmark ved European Cup for 
klubhold i 2013 som arrangeres af det internationale inline skaterhockey forbund IISHF – 
www.iishf.com. Nr. 2 for U16 vil få en reserveplads som giver deltagelse såfremt der måtte 
være ledige pladser til European Cup. 
  
Reglerne for skaterhockey findes på det internationale inline skaterhockey forbund IISHF’s 
hjemmeside – www.iishf.com. Der spilles med 4 udespillere og 1 målmand uden nogen 
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offside regler. Kropskontakt er tilladt dog kun så længe, at spilleren er i besiddelse af 
bolden.  
 
Turneringsprogram 
Turneringsprogrammet offentliggøres når antallet af tilmeldte hold er fastlagt efter 
tilmeldingsfristen.  
 
Tilmelding 
Tilmelding skal ske senest fredag den 25. maj 2012 til sommer.erik@gmail.com 
 
Hvert hold skal udfylde et holdskema med angivelse af alle deres spillere. 
Deadline for udfyldelse af holdskemaet er mandag den 28. maj 2012. Holdskemaet følger 
vedlagt. Deltagelse koster 150 kr. pr. spiller som omfatter en skaterhockeylicens. 
 
Tilmelding sker til DRsU-Skaterhockeys Turneringsafvikler.  
 
Angiv det følgende.  
 
Holdnavn:  
Klub:  
Aldersgruppe:  
Kontaktperson navn:  
Kontaktperson e-mail/mobiltelefon:  
Trøjefarve (hjemmebane samt udebanetrøje):  
Bemærkninger:  
 
Praktiske forhold vedr. DM stævnet i Gentofte  

Alle praktiske spørgsmål vedr. arrangementet i Gentofte Rulleskøjteklub i relation til 
omklædning, træningstider samt forplejning m.v. bedes rettet til formanden for Gentofte 
Rulleskøjteklub som er Jens Tarp, e-mail: jens.m.tarp@gmail.com 
 

Turneringsledelse 

Jon Jay Neufeld samt Oliver Sommer vil være stå for afviklingen af stævnet. 
 
 

Med venlig hilsen 

Erik Sommer 

DRsU-Skaterhockey 

Formand samt Turneringsafvikler 

sommer.erik@gmail.com 
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