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Old Boys Skaterhockey DM 2012 
 

 

Old Boys DM blev afviklet første gang i 2011 og gentages hermed i 2012 med håb om mange 

deltagende hold. Arrangementet finder sted lørdag den 28. juli 2012 i Vanløse på Cph. Vikings 

hjemmebane. Der spilles på en udendørs 20x40 meter bane. Reservedag er søndag den 29. juli 

2012. 

 

Alle deltagende hold skal være tilknyttet en aktiv skaterhockeyklub. Tilmeldingsfrist er 

onsdag den 24. maj 2012. Tilmelding sker til turneringsarrangør Thomas Ask Wiatr på mail: 
formandvikings@hotmail.com 

 

Ved tilmelding angives det følgende: 

Klub: 

Holdnavn: 

Holdkaptajn: angiv navn og mail adresse 

Trøjefarve: hjemme samt udebane trøje 

 

Hvert deltagende hold skal udfylde et spillerskema for holdet senest mandag den 23. juli 2012. 

 

Tilmeldte hold p.t. opgjort mandag den 14. maj 2012: 
El Diablo 
Hørsholm Bandits 
Slangerup Snake City Rollers 
Copenhagen Vikings A 
Copenhagen Vikings B 
Muligvis Copenhagen Vikings C 

 

Der er plads til flere hold og gerne også fra Jylland og Fyn. 

 

Vedr. licens og dommerudgifter 

Old Boys DM kører efter samme koncept som Junior DM. Man betaler 150 kr. for en licens hvis 

man ikke i forvejen har en aktiv licens for sæsonen 2012. Der betales ikke noget ekstra herudover 

for dommere. Det dækker DRsU-Skaterhockey sammen med pokaler. Hvis en spiller i forvejen har 

en aktiv licens er merudgiften 0 kr. 

 

Aktivering af licens sker enten via den deltagende klub. I så fald skal licensen være aktiveret senest 

mandag den 23. juli 2012. For spillere som deltager som enkelt person betales der 150 kr. kontant 
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inden første kamp. For alle nye licenser skal der  indsendes navn, adresse, fødselsdato samt digitalt 

billede til DRsU-Skaterhockey, att. Erik Sommer på mail: sommer.erik@gmail.com 

 

Kombinationshold er tilladt, men tilmeldingen skal foretages af en klub som modtager 

faktureringen. 

 

Der gives efter de gældende regler mulighed for en aldersdispensation for målmænd. De 

pågældende hold kan dog ikke vinde DM eller repræsentere Danmark ved en European Cup. 

 

Alderskravet er, at man mindst er fyldt 32 år ved årets udgang dvs. født i 1980 eller tidligere. 

 

Alle spillere skal have en gyldig skaterhockeylicens. 

 

Vinderen samt evt. nr. 2 kvalificerer sig til at repræsentere Danmark ved en evt. European Cup for 

Oldboys i 2013. De deltagende hold skal dog være rene klubhold. 

 

 

DRsU-Skaterhockey 

Erik Sommer 

Turneringsafvikler 
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