OLD BOYS DM
22.04 til 24.04 2021
Old Boys DM er tilbage! 2 år med aflysninger af årsager, som er vidt beskrevet
og intet har med hockey at gøre. Men nu skal vi have jer på besøg igen. Og vi
glæder os!!
A-rækken og B-rækken spilles 22. og 23. A-rækken som alle-mod-alle og Brækken som 2 puljer eller alle-mod-alle (afhængigt af antal hold).

C-rækken spilles 23. og 24. april ligeledes med alle-mod-alle turnering eller 2
puljer

A-RÆKKEN: Vi har i år valgt at bløde op på reglerne omkring
alder. Fokus er på niveauet: A-række spillerne har ofte en fortid i Metalliga,
1.division eller U20. Flertallet af spillere er fra 25 og op. Der spilles ishockey
med afsæt i 2.division (vest) eller OB 1 (øst). Har I et ishockeymæssigt stærkt
hold, så er det her I melder jer på. Alder fremgår af holdopstilling.
Foreløbigt: Esbjerg, Rødovre, Odense

B–RÆKKEN: Motionsrække B er aldersmæssigt blandet. Her er
der ikke mindstekrav til alder. Heller ikke mindstekrav til kundskaber, men her
gælder det selvsagt også, at spillere ikke har spillet kampe i U20 eller
1.division i indeværende sæson. Vi ved at rækken er temmelig sammensat
rent kundskabsmæssigt. B-rækken spilles fra fredag middag og frem til lørdag
aften. Foreløbigt: Århus, Falcons, Bluedogs, HCA.

C-RÆKKEN: Vi tror Motionsrække C bliver med pæn tilslutning

i år. C-rækken er ligeledes aldersmæssigt blandet. Her er der ligeledes ikke
mindstekrav til alder. Heller ikke særlige krav til kundskaber, men niveauet på
spillerne forventes at være fra ”voksen nybegynder” og til forholdsvis uøvede
spillere. I skal ikke benytte spillere, som har spillet fredag og lørdag i de andre
rækker. Men spillere kan godt have optrådt længere oppe tidligere på året. Der
spilles fra lørdag aften til søndag tidlig aften. Der vil være præmieoverrækkelse
efter sidste kamp. Foreløbigt: Gentofte, Black Bears East, Black Bears HC.
Tilmeld jer i en række der passer til jeres niveau. Det er sjovest for alle!

Pris:
Holdtilmeldingsgebyr 1200 kr. Holdet er først tilmeldt når dette er betalt på
oikshop.dk
Spillergebyr for at kunne deltage i turneringen er 450,- kr. (dækker bl.a.
dommere, præmier, DJ og brunch, fællesmiddag mv.). Spiller gebyr købes
online på oikshop.dk. Du finder teksten ”Deltager-gebyr” og det hold du er
tilmeldt under og betaler med betalingskort.

Bespisning:
Fredag eftermiddag: Sandwich
Fælles middag fredag aften: Rødstegt oksekød med flødekartofler og salat.
Lørdag morgen/middag (kl. 10-14): Brunch buffet
Fælles middag lørdag aften: Rødstegt oksekød med flødekartofler og salat.
Søndag morgen/middag (kl. 10-14): Brunch buffet
Søndag eftermiddag: Sandwich
1 fri fadøl eller et glas vin er inkl. i festmiddagen

Betaling og bestilling i OIK shoppen frem til 16. april 2022.
________________________________________________________

