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SKARPAN HOCKEY OPEN 2019 

Åttonde upplagan av den högklassiga och omåttligt populära 
smålagsturneringen SKARPAN HOCKEY OPEN spelas i Salems Ishall; 
söndagen den 14 april 2019 
 
Turneringen spelas i bägge ytterzonerna med 1 målvakt och 3 utespelare på isen 
Matcherna spelas om 1x10 min ”rullande tid”. Valfritt antal avbytare får 
användas och en minisarg kommer att byggas upp/ställas ut på blålinjerna 
 
Ett krav är att laget innehåller minst sex utespelare och en målvakt samt spelar i 
enhetliga matchtröjor och att samtliga spelare bär komplett ishockeyutrustning! 
Det är inte tillåtet att låna in spelare från andra lag under turneringens gång 
(dock okey att låna in målvakt vid skada) 
OBS; Allt spel sker på egen risk och under eget ansvar!! 
 

Observera att mål gjorda av tjejer/kvinnor räknas som två mål! 
 
Första matchstart är kl 11:00 och finalen spelas ca. kl 15:30 
Prisutdelning sker på isen direkt efter slutsignalen av finalen då segrande lag 
erhåller en ståtlig pokal samt guldmedaljer till samtliga spelare i laget! 
 
Anmälan av lag sker till info@skarpan.com senast den 14 mars där ni anger 
lagets namn, tröjfärg samt namn och kontaktuppgifter till lagledaren 
Det finns plats för tio lag i turneringen och det är ”först till kvarn” som gäller… 
Varje lag spelar fem matcher och finallagen sex matcher 

Anmälningsavgiften om endast 3,000 kronor (vilket inkluderar istid, domare, 
funktionärer och priser till segrarna) ska sitta på klubbens Bankgiro konto 860-6907 
alternativt swishas till 0708-917783 senast den 14 mars! 
Företag kan faktureras anmälningsavgiften om så önskas 
 
Presentation av deltagande lag, lottning av gruppindelning samt genomgång av 
regelverket/spelschemat kommer att ske på en lagledarträff i cafeterian inne i 
Salems Ishall kl 09:45 på speldagen. Det bjuds då på fika för lagledarna och 
domarna = obligatorisk närvaro för lagledarna och domarna! 
 
Anmälda lag anslås på skarpan.com i takt med att anmälningarna kommer in 
 

                     VARMT VÄLKOMNA MED ER ANMÄLAN! 


