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Vi bjuder härmed in dig och ditt helsköna hockeylag till Påsksmällen 2022 i
Halmstad.
Turneringen äger rum 29-30 April, Fredag (17.00-22.15) – Lördag (07.30 – 19.00)
Först till kvarn är det som gäller! Så hör av er till kontakterna så snart som möjligt för att säkra er plats i
västra Sveriges trevligaste veteranhockeyturnering.

Preliminärt program:
29 April 17.00-22.15: Gruppspel
30 April: 07:30-19:00 Gruppspel och finalspel.
30 April: 20.00 – sent Bankett på The Fox & Anchor

Plats:
Halmstad Arena.

Lag:
10 st lag, 2 grupper a ?5 st lag.
Lagen får ställa upp med max 15st utespelare
Alla lag har ett eget stort låsbart omklädningsrum under hela turneringen till sitt förfogande.
Antal matcher:
Minst 4 matcher per lag + eventuella slutspelsmatcher.

Speltid:
2×12 min (rullande tid)

Generella regler:
Varje lag får ställa upp med högst 15st utespelare
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Om spelare faller bort under turneringen av någon anledning får de ej ersättas under
turneringens gång
Ingen spelare får deltaga i mer än ett (1) lag
Inga aktiva (licensierade) spelare får deltaga
Offside tillämpas
Icing tillämpas inte
Utvisningar tillämpas, utvisningstiden är 1min från det att pucken släpps
Påsksmällen tillhandahåller alla målvakter
Inga egna målvakter är tillåtna
Målvakterna byter sida efter första perioden (12min)
Domare släpper pucken i rask takt, oavsett om spelare finns på plats eller inte.
Att maska lönar sig inte!
Placering avgörs efter
Poäng
2. Målskillnad
3. Inbördes möten
4. Flest gjorda mål
Oavgjorda matcher resulterar i 1p till vardera lag. Vid oavgjort i finalspelet spelas först 5min
Sudden Death, därefter tillämpas straffslag är resultatet fortfarande oavgjort efter 3 straffrundor
tillämpas även här Sudden Death.
Om bråk uppstår mellan spelare skall dessa spelare omedelbart lämna arenan och är inte
välkomna att deltaga i resten av turneringen.
Om någon spelare bråkar med domare skall dessa spelare omedelbart lämna arenan och är inte
välkomna att deltaga i resten av turneringen.
Inga tacklingar.
Inga slagskott.

Domare:
Vi tillämpar det berömda två domare systemet

Bankett:
Efter turneringen går möts vi alla upp kl 20.00 på The Fox & Anchor i centrala Halmstad.
Här bjuds det på 1st Foxens berömda Hamburgare samt 1 enhet dryck (Öl/ Vin/ Cider/ Alk. fritt alt.)
Inkluderat i anmälningsavgiften är Bankett för 10p, vill Ni köpa till fler platser kostar dessa 190kr/
person och måste beställas i förväg.
(detta eftersom vi av erfarenhet vet att de flesta lag kommer vara mindre än 15p som kommer till
banketten)

Vad ingår i anmälningsavgiften?
Anmälningsavgift för laget
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Minst 4 matcher + eventuella slutspelsmatcher.
Tillgång till låsbart omklädningsrum
Målvakter & domare
Frukost 30 April
Lunch 30 April
Bankett för 10p på kvällen
(1st Foxens berömda Hamburgare samt 1 enhet dryck (Öl/ Vin/ Cider/ Alk. fritt alt.)

Pris:
Anmälningsavgiften är 5600kr/lag
(betalas ej tillbaka vid avhopp)
När Ni anmält Er kommer Ni att få en faktura ifrån Halmstad Hammers, så fort denna faktura är betald
är ni berättigade att delta i turneringen.
Anmälan via denna hemsidan är bindande.
vid frågor går det även bra att kontakta Nisse Sport 0709719662.
Er lagledare ansvarar sedan för att senast den 15 April skicka in laget på av oss angiven webbadress.
Därefter läggs Ert lag upp på pasksmallen.se där Ni även kommer att kunna se spelschemat.

Boende:
Hotell bokas av lagen själva.
Hör av er om ni behöver hjälp med detta.

Frågor?
Nisse Sport: 0709719662
info@pasksmallen.se

Anmäl Er här >>
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