
Continental Cup 

 

 

I weekenden 18. - 20. nov. 2016 er vi værter for 3. runde i gruppe D, af Continental Cup. 

Der spilles 2 kampe pr. dag. 

Fredag 16:00 Les Ducs d’Angers (Frankrig) - HC Donbass (Ukraine) 

Fredag 20:00 Odense Bulldogs (Danmark)- Nottingham Panthers (England) 

 

Lørdag 15:00 Nottingham Panthers - Les Ducs d’Angers 

Lørdag 19:00 Odense Bulldogs - HC Donbass 

 

Søndag 12:00 HC Donbass - Nottingham Panthers 

Søndag 16:00 Odense Bulldogs - Les Ducs d’Angers 

 

Til hver kamp skal der bruges: 

Speaker, Protokolfører, Tidtager, 2 x strafboks, DJ, 1 x statistik i boksen, 2 x statistik hos mig, 1 x 

runner. 

Liveafvikling og statistik foregår i IIHF systemet. Oplæring vil finde sted fredag ca. kl. 13 (ikke 

fået det eksakte tidspunkt) 

Alle kampe sættes op af IIHF Result Manager.  

Personale i boks skal være klar i -40. Runner skal være klar i -90 

Strafboks personale skal føre +/- som man plejer (Boxboard kan kun udskrives blanke) 



Statistikføreren i boksen skal notere udvisninger, mål, osv med tidsangivelse (IIHF Web Gui) 

Statistikførerne hos mig skal holde styr på skud og faceoff (IIHF Web Gui) 

Runner skal bringe papirer mellem IIHF Result Manager og holdene, både før, i pauserne og efter 

kampene. Det er statistik materiale, blanketter der skal underskrives osv. 

Klubben råder ikke over x antal bærbare til formålet, og IIHF leverer heller ikke udstyr til det. De 

3 til statistik skal derfor selv medbringe en bærbar. Den behøver ikke være super hurtig, da det 

er web GUI (Hjemmeside) der benyttes. 

 

For mig, IIHF er det en fordel at de som melder sig, især på protokol og statistik posterne, meget 

gerne må kunne tage alle 6 kampe. Ikke fordi flere personer ikke må prøve det, men fordi det er 

praktisk nemmere med så få oplæringer som muligt, så der sker så få fejl som muligt osv.  

 

Jeg har ikke hørt noget om forplejning endnu, men går stærkt ud fra at der selvfølgelig er noget. 

Info følger så snart jeg ved det. 

 

Er der nogen som har lyst til at være kameramand/kvinde, kunne jeg godt bruge 1-2 stk. 

 

Kampene er sat op som manuelle i danklub, men jeg vil gerne have at i kontakter mig på mobil 

6110 4913, så skal jeg nok sætte jer på. Det er en meget vigtig weekend for klubben, så jeg 

forventer at alle poster bliver besat meget hurtigt, og at man vil prioritere denne weekend. Hvis 

man på forhånd ved at man SLET ikke kan nogle kampe den weekend, så send lige en sms, så jeg 

ved at jeg ikke kan kontakte jer. 

Lad os vise IIHF og DIU at vi i Odense kan bære opgaven til UG 

 

 

Venlig Hilsen 

Jesper Garbøl 


