
DØRENE ÅPNER
KL1330

INNGANG 100KR
BARN U/12ÅR GRATIS

HJEMMEKAMP

MER INFORMASJON PÅ FACEBOOK.COM/OSLOROLLERDERBY



SUICIDE SEATS

VIKTIG!

Dette er plassene nærmest banen, 
på fremste rad og på gulvet. Du 
ser godt, men det finnes alltid en 
sjanse for at en spiller kan havne 
i fanget ditt! På grunn av dette 
har disse plassene 18-årsgrense, 
og alle som setter seg her, gjør 
det på egen risiko. Alle under 18 
år skal sitte på rad nummer to og 
bakover. Og husk, hvis du ønsker 
å sitte på suicide seats, bør du 
komme tidlig!

Publikum skal på ingen måte 
forstyrre spillet, ved for eksempel 
å ta tak i, eller å hindre, spillere 
eller dommere. Dette er farlig for 
spillere og publikum, og er strengt 
forbudt. 

Hvis noen forstyrrer spillet, vil 
vedkommende bli bedt om å 
forlate lokalet uten å få tilbake 
billettpenger.

På utsiden av banen finnes det et 
område hvor dommere kan skøyte 
og oppholde seg under kampen. 
Unngå dette området og vær 
forsiktig slik at man ikke forstyrrer 
dommerne når man går til og fra 
sitt eget sete. Hold deg til publi-
kumsområde med god avstand. 

//VIKTIG!



TIPS!

Fersk roller derby tilskuer? Ta en titt på regelforklaringen i dette program-
met og lytt til kommentator underveis i kampene. Vær heller ikke redd for 
å spørre noen av ORDs frivillige som er i hallen om du lurer på noe.

VELKOMMEN TIL 
VÅRENS FØRSTE HJEMMEKAMP

PÅ APPALLØKKA!
I dag blir det to spennende kamper å se. Begge kampene spilles av våre 
egne Tiger City Beasts.

Først motstander ut er fra Sverige. Västerås Roller Derby har tatt turen til 
Oslo for å møte våre Beist. Dette blir første gang disse lagene spiller mot 
hverandre.

Andre motstander ut er Hamar. Dette er også første gang våre beist 
møter Hamar, men de er på ingen måte ukjente. Hamar består av en 
sammensetning av spillere, primært fra Hamar, men også fra andre steder 
i Norge. Spillerne har møtt hverandre før på bootcamps, treninger og 
andre kampsituasjoner. Lagene vil også møte hverandre i sommer under 
NM veka! 

Hvem heier du på? Valget er ditt!
Kjøp gjerne en t-skjorte for å støtte ditt favorittlag og
lag masse lyd på tribunen.

Vi har også mange kule premier i lotteriet! Ta en titt på premiebordet og 
kjøp lodd.

VELKOMMEN//



//INFO

13.30 DØRENE ÅPNER

14.00 KAMPSTART
 Tiger City Beasts  vs.   Västerås Roller Derby

15.30 INTERMEDIATE TIME
 Try on skates!

16.00 KAMPSTART
 Tiger City Beasts  vs.  Black River Rollers

19.00 ETTERFEST PÅ BRYGG OSLO
 Storgata 7, 0181 Oslo

PROGRAM

TAKK TIL VÅRE SPONSORER



ETTERFEST//

 
VELKOMMEN!

Etter en fartsfylt dag på Apalløkka inviteres alle til Afterparty på Brygg midt 
i Oslo sentrum. Her finner du et av Oslos beste utvalg av øl på flaske og tap. 
Festen blir i første etasje.
Er du sulten kan du kjøpe mat fra pop-up bodene Bare Bao og Lokal 
(grilled cheese) .

Ta med en venn eller ti og smilet - det blir fezt!



//HVA ER ROLLER DERBY?

En derbykamp, har to omganger som hver varer 30 minutter. Spillet er delt 
opp i flere «jams», som kan vare opptil 2 minutter. Mellom hver jam, er det 30 
sekunders pause. Hver jam starter med en jammer og fire blokkere fra hvert 
lag på banen. Hvis noen spillere ikke er på banen når startskuddet går, må 
laget spille uten disse spillerne i denne jammen.

Hver jam settes i gang med et fløyteblås. Jammerne på vært lag prøver så å kjempe seg gjennom mengden av blokkere 
(også kalt the pack). Første jammer ut av packen, vinner tittelen «lead jammer».  Dette betyr at hun kan avslutte 
jammen når hun vil før det er gått to minutter. Måten hun avslutter en jam på er å føre hendene mot sine egne hofter 
gjentatte ganger. En jam avsluttes med fire korte fløyteblås. 

POENG
Bare jammere kan sanke poeng for laget sitt. De får ikke poeng første gang de passerer gjennom packen. Da er fokuset å 
bli første jammer ut, kalt «lead jammer». Etter å ha passert gjennom packen en gang, vil imidlertid jammeren sanke 
poeng for hver motstander som passeres på de påfølgende rundene (man har først passert en motstander når man er 
forbi personens hofter).

Hjelm

Tannbeskytter

Albuebeskyttere

Håndleddbeskyttere

Knebeskyttere

Rulleskøyter

Jammer

Blokker

Pivot

Dommer



HVA ER ROLLER DERBY?//

Kjennetegn: Spiller med hjelmtrekk med stjerne på.
Rolle: Scorer poeng ved å passere motstandere. 

Kjennetegn: Spiller uten hjelmtrekk.
Rolle: Hjelper sin egen jammer med å komme ut av 
packen samtidig som de hindrer det andre lagets 
jammer å komme gjennom.

Kjennetegn: Spiller med et hjelmtrekk med en stripe på
Rolle: Det samme som blokkere, men har et ekstra ansvar for det taktiske spillet 
på banen. Pivoten kan også ta over rollen som jammer hvis de overtar hjelmtrekket 
med stjernen på. Denne personen vil da fungere som jammer resten av jammen.

JAMMER:

BLOKKER:

PIVOT:

Dommere er ansvarlig for å utdele penalties. Dette gjøres ved at dommeren blåser kort i fløyta, roper ut farge, den 
aktuelle spillerens nummer og hvilken overtredelse som vedkommende har gjort seg skyldig i. Dette gjøres på engelsk, 
for eksempel: *FLØYTE*, black 68, back block! En spiller som gjør seg skyldig i en penalty, må straks gå til penalty-
boksen og sitte der i 30 sekunder før vedkommende igjen kan bli en del av spillet. En jammer får poeng for motstandere 
som sitter i boksen når jammeren går forbi en annen motstander som fremdeles er på banen.

PENALTIES - STRAFF

DET ER FORBUDT FOR SPILLERE Å: 
• Bruke armer eller albuer til å komme forbi andre eller å holde dem tilbake.
• Treffe/takle motstandere i hodet, i ryggen eller under knærne.
• Gå av banen for å komme forbi motstandere eller unngå treff/taklinger.
• Blokke eller involvere motstandere som er mer enn 6 meter foran eller bak packen. 
   En pack er den største gruppen av blokkere fra begge lag.
• Blokke/treffe/takle mens man beveger seg i feil retning på banen.

TREFFSONE

Front

Bak

Front

Bak

BLOKKERSONE



//KAMPSTART  KL. 14.00

Queen BeatKato
Bench Coach Bench Coach



VÄSTERÅS ROLLER DERBY

100 138 21 27

31 42 73 747

Hli-Néa Banana Berserker Sheena Shameless Sarah Livsfara

Little Red Roll-
inghood

Susie Sealbasher Hellshit Mathilda

8 9 91 919
YippieeCajjoo Linn Bizkit Dead Amy Toxin

99
Starfighter

C



//KAMPSTART  KL. 16.00

Tinysaurus Wrecks

Line Up M.
Andy Velour

Bench Coach



BLACK RIVER ROLLERS

101
Troller Derby Essie Smash Deathly Rollows Nessie

109 11 148

1820
Espenes TinkRebel Awesome as Anna Izzi

410 46 543

6140
Grizzly Krizz Little Memaider Thunderbolt Fractura

722 77 79

925
Slapstick Sally Hermione Danger Zigg Zagg

97 99



//KAMPSTART  KL. 14.00  &  KL. 16.00

Winterwolf
Line Up M.

Killer Rosenkål

Bench Coach



TIGER CITY BEASTS

Flower Ka’Power Kiki Longskates Victor Pikante
02 108 117 1314

Bella Boomerang La Ida Loca Seitanista Bruisie Derkins

Blocky Gold Katla Nightmar Just Jeff Suzi Dog

KAOS Assasin Creedy Fancy Rocks Obi-Wang Kenobi

16 23 273 40

52 59 6 61

70 72 870 93



//SKATING OFFICIALS (SO)

SKATING OFFICIALS

Alter Lego   Head SO / Back Inside Pack Referee

Peter Park’em  Front Inside Pack Referee

Ref’Irene   Jammer Referee

Denial   Jammer Referee

Major Buzzkill  Outside Pack Referee

Doctor What  Outside Pack Referee

Fatal Feline  Outside Pack Referee



NON-SKATING OFFICIALS (NSO)//

NON SKATING OFFICIALS

Fairy Hedgehog  Head NSO / Scoreboard Operator

Felicitas Scheffknecht Jam Timer

Refraction   Penalties Lineup

Dynamic Domino  Penalties Lineup

Soylent Pink  Penalty Box Manager

Like an Eagle  Penalty Box Timer

Nine Benyayer  Penalty Box Timer

SaurusLex   Scorekeeper

Immy Noble  Scorekeeper



oslorollerderby.no
facebook.no/oslorollerderby


