
Pressmeddelande 2014 WFTDA European Tournament 
Den 14-16 november kommer tio av de bästa roller derbylagen i Europa till Malmö för att 
mötas i en stor turnering, 2014 WET, i Baltiska Hallen. Det är Malmös egen roller derbyliga 
Crime City Rollers (CCR) som organiserar 2014WET och det är det största roller 
derbyevenemang som hittills hållits i Malmö, och även Sverige. Åtta olika länder finns 
representerade och förutom spelare kommer turneringen samla volontärer, kommentatorer och 
domare från ytterligare flera länder och roller derbyligor runt om i Europa. Kom till Baltiska 
Hallen helgen den 14-16 november och heja fram Malmös stolthet Crime City Rollers till 
europamästare i 2014 WET!  
 
VAD HÄNDER? 2014 WFTDA European Tournament, roller derbyturnering 
NÄR HÄNDER DET? Fre-sön 14-16 november 2014 
VAR HÄNDER DET? I Baltiska Hallen. Eric Perssons väg, Malmö.  
VEM ÄR MED? Tio av Europas bästa rollerderbylag:  
Malmös egna Crime City Rollers (Malmö, Sverige) 
Stockholm Roller Derby (Stockholm, Sverige) 
Copenhagen Roller Derby (Köpenhamn, Danmark) 
Oslo Roller Derby (Oslo, Norge) 
Nidaros Roller Derby Norway (Trondheim, Norge) 
Helsinki Roller Derby (Helsingfors, Finland) 
Berlin Bombshells (Berlin, Tyskland) 
Gent Go-Go Roller Girls (Gent, Belgien) 
Rainy City Roller Girls (Oldham, England) 
Tiger Bay Brawlers (Cardiff, Wales) 
MER INFORMATION: www.2014wet.se eller www.facebook.com/2014wet  
BILJETTER: http://wet2014.brownpapertickets.com/  

 
VAD ÄR ROLLERDERBY? Roller derby är en kontaktsport som spelas på rullskridskor. En 
match i roller derby kallas för ett bout. Varje bout är uppdelat i två perioder om 30 minuter, 
som i sin tur är uppdelade i jams. Ett jam är max två minuter långt. I varje jam ställer de två 
lagen upp med fem spelare var, fyra blockers och en jammer. Jammern har en stjärna på 
hjälmen och är den spelare som tar poäng, vilket hen gör genom att passera 
motståndarspelarna. Blockers har som uppgift att blockera motståndarlagets jammer och bana 
väg för sin egen. 
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