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Ny international floorball-linje indføres
Til alle i Floorball Danmark
I Sverige og Finland har man uafhængigt af hinanden kørt en debat om det fysiske spils udvikling indenfor floorball.
Med baggrund i forsikringsstatistikker, som klart bevidner, at floorball er et hårdt fysisk spil, og med baggrund i
henvendelser fra breddeforeninger, har både det svenske og det finske floorballforbund iværksat kampagner for at
fjerne ”forråelsen” i floorballspillet.
Fra begge lande er budskabet klart og tydeligt: Fjern ”ishockeytendenser” fra floorball, så forældre trygt kan sende
deres børn til floorball.
Dette budskab har IFF nu sluttet op om, idet man på en konference i Riga i forbindelse med det netop afviklede VM
grundigt gennemgik og diskuterede materialet til en ”Play-book” med repræsentanter fra rigtig mange lande –
herunder også Danmark.
IFF forventer at udsende den første udgave af en play-book kort efter jul med en beskrivelse af den nye linje for det
fysiske spil på internationalt niveau.

Guidelines fra IFFs Play-book
IFF indskærper i den kommende play-book, at man som dommer:


skal holde sig til reglerne, som klart beskriver, at det ikke er tilladt at tackle!



skal fjerne det hensynsløse spil fuldstændigt!



skal værne om det tekniske spil!



skal sikre flow i spillet!

Dansk indsatsområde
For knapt to år siden deltog Ole Peltola fra dommerudvalget i et dommerobservatørkursus i Sverige, og allerede
dengang var svenskerne med Mats Öster og Johan Appelgreen i spidsen, langt fremme med en vejledning til de
svenske dommere omkring det hårde fysiske spil og ikke mindst det hensynsløse spil.,
Det er fra det kursus, at dommerudvalget har hentet inspiration til det indsatsområde, som er sat i værk for denne
sæson omkring det ”destruktive spil”.
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Enderne mødes
Det danske indsatsområde og den internationale linje hænger derfor meget fint sammen, og det seriøse arbejde,
som danske dommere allerede er i fuld gang med, er altså i fuld overensstemmelse med den internationale trend.
Med den nye internationale linje, som IFF nu indfører, er dommerudvalget meget sikker på, at IFF på alle måder får
sikret et seværdigt ”produkt”, som vi alle kan være stolte over og bakke op om.

Med venlig hilsen
Ole Peltola
Dommerudvalgsmedlem

Camilla Faber Huhnke Andersen
Turneringskoordinator
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