Side 1

Dansk Floorball Union ǀ Idrættens Hus ǀ Brøndby Stadion 20 ǀ 2650 Brøndby ǀ dafu@floorball.dk ǀ floorball.dk

Brøndby, 24. maj 2016

DANSK FLOORBALL UNIONS BØDEREGULATIV OG GEBYRLISTE
Gældende for sæsonen 2016/17 – opdateret d. 21. maj 2016.
Bødestørrelsen er udtryk for normalstrafferamme. Bødestørrelsen kan i konkrete tilfælde fraviges i både op- og
nedadgående retning.
BØDER OG SANKTIONER
Art (ikke udtømmende)

Henvisning Enhed

Bødestørrelse/Sanktion

Udeblivelse fra dommergerning, 1. gang

TR § 1.11,
TR § 4.20

pr. dommergerning (ved 2
udeblevne dommere)

500 kr. pr. dommer

Udeblivelse fra dommergerning, 2. gang

TR § 1.11,
TR § 4.20

pr. dommergerning (ved 2
udeblevne dommere)

500 kr. pr. dommer og ved 2
udeblevne dommere
fratrækkes 1 point fra
foreningens højest rangerede
herre seniorhold. Har klubben
ikke herre seniorhold gælder for
deres dameseniorhold, U20,
U17 hold osv.

Udeblivelse fra dommergerning, 3. gang

TR § 1.11,
TR § 4.20

pr. dommergerning (ved 2
udeblevne dommere)

500 kr. pr. dommer og ved 2
udeblevne dommere
fratrækkes 2 point fra
foreningens højest rangerede
herre seniorhold. Har klubben
ikke herre seniorhold gælder for
deres dameseniorhold, U20,
U17 hold osv.

Udeblivelse fra dommergerning, 4. gang

TR § 1.11,
TR § 4.20

pr. dommergerning (ved 2
udeblevne dommere)

750 kr. pr. dommer og ved 2
udeblevne dommere
fratrækkes 3 point fra
foreningens højest rangerede
herre seniorhold. Har klubben
ikke herre seniorhold gælder for
deres dameseniorhold, U20,
U17 hold osv. Herudover evt.
yderligere sanktion fra TU.

Forkert udfyldt eller ulæselig kampprotokol

TR 4.13

pr. overtrædelse

200 kr.
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Ikke rettidig indrapportering af kampresultat
incl. kampprotokol

TR § 4.17

pr. overtrædelse

200 kr.

Udeblivelse fra kamp uden gyldig grund

TR § 8.3

1. udeblivelse

250 kr. samt kompensation til
modstanderholdet (halleje
og/eller rejseudgifter).

2. udeblivelse

500 kr. samt kompensation til
modstanderholdet

3. udeblivelse

0 kr. for udtrækning, dog
kompensation til
modstanderholdet

Mangelfuld spilleplads

TR § 8.4

pr. kamp

fra 100 kr. til 3.500 kr.

Anvendelse af ukvalificeret spiller

TR § 8.5

første overtrædelse
ved gentagelser

750 kr.
1.000 kr.

Anvendelse af ukvalificeret leder

TR § 8.5

første overtrædelse
ved gentagelser

750 kr.
1.000 kr.

Anvendelse af ukvalificeret official

TR § 8.5

første overtrædelse
ved gentagelser

750 kr.
1.000 kr.

Utilbørlig optræden og lign. fra tilskuere

TR § 8.7

pr. kamp

fra 500 kr. til 5.000 kr.

Manglende indsendelse af begærede
oplysning til DaFU's sekretariat

TR § 8.14

pr. overtrædelse

500 kr. + 20 kr. i
tillægsdagbøder

Overskridelse af udmeldte tidsfrister

TR § 8.14

pr. overtrædelse

500 kr. + 20 kr. i
tillægsdagbøder

KOMPENSATIONER
Art (ikke udtømmende)

Henvisning Enhed

Beløb (DKK)

Udeblivelse fra udeholdets side til 2.
indbyrdes kamp

TR § 8.3

10 kr.

pr. kilometer (beregnet ud
fra afstanden mellem de to
involverede foreningers
hjemmeadresser)
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Halleje

TR § 8.3

pr. reserveret haltime, der
kan dokumenteres

0 - 750 kr. / time

TILMELDINGSGEBYRER
Art (ikke udtømmende)

Henvisning Enhed

HERRER

Beløb (DKK)
15/16

16/17

Floorball-Liga

TR § 2.16

pr. holdtilmelding

20.000 kr.

20.000 kr.

1. division

TR § 2.16

pr. holdtilmelding

5.000 kr.

5.000 kr.

2. division

TR § 2.16

pr. holdtilmelding

5.000 kr.

5.000 kr.

3. division

TR § 2.16

pr. holdtilmelding

5.000 kr.

5.000 kr.

Sjællandsserien

TR § 2.16

pr. holdtilmelding

5.000 kr.

5.000 kr.

Serie 1

TR § 2.16

pr. holdtilmelding

5.000 kr.

5.000 kr.

Kvartfinaledeltagelse, slutspil

TR § 2.16

pr. holdtilmelding

1.000 kr.

1.000 kr.

Semifinaledeltagelse, slutspil

TR § 2.16

pr. holdtilmelding

1.000 kr.

1.000 kr.

Kvalifikationspilsdeltagelse

TR § 2.16

pr. holdtilmelding

500 kr.

500 kr.

Deltagelse i Landspokalturneringens 1. og 2.
runder

PR § 11

pr. tilmeldt hold

400 kr.

400 kr.

Deltagelse i Landspokalturneringens 3. og
efterfølgende runder

PR § 11

pr. tilmeldt hold

400 kr.

400 kr.

Nye hold – første sæson

TR § 1.14

pr. holdtilmelding

Halv pris

Nedslag turneringsgebyr – holdtrækning
inden turneringsstart

TR § 1.14

pr. overtrædelse

Op til 50% reduktion af
turneringsgebyret for
pågældende række

DAMER

15/16

Halv pris

16/17

Liga

TR § 2.16

pr. holdtilmelding

5.000 kr.

5.000 kr.

1. division

TR § 2.16

pr. holdtilmelding

5.000 kr.

5.000 kr.

2. division

TR § 2.16

pr. holdtilmelding

5.000 kr.

5.000 kr.

Kvartfinaledeltagelse, slutspil

TR § 2.16

pr. holdtilmelding

1.000 kr.

1.000 kr.
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Semifinaledeltagelse, slutspil

TR § 2.16

pr. holdtilmelding

1.000 kr.

Kvalifikationspilsdeltagelse

TR § 2.16

pr. holdtilmelding

500 kr.

500 kr.

Deltagelse i Landspokalturneringens 1. og 2.
runder

PR § 11

pr. tilmeldt hold

400 kr.

400 kr.

Deltagelse i Landspokalturneringens 3. og
efterfølgende runder

PR § 11

pr. tilmeldt hold

400 kr.

400 kr.

Nye hold – første sæson

TR § 1.15

pr. holdtilmelding

Halv pris

Nedslag turneringsgebyr – holdtrækning
inden turneringsstart

TR § 1.15

pr. overtrædelse

Op til 50% reduktion af
turneringsgebyret for
pågældende række

UNGDOM

15/16

1.000 kr.

Halv pris

16/17

U23

TR § 2.16

pr. holdtilmelding

2.500 kr.

2.500 kr.

U20

TR § 2.16

pr. holdtilmelding

2.500 kr.

2.500 kr.

U17

TR § 2.16

pr. holdtilmelding

2.500 kr.

2.500 kr.

U15

TR § 2.16

pr. holdtilmelding

2.500 kr.

2.500 kr.

U13

TR § 2.16

pr. holdtilmelding

2.500 kr.

2.500 kr.

U11

TR § 2.16

pr. holdtilmelding

2.500 kr.

2.500 kr.

Final4 deltagelse U20 & U17

TR § 2.16

pr. holdtilmelding

500 kr.

Nye hold – første sæson

TR § 1.14

pr. holdtilmelding

Halv pris

Nedslag turneringsgebyr – holdtrækning
inden turneringsstart

TR § 1.14

pr. overtrædelse

Op til 50% reduktion af
turneringsgebyret for
pågældende række

ØVRIG TURNERING

15/16

500 kr.
Halv pris

16/17

Veteran

TR § 2.16

pr. holdtilmelding

2.500 kr.

2.500 kr.

Oldboys/girls 35

TR § 2.16

pr. holdtilmelding

2.500 kr.

2.500 kr.

Oldboys/girls 30

TR § 2.16

pr. holdtilmelding

2.500 kr.

2.500 kr.
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ØVRIGE GEBYRER
Art (ikke udtømmende)

Henvisning Enhed

Beløb (DKK)

SENIORER
Registrering af DaFU-Standardspillerkontrakt TR § 3.8

pr. kontrakt

250 kr.

Flytning af kamp

TR § 4.9

pr. flytning

250 kr.

Behandling af matchstraf

TR § 8.6

pr. stk.

600 kr.

Protest over dommers og/eller officials
forkerte anvendelse af spilleregler under en
kamp

TR § 8.8

pr. protest

1.000 kr. (depositum –
refunderes i tilfælde af
medhold)

Protest over handlings- eller betjeningsfejl
fra dommers og/eller officials side under en
kamp

TR § 8.8

pr. protest

1.000 kr. (depositum –
refunderes i tilfælde af
medhold)

Protest over anvendelse af ukvalificeret
spiller, leder eller official i forbindelse med
kamp

TR § 8.9

pr. protest

500 kr. (depositum –
refunderes i tilfælde af
medhold)

Anke af TU-afgørelse til DaFU’s Appeludvalg

TR § 8.11

pr. anke

2.500 kr. (depositum –
refunderes i tilfælde af
medhold)

Anke af Disciplinærudvalgsafgørelse til
DaFU’s Appeludvalg

Love §12.5

pr. anke

2.500 kr. (depositum –
refunderes i tilfælde af
medhold)

Behandling af matchstraf

TR § 8.6

pr. stk.

600 kr.

Protest over dommers og/eller officials
forkerte anvendelse af spilleregler under en
kamp

TR § 8.8

pr. protest

1.000 kr. (depositum –
refunderes i tilfælde af
medhold)

Protest over handlings- eller betjeningsfejl
fra dommers og/eller officials side under en
kamp

TR § 8.8

pr. protest

1.000 kr. (depositum –
refunderes i tilfælde af
medhold)

UNGDOM
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Protest over anvendelse af ukvalificeret
spiller, leder eller official i forbindelse med
kamp

TR § 8.9

pr. protest

500 kr. (depositum –
refunderes i tilfælde af
medhold)

Anke af TU-afgørelse til DaFU’s Appeludvalg

TR § 8.11

pr. anke

2.500 kr. (depositum –
refunderes i tilfælde af
medhold)

Anke af Disciplinærudvalgsafgørelse til
DaFU’s Appeludvalg

Love §12.5

pr. anke

2.500 kr. (depositum – ref. i
tilfælde af medhold)

DOMMERHONORARER
Række

Henvisning Enhed

HERRER

Beløb (DKK)
15/16

16/17

Floorball-Liga

DR § 4

pr. dommer

250 kr.

250 kr.

1. division

DR § 4

pr. dommer

250 kr.

250 kr.

2. division

DR § 4

pr. dommer

200 kr.

200 kr.

3. division

DR § 4

pr. dommer

200 kr.

200 kr.

Sjællandsserien

DR § 4

pr. dommer

200 kr.

200 kr.

Serie 1

DR § 4

pr. dommer

200 kr.

200 kr.

DM-slutspilskampe

DR § 4

pr. dommer

250 kr.

250 kr.

Kvalifikationskampe

DR § 4

pr. dommer

Honorar fastsættes i forhold til
den række, der spilles om
oprykning til

Pokalkampe

DR § 4

pr. dommer

Efter lavest rangerede hold

Kampe 3 x 15 min. uden effektiv spilletid

DR § 4

pr. dommer

125 kr.

125 kr.

Kampe 2 x 20 min. uden effektiv spilletid

DR § 4

pr. dommer

125 kr.

125 kr.

Kampe 2 x 15 min. uden effektiv spilletid

DR § 4

pr. dommer

100 kr.

100 kr.

Kampe kortere end 30 minutters spilletid

DR § 4

pr. dommer

50 kr.

50 kr.

Øvrige kampe
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Stævner – hel dag

DR § 4

pr. dommer pr. dag

500 kr.

500 kr.

Stævner – halv dag

DR § 4

pr. dommer halv dag

250 kr.

250 kr.

15/16

16/17

DAMER
Floorball-Liga

DR § 4

pr. dommer

250 kr.

250 kr.

1. division

DR § 4

pr. dommer

200 kr.

200 kr.

2. division

DR § 4

pr. dommer

200 kr.

200 kr.

DM-slutspilskampe

DR § 4

pr. dommer

250 kr.

250 kr.

Kvalifikationskampe

DR § 4

pr. dommer

Honorar fastsættes i forhold til
den række, der spilles om
oprykning til

Pokalkampe

DR § 4

pr. dommer

Efter lavest rangerede hold

Kampe 3 x 15 min. uden effektiv spilletid

DR § 4

pr. dommer

125 kr.

125 kr.

Kampe 2 x 20 min. uden effektiv spilletid

DR § 4

pr. dommer

125 kr.

125 kr.

Kampe 2 x 15 min. uden effektiv spilletid

DR § 4

pr. dommer

100 kr.

100 kr.

Kampe kortere end 30 minutters spilletid

DR § 4

pr. dommer

50 kr.

50 kr.

Stævner – hel dag

DR § 4

pr. dommer pr. dag

500 kr.

500 kr.

Stævner – halv dag

DR § 4

pr. dommer halv dag

250 kr.

250 kr.

15/16

16/17

Øvrige kampe

UNGDOM
Kampe 3 x 20 min. m. effektiv spilletid

DR § 4

pr. dommer

250 kr.

250 kr.

Kampe 3 x 20 min. u. effektiv spilletid

DR § 4

pr. dommer

200 kr.

200 kr.

Kampe 3 x 15 min. u. effektiv spilletid

DR § 4

pr. dommer

125 kr.

125 kr.

Kampe 2 x 20 min. u. effektiv spilletid

DR § 4

pr. dommer

125 kr.

125 kr.

Kampe 2 x 15 min. u. effektiv spilletid

DR § 4

pr. dommer

100 kr.

100 kr.

Kampe kortere end 30 minutters spilletid

DR § 4

pr. dommer

50 kr.

50 kr.
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Stævner – hel dag

DR § 4

pr. dommer pr. dag

500 kr.

500 kr.

Stævner – halv dag

DR § 4

pr. dommer halv dag

250 kr.

250 kr.

UDVIKLERHONORARER
Række

Henvisning Enhed

HERRER

Beløb (DKK)
15/16

16/17

Liga

DR § 4

pr. udvikler

250 kr.

250 kr.

1. division

DR § 4

pr. udvikler

250 kr.

250 kr.

2. division

DR § 4

pr. udvikler

200 kr.

200 kr.

3. division

DR § 4

pr. udvikler

200 kr.

200 kr.

Sjællandsserien

DR § 4

pr. udvikler

200 kr.

200 kr.

Serie 1

DR § 4

pr. udvikler

200 kr.

200 kr.

15/16

16/17

DAMER
Liga

DR § 4

pr. udvikler

250 kr.

250 kr.

1. division

DR § 4

pr. udvikler

200 kr.

200 kr.

2. division

DR § 4

pr. udvikler

200 kr.

200 kr.

15/16

16/17

150 kr.

150 kr.

UNGDOM
Kampe af minimum 3 x 15 min. spilletid

DR § 4

pr. udvikler

TRANSPORT OG DIÆTER
Art (ikke udtømmende)

Henvisning Enhed

Beløb (DKK)

Godtgørelse af transportudgifter
navnepåsatte dommere

DR § 5

pr. km

3,10 kr.

Diæter for dommere eller udviklere til
fortæring ved deltagelse i kampe, stævner

DR § 6

pr. dommer eller udvikler

70 kr. pr. dag
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mv. af minimum 5 timers varighed, hvortil
rejseafstanden er under 300 km.
Diæter for dommere eller udviklere til
fortæring ved deltagelse i kampe, stævner
mv. af minimum 5 timers varighed, hvortil
rejseafstanden er mellem 300-350 km.

DR § 6

pr. dommer eller udvikler

100 kr. pr. dag

Diæter for dommere eller udviklere til
fortæring ved deltagelse i kampe, stævner
mv. af minimum 5 timers varighed, hvortil
rejseafstanden er mellem 351-400 km.

DR § 6

pr. dommer eller udvikler

130 kr. pr. dag

Diæter for dommere eller udviklere til
fortæring ved deltagelse i kampe, stævner
mv. af minimum 5 timers varighed, hvortil
rejseafstanden er over 400 km.

DR § 6

pr. dommer eller udvikler

160 kr. pr. dag

KONTINGENT
Art (ikke udtømmende)

Henvisning Enhed

Beløb (DKK)

Medlemskab DaFU

Love § 6.2

500 kr.

pr. klub

