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Damemøde i Århus d. 4. februar 2017
Herunder sammenfatning af drøftelser for kommende dame struktur i vest
Deltagere: Flyers, ÅFK, Team Århus, AaB, Viborg, Blackhawks, FD: William Ehmsen og Steffen Fabricius.
Mødets formål var i en fælles dialog at komme frem til en damestruktur, hvor de nyere og rutinerede
hold alle får mulighed for at udøve floorball på det niveau, man ønsker.
Strukturoplæg
Der blev drøftet oplæg fremsat af Floorball Danmark, et oplæg fra AaB Floorball samt mange forslag til
andre løsninger.
Ingen af de konkrete forslag var der indledningsvis fuld opbakning til i den præsenterede form.
Der blev generelt givet udtryk for, at lige børn leger bedst. Dvs. de tre hold AaB, Blackhawks & ÅFK
synes, at igangværende sæson, hvor de har mødt mange hold uden stor modstand, har været
frustrerende. Ligeledes giver de øvrige hold Flyers, Viborg, Team Århus, (Strandby & Arnes Corner) også
udtryk for, at de ikke ønsker at spille mod for gode modstandere, det vil ligefrem afskrække flere af dem
at tilmelde et hold til turneringen. De vil foretrække en 1. division regionalt opdelt i to kredse.
AaB ønskede på baggrund af den nuværende manglende interesse for at spille mod bedre hold at vide,
om der overhovedet var ambitioner om at spille Liga indenfor 5 år. Her blev taget en runde med de hold
der var tilstede samt med de tilbagemeldinger Floorball Danmark havde modtaget inden mødet fra dem
der ikke var tilstede og en realistisk prognose var, at det alene var Blackhaws 1, Blackhawks 2, ÅFK, AaB
og muligvis Hjørring Hawks, der havde disse ambitioner.
ÅFK bragte på banen, at de havde brug for en fast struktur i 2-3 år, som de kan arbejde målrettet ud fra.
Dette var der generel opbakning til fra de øvrige deltagere. Herudover blev det påpeget, at for ÅFK
handler det primært om kvaliteten i det interne foreningsprodukt, og ikke om man vinder et DM. Det er på
den måde de kan konkurrere med de andre idrætsgrene om medlemmerne.
Hvad kan hver forening gøre bedre?
Blackhawks bragte en generel opfordring til alle, at de godt kunne tænke sig et større fokus fra andre
foreninger på pige/dame floorball. Spillerne kommer ikke af sig selv, men det er et hårdt arbejde i mange
år frem. Alle foreninger skal bidrage mere til denne udvikling, vi skal hjælpe hinanden.
ÅFK har denne sæson arrangeret spotkurser med familiefloorball, forsøgt med Cikonia
Floorball(dameforening) træningskampe, ligeledes med Mørke og Hørning, samt øvrige spotkurser i det
lokale. De har forsøgt at være vedholdende og styrke det lokale samarbejde.
Flyers har gang i god vækst på ungdomssiden. Det er hårdt arbejde og kræver samarbejde med andre
lokale foreninger. De håber det bliver bedre end det har været. Herudover handler det om beliggenhed,
nem adgang fra skole til hallen mv. Et godt eksempel er Hjørring Titans og Hjørring Hawks. Sidst et
spørgsmål om kapacitet, hvor deres haltider kan være en udfordring i forhold til at vækste. Holdene er
nødt til at slå sig sammen i de få træningstider der er, hvilket begrænser udviklingen.
I forhold til KidzLiga en klar opfordring til at genindføre medaljer til alle deltagere, det betyder rigtig
meget. Floorball Danmark vil tage med dette videre.
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Kommende sæson, gerne med et langtidsperspektiv
ÅFK: vil gerne supplere med herre floorball i efterårssæsonen. Tilhænger af et mellemspil, så 4. pladsen
spiller om det. Nogenlunde som denne sæson. Gerne struktur som VM.
Flyers: 3 hold i Liga og resten i to geografisk opdelte 1. divisioner. Ingen badebillet til slutspillet.
Weekends ledige til stævner. Hvis de skal mødes med Liga hold i ½ sæson, så skal indstillingen og
attitude være bedre hos de gode hold.
AaB: Ønsker at spille landsdækkende. Evt. en conference struktur.
Blackhawks: Hvis øst ikke er med på at spille landsdækkende på nogen måde, så et mellemspil med 6
hold. Evt. opdeling. Hvis opbrydning skal der point med over.
Team Århus: Opdeling af 1. division efter grundspillet og der spilles om slutspilsplads i mellemspillet.
Viborg: Ønsker alene en 1. division, det er forudsætningen for de deltager, hvis de overhovedet har et
hold.
Plan for damestruktur i vest
Først undersøger Floorball Danmark om Liga dame holdene i øst har interesse i at spille i en
Landsdækkende Liga, evt. i en form for conference struktur, hvor der spilles flere regionale kampe af
hensyn til transportomkostninger.
Afhængig af tilbagemeldingerne arbejdes der videre med to scenarier.
Mulighed nr. 1
Ønsker øst at spille landsdækkende Liga afvikles denne i en aftalt form frem til slutspillets semifinaler. For
resterende hold opdeles 1. division i to geografiske kredse. Nærmere vil blive drøftet omkring begge
rækker.
Mulighed nr. 2
En Liga med fri tilmelding og opdeling midtvejs.
To geografisk opdelte 1. divisioner, Nord & Syd, og opdeling midtvejs.
Opdelingen af begge rækker forventes omkring december. Alle Ligahold samt nr. 1 fra henholdsvis Nord
& Syd går videre til mellemspillet, hvor der spilles om 4 pladser i slutspillet. Nr. 1 i Liga medtager 3 point,
nr. 2 medtager 2 point, nr. 3 medtager 1 point og de to 1. div. hold medtager 0 point.
På denne måde bliver der kamp om slutspilspladserne nr. 1-4 i Ligaens grundspil, da der her spilles om
point der kan tages med over i mellemspillet. Ligeledes bliver der noget at spille for i hver af de to 1. div.
kredse, da der spilles om en plads i mellemspillet.
De to 1. divisioner fortsætter geografisk, hvor der alene kæmpes om titlen som 1. divisionsvinder i hver af
de to kredse. De to vindere vil blive inviteret til en kamp om 1. divisionsmesterskabet mod vinderen i øst.
Der vil ved opdelingen af rækken i december åbnes op for at nye hold kan tilmelde sig, således der er
mulighed for at sluse nye hold ind i turneringen.
Hvis muligt planlægges ude/hjemme opgør, men afhænger af antallet af tilmeldinger i de to kredse.,
som forventes at være færdige med sæsonen i slutningen af april.
Ønsker til ændringer af Turneringsreglementet, som TU vil se på
- Ændre antallet af spillere fra 3 til 5 damespillere på 2. hold og nedefter
- Mulighed for at placere ligakampe før kl. 14.30 i forhold til færgetider
For Floorball Danmark
/Steffen Aagaard Fabricius & William Ehmsen
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