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Tilmelding til Danmarks- og Pokalturneringen 2017/18
Så er tiden inde for tilmelding til næste sæsons turneringer og retningslinjer følger
herunder.
Seniorhold
HERRER
Turneringsstrukturen:
- En landsdækkende Liga med op til 10 hold.
- Tre 1. divisioner. En i øst med 8 hold og to i vest med hver op til 10 hold, fri tilmelding.
- Fem 2. divisioner. En i øst og fire i vest, med hver op til 10 hold, fri tilmelding (laveste række i vest pt.).
Der kan dog være inddeling i flere kredse, såfremt antallet af hold og geografien tillader dette.
- En 3. division i øst med op til 10 hold, fri tilmelding.
- En Sjællandsserie i øst med op til 10 hold, fri tilmelding.
- To serie 1 i øst med hver op til 10 hold, fri tilmelding (laveste række i øst pt.).
DAMER
Turneringsstrukturen:
- En Liga i øst med op til 8 hold.
- *En Liga i vest med op til 8 hold, fri tilmelding.
- **En 1. division i øst med op til 10 hold, fri tilmelding.
- *To 1. divisioner i vest med hver op til 10 hold opdelt i nord og syd, fri tilmelding (laveste række i vest pt.).
- **En 2. division i øst med op til 10 hold, fri tilmelding (laveste række i øst pt.).
*Liga og de to 1. divisioner i vest vil blive delt op omkring december, hvorefter der afholdes mellemspil og
der tilmeldes til en ny 1. division.
**1. division og 2. division i øst kan blive lagt sammen i forhold til antallet af tilmeldinger, men er der nok, vil
begge rækker blive fastholdt.
For alle nye tilmeldte seniorhold gælder i 1. sæson: (hold der ikke har deltaget i turneringen 15/16 & 16/17)
• Der gives halv pris på turneringsgebyret i pågældende række.
• Der fritages for dommerforpligtelserne, dvs. stille dommere til det antal hjemmekampe holdet får.

Ungdomshold
Turneringsstrukturen:
U20 spilles grundspil som en øst- og vest række, og afvikles fra medio september til ultimo marts,
hvorefter der ultimo maj afholdes et DM Final4 mellem de 2 bedste hold fra henholdsvis øst og vest.
Der spilles med effektiv spilletid alle 60 min. i alle kampe og ved uafgjort sv. samt evt. straffeslag.
U17 spilles grundspil som en øst- og vest række, og afvikles fra medio september til medio marts,
hvorefter der primo april afholdes et DM Final4 mellem de 2 bedste hold fra henholdsvis øst og vest.
Der spilles kun effektiv spilletid de sidste tre min. af 3. periode i alle kampe.
U15A, U13A & U11A spilles kun i regionale kredse og afvikles fra medio september til primo maj, hvor der
kåres en vinder. Der spilles kun effektiv spilletid de sidste tre min. af 3. periode i alle kampe. Alle perioder
spilles 3x15 min. og periodepauser kun på 5 min.
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U15Flex, U13Flex & U11Flex spilles kun i regionale kredse og afvikles fra medio september til primo maj.
Der kåres ingen vinder. Der spilles kun effektiv spilletid de sidste tre min. af 3. periode i alle kampe. Alle
perioder spilles 3x15 min. og periodepauser kun på 5 min. Der spilles efter reglerne i Flexregulativet.
Øvrige ønsker ungdomsrækker. Der har været enkelte forespørgsler på bl.a. stævnerækker med flexregler
samt et pigeformat med flexregler, men der har ikke ligget konkrete henvendelser. Hvis I har ønsker
hertil, gerne ved at have talt sammen med andre foreninger, så der er grundlag for at gå videre med det,
må I meget gerne melde skrive det på mail til undertegnede.
Vær opmærksom på, at der gives halv pris på turneringsgebyret for nye tilmeldte holds 1. sæson.
Da årgangene ruller og en forening hvert andet år har ”nye” hold i forskellige turneringsrækker eks. U11 &
U13 osv., vurderes nye tilmeldte hold ud fra det totale antal ungdomshold fra sæson til sæson – altså
differencen.
Oversigt over hvilke årgange, der hører til de forskellige rækker samt information omkring Flex-rækken,
er vedlagt.

Øvrige turneringsrækker
Oldboys 35 række er for årgang 1981 eller ældre. Der gives fast dispensation til to spillere årgang 19821986. Der spilles kun i regionale kredse og afvikles fra medio oktober til ultimo april. Spilletiden er 3x20
min. med effektiv spilletid de sidste tre min. af 3. periode. Alle perioder spilles 3x20 min.
Såfremt der er efterspørgsel på rækkerne Veteran, Oldgirls 35, Oldboys/girls 30 rækker, U23 rækker eller
øvrige rækker, vil disse naturligvis blive gennemført, men er som udgangspunkt ikke slået op, da der ikke
tidligere har været tilmeldinger her.
I bedes melde ind på mail til undertegnede, såfremt I ønsker at deltage i en af disse rækker.
For en god ordens skyld skal det slås fast, at deltagelse på Veteran eller Oldboys/girls hold ikke fratager
den enkelte spiller muligheden for at spille på et seniorhold indenfor samme spillerunde.

Pokalturneringen
Turneringsstrukturen:
Pokalturneringen 2017/18 har start i midten af august, hvor der afvikles 2 runder inden
Danmarksturneringens start. De resterende runder afvikles sideløbende med Danmarksturneringen.
Der er ingen seedning af hold, dog vil lavest rangerende hold altid have hjemmebane.
I semifinalerne bliver øst/vest regionen slået sammen for både damer og herrer.
Finalerne afvikles i januar.
Hvis der kommer deltagelse af flere end 32 hold i herre senior, vil ganske få hold komme til at spille en
ekstra kvalifikationsrunde allerede i starten af august.
Lodtrækning til 1. runde foretages omkring april måned.
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Tilmeldingsprincipper
For seniorrækker:
• For hold deltagende i Liga herrer i den igangværende turnering 2016/17 gælder, at de alle er
automatisk tilmeldt sæsonen 2017/18. Hvis disse hold ikke ønsker at fortsætte i sæsonen 2017/18,
eller ønsker at rykke en række ned, skal dette meddeles undertegnede senest d. 5. marts 2017
2017.
• For hold deltagende i 1. div. herrer og nedefter samt Liga damer og nedefter i den igangværende
turnering 2016/17 gælder, at de aktivt skal tilmelde sig den efterfølgende sæson 2017/18 senest d. 1.
april 2017
2017.
Der er fri tilmelding til de rækker, man ønsker at deltage i, dog har hold placeret på højest rangerende
plads sæsonen 2016/17 fortrinsret til rækker ved overtilmelding.
Rækkeinddelingen foretages i videst muligt omfang på baggrund af ovenstående principper og i øvrigt i
henhold til principperne i Turneringsreglementet § 2.3.
For ungdoms-, Oldboys 35 samt Pokalturneringens rækker:
• For alle rækker gælder, at alle hold skal tilmelde sig senest d. 1. april 2017
2017.
Vær derfor meget opmærksom på, at der ikke er nogen automatiske tilmeldinger i ungdomsrækkerne, da
årgangene ruller fra år til år.
Alle former for tilmeldinger til Danmarks- og Pokalturneringen er bindende.
Ved holdtrækning inden sæsonstart kan opnås nedslag i turneringsgebyr på op til 50% ved ansøgning til
Turneringsadministrationen og med godkendelse fra Floorball Danmarks Økonomiudvalg.
Der henvises i øvrigt til gældende regler vedr. tilmeldinger og holdtrækninger i Turneringsreglementets §
1.16.

Tilmelding via Foreningsportalen
I lighed med sidste sæson foregår tilmeldinger til Danmarks- og Pokalturneringen via foreningsportalen
på: http://foreningsportalen.dgi.dk/Login.aspx
Den enkelte foreningsformand og kasserer har adgang hertil med brugernavn og adgangskode.
Under menupunktet TilmeldingTilmelding-Hold(Turnering) kan I foretage jeres holdtilmeldinger.
I indstiller følgende:
Landsdel: Bevæg dig for livet
Idræt: Floorball
Turnering: Danmarksturneringen i Floorball (Pokalturneringen i Floorball for denne deltagelse).
Dette er rigeligt til at starte søgningen, og der kommer et overblik over alle rækker, der kan tilmeldes i
(dog undtaget Liga herrer, hvor alle hold automatisk er tilmeldt).
Tryk på ”Tilmeld hold” knappen ud for den række, I ønsker at deltage i, og du kommer videre til holdinfo.
Holdinfo: Her er der som udgangspunkt udfyldt de nødvendige informationer. Vær dog opmærksom på
at vælge spillestedet, som hos nogle ikke automatisk vil være valgt.
Da der kun vises rækkegrupperingen og ikke er opdelt i puljer før tilmeldingsfristen er udløbet, bedes I
anvende ”bemærkninger til tilmelding” hvor I for ungdomshold kan skrive, om det er A eller Flex
tilmelding. For seniorhold behøver I ikke skrive noget.
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Når tilmeldingsfristen er udløbet, vil holdene for ungdomsrækkerne blive inddelt i A og Flex hold samt ud
fra geografiske forhold. For seniorrækkerne inddeles efter geografiske forhold og i henhold til de
strukturer, der er oplyst øverst i dette tilmeldingsbrev.
Der skal ikke udfyldes i ”Ønsket spilledag for hjemmekampe” eller ”Afbud kampdage”.
kampdage”
Herefter trykkes på den grønne knap i højre hjørne ”Næste” og kommer videre til holdkontakter.
Holdkontakter: Sidste sæsons holdkontakt står udfyldt. Hvis denne fortsat ønskes på holdet, trykkes på
den grønne knap ”Tilmeld”. Hvis personen skal ændres, slettes denne først ved at trykke på det røde
symbol ude til højre. Herefter vælg hvervet ”kampfordeler” og tryk på knappen ”Vælg person”. Søg om
personen findes i databasen i forvejen og vælg personen, hvis den findes. Hvis personen ikke findes
trykkes på knappen ”Opret person”. Der udfyldes data i de *markerede felter og trykkes ”Gem ændringer”.
Der skal som min. være udfyldt én holdkontakt pr. holdtilmelding, det er jeres sikkerhed for at modtage
kampændringsjournaler,
kampændringsjournaler, når sæsonen går i gang, ellers får I ingen
ingen kampmeddelelser.
Nu er holdet tilmeldt.
Samme fremgangsmåde gøres for alle hold, der skal tilmeldes.
Vær opmærksom på de almindelige tilmeldingsprincipper ovenfor, at der kan blive tilmeldt flere hold i en
række, end strukturen tillader. Der vil herefter blive foretaget en justering af undertegnede, men alle hold
vil i så fald få besked.
Turneringsgebyr for deltagelse i Danmarks- og Pokalturneringen er vedlagt i Bøde- og gebyrregulativet.
Herudover kan I læse nærmere om reglerne for de forskellige turneringer på Floorball Danmarks
hjemmeside her.

Steffen Aagaard Fabricius
Turneringschef
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
(+45) 24 48 14 29 • www.floorball.dk
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