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1 Beskrivelse 
Et stævne i MotionsFloorball er et åbent og uforpligtende stævne, hvor der dystes mod andre hold på 
samme niveau som én selv. Her handler det om, at få spillet en masse kampe og få en god og sjov dag 
med sved på panden. Stævnet henvender sig til alle voksne (herrer og damer), der vil ud og prøve deres 
kræfter i floorball af på banen.  

2 Spilleregler 
Der spilles efter gældende spilleregler for floorball http://floorball.dk/dommer/spilleregler/ med hertil 
følgende undtagelser: 

2.1  Banen 
Der spilles på lille bane (20 x 10m) og med små mål (60 x 90cm). Målene behøver ikke være godkendt 
af IFF.  

2.2 Opstregninger 
Der spilles uden opstregninger på banen. 

Udskiftningsområder med en længde på 4 m skal markeres på en af banens langsider, startende 1 m 
fra midten og inkludere spillerbænkene. Spillerbænkene skal placeres i en passende afstand til 
banden, og skal begge have plads til min. 6 personer. 

2.3 Spilletid 
Der spilles kampe af 5-10 minutters varighed afhængigt af haltiden samt antal hold på dagen. Der er 
1-2 minutter mellem hver kamp. Det tilstræbes at alle hold spiller lige mange kampe. Alle kampe på 
alle baner startes og sluttes samtidig.  

2.4 Straffeslag 
Et straffeslag udføres ved at en spiller fra egen banehalvdel, skyder til bolden mod modstanders mål. 
Ingen andre spillere må være på banen når straffeslaget udføres. 

3 Spillere 
Der spilles 3 mod 3 og uden fast målmand. Alle spilleregler der omtaler målmænd i ”spilleregler for 
floorball” udgår således. Et hold kan spille med udskiftere og der skiftes i så fald spillere ved 
målscoringer. Der er ingen krav til spillernes påklædning. Der kan spilles hhv. herre- dame- og mix hold, 
men der er ingen regler for anvendelsen og fordelingen af herrer/damer på de enkelte hold. 

4 Kampafviklere 
Der er ingen dommere til et stævne i MotionsFloorball og der er ingen krav til udfyldelse af 
kampprotokol. Arrangørforeningen stiller kampafviklere til rådighed (se afsnit 7 ’Arrangørforpligtelser’). Det 
er kampafviklerens ansvar at tælle mål samt oplyse slutstillingen til sekretariatet efter endt kamp. 

http://floorball.dk/dommer/spilleregler/
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5 Pris og tilmelding 
Det koster 400 kr. pr. hold at deltage i et stævne i Motionsfloorball hvis man er medlem af Floorball 
Danmark. For ikke-medlemmer er prisen 600 kr. pr. hold. Af deltagergebyret går den ene halvdel til 
arrangerende forening mens den øvrige halvdel går til Floorball Danmarks administration. 

Hvor mange hold der er plads til, til et stævne i MotionsFloorball afhænger af tiden til rådighed på dagen. 

Stævnedatoerne bliver lagt i kalenderen på Floorball Danmarks hjemmeside http://floorball.dk/ hvorfra 
holdene kan tilmelde sig. Ved tilmelding til MotionsFloorball-stævner skal følgende information angives: 

 Holdnavn 
 Kontaktoplysninger på en holdansvarlige (navn, mail og telefonnummer) 

6 Floorball Danmarks rolle 
Floorball Danmark varetager følgende opgaver forud for stævneafviklingen:  

 Kontakt til foreningen og dennes stævneansvarlige 
 Administrering af tilmelding og betaling 
 Promovering af stævnet i Floorball Danmarks kalender på hjemmesiden samt på Facebook 
 Udarbejdelse af kampprogram 

o Kampprogrammet udarbejdes i ”stævneplanner”, der kan tilgås via foreningsportalen. 
Kampprogrammet sendes til arrangerende forening 5 dage før stævneafviklingen. Der 
åbnes samtidig op for foreningens adgang til stævneplanner hvorfra kampprogrammet 
kan redigeres. 

7 Arrangørforpligtelser 
Som arrangerende forening har I følgende opgaver  

 Stille en stævneansvarlig til rådighed som kontaktperson. Den stævneansvarlige har i øvrigt til 
opgave at opdatere kampprogrammet i tilfælde af afbud 

 Stille kampafviklere til rådighed på dagen 
 Stille hal og redskaber til rådighed samt afvikle stævnet i praksis (se hvad det kræves i afsnit 8 

’Stævneafvikling i praksis’) 
o Der afsættes ca. 3 timer til et stævne (plus ekstra tid til opsætning). Stævnet kan afvikles 

hverdage eks. kl. 18-21 eller weekender. 
 Det anbefales at arrangørforeningen bidrager til promoveringen af stævnet på deres egen 

hjemmeside/Facebookside 

8 Stævneafvikling i praksis 
Følgende er listet hvad der skal til for at afvikle et stævne i Motionsfloorball: 

 Opstilling af tre baner på tværs med hver et mål i hver ende. Banerne skal markeres, så det er 
tydeligt, hvad der er hhv. bane 1, bane 2 og bane 3 

http://floorball.dk/
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 Stille med mandskab til sekretariat. Sekretariatet opstilles i midten. Her skal være kampprogram, 
floorball spilleregler, ekstra bolde samt kuglepenne. Sekretariatet bemandes ca. 15 minutter før 
stævnestart.  

o 1 person, stævnespeaker 
o 2-3 personer, officials + klargøring til stævne, tage billeder, Facebook opdatere mm. 

 Indstilling af halur til at ringe kampene af og i gang på korrekte tidspunkt 
 Ophængning af kampprogram i hallen og ved sekretariat så deltagerne hurtigt og let kan se 

hvem de skal spille imod og hvornår 
 Byde velkommen til stævnet og kort informere om stævneafviklingen (baner, tid, hold), samt 

oplysning om toiletter, café mm. 
o Speakeren kalder de første hold på banen og stævnet kan gå i gang. Ved sidste minut i 

hver kamp oplyses næste runde samt hvilke hold der skal spille på hvilke baner. Der er 1-
2 minutters pause mellem hver kamp, således at holdene og evt. måltæller har tid til at 
komme på plads. Brug evt. hallens scoretavle til at informere om runde nr. således at de 
øvrige hold kan følge med i kampprogrammet 

 Have overtrækstrøjer til rådighed i sekretariatet i tilfælde af farvelighed for holdene 

9 Stævnedatoer  
Har I som forening lyst til at være arrangør for et stævne i MotionsFloorball udfyldes stævneformularen 
på hjemmesiden her: http://floorball.dk/staevner/arranger/  

Af hensyn til tilmeldingsperiode samt udarbejdelse af kampprogram mm., skal den ønskede stævnedato 
oplyses senest 6 uger forud for stævnet. 

10 Godkendelse af stævnekoncept 
MotionsFloorball stævnekonceptet revideres, vedligeholdes og godkendes løbende af Floorball 
Danmark 

 

http://floorball.dk/staevner/arranger/

