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Velkommen til Floorball Danmarks U19-herrelandshold  
 

I denne skrivelse er retningslinjerne for deltagelse på U19-landsholdet beskrevet. Vi håber, at I 
vil finde svar på de spørgsmål, I måtte have vedrørende U19-landsholdets aktiviteter.     

Spillerprofil 
Enhver floorballspiller, der deltager på U19-landsholdets aktiviteter, skal fremstå korrekt i sin 
opførsel både indenfor national som international floorball. På den måde kan 
landsholdsspilleren virke som forbillede for sine medspillere, modstandere, dommere, øvrige 
funktionærer samt tilskuere. Som følge deraf accepteres indtagelse af alkohol og euforiserende 
stoffer i forbindelse med samlinger og internationale begivenheder i landsholdets regi ikke. 
Overtrædelse af reglerne vil medføre forbud om deltagelse på Floorball Danmarks 
landsholdsaktiviteter.  
 

Udtagelsesprocedure til U19-landsholdets aktiviteter  
U19-landsholdet udtages fra aktivitet til aktivitet, hvilket betyder, at der løbende vil være en 
udskiftning blandt de spillere, der deltager på U19-landsholdets aktiviteter. Spillerne udtages af 
trænerteamet på baggrund af deres vurdering af spillernes præstationer på samlingerne og i 
danmarksturneringen. Trænerteamet er forpligtet til løbende at holde sig orienteret omkring 
spillernes udvikling.  
 

U19-landsholdets samspil med Spillerudviklingen  
De spillere, der ikke udtages til U19-landsholdets aktiviteter og er fra årgangene 2001-2002, 
forventes at deltage på Floorball Danmarks spillerudviklings ældste hold. Spillerudviklingens 
trænere vil løbende orientere U19-landstrænerteamet om spillernes udvikling på 
spillerudviklingen og vil på den baggrund kunne indstille spillere til U19-landsholdet.  

U19-landstrænerne vil endvidere være tilstede ved Talentcuppen for at se spillerne i aktion.   

Sådan fungerer udtagelsen af spillerne til Floorball Danmarks U19-landshold 

Trænerteamet sender en liste med spillere ind til Floorball Danmarks sekretariat, der står for at 
sende indkaldelsen ud til spillerne via mail. Da udtagelsen foregår via mail bedes spillerne altid 
oplyse holdledelsen om ændringer af dennes kontaktinformation.  

• Udtagelse af spillere til nationale samlinger skal ske minimum 4 uger førend samlingens start.  

• Det er trænernes ansvar at have været i kontakt med spillerne inden deres udtagelse.   

• Spillerne modtager en indkaldelse pr. mail senest fire uger førend aktiviteten afholdes fra 
sekretariatets administrative koordinator.    
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• Spillerne har efter indkaldelsens udsendelse 10-14 dage til at tilmelde sig U19-landsholdets 
aktivitet. Dette gøres ved at betale for deltagelse via det elektroniske betalingslink, der er i 
indkaldelsen.  

• Spilleren er tilmeldt en U19-landsholdsaktivitet, når betalingslinket er udfyldt og spilleren har 
modtaget en kvittering for betalingen. Kvitteringen sendes automatisk. Såfremt man ikke 
modtager en kvittering, bedes man henvende dig til Floorball Danmarks sekretariat.   

• Såfremt, at spilleren ikke har tilmeldt og betalt deltagergebyret via tilmeldingslinket indenfor 
tilmeldingsfristen, kan man ikke deltage på U19-samlingen.    

• Det er altid spillerens eget ansvar at sørge for at tilmelde og betale rettidigt.  

Retningslinjer for refundering af deltagerbetaling    

• Vedrørende retningslinjer for betaling af deltagergebyret gælder det, at spillerne, indtil 10 
dage førend deres deltagelse på en national samling, kan få 100 procent refunderet af 
deltagergebyret. Ved afbud med mindre end 10 dage førend aktivitetens start tilbageføres op til 
50 procent af deltagergebyret. 

• Ved afbud til landskampe og VM gælder det, at afbud skal ske minimum 14 dage før 
aktivitetens start for at opnå 100 procents refundering. Ved afbud mindre end 14 dage før, 
refunderes deltagergebyret ikke.  
 

• Ved afbud grundet skader kræves der en fremvisning af lægeattest. Ved fremvisning af 
lægeattest refunderes deltagergebyret fuldt ud både ved samlinger og landskampe.   

Procedure for udtagelse af spillere til landskampe og VM  

• Udtagelsen af spillere i forbindelse med landskampe og VM sker minimum 5-6 uger før 
landskampe eller VM's start.   

Udlevering af oplysninger til brug for International Floorball Federation (IFF)  

I forbindelse med landskampe skal hver spiller udlevere en række oplysninger til brug for IFF. 
Det er et krav for at kunne få lov til at spille internationale kampe, at nedenstående oplysninger 
udleveres. Oplysningerne indhentes af holdledelsen/holdlederen. Det er ekstrem vigtigt, at 
oplysninger, der gives til holdledelsen, er korrekte, da forkerte oplysninger kan medføre, at 
spilleren i værste fald ikke kan deltage i landskampe. Ved indsendelse af forkerte oplysninger til 
IFF, sanktioneres Floorball Danmark med en bøde på 200 Schweizerfranc pr. fejl, derfor 
indstilles der til, at oplysningerne, der indsendes, altid tjekkes grundigt igennem. Det er 
spillerens ansvar, at sørge for, at de oplysninger, der indsendes, er korrekte.    
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Oplysninger der skal indhentes til IFF  
- For- og efternavn 

- Fødselsdato 

- Fødselsland 

- Position 

- Højde  

- Grip 

- Nuværende klub 

- Tidligere klub 

- Pasbillede i format 200 x 300 pixels  

- Samt tøjstørrelse for hver enkelt spiller og leder     

- OBS. Ved VM skal spillerne også opgive deres pasnummer. Pasnummeret skal sendes direkte 
til sekretariatets landsholdsansvarlige.  
 
Alle personlige oplysninger behandles med diskretion.   

Overordnede økonomiske retningslinjer samt priser for deltagelse på U19-landsholdet  

Nedenfor er beskrevet den økonomiske ramme for Floorball Danmarks U19-landshold. 
Samtlige af Floorball Danmarks landshold er drevet med deltagerbetaling. Dette da Floorball 
Danmark ikke har ressourcer til at kunne drive landsholdene med forbundets økonomi. Det kan i 
forbindelse med deltagerbetaling fortælles, at hovedparten af specialforbundene under 
Danmarks Idrætsforbund anvender deltagerbetaling i forbindelse med deltagelse på landshold. 
Vi skriver dette for at anskueliggøre, at det er en fuldkommen normalpraksis, som gør sig 
gældende i dansk idræt.  
 

• Alle landsholdsaktiviteter, foruden VM, skal dækkes 100 procent af spillernes deltagerbetaling. 
Dette gælder også venskabslandskampe. Deltagerbetalingen for landsdækkende samlinger 
dækker forplejning, overnatning, halleje og undervisning.   

• Samlingsprisen ved samling i Kolding med uddannelsesaktiviteter er 875 kroner fra lørdag til 
søndag. I forbindelse med samlingerne, hvor der afholdes uddannelse, vil det være muligt at 
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ansøge om kommunalt tilskud jævnfør reglerne i folkeoplysningsloven. Tilskuddet gives efter 
den enkelte kommunes regler. Det er foreningen, der kan ansøge om kommunalt tilskud på 
spillernes vegne.     

• Samlingsprisen i landsholdscenteret i Kolding uden uddannelsesaktiviteter er 650kr. fra lørdag 
til søndag. Ved samlinger uden uddannelsesaktiviteter, er det ikke muligt at ansøge om 
kommunalt tilskud.  

• Deltagerprisen for landskampe afhænger af udgifterne, der er forbundet med kampene. Der 
indstilles altid til at finde de bedste løsninger med forbehold for økonomien, således at 
deltagerbetalingen holdes så lav som mulig.  

• Floorball Danmark giver 85.000kr. i tilskud til U19-VM.   

• Deltagerbetalingen til VM i Canada er fastsat til 6000 kroner. Da U19-VM afholdes i Canada vil 
deltagerbetalingen være større end det har været ved tidligere U19-VM slutrunder, hvor VM har 
været afviklet i Europa.  
 

Samlet budget for VM  

U19 VM  
85.000 kr. Floorball Danmark tilskud  
120.000kr. Deltagerbetaling 6.000 x 20 spillere 
205.000kr. Samlet  
 

Oversigt for deltagerbetaling ved deltagelse på U19-landsholdet 2017-2019  
 
Det skal bemærkes, at transportudgiften til U19-landsholdets nationale aktiviteter ikke er 
inkluderet i deltagerprisen. Transportudgiften afholdes af spillerne selv. Transportudgiften til 
internationale aktiviteter herunder landskampe i udlandet og VM dækkes af deltagerbetaling fra 
holdets afrejsested.  
 

 19. august i Aalborg og den 20. august i Hørsholm, deltagerpris 195 kroner 
 

 9.-10. september samling i Kolding med uddannelse, deltagerpris 875 kroner  
Test af landsholdsspillerne ved ekstern partner. 
    

 4.-5. november – samling i Kolding med uddannelse, deltagerpris 875 kroner  
 

 16- 17. december samling i Kolding med uddannelse, deltagerpris 875 kroner  
 

2018  
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 2.-4. februar – landskampe mod Tyskland, ca. deltagerpris 1200-1600 kroner   
 

 28.-29. april samling i Kolding med uddannelse, deltagerpris 875 kroner   
 

 11.-12. august regionalsamlinger, en i Vest og en i Øst, deltagerpris 195 kroner  
 

 25.-26. august samling i Kolding uden uddannelse, deltagerpris 650 kroner   
 

 8.-9. september samling i Kolding uden uddannelse, deltagerpris 650 kroner   
 

 2.-4. november samling eller landskampe, deltagerpris 650 kroner ved samling i Kolding 
eller 1200-1600 kroner ved landskampe.     

 
2019  
 

 1.-3. februar samling i Kolding eller landskampe, deltagerpris 650 kroner ved samling i 
Kolding eller 1800-2200 kroner ved landskampe.  
    

 VM i Halifax i Canada maj 1.-5. maj. Med afrejse den 28. april. Deltagerpris 6000 kroner.  
 

Den samlede omkostning ved deltagelse på alle U19-landsholdets aktiviteter 13690 kr. – 16590 
kroner. Spilleren betaler kun for de aktiviteter, som de deltager på.  Bemærk at den samlede 
omkostning for hele perioden varierer afhængigt af, om der spilles landskampe eller der er 
samlinger.    
 
Mulighed for indgåelse af personligt sponsorat i forbindelse med VM  

I forbindelse med VM har spilleren mulighed for at sælge reklamepladsen på fronten af 
landsholdsdragten. Ved indgåelse af et personligt sponsorat får spilleren således mulighed for 
at få sponsoren til at dække udgifterne ved VM deltagelsen.  
 
Sponsoratet omfatter følgende:  
 
Sponsor betaler minimum for spillertrøjer, tryk og udøverens omkostninger i forbindelse med 
deltagelse i VM-turneringen i alt kr. 8.450,-.  

Sponsoratet på de 8450kr. dækker følgende udgifter:   

DKK 6.000,- dækker spillerens deltagergebyr for VM 

DKK 1.250,- dækker omkostningerne for tryk 

DKK 1.200,- dækker indkøb af nye spillertrøjer 


