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1 Beskrivelse 
U11 Pige Flex Kleinfeld er en stævnerække, som afholdes i Grand Prix format. Der kåres en vinder for 
hvert enkelt stævne. 

Rækken er et pilotprojekt, som evalueres, når sæsonen er færdig for at finde ud af, om der er grundlag 
for at oprette en turneringsrække under Danmarksturneringen i den efterfølgende sæson eller om 
rækken evt. skal fortsættes som en stævnerække.  

2 Spilleregler 
Til et Flex Kleinfeld Grand Prix-stævne spilles på en bane, som er 24 x 14m med store mål(160x115cm). 
Der spilles efter et simplificeret regelsæt, der gør spillet let at gå til, samt sikrer et flow i spillet for 
børnene. Således tages der udgangspunkt i gældende spilleregler for Flex kleinfeld. 

3 Spillere 
Det er tilladt at anvende op til tre spillere, der er op til to år ældre end den fastsatte årgang. Der skal ikke 
søges dispensation for disse.  

4 Point  
En vunden kamp giver 3 point, en uafgjort kamp giver 1 point og en tabt kamp giver 0 point. I tilfælde af 
pointlighed vil holdenes placeringsrækkefølge afgøres af: 

 Opnåede point i samtlige indbyrdes kampe 
 Måldifferencen i samtlige indbyrdes kampe 
 Måldifferencen i samtlige kampe 
 Højeste plusmåltal i samtlige kampe 

Er der stadig pointlighed mellem flere hold efter ovenstående bestemmelser, afgøres placeringen 
således: 

 Hvis to hold står lige, foretages straffeslagskonkurrence jf. Turneringsreglementets § 2.1. 
 Hvis tre eller flere hold står lige, foretages lodtrækning mellem alle implicerede hold om 

placeringerne 

5 Dommere 
Ved alle stævner er det den arrangerende forening, som er ansvarlig for at finde dommere. Alle 
dommere skal mindst have gennemgået Floorball Danmarks dommerkursus trin1. 

6 Pris og tilmelding 
Prisen for deltagelse i et stævne fastsættes af den forening som afholder stævnet. Foreningen forestår 
selv administrationen af stævnet som indebærer, tilmelding, udarbejdelse af kampprogram samt evt. 
betaling mm. 
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Floorball Danmark vil gerne stå for det administrative arbejde, dette vil koste 200kr. pr. deltagende hold i 
stævnet. 

7 Stævnedatoer og arrangørforpligtelser 
Ønsker en forening at afvikle et Flex Kleinfeld Grand Prix stævne, skal man skrive til cso@floorball.dk Det 
er Floorball Danmarks hensigt, at de første to-tre stævnedatoer ligger klar inden sæsonstart.  

Som arrangør for et Flex Kleinfeld Grand Prix stævne er opgaverne udover administrationen som følger: 

 Booke en hal  
 Stille bane op og pakke bane ned 
 Holde resultatregnskab, så en vinder kan kåres på dagen 
 Stille med 1-2 personer til sekretariat 

o I sekretariatet skal være floorball spilleregler, ekstra bolde samt kampplan og 
kuglepenne 

 Opdatere kampprogram i tilfælde af afbud på dagen 
 Indkøb af medaljer til alle deltagere 

8 Godkendelse af reglement 
Reglementet revideres, vedligeholdes og godkendes løbende af Floorball Danmark.  
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