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Referat TU-møde d. 20. marts 2018
1.

Pokalturneringen – Final4
Finaleproduktet ønskes forbedret og enighed om afvikling af semifinaler og finaler som Final4.
Udover det bliver et sportsligt langt bedre produkt opnås fordele som:
- Generelt lavere transportudgift
- Ingen kampe af betydning i weekenden lige efter VM
- Weekend efter VM kan bruges til landsholdsaktiviteter
Der udarbejdes på baggrund af ovenstående forslag fra administrationen med henblik på
vedtagelse på det kommende årsmøde i maj.

2.

Kampflytninger generelt
Grundet mange sene afbud til kampe, er der opstået frustrationer fra vores dommere, da de med
meget kort varsel får afbud og dermed ikke skal ud og dømme, som de havde planlagt. For at
bevare den fleksibilitet, der er nødvendig for at gennemføre mange kampe og som følge heraf
kampflytninger, vil TU gerne være med til at tilgodese dommernes vilkår.
Der vil blive udarbejdet et længere varsel, som dommerne skal have, således de har mulighed
for at nå at ændre i deres planer, hvis der skulle komme et kampafbud.

3.

Deltagelse på flere hold i samme spillerunde og samme turneringsrække
Nyt forslag udarbejdes for at imødekomme ønsket om, at anvende spillere på højere og lavere
rangerende hold i samme spillerunde og i samme turneringsrække. Det skal gælde for et maks.
antal kampe i en sæson, et maks. antal spillere og kan opnås ved ansøgning til Floorball
Danmarks sekretariat med efterfølgende opkrævning af administrationsgebyr på 100,-.
Forslaget vil inden fremlæggelse blive udsendt til to ligaforeninger med henblik på at få
feedback, da det primært er her spillerne ønskes anvendt, som en indslusningsproces
sideløbende med spillernes deltagelse på sekundære hold.
Forslag i færdigt format vil blive præsenteret på Årsmødet til vedtagelse.

4.

Damerækken
Damerækken øst
I januar blev afholdt strukturmøde i Valby, hvor mange foreninger var repræsenteret. Det var et
meget konstruktivt møde, hvor budskaberne for en kommende struktur generelt var ens. Her kan
nævnes, alle kampe skal betyde noget, lige børn leger bedst, møde forskellige hold, opdeling af
rækker nødvendigt, ingen tvangsdeltagelse eller tvangsoprykning til højere niveau samt ved
opdeling tildeling af point til mellemspillet afhængig af slutplaceringen i grundspillet.
På baggrund heraf blev udarbejdet et forslag til strukturen for 2018/19 og som blev sendt ud i
februar, hvor tilbagemeldingerne fra foreningerne kun har været positive.
På mødet blev opfordret til, at der blev påsat kvindelige dommere til damerækkerne. Dette er
drøftet TU og DU imellem og der er fokus herpå. I starten af marts var der i øvrigt et slovakisk
dame dommerpar på besøg og dømte en kamp i mellemspillet i Århus.
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5.

Ændringer til TR på Årsmødet
Tilpasninger til damerækker i øst samt ændringer til livestreaming af kampe blev gennemgået og
godkendt til fremstilling på Årsmødet i maj.

6.

Evt.
Fair Play pris
Der er ikke indkommet indstillinger, så prisen bliver desværre ikke uddelt denne sæson.
Flex række
Konceptet er evalueret i efteråret og godkendt med ændringer på struktur- og budgetmødet i
november. Herefter er ændringerne i reglerne udmeldt til vores foreninger samt floorballudøvere
på diverse Floorball Danmark kommunikationskanaler i januar/februar måned.

Referat/
Steffen Aagaard Fabricius
Floorball Danmark
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