
Forslag til Årsmøde i maj 

 

Forslag 1: Nedsættelse af turneringskommission  

Antallet af floorballspiller er stigende. Det er yderst positivt, men trods fremgangen i antallet af 

floorballspillere, er der nogle udfordringer til udvikling af en tilfredsstillende danmarksturnering for herrer, 

damer og ungdom.  

Problemerne for herre og damesenior er velkendte. Den landsdækkende række for herrerne fungerer ikke 

optimalt, og flere klubber vælger ikke at deltage i den bedste række under de nuværende betingelser. Det 

samme problem er velkendte på damesiden, hvor flere forskellige turnerings-modeller har været afprøvet 

med skiftende succes.  

På ungdomssiden er der også udfordringer. Her stiger antallet af tilmeldte hold, og inden for en kort 

årrække vil der opstå nye udfordringer, hvor målet må være at matche holdene bedre mod hinanden af 

hensyn til spillernes udvikling.  

Det er naturligt at en sport i vækst løbende oplever en række udfordringer med at udvikle en passende 

struktur for de tilbudte turneringer. Men for at være bedre forberedte på udfordringer, og først løse dem, 

når det er for sent, foreslås nedsættelse af en turneringskommission, som har ansvaret for udvikling af 

dansk floorballs kerneprodukt.  

Turneringskommission får til opgave, at udvikle en danmarksturnering for herrer, damer og ungdom, så det 

både gør det mere attraktiv at deltage. Strukturen for danmarksturneringen har som mål at udvikle et 

produkt, som bliver seværdig for såvel spillere som publikum, men også udvikler spillere på alle niveauer. 

 

 

Forslag 2: Tilføjelse til turneringsreglement §1.3 Dispensation 

Der spilles kun med effektiv spilletid i Liga- og 1. division herrer, Liga damer samt U20 rækken. For alle 

*øvrige rækker gælder reglen om effektiv spilletid kun de sidste 3 minutter af 3. periode. *Ved uafgjorte 

kampe efter ordinær spilletid, hvor der efterfølgende skal spilles sudden victory, gælder reglen om effektiv 

spilletid ligeledes for de sidste 3 minutter af den forlængede spilletid.  

Kun kampe med effektiv spilletid holder pause af 10 minutters varighed mellem perioderne. Alle øvrige 

rækker er pausen 5 minutter. Efter særlig tilladelse fra TUA er det muligt, at udvide periodepauserne fra 10 

min. og op til 15. min. ved særlige FD-arrangementer, såsom officielle DM-Finaler, Pokalfinaler, mv. 

 

Begrundelse: Regler for pauser af 10 minutters varighed er tiltænkt eliten. Det er ikke passende i øvrige 

rækker. For mange spillere er det et irritationsmoment, at pausen er så lang. Og trods muligheden for at 

korte den ned, bruges den ikke. Begrundelsen er oftest, at sådan er reglerne.  

I andre sportsgrene er længden på pausen heller ikke ens i alle række. En pause i Superligaen er 15 

minutter, men er oftest kun af få minutters varighed i alle rækker uden for divisionerne og ungdom.  

  



Forslag 3: Afvikling af slutspil for Old Boys/girls – Tilføjelse til turneringsreglementets §2 

§ 2.xx Afvikling af Danmarksturneringens slutspil for Old Boys/girls. 

Der afholdes et DM-slutspil for Old Boys/girls.   

De to bedst placerede hold i grundspillet fra henholdsvis øst og vest kvalificerer sig til slutspil for Old 

Boys/girls.  

Er der ikke tilmeldte hold nok i grundspillet, afvikles henholdsvis et åbent kvalifikationsstævne for herrer og 

damer i henholdsvis øst og vest, hvor de to bedst placerede hold i stævnet kvalificerer sig til slutspillet.  

Nr. 1 i øst møder nr. 2 i vest og nr. 1 i vest møder nr. 2 i øst. Vinderen af de to kampe mødes i finalen. 

Taberne mødes i en bronzekamp.  

I alle enkeltkampe skal der findes en vinder. Er stillingen uafgjort efter ordinær spilletid, spilles der sudden 

victory i op til 10 minutter, og herefter afgøres kampen i straffeslagskonkurrence jf. spillereglernes § 204.  

Kampene afvikles som udgangspunkt som enkeltkampe over én weekend (Final4) med semifinalekampe 

lørdag og bronze og finalekamp søndag. Efter dispensation i TU, kan kampene alternativt afvikles over en 

dag.  

Det er kun foreningens 1. hold, der kan deltage i enhver form for slutspil. Slutspillet for Old Boys/girls må 

ikke afvikles senere end DM-finalerne for herrer og damer senior.  

 

Begrundelse: Det er tid til at tænke nyt for Old Boys/girls, så vi får udviklet et tilbud til fastholdelse af 

spillere i ældre årgange. Det nuværende format med et enkelt stævne på en dag er ikke attraktiv nok, så 

derfor skal forslaget ses en optimering af det eksisterende produkt. Det kunne i øvrigt være hyggeligt med 

et stævne, hvor begge køn spiller samtidig.  


