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Forslag til ændringer af Floorball Danmarks Turneringsreglement
GÆLDENDE - NY !

ÆNDRES TIL (MED FED) - NY !

§ 3.16 Dobbeltlicensaftale
Det er muligt at anvende spillere på en
dobbeltlicensaftale ved at udfylde den dertil
tilgængelige formular.

§ 3.16 Dobbeltlicensaftale
Det er muligt at anvende spillere på en
dobbeltlicensaftale ved at udfylde den dertil
tilgængelige formular.

En dobbeltlicensaftale er omfattet af følgende
krav:
• Der kan højest laves aftaler for 5 spillere
og det skal være deltagelse på
seniorniveau
• 1. halvdel af sæsonen går fra september
december og 2. halvdel af sæsonen går
fra januar til maj
• En spiller må maksimalt være fyldt 21 år d.
1. januar i det kalenderår, hvori turneringen
starter
• Der dispenseres i henhold til TR § 3.3, opog nedrykning af spillere, således det er
tilladt, at anvende spillere på to af
foreningens hold i samme spillerunde og i
samme turneringsrække
• Aftalen kan maksimalt anvendes i 6
spillerunder pr. halvsæson, hvorefter
dobbeltlicensaftalen automatisk ophører
og de almindelige regler for brug af
spillere på flere af foreningens hold jf. TR
§ 3.3 er gældende
• I dobbeltlicensaftalen skal stå, fornavn,
efternavn, fødselsdato samt forening

En dobbeltlicensaftale er omfattet af følgende
krav:
• Der kan højest laves aftaler for 5 spillere
og det skal være deltagelse på
seniorniveau
• 1. halvdel af sæsonen går fra september
december og 2. halvdel af sæsonen går
fra januar til maj
• En spiller må maksimalt være fyldt 21 år d.
1. januar i det kalenderår, hvori turneringen
starter
• Der dispenseres i henhold til TR § 3.3, opog nedrykning af spillere, således det er
tilladt, at anvende spillere på to af
foreningens hold i samme spillerunde og i
samme turneringsrække
• Aftalen kan maksimalt anvendes i 6
spillerunder pr. halvsæson, hvorefter
dobbeltlicensaftalen automatisk ophører
og de almindelige regler for brug af
spillere på flere af foreningens hold jf. TR
§ 3.3 er gældende
• I dobbeltlicensaftalen skal stå, fornavn,
efternavn, fødselsdato samt forening

Ansøgning om dobbeltlicensaftale skal for 1.
halvsæson være Floorball Danmarks sekretariat i
hænde senest d. 1. september og for 2. halvsæson
være Floorball Danmarks sekretariat i hænde
senest d. 15. december for at være gyldig.
Der opkræves af foreningen kr. 100,- pr. spiller,
der opnår godkendelse af en dobbeltlicensaftale.

Ansøgning om dobbeltlicensaftale skal for 1.
halvsæson være Floorball Danmarks sekretariat i
hænde senest d. 1. september og for 2. halvsæson
være Floorball Danmarks sekretariat i hænde
senest d. 15. december for at være gyldig.
Der opkræves af foreningen kr. 100,- pr. spiller,
der opnår godkendelse af en dobbeltlicensaftale.

Når sæsonen er afviklet udløber aftalen
automatisk og ny skal ansøges til næstkommende
sæson.

Når sæsonen er afviklet udløber aftalen
automatisk og ny skal ansøges til næstkommende
sæson.
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Blanket som skal anvendes, hvis vedtages:

Floorball Danmark - Dobbeltlicensaftale
Der indgås aftale om anvendelse af følgende spillere, som kan anvendes på flere af foreningens hold i
samme spillerunde jf. TR § 3.16, således der undtages for de almindelige turneringsregler vedr. brug af
spillere på flere af foreningens hold i samme turneringsrække:
Fornavn

Efternavn

Fødselsdato
Fødselsdato

Forening

Aftalen er indgået for 1. halvdel af sæsonen (____/____)
Aftalen er indgået for 2. halvdel af sæsonen (____/____)

_____________________________________________________________________________________________
(Dato, forening og underskrift)
_____________________________________________________________________________________________
(Tydeligt navn og efternavn)

Forslag er udarbejdet for at imødekomme et stort ønske om, at anvende spillere på højere og lavere
rangerende hold i samme spillerunde og i samme turneringsrække. Det er primært et ønske, der har været
fra ligaforeninger, som gerne vil give spillerne muligheden for at snuse til det at spille liga med et par skift og
uden, at det fratager dem muligheden for at spille en hel kamp på et sekundært hold.
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GÆLDENDE

ÆNDRES TIL (MED FED)

§ 4.8 Fastlæggelse af kampe
……………………………………………………………………………..
TV/Livestreamingskampe kan spilles både
tidligere og senere end de ovenfor anførte
starttidspunkter, dog ikke et starttidspunkt
tidligere end kl. 17.30 eller et starttidspunkt senere
end kl. 22.00 på hverdage. Sådanne kampe skal i
udgangspunktet blokere for afviklingen af
tilsvarende landsdækkende ligakampe samme
dag.

§ 4.8 Fastlæggelse af kampe
……………………………………………………………………………..
TV/Livestreamingskampe kan spilles både
tidligere og senere end de ovenfor anførte
starttidspunkter, dog ikke et starttidspunkt
tidligere end kl. 17.30 eller et starttidspunkt senere
end kl. 22.00 på hverdage. Sådanne kampe skal i
udgangspunktet blokere for afviklingen af
tilsvarende landsdækkende ligakampe samme
dag.

For år tilbage havde Floorball Danmark en aftale med et medie om Livestreaming af herre Liga kampe
fredag aften – Friday Night Floorball. Det har forbundet ikke mere, de eneste kampe der livestreames
udover landskampe og finaler er når foreninger selv streamer deres kampe, og i disse situationer skal
kampene placeres på de almindelige tidsintervaller. Derfor slettes ovenstående regel, så det fremadrettet
ikke skaber misforståelser.
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GÆLDENDE

ÆNDRES TIL (MED FED)

§ 4.21 Dommerhonorar
Ved afregning af dommerhonorar henvises til
Dommerregulativet.
Ved kampflytninger, sene afbud eller udeblivelser
uden for sekretariatets åbningstid, hvor
navnepåsatte dommerne allerede er taget af sted
fra deres bopæl, er det
afbudsgivende/udeblevne hold forpligtet til at
udbetale kørselsgodtgørelse samt det fulde
dommerhonorar i henhold til FDs regler og
takster. Modtages denne godtgørelse ikke direkte
til de påsatte dommere, vil FD udbetale beløbet til
dommerne og efterfølgende opkræve beløbet af
det afbudsgivende/udeblevne hold.

§ 4.21 Dommerhonorar
Ved afregning af dommerhonorar henvises til
Dommerregulativet.
Ved kampflytninger, sene afbud eller udeblivelser
uden for sekretariatets åbningstid, hvor
navnepåsatte dommerne underrettes senere end
ni timer før officielt kampstarttidspunkt, allerede er
taget af sted fra deres bopæl, er det
afbudsgivende/udeblevne hold forpligtet til at
udbetale kørselsgodtgørelse samt det fulde
dommerhonorar til den enkelte dommer i henhold
til FDs regler og takster. Afregning kan efter
omstændighederne ske via FD. Udbetaler den
forening,
forening, som det afbudsgivende/udeblevne hold
repræsenterer, ikke godtgørelsen eller ad egen
drift foranstalter en aftale om udbetaling uden
ugrundet ophold, vil FD afregne beløbet Modtages
denne godtgørelse ikke direkte til de påsatte
dommere, vil FD udbetale beløbet til dommerne
og efterfølgende opkræve beløbet af det
afbudsgivende/udeblevne hold.

Ved kampflytninger, sene afbud eller udeblivelser
uden for sekretariatets åbningstid, hvor
navnepåsatte dommerne underrettes senere end
ni timer før officielt kampstarttidspunkt,
kampstarttidspunkt, og hvor de
navnepåsatte dommere er taget af sted fra deres
respektive bopæl med kurs mod kampsted, er det
afbudsgivende/udeblevne hold forpligtet til at
udbetale kørselsgodtgørelse samt det fulde
dommerhonorar til den enkelte dommer i henhold
til FDs regler og takster. Afregning kan efter
nærmere aftale ske via FD. Udbetaler den
forening, som det afbudsgivende/udeblevne hold
repræsenterer, ikke godtgørelsen, eller ad egen
drift foranstalter en aftale om udbetaling uden
ugrundet ophold, vil FD afregne
afregne beløbet til
dommerne og efterfølgende opkræve beløbet hos
det
det afbudsgivende/udeblevne hold.
Der sker alt for mange kampaflysninger med meget kort varsel, som forståeligt er til stor frustration for
vores dommere, som med kort varsel får besked på, at de alligevel ikke skal dømme en planlagt kamp.
Med dette forslag kan en dommer kræve dommerhonoraret udbetalt af den afbudsgivende forening, hvis
afbuddet sker under ni timer til kampstart.
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Forslag til ændringer af TR damerækker i øst (samlet pakke)
GÆLDENDE

ÆNDRES TIL (MED FED)

§ 2.
2.4 Rækkeinddeling for damer
Rækkeinddelingen er som følger:
• To Ligaer: En i øst og en i vest med op til 8
hold
• Tre 1. divisioner: En i øst og to i vest hver
med op til 10 hold
• En 2. division i øst med op til 10 hold

§ 2.
2.4 Rækkeinddeling for damer
Rækkeinddelingen er som følger:
• To Ligaer: En i øst og en i vest med op til 8
hold
• Tre 1. divisioner: En i øst og to i vest hver
med op til 10 hold
• En 2. division i øst med op til 10 hold
Udmeldes af TUA fra år til år,
år, da rækkerne hele
hold..
tiden tilpasses i forhold til geografi og antal hold

GÆLDENDE

ÆNDRES TIL (MED FED)

§ 2.5 Afvikling af Danmarksturneringens grundspil
………………………………….
Kampe for Liga herrer, 1. division herrer, Liga
damer og U20 rækken, der efter ordinær spilletid
ender uafgjort, fortsætter i sudden victory op til 10
minutter, og herefter afgøres kampen i
straffeslagskonkurrence jf. spillereglernes § 204.
Vinderen tilkendes en sejr på 1 overskydende mål
og 1 ekstra point i den samlede stilling.

§ 2.5 Afvikling
Afvikling af Danmarksturneringens grundspil
………………………………….
Kampe for Liga herrer, 1. division herrer, Liga
damer og U20 rækken, der efter ordinær spilletid
ender uafgjort, fortsætter i sudden victory op til 10
minutter, og herefter afgøres kampen i
straffeslagskonkurrence jf. spillereglernes § 204.
Vinderen tilkendes en sejr på 1 overskydende mål
og 1 ekstra point i den samlede stilling.

For damerækker i vest afvikles først et grundspil
og herefter opdeling i mellemspil og nye 1.
divisioner.
Konkrete principper og retningslinjer udmeldes
inden sæsonstart.

For damerækkerne i øst og vest udmeldes i vest
afvikles først et grundspil og herefter opdeling i
mellemspil og nye 1. divisioner. Konkrete
principper og retningslinjer udmeldes inden
sæsonstart.
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GÆLDENDE

ÆNDRES TIL (MED FED)

§ 2.7
2.7 Afvikling af Danmarksturneringens slutspil for
damer
Slutspillet afvikles mellem de fire bedst placerede
hold fra henholdsvis Liga vest og Liga øst. Der
spilles kvartfinaler bedst af tre kampe, semifinaler
bedst af tre kampe og de to vindere af
semifinalerne går i finalen.
Konkrete terminer for afholdelse af disse
udmeldes af FD senest i januar med virkning fra
den efterfølgende sæson.
Terminerne er endelige og kan ikke efterfølgende
ændres.

§ 2.7
2.7 Afvikling af Danmarksturneringens slutspil for
damer
Slutspillet afvikles mellem de fire bedst placerede
hold fra henholdsvis Liga vest og Liga øst. Der
spilles kvartfinaler bedst af tre kampe, semifinaler
bedst af tre kampe og de to vindere af
semifinalerne går i finalen.
Konkrete terminer for afholdelse af disse
udmeldes af FD senest i januar med virkning fra
den efterfølgende sæson.
Terminerne er endelige og kan ikke efterfølgende
ændres.

Slutspillet afvikles efter følgende program:
Kvartfinaler
Nr. 1 fra Liga øst - nr. 4 fra Liga vest - (A)
Nr. 2 fra Liga øst - nr. 3 fra Liga vest - (B)
Nr. 1 fra Liga vest - nr. 4 fra Liga øst - (C)
Nr. 2 fra Liga vest - nr. 3 fra Liga øst - (D)

Slutspillet afvikles efter følgende program:
Kvartfinaler
Nr. 1 fra Liga øst - nr. 4 fra Liga vest - (A)
Nr. 2 fra Liga øst - nr. 3 fra Liga vest - (B)
Nr. 1 fra Liga vest - nr. 4 fra Liga øst - (C)
Nr. 2 fra Liga vest - nr. 3 fra Liga øst - (D)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

GÆLDENDE

ÆNDRES TIL (MED FED)

§ 2.11 Kvalifikationsspil for damer
ØST
Kvalifikationsspil mellem Liga & 1. division.
Kvalifikationsspil M spilles som enkeltkampe efter
følgende program:
Kamp 1: Nr. 2 fra 1. division – Nr. 7 fra Ligaen
Kamp 2: Nr. 7 fra Ligaen - nr. 2 fra 1. division
Det højest rangerende hold har ret til at afslutte
kvalifikationsspillet på hjemmebane.
Vinderen af Kvalifikationsspil M spiller i Ligaen øst
efterfølgende sæson.

§ 2.11 Kvalifikationsspil for damer
ØST
Udmeldes inden sæsonstart af TUA fra år til år
afhængigt af antallet
antallet af tilmeldinger og den geografiske
opdeling.

Kvalifikationsspil mellem 1. division & 2. division
Udmeldes inden sæsonstart af TUA fra år til år afhængigt
af antallet af tilmeldinger og den geografiske opdeling.
VEST
Udmeldes inden sæsonstart af TUA fra år til år
afhængigt af antallet af tilmeldinger og den geografiske
opdeling.

Kvalifikationsspil mellem Liga & 1. division.
Kvalifikationsspil M spilles som enkeltkampe efter
følgende program:
Kamp 1: Nr. 2 fra 1. division – Nr. 7 fra Ligaen
Kamp 2: Nr. 7 fra Ligaen - nr. 2 fra 1. division
Det højest rangerende hold har ret til at afslutte
kvalifikationsspillet på hjemmebane.
Vinderen af Kvalifikationsspil M spiller i Ligaen øst
efterfølgende sæson.
Kvalifikationsspil mellem 1. division & 2. division
Udmeldes inden sæsonstart af TUA fra år til år afhængigt
af antallet af tilmeldinger og den geografiske opdeling.
VEST
Udmeldes inden sæsonstart af TUA fra år til år
afhængigt af antallet af tilmeldinger og den geografiske
opdeling.
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GÆLDENDE

ÆNDRES TIL (MED FED)

§ 2.14 OpOp- og nedrykning, dame senior
Liga Øst:
Nr. 1-4 forbliver i Ligaen og kvalificerer sig til
slutspillet.
Nr. 5-6 forbliver i Ligaen.
Nr. 7 kvalificerer sig til Kvalifikationsspil M mod nr.
2 fra 1. division om en plads i Ligaen.
Nr. 8 rykker direkte ned i 1. division.

§ 2.14 OpOp- og nedrykning, dame senior
Liga Øst:
Udmeldes inden sæsonstart af TUA fra år til år
afhængigt af antallet af tilmeldinger og den
geografiske opdeling.

Liga Vest:
Udmeldes inden sæsonstart af TUA fra år til år
afhængigt af antallet af tilmeldinger og den
geografiske opdeling.
1. division Øst:
Nr. 1 kvalificerer sig til Ligaen.
Nr. 2 kvalificerer sig til Kvalifikationsspil M mod nr.
7 fra Ligaen.
Nr. 3-9 forbliver i rækken.
Nr. 10 risikerer nedrykning. Udmeldes inden
sæsonstart af TUA.
2. division Øst:
Nr. 1 kvalificerer sig til 1. division.
Nr. 2-10 forbliver i rækken.

Nr. 1-4 forbliver i Ligaen og kvalificerer sig til
slutspillet.
Nr. 5-6 forbliver i Ligaen.
Nr. 7 kvalificerer sig til Kvalifikationsspil M mod nr.
2 fra 1. division om en plads i Ligaen.
Nr. 8 rykker direkte ned i 1. division.
Liga Vest:
Udmeldes inden sæsonstart af TUA fra år til år
afhængigt af antallet af tilmeldinger og den
geografiske opdeling.
1. division Øst:
Nr. 1 kvalificerer sig til Ligaen.
Nr. 2 kvalificerer sig til Kvalifikationsspil M mod nr.
7 fra Ligaen.
Nr. 3-9 forbliver i rækken.
Nr. 10 risikerer nedrykning. Udmeldes inden
sæsonstart af TUA.
2. division Øst:
Nr. 1 kvalificerer sig til 1. division.
Nr. 2-10 forbliver i rækken.

Strukturen for damerækken i øst vil blive udmeldt fra år til år, i lighed med strukturen for damerækken i
vest, Grundlaget for en fast struktur er ikke tilstede, men skal tilpasses fra sæson til sæson.
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