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Indberetningsskema matchstraf 2 & 3 

Dette indberetningsskema skal kun udfyldes af dommere påsat af foreninger. Hvis du påsat som 

navnepåsat dommer skal du logge ind på foreningsportalen og lave en elektronisk indberetning. 

 

KlubKlubKlubKlub/person:/person:/person:/person:     

Kampdato:Kampdato:Kampdato:Kampdato:     Kamp nr.:Kamp nr.:Kamp nr.:Kamp nr.:     Række:Række:Række:Række:     

    

Forseelsens art (sæt x):Forseelsens art (sæt x):Forseelsens art (sæt x):Forseelsens art (sæt x):    

§ 611 Forseelse, der medfører matchstraf, begået før eller efter kampen  

§ 615, stk. 1 Når en spiller eller et medlem af holdledelsen er involveret i håndgemæng  

§ 615, stk. 2 Når en spiller for 2. gang i samme kamp begår en forseelse, der medfører 5 min. holdstraf  

§ 615, stk. 3 Når et medlem af holdledelsen gør sig skyldig i fortsat eller gentagen usportslig optræden  

§ 615, stk. 4 Når en spiller, hvis udstyr måles, forsøger at korrigere eller erstatte udstyret før måling  

§ 615, stk. 5 Når en spiller eller medlem af holdl. begår en forseelse med tydelig hensigt af sabotere spillet  

§ 615, stk. 6 Når en markspiller fortsat bruger en defekt stav, forstærket eller forlænget skaft  

§ 617, stk. 1 Når en spiller eller medlem af holdledelsen er involveret i slagsmål  

§ 617, stk. 2 Når en spiller eller medlem af holdledelsen gør sig skyldig i en brutal forseelse  

§ 617, stk. 3 Når en spiller eller medlem af holdledelsen gør sig skyldig i grov opførsel  

§ 617, stk. 4 Når en spiller eller medlem af holdledelsen gør sig skyldig i voldsom opførsel  

 

    

Beskriv forholdene i indberetter så præcist som muligt:Beskriv forholdene i indberetter så præcist som muligt:Beskriv forholdene i indberetter så præcist som muligt:Beskriv forholdene i indberetter så præcist som muligt: 

    

    

    

    

    

    

    
    
    

Dommernr.:Dommernr.:Dommernr.:Dommernr.:        Navn:Navn:Navn:Navn:        

Dommernr.:Dommernr.:Dommernr.:Dommernr.:        Navn:Navn:Navn:Navn:        

 
Skal indsendes til Floorball Danmarks sekretariat på saa@floorball.dk senest 3 dage efter kampen. 


