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Brøndby, 30. maj 2018

Regelændringer på Årsmødet i Middelfart 2018
Herunder kan du få et overblik over hvilke regelændringer, der blev vedtaget på Årsmødet lørdag d. 26.
maj i Middelfart.
Floorball Danmarks Love
§§ 2, stk. 5 & 6, stk. 2, Vedr. medlemskontingent
Tidligere er alle foreninger uanset størrelse blevet opkrævet kr. 500,- i medlemskontingent til Floorball Danmark.
Denne struktur er nu ændret, således hver forening betaler pr. medlem i henhold til den årlige medlemsindberetning
til det Centrale ForeningsRegister(CFR).
Floorball Danmarks Turneringsreglement
§ 3.16, Dobbeltlicens (NY)
Foreninger med flere seniorhold for damer og herrer kan fremadrettet have op til 5 spillere op til 21 år med på både 1.
og 2. holdet i samme spillerunde, dog maks. 6 spillerunder pr. halve sæson. Kravet for at kunne dette er, at der to
gange pr. sæson, inden d. 1. september samt d. 15. december, ansøges forbundet om en dobbeltlicensaftale med
angivelse af navn, fødselsdato og forening.
Den nye dobbeltlicensaftale imødekommer et stort ønske fra rigtig mange foreninger om, at de kan anvende deres
unge spillere et par skift på det højest rangerende hold uden det fratager dem muligheden for at deltage
efterfølgende på det lavere rangerende hold. Dette er med til at fastholde udviklingen for de unge spillere.
§ 4.8, Fastlæggelse af kampe
Oprydning i reglementet således det nu ikke er muligt, at placere en livestreaming kamp kl. 22.00 på hverdag. Der
kunne være tale om opgør mellem øst og vest foreninger, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.
§ 8.11, Afgørelse ved overtrædelse af turneringsreglementet
Det er nu muligt for en forening, at få udleveret alle sagsakter op til 7 dage efter en TU-afgørelse, således en
forening med større indsigt kan vurdere, om de ønsker at gå videre til Appeludvalget med en anke.
§§ 2.4, 2.5, 2.7 & 2.14, Damestruktur øst
I lighed med damernes række i vest er strukturen tilpasset, således der udmeldes fra sæson til sæson.
Floorball Danmarks Pokalreglement
§§ 3 & 6, Seedning af liga hold og afvikling af Final4
Liga hold i begge rækker for damer og rækker træder fra sæsonen 2019/20 tidligst ind i 2. runde. Dette skal motivere
flere og lavere rangerende hold til at tilmelde deres hold, så der kommer flere hold med i Pokalturneringen på sigt.
Allerede fra kommende sæson 2018/19 ændres strukturen for semifinaler, således der ikke afvikles enkeltkampe
mere, men et samlet Final4. Weekenden lige efter VM anvendes ikke til afgørende kampe og kan bruges til
landsholdssamling og den generelle transportudgift pr. hold bliver lavere.
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