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1111 BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse    
Rækken er et regionalt begyndertilbud til alle nyopstartede hold, som ønsker at spille kampe på stor 

bane med kortere geogra6sk afstand jævnt fordelt over hele sæsonen. 

For at være med i rækken er det et krav, at man skal være medlem af Floorball Danmark. 

2222 SSSSpillpillpillpillereglerereglerereglereregler    
Der spilles efter de gældende spilleregler og turneringsregler for "oorball med de fremhævede 

undtagelser i reglementet herunder. 

3333 SpillereSpillereSpillereSpillere    
Det er tilladt, at anvende herre- og damesenior spillere samt drengespillere fra U15 og opefter. Der er 

ikke begrænsninger på anvendelsen af dame- og drengespillere. Det er ikke tilladt at anvende yngre 

spillere end U15.  

4444 Point Point Point Point     
Der spilles efter følgende pointsystem: 
 

• Vundet kamp giver 3 point 

• Uafgjort kamp giver 1 point 

• Tabt kamp giver 0 point 

• Ved sejr efter stra=eslagskonkurrence tildeles yderligere 1 point 

 

 I tilfælde af pointlighed vil holdenes placeringsrækkefølge afgøres af: 

• Opnåede point i samtlige indbyrdes kampe 

• Måldi=erencen i samtlige indbyrdes kampe 

• Måldi=erencen i samtlige kampe 

• Højeste plusmåltal i samtlige kampe 

5555 Struktur, kStruktur, kStruktur, kStruktur, kampprogram og indberetning af ampprogram og indberetning af ampprogram og indberetning af ampprogram og indberetning af resultaterresultaterresultaterresultater    
    

Struktur og spilletStruktur og spilletStruktur og spilletStruktur og spilletidididid    

Der spilles alle mod alle med én ude og én hjemmekamp. Inddeling i puljer og antallet af kampe aftales 

efter tilmeldingsfristen indenfor hver region, hvor der forventes et sted mellem 4-10 kampe pr. hold på en 

sæson. 

Efter grundspillet kan der afvikles et Final4, som en afslutning på sæsonen. 

 

Der spilles med løbende spilletid og e=ektiv spilletid de sidste tre minutter af 3. periode. I tilfælde af 

uafgjort i den ordinære spilletid skydes 5 stra=eslag pr. hold og er der ingen afgørelse her, skyder hvert 

hold 1 stra=eslag indtil afgørelse foreligger. 
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KampprogramKampprogramKampprogramKampprogram    

Efter tilmeldingsfristen udarbejder Floorball Danmarks administration kampprogram og sender ud til alle 

deltagere. Det er som udgangspunkt ikke muligt, at tilmelde hold efter tilmeldingsfristen. Hvis der i løbet 

af sæsonen opstår "ere hold, kan der oprettes en ny række, dette kræver dog minimum 3 hold. 

 

Indberetning af resultaterIndberetning af resultaterIndberetning af resultaterIndberetning af resultater    

Alle kampe vil være tilgængelige på Min Idræt http://minidraet.dgi.dk/.  Efter hver kamp skal 

hjemmeholdet sørge for at indberette kampens resultat via mobil app’en ”Mit DGI”, 

foreningsportalen.dgi.dk (http://foreningsportalen.dgi.dk/Login.aspx) eller mobilresultater.dgi.dk 

(http://mobilresultater.dgi.dk/MatchSearch.aspx) 

6666 AfbudAfbudAfbudAfbud,,,,    kamp"ytningkamp"ytningkamp"ytningkamp"ytningerererer    og protestog protestog protestog protest    
 

AfbudAfbudAfbudAfbud    

Det afbudsgivende hold skal selv kontakte deres modstanderhold ved afbud. Det afbudsgivende hold 

skal efterfølgende give besked til Floorball Danmark, så holdet bliver taberdømt 0-5. Der idømmes ingen 

sanktioner ved afbud og der er ingen begrænsninger på antallet af afbud. 

 

Kamp"ytninger Kamp"ytninger Kamp"ytninger Kamp"ytninger     

Kampe kan kun "yttes efter aftale begge hold i mellem og kan kun "yttes frem til 24 timer før kampstart. 

Kamp"ytninger under 24 timer til kampstart kan ikke lade sig gøre, her må det afbudsgivende hold melde 

afbud. 

Når en kamp er aftalt "yttet meddeles nyt tidspunkt til Floorball Danmark, der herefter opdaterer 

programmet. 

 

ProtestProtestProtestProtest        

Det er ikke muligt efter en kamp, at nedlægge protest over dommernes kendelser. Det er alene muligt, at 

nedlægge protest over brug af ukvali6cerede spillere, her henvises til reglerne i Turneringsreglementet. 

7777 DommerDommerDommerDommerforpligtelser, matchstraf og afbudforpligtelser, matchstraf og afbudforpligtelser, matchstraf og afbudforpligtelser, matchstraf og afbud    
Der skal påsættes 2 dommere pr. kamp. Her skal den ene dommer som minimum være Floorball 

Danmark uddannet. 

 

FFFForpligtelserorpligtelserorpligtelserorpligtelser    

Det er hjemmeholdets ansvar, at stille med 2 dommere til kampene. Hjemmeholdet skal desuden stå for 

den totale afregning af dommerne både honorar, diæt og kørsel. Der kan afregnes i henhold til gældende 

takster i Floorball Danmarks Bøde- og gebyrregulativ. 

    

MatchstrafMatchstrafMatchstrafMatchstraf    

Det er kun den uddannede dommer, der kan idømme en matchstraf og sørge for indberetning heraf. Der 

indberettes via dommerens adgang til foreningsportalen, hvorefter sagen sendes videre til 
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Disciplinærudvalget. 

 

AfbudAfbudAfbudAfbud    

Det er ikke muligt, at melde afbud med dommere til foreningens hjemmebanekampe. Hvis man ikke kan 

stille dommere, må man kontakte en af de andre foreninger for at låne dommere derfra. Floorball 

Danmarks administration kan ikke hjælpe med dommerpåsætningen. 

8888 Pris og tilmeldingPris og tilmeldingPris og tilmeldingPris og tilmelding    
 

PrisPrisPrisPris 

Turneringsgebyret koster 1. sæson kr. 1.500,-. Den 2. sæson koster deltagelse kr. 2.500,-. Dette afregnes 

direkte til Floorball Danmark. 

Derudover skal hvert hold afregne dommere direkte til deres hjemmebanekampene med honorar, diæt 

og kørsel. 

 

TilmeldingTilmeldingTilmeldingTilmelding    

Tilmeldingsfrist for hold og holdfællesskaber er d. 1. august og efter fristens udløb er det som 

udgangspunkt ikke muligt at eftertilmelde hold.  

Tilmelding foretages via foreningsportalen http://foreningsportalen.dgi.dk/Login.aspx. 

 

Ved tilmelding skal oplyses kontakt informationer på person med navn, efternavn, adresse, tlf., mail og 

spillerfarve. 

 

Alle tilmeldinger er bindende og bliver ikke efterfølgende refunderet, hvis holdet trækkes ud. 

9999 Godkendelse af reglementGodkendelse af reglementGodkendelse af reglementGodkendelse af reglement    
Reglementet revideres, vedligeholdes og godkendes løbende af Floorball Danmark.  


