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Regler for godkendelse af målmandshjelm 

Det er et krav fra IFF, at alle målmandshjelme, der anvendes i turneringskampe, er afmærket i 

overensstemmelse med IFF’s Materiale Reglement jf. spillereglernes § 403, stk. 2. 

Herunder gælHerunder gælHerunder gælHerunder gældende regler for anvendelse af målmadende regler for anvendelse af målmadende regler for anvendelse af målmadende regler for anvendelse af målmandshjelm kommende sæson 2018/19ndshjelm kommende sæson 2018/19ndshjelm kommende sæson 2018/19ndshjelm kommende sæson 2018/19    

Rækker med effektiv spilletid alle tre perioderRækker med effektiv spilletid alle tre perioderRækker med effektiv spilletid alle tre perioderRækker med effektiv spilletid alle tre perioder    

Kravet fra IFF fastholdes og som noget nyt føres der tilsyn, hvor dommerne inden kampstart vil tjekke om 

hjelmene er godkendte. Er en målmandshjelm ikke IFF-godkendt bliver målmanden bedt om at skifte 

den ud – en målmand kan ikke stå på mål med en ikke IFF-godkendt målmandshjelm og gør målmanden 

alligevel dette bliver der sanktioneret med en matchstraf 1, jf. spillereglernes § 613, stk. 1. 

Rækker uden effektiv spilletid (kun de sidste tre min. af 3. periode)Rækker uden effektiv spilletid (kun de sidste tre min. af 3. periode)Rækker uden effektiv spilletid (kun de sidste tre min. af 3. periode)Rækker uden effektiv spilletid (kun de sidste tre min. af 3. periode)    

TU giver dispensation til at anvende en målmandshjelm, der ikke er afmærket i overensstemmelse med 

IFF’s Materiale Reglement. Dog skal visiret stadig leve op til kravet om, at hverken bold eller stavens blad 

må kunne trænge igennem. Der opfordres til, at målmænd i disse rækker også anvender IFF-godkendte 

målmandshjelme, men det er indtil videre ikke et krav. 

 

Motivation:  

Floorball Danmark er opmærksom på, at rigtig mange foreninger, og især mange mindre 

breddeforeninger, råder over målmandshjelme produceret før dette krav blev indført. Derfor vil mange 

foreninger komme i problemer med mange matchstraffe til følge. 

For at give disse foreninger en mulighed for, at afhjælpe problemet over en længere periode, har TU 

besluttet for kommende sæson 2018/19, at give dispensationen for rækker uden effektiv spilletid. 

 

På vegne af TU 
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