Floorball Danmark
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
info@floorball.dk
www.floorball.dk

Brøndby, 26. oktober 2018

Ny Ligastruktur for herrer fra sæsonen 2019-20
Turneringsudvalgsformanden har i samarbejde med turneringschefen, og med drøftelse og
godkendelse i Floorball Danmarks bestyrelse, udarbejdet nedenstående strukturforslag på baggrund
af den aktuelle udfordring med deltagelse af hold i den landsdækkende liga og som en langsigtet
løsning for at få flere foreninger til at deltage i de bedste turneringsrækker.
Indledning
De seneste tre år har der været mange drøftelser om den landsdækkende liga skulle fortsætte i det nuværende
landsdækkende format eller splittes op. Der har, når den endelige beslutning skulle træffes, været opbakning til at
fastholde det landsdækkende format.
Tilmeldingerne til den kommende sæson 2018-19 har været nedslående, da der i foråret 2018 alene var opbakning
fra 8 hold til strukturen på de 10 hold (5 hold i øst og 3 hold i vest) og der i modsætning til tidligere ikke var deltagere
til kvalifikationsspillet til ligaen. Allerede i første spillerunde af 2018-19 har der været udfordringer med at stille hold til
en kamp mellem øst/vest hold og de tilbagemeldinger der er kommet er, at der ønskes en anden struktur, hvor flere
foreninger på kort bane kan være med og som ikke er så økonomisk tung for foreningerne.
Ny liga struktur – gældende fra sæsonen 20192019-20
Den landsdækkende liga splittes op i to regionale ligaer øst og vest med hver 6 hold. Der spilles grundspil i hver liga
20 kampe, hvor alle hold mødes i fire indbyrdes opgør.
De fire bedst placerede hold fra henholdsvis liga øst og vest kvalificeres til kvartfinalerne. De to øvrige hold i hver liga
går til nedrykningsspil i hver deres regionale række.
I kvartfinalerne vælger de to bedste hold fra hver liga deres modstanderhold mellem nr. 3 og 4 fra modsatte liga og
det lavest rangerende hold starter på hjemmebane.
I semifinalerne spiller vinder af kvartfinale A og D samt B og C og lavest rangerende hold starter i begge opgør på
hjemmebane.
Både kvartfinaler og semifinaler afvikles over 3 kampe, da der med den nuværende struktur ofte friholdes hele
weekender uden kampe til stor gene for holdene.
Bronzekampen afskaffes og der afvikles kun én SuperFinale. Vinder af SuperFinalen modtager kr. 20.000,.000,- i tilskud fra
Floorball Danmark, som dog er betinget af, at foreningen deltager i EuroFloorball Challenge den efterfølgende
sæson.
*Detaljeret forslag til struktur for liga og 1. division fremgår af bilag 1.
Betragtninger til den nye liga struktur:
- Mere økonomisk attraktiv, hvor flere foreninger kan være med
- Tidsforbruget på transport minimeres og antallet af kampe øges. Mere tid på banen end i bilen
- Kamp om alle placeringer i de to ligaer. Nr. 1-4 kæmper om at vælge modstander i kvartfinalerne og fordelen at
slutte både kvart- og semifinaler af på hjemmebane. Nr. 5-6 kæmper om den svageste modstander fra 1. division
samt om muligheden for at slutte på hjemmebane i kvalifikationsspillet
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- Kvartfinaler og semifinaler sættes ned fra fem til tre opgør. Ved fem opgør skal der friholdes en hel weekend til den
evt. 5. kamp, som dermed ofte giver uhensigtsmæssige lange pauser midt i slutspillet. Alternativt skal den evt. 5.
kamp afvikles som en midtugekamp, men det vurderes ikke at være en mulighed. Ved denne struktur kommer et
slutspilshold maksimalt til at skulle spille udebane én weekend for henholdsvis kvartfinaler og semifinaler
- Bronzekampen afskaffes for at gøre SuperFinalen mere attraktiv for tilskuere og mediedækning. En finale kl. 18.30 er
ikke optimalt, hvis der skal laves indslag i TV, da det ikke kan nå at blive redigeret. *Damernes bronzekamp skal også
afskaffes og arrangementet bliver samtidigt mere attraktivt for flere mellemstore foreninger at arrangere
- De sidste mange sæsoner har det danske mesterhold ikke deltaget i de internationale klubturneringer. Det er
primært pga. omkostninger til transport, overnatning og fortæring, hvilket Floorball Danmark gerne vil forsøge at
ændre med et tilskud på kr. 20.000,*Forslag omkring damernes bronzekampe er også noteret under forslagsændringer fra TU til Turneringsreglementet.

Krav til foreningerne i den bedste række
At gå tilbage til en opdeling af strukturen til to regionale ligaer i øst og vest er nødvendigvis ikke lig med et
tilbageskridt. Vi skal stille krav til hinanden om end måske mere realistiske krav end hidtil. Hellere realistiske krav og
så noget alle foreninger kan bakke op om, end krav, som ingen bakker op om og dermed ikke udvikler vores
foreninger. Hvis vi fortsætter uden krav vil udviklingen på den lange bane gå i stå.
Efter struktur- og budgetmødet i november vil TU forsøge at genstarte ligaudvalget og starte en proces op med de
nuværende 1. divisions- og ligaforeninger. Følgende områder kunne der bl.a. formuleres krav på:
•

Ungdomshold

•

Antal dommere i foreningen

•

Certificerede trænere

•

Rammer for kampene – både fysiske og tekniske, streaming mv.

Økonomi
Økonomien er beregnet ud fra, at det hverken skal være billigere eller dyrere for holdene i liga og 1. division.
Gebyroversigten kommer til at se således ud med den nye struktur:
GAMMEL STRUKTUR

NY STRUKTUR

Hold

Liga

Hold

1. div

Hold

Liga

Hold

1. div

10

20.000

14

5.000

12

15.000

12

7.500

200.000

70.000

*180.000
90.000
180.000
90.000
*20.000 går fra FD til vinderen - betinget af
deltagelse i ECF

Ved opdeling i øst og vest liga kan ligaforeningerne udover nedslag i turneringsgebyret yderligere skære væsentligt
ned på deres transportomkostninger til grundspil og slutspil. 1. divisionsforeningerne stiger i gebyr, men det svarer i
højere grad til de aktuelle omkostninger for afregning af de navnepåsatte dommere for rækken.
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