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Forslag til ændringer af Floorball Danmarks Turneringsreglement 

GÆLDENDEGÆLDENDEGÆLDENDEGÆLDENDE    ÆNDRES TIL (MED FEDÆNDRES TIL (MED FEDÆNDRES TIL (MED FEDÆNDRES TIL (MED FED/UDSTREGNING/UDSTREGNING/UDSTREGNING/UDSTREGNING))))    

§§§§    3.16 Dobbeltlicensaftale3.16 Dobbeltlicensaftale3.16 Dobbeltlicensaftale3.16 Dobbeltlicensaftale    
…… 
Ansøgning om dobbeltlicensaftale skal ske på 
den dertil udarbejdede blanket og for 1. 
halvsæson være Floorball Danmarks sekretariat i 
hænde senest d. 1. september og for 2. halvsæson 
være Floorball Danmarks sekretariat i hænde 
senest d. 15. december for at være gyldig. 
 
Der opkræves af foreningen kr. 100,- pr. spiller, 
der opnår godkendelse af en dobbeltlicensaftale. 
 
Når sæsonen er afviklet udløber aftalen 
automatisk og ny skal ansøges til næstkommende 
sæson. 

§§§§    3.16 Dobbeltlicensaftale3.16 Dobbeltlicensaftale3.16 Dobbeltlicensaftale3.16 Dobbeltlicensaftale    
…… 
OpOpOpOp----    og nedrykning af spillere mellem flere holdog nedrykning af spillere mellem flere holdog nedrykning af spillere mellem flere holdog nedrykning af spillere mellem flere hold    
I det tilfælde en forening har anvendt en I det tilfælde en forening har anvendt en I det tilfælde en forening har anvendt en I det tilfælde en forening har anvendt en 
dobbeltlicensspiller i to seniorkampe i samme dobbeltlicensspiller i to seniorkampe i samme dobbeltlicensspiller i to seniorkampe i samme dobbeltlicensspiller i to seniorkampe i samme 
spillerunde og efterfølgende ønsker, at anvende spillerunde og efterfølgende ønsker, at anvende spillerunde og efterfølgende ønsker, at anvende spillerunde og efterfølgende ønsker, at anvende 
denne spiller på et helt tredje og lavere denne spiller på et helt tredje og lavere denne spiller på et helt tredje og lavere denne spiller på et helt tredje og lavere 
rangerende seniorhold, gælder spærringen jf. TR § rangerende seniorhold, gælder spærringen jf. TR § rangerende seniorhold, gælder spærringen jf. TR § rangerende seniorhold, gælder spærringen jf. TR § 
3.3 fra det af de to hold, h3.3 fra det af de to hold, h3.3 fra det af de to hold, h3.3 fra det af de to hold, hvor spilleren hurtigst kan vor spilleren hurtigst kan vor spilleren hurtigst kan vor spilleren hurtigst kan 
sidde spærringen af. Dvs. der beregnes fra det sidde spærringen af. Dvs. der beregnes fra det sidde spærringen af. Dvs. der beregnes fra det sidde spærringen af. Dvs. der beregnes fra det 
hold, som tidsmæssigt hurtigst spiller igen, så en hold, som tidsmæssigt hurtigst spiller igen, så en hold, som tidsmæssigt hurtigst spiller igen, så en hold, som tidsmæssigt hurtigst spiller igen, så en 
spiller er spærret, så kort tid som muligt.spiller er spærret, så kort tid som muligt.spiller er spærret, så kort tid som muligt.spiller er spærret, så kort tid som muligt. 
 
Anvendelse af spillere i opAnvendelse af spillere i opAnvendelse af spillere i opAnvendelse af spillere i op----    og nedrykningskampeog nedrykningskampeog nedrykningskampeog nedrykningskampe        
En spiller kan anvendes i foreningenEn spiller kan anvendes i foreningenEn spiller kan anvendes i foreningenEn spiller kan anvendes i foreningens ops ops ops op----    og og og og 
nedrykningskampe. Spilleren må dog stadig kun nedrykningskampe. Spilleren må dog stadig kun nedrykningskampe. Spilleren må dog stadig kun nedrykningskampe. Spilleren må dog stadig kun 
anvendes i 6 spillerunder pr. halvsæson og opanvendes i 6 spillerunder pr. halvsæson og opanvendes i 6 spillerunder pr. halvsæson og opanvendes i 6 spillerunder pr. halvsæson og op----    og og og og 
nedrykningskampe er omfattet heraf.nedrykningskampe er omfattet heraf.nedrykningskampe er omfattet heraf.nedrykningskampe er omfattet heraf.    
 
Ansøgning om dobbeltlicensaftale skal ske på 
den dertil udarbejdede blanket og for 1. 
halvsæson være Floorball Danmarks sekretariat i 
hænde senest d. 1. september og for 2. halvsæson 
være Floorball Danmarks sekretariat i hænde 
senest d. 15. december for at være gyldig. 
 
Der opkræves af foreningen kr. 100,- pr. spiller, 
der opnår godkendelse af en dobbeltlicensaftale. 
 
Når sæsonen er afviklet udløber aftalen 
automatisk og ny skal ansøges til næstkommende 
sæson. 
 

Præcisering ved brug af spillere på mere end to af foreningens hold samt ved op- og nedrykningskampe. 
Præciseringen er identisk med den som blev udmeldt inden sæsonstart 2018/19.  
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GÆLDENDEGÆLDENDEGÆLDENDEGÆLDENDE    ÆNDRES TIL (MED FEDÆNDRES TIL (MED FEDÆNDRES TIL (MED FEDÆNDRES TIL (MED FED/UDSTREGNING/UDSTREGNING/UDSTREGNING/UDSTREGNING))))    

§§§§    4.22 Ligareglement for foreninger i den 4.22 Ligareglement for foreninger i den 4.22 Ligareglement for foreninger i den 4.22 Ligareglement for foreninger i den 
landsdækkende ligalandsdækkende ligalandsdækkende ligalandsdækkende liga    
Det tilstræbes, at disse kampe afvikles i faciliteter 
med opstillede pladser til minimum 200 tilskuere.  
 
Det tilstræbes, at disse kampe afvikles med en af 
foreningen udpeget arrangementsansvarlig.  
 
Det tilstræbes, at den af foreningen udpegede 
arrangementsansvarlige har ansvaret for 
modtagelse af gæstende hold og dommer, samt 
at der afvikles/leveres musik, speak, 
kampprogrammer, indløb, åbent 
cafeteria/opstilling af salgsbod,  
 
Det tilstræbes, at disse kampe afvikles med 
spillernavne påtrykt spilletrøjer og at spillerne 
optræder under samme spillenummer under hele 
sæsonen. 
 
Det tilstræbes, at der er optakt, nedtakt og 
spillerprofiler på de respektive foreningers 
hjemmesider og at den arrangementsansvarlige 
på kampdagen kan servicere evt. presse i 
forbindelse med kampafviklingen.  
 
Det tilstræbes, at foreninger med hold i den 
landsdækkende liga har etableret et struktureret 
ungdomsarbejde, der indeholder hold i 
ungdomsturneringen i flest mulige 
ungdomsrækker. 
 
For ligakampe med tv-transmittering henvises til 
”tv-reglement” samt ”Drejebog for afvikling af tv-
kampe”. 

§§§§    4.22 Ligareglement for foreninger i den 4.22 Ligareglement for foreninger i den 4.22 Ligareglement for foreninger i den 4.22 Ligareglement for foreninger i den 
landslandslandslandsdækkende ligadækkende ligadækkende ligadækkende liga    
Er under udarbejdelse.Er under udarbejdelse.Er under udarbejdelse.Er under udarbejdelse.    
Det tilstræbes, at disse kampe afvikles i faciliteter 
med opstillede pladser til minimum 200 tilskuere.  
 
Det tilstræbes, at disse kampe afvikles med en af 
foreningen udpeget arrangementsansvarlig.  
 
Det tilstræbes, at den af foreningen udpegede 
arrangementsansvarlige har ansvaret for 
modtagelse af gæstende hold og dommer, samt 
at der afvikles/leveres musik, speak, 
kampprogrammer, indløb, åbent 
cafeteria/opstilling af salgsbod,  
 
Det tilstræbes, at disse kampe afvikles med 
spillernavne påtrykt spilletrøjer og at spillerne 
optræder under samme spillenummer under hele 
sæsonen. 
 
Det tilstræbes, at der er optakt, nedtakt og 
spillerprofiler på de respektive foreningers 
hjemmesider og at den arrangementsansvarlige 
på kampdagen kan servicere evt. presse i 
forbindelse med kampafviklingen.  
 
Det tilstræbes, at foreninger med hold i den 
landsdækkende liga har etableret et struktureret 
ungdomsarbejde, der indeholder hold i 
ungdomsturneringen i flest mulige 
ungdomsrækker. 
 
For ligakampe med tv-transmittering henvises til 
”tv-reglement” samt ”Drejebog for afvikling af tv-
kampe”. 

Uanset udfaldet af, hvilken struktur for herrer der bliver besluttet, skal denne regel skrives om. Der er pt. 
intet fungerende ligaudvalg og der stilles ingen krav til ligahold. Håbet er, at der efter mødet i dag bliver 
nedsat et ligaudvalg, som vil arbejde med krav til ligaen. 
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GÆLDENDEGÆLDENDEGÆLDENDEGÆLDENDE    ÆNDRES TIL (MED FEDÆNDRES TIL (MED FEDÆNDRES TIL (MED FEDÆNDRES TIL (MED FED/UDSTREGNING/UDSTREGNING/UDSTREGNING/UDSTREGNING))))    

§ 2.7 § 2.7 § 2.7 § 2.7 Afvikling af Danmarksturneringens slutspil for Afvikling af Danmarksturneringens slutspil for Afvikling af Danmarksturneringens slutspil for Afvikling af Danmarksturneringens slutspil for 
damerdamerdamerdamer    
......... 
Finale og BronzekampFinale og BronzekampFinale og BronzekampFinale og Bronzekamp    
Finalen og Bronzekampen afvikles som én kamp 
på en bane udvalgt af FD. 
 
I finalen og bronzekampen skal der findes en 
vinder. Er stillingen uafgjort efter ordinær spilletid, 
spilles der sudden victory i op til 10 minutter, og 
herefter afgøres kampen i 
straffeslagskonkurrence jf. spillereglernes § 204. 
 
Bedst placeret finalehold og bronzehold i 
grundspillet vil i disse kampe automatisk være 
hjemmehold. Skulle holdene have samme 
placering, afgøres hjemmebanefordelen ved 
lodtrækning foretaget af TUA. 
 
Det er kun foreningens 1. hold, der kan deltage i 
enhver form for slutspil. 

§ 2.7 § 2.7 § 2.7 § 2.7 Afvikling af Danmarksturneringens slutspil for Afvikling af Danmarksturneringens slutspil for Afvikling af Danmarksturneringens slutspil for Afvikling af Danmarksturneringens slutspil for 
damerdamerdamerdamer    
......... 
FinaleFinaleFinaleFinale    og Bronzekampog Bronzekampog Bronzekampog Bronzekamp    
Finalen og Bronzekampen afvikles som én kamp 
på en bane udvalgt af FD. 
 
I finalen og bronzekampen skal der findes en 
vinder. Er stillingen uafgjort efter ordinær spilletid, 
spilles der sudden victory i op til 10 minutter, og 
herefter afgøres kampen i 
straffeslagskonkurrence jf. spillereglernes § 204. 
 
Bedst placeret finalehold og bronzehold i 
grundspillet vil i disse kampe automatisk være 
hjemmehold. Skulle holdene have samme 
placering, afgøres hjemmebanefordelen ved 
lodtrækning foretaget af TUA. 
 
Det er kun foreningens 1. hold, der kan deltage i 
enhver form for slutspil. 

Dette forslag er betinget af vedtagelse af ny struktur for herrer og gældende for sæsonen 2019-20, hvor 
bronzefinaler afskaffes, således SuperFinaler kun afvikles med én finalekamp for damer og herrer. 

 

U20 TurneringsaktivitetU20 TurneringsaktivitetU20 TurneringsaktivitetU20 Turneringsaktivitet        

Omfatter flere paragraffer i TROmfatter flere paragraffer i TROmfatter flere paragraffer i TROmfatter flere paragraffer i TR    
De seneste par sæsoner har der været meget få 
holddeltagere i U20 rækken. 
 
I den igangværende sæson var tilmeldt tre hold i 
øst og to hold i vest. I starten af oktober var der to 
holdtrækninger, hvilket umuliggjorde afvikling af 
Final4. 
 
TU har drøftet om det fremadrettet giver mening 
at gennemføre en U20 række på så skrøbeligt et 
grundlag og finder ingen sportslig værdi i at 
fortsætte og indstiller dermed til at lukke 
turneringsaktivitet for U20 ned på ubestemt tid. 
 

 

 Det er vigtigt for TU i denne sammenhæng at oplyse, at de få spillere der ikke får mulighed for at deltage 
på U20 niveau i forvejen enten har et tilbud på senior liga/1. div. eller U17 eller begge dele. 

 

 

 


