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Forslag til ændringer af Turneringsreglementet fra FD/TU 
 
 
§ 1.14 Danmarksturneringens tilmeldinger, tilmeldingsfrister og holdtrækninger 
Turneringsgebyret er ved lmeldinger l Danmarksturneringens rækker bindende.  
 
Frist for lmelding l seniorrækker er d. 1. marts med mindre andet er udmeldt fra TUA. 
Frist for lmelding l ungdomsrækker er d. 1. april med mindre andet er udmeldt fra TUA. 
 
Det er muligt at e er lmelde hold i rækkerne herre 1. division og nede er, udmeldte damerækker samt 
ungdomsrækker ind l d. 1. august, såfremt der findes plads i rækkerne her l og med endelig godkendelse 
fra TUA. 
 
Ved holdtrækninger inden turneringsstart kan der opnås nedslag i turneringsgebyret på op l 50% af fastsat 
turneringsgebyr ved indsendelse af en separat ansøgning l FD’s Økonomiudvalg. 
Ved holdtrækninger e er turneringsstart kan der ikke opnås nedslag i turneringsgebyret. 
 
For en forenings 1. sæsondeltagelse betales kun halvt turneringsgebyr pr. række. De e gælder alene første 
sæsondeltagelse nogensinde og dere er kan der ikke opnås yderligere lskud. 
 
Turneringsgebyret kan variere fra sæson l sæson og takster beslu es på FD’s Årsmøder. Der henvises l 
FD’s Bøderegula v- og gebyrliste for gældende takster. 
 
Ved afprøvning af pilotprojekter i de forskellige turneringsrækker kan turneringsgebyret fravige fra 
standardgebyrerne af hensyn l udviklingen af rækker i fokuserede områder af landet. 
 
Mo vering 
Det er vigtigt, at Floorball Danmark har mulighed for at tilbyde differentierede koncepter for at udvikle 
visse steder i landet. Dette starter som oftest med et pilotprojekt i et mindre omfang og vil ikke kunne 
sammenlignes med kvaliteten i øvrige turneringsrækker og skal derfor have mulighed for at betale et 
mindre turneringsgebyr, så det er attraktivt at prøve af. 
Af eksempler kan nævnes den nyoprettede 3. division for herrer i Jylland og til kommende sæson en 
nyoprettet 2. division for damer i Jylland.  
(Hvis dette vedtages indskrives der i bøde- og gebyrregulativet) 
 
 
 
NY § 1.15 Anvendelse af beskyttelsesbriller i ungdomsrækker 
Ungdomsspillere som deltager i Danmarksturneringen samt stævneak viteter i U13 og nede er skal bære 
CE-godkendte besky elsesbriller i forbindelse med kampe og arrangementer af Floorball Danmark samt 
deres medlemsforeninger. 
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Fra sæsonen 2020/21 gælder ovenstående yderligere for U15. 
Fra sæsonen 2021/22 gælder ovenstående yderligere for alle ungdomsspillere. 
 
Mo vering 
IFF anbefaler deres medlemslande, at der spilles med sikkerhedsbriller i alle ungdomsrækker, for at undgå 
farlige situa oner med øjenskader l følge. Floorball Danmark vil gerne følge opfordringen op og fra 
kommende sæson 2019/20 starte med at indføre de e i rækkerne U13 og nede er. 
Here er rulles flere årgange gradvist på henover to sæsoner, således alle ungdomsspillere anvender 
besky elsesbriller. 
 
 

Foreningsskifte perioder omskrivning af §§ 3.12 og 3.13. 
 
3.11 Foreningsskifte mellem to danske foreninger samt fritstilling af spillere 
Ønsker en spiller ikke længere at være licenseret i en forening, skal denne anmode sin forening om at få 
udleveret sin spillerlicens. Foreningen skal da, uden unødigt ophold, udfylde og udlevere spillerlicensen. 
 
Spilleren afleverer spillerlicensen l sin nye forening, som opbevarer denne så længe foreningen gør brug af 
spilleren. 
 
Såfremt spilleren inden rimelig tid skriftligt får meddelt, at der hverken er kontingentrestance eller er 
bundet af en FD-Standardspillerkontrakt mellem denne og foreningen, og at det dermed udelukkende er et 
spørgsmål om at modtage spillerlicensen fysisk, vil spilleren efter henvendelse til TUA kunne opnå 
spilletilladelse. 
 
En spiller har ret til at få sin spillerlicens udleveret, med mindre spilleren er bundet af en FD-
Standardspillerkontrakt eller er i kontingentrestance til sin forening. Ved påstået kontingentrestance skal 
spilleren bevise, ved kvittering, at han har betalt. Ingen andre kontrakter end en FD-Standardspillerkontrakt 
kan forhindre en spiller i et foreningsskifte. 
 
Har en spiller ikke spillet kampe for en forening i 1 hel sæson, anses spilleren som frits llet, med mindre FD 
i henhold l denne paragraf eller § 8, har bestemt/idømt en længere spærring eller karantæne. 
 
3.12 A-skifteperiode 
Ski eperioden løber fra dagen e er afvikling af DM-finalen og frem l og med den 31. december. 
Ved A-ski e er spilleren spillebere get 14 dage e er sidst spillede kamp for den forening, hvorfra spilleren 
er ski et. 
 
3.13 B-skifteperiode 
Perioden fra 1. januar til og med afslutningen af sæsonen. 
Ved B-skifte er spilleren spilleberettiget 14 dage efter sidst spillede kamp for den forening, hvorfra spilleren 
er skiftet. 
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3.12 Foreningsskifte perioder 
Foreningsski e kan generelt foretages gennem hele sæsonen og en spiller er spillebere get, når denne har 
siddet en spærring på 14 dage af e er sidst spillet kamp for den forening, hvorfra spilleren er ski et. 
 
Undtagelser l den generelle foreningsski e periode på 14 dage: 

A) En spiller, som e er d. 1. januar har været beny et af en forening i turnerings- pokalkampe under 
FD, FD-sank onerede stævner eller i stævner, som er sank oneret af et IFF-medlemsland, kan ikke 
e erfølgende deltage i nogen former for Slutspil, Mellemspil, Mesterskaber eller Op- og 
nedrykningsspil for anden forening i samme sæson. 

B) En spiller, som e er d. 1. september har været beny et på et herre liga hold i forening A, kan ikke 
e erfølgende deltage i liga herre grundspil, Pokalturnering, Slutspil, Mellemspil, Mesterskaber eller 
Op- og nedrykningsspil for forening B. Dog er det muligt i perioden d. 1. september – 31. oktober, 
at lføre én målmand og to markspillere fra andre liga herre hold. 

 
Mo vering: 
Ændringerne består af to dele.  

1) En generel omskrivning af § 3.12 og 3.13, som er lagt sammen l § 3.12. Der er ikke ændret i 
praksis/regler, men blot formuleringen. 

2) Stk. B er ny og et ønske fra ligaudvalget med repræsentanter for liga herre holdene. Der er et 
generelt ønske om, at spillertrupperne så vidt muligt skal være låste, således foreningens grundlag 
for at s lle et liga hold ikke smuldrer midt i en sæson. De e i forhold l foreningens set-up med 
sponsorer, lokale medier, økonomi, mv. 
Der er dog mulighed for at lføre få spillere i forhold l dlige skader, studier mv., men ikke et antal 
der burde ødelægge andre hold eller kunne forstærke et hold væsentligt op l mellemspil/slutspil. 
Fristen for at lave disse klubski er er rela v dlig og lavet d. 31. oktober, da halvdelen af 
grundspillets kampe på de e dspunkt ca. er afviklet. 

 
 
4.19 Dommere 
Kampene i FDs Danmarksturnerings dommerbere gede rækker og Pokalturneringen skal ledes af de af 
dommerpåsæ eren påsa e FD uddannede dommere. 
Alle kampe skal som udgangspunkt ledes af 2 dommere. Ungdomskampe fra U15 og nede er kan dog 
påsæ es med kun 1 dommer. 
Turneringsadministra onen offentliggør inden hver sæson, hvilke rækker der vil være dommerbere gede i 
kommende sæson. Kampe i dommerbere gede rækker påsæ es af Floorball Danmarks 
turneringsadministra on. Kampe i døm-selv-rækkerne påsæ es med FD-uddannede dommere af 
hjemmeholdets forening ud fra gældende regler i Dommerregula vet. Stævner ledes som udgangspunkt af 
FD-uddannede dommere med mindre andet fremgår. 
 
Mo vering: 
Paragraffen er opdateret i forhold l gældende praksis på dommerpåsætningsområdet.  
 


