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Følgebrev til turneringsprogrammet 2019/20 

Vedlagt følger det foreløbige turneringsprogram. 

Turneringens planlægningsstruktur 
Turneringen er bygget op med udgangspunkt i det højest rangerende hold for hver forening, således 
foreningens øvrige hold som udgangspunkt får hjemmebane samme terminer. Det er dog ikke muligt at 
gøre for alle hold, men størstedelen af hjemmekampene kommer til at ligge i samme weekender. 
 
Specielt i vest er der taget højde for samkørsel af foreningens udehold, hvor der er lange afstande. I enkelte 
ungdomsrækker er der udarbejdet specielle strukturer grundet de geografiske forhold, og derfor kan 
enkelte hold godt have flere hjemmebanekampe mod samme hold i samme runde.  
 
I øst er der taget højde for Københavns centrale tildeling af haltider, som indeholder ca. 1/4 af alle kampe. 
 
Som følge af de mange forskellige strukturer samt forskellige opstartsterminer er det teknisk umuligt at 
placere klubber med mange hold på hjemmebane i samme spilletermin hver gang. Nogle rækker har 
fastlagte midtugekampe pga. landsholdsaktiviteter, spillerudviklingssamlinger og andre hensyn, og disse 
erstattes i de øvrige rækker med andre weekendterminer. 
 
 Beskrivelse af turneringsrækker 
VEST 
Antal hold: 122 
 
Herrer: 
Liga afvikles med 6 hold og opdeles efter nytår, hvor de tre bedste hold går til landsdækkende mellemspil. 
De tre dårligst placerede hold går til op- og nedrykningsspil mod de to bedste fra 1. division. 
1. division afvikles med 6 hold og opdeles efter nytår, hvor de to bedste går til op- og nedrykningsspil mod 
nr. 4, 5 og 6 fra liga. De fire sidste hold spiller indbyrdes kvalifikationsspil om at blive i rækken. 
2. division afvikles med tre geografiske kredse fordelt med 9 hold i Nord, 6 hold i Midt & 6 hold i Syd. 
Vinderne af hver kreds skal spille oprykningsspil til 1. division. 
3. division afvikles med fem geografiske kredse fordelt med 4 hold i hver kreds. Tre kredse i Nord og to 
kredse i Syd. 
 
Damer: 
Liga afvikles med 5 hold, hvor de fire bedste hold går til slutspillet. 
1. division afvikles i to geografiske kredse. Kreds Nord har 6 hold og kreds Syd har 5 hold. 
2. division afvikles med 5 hold. 
 
Ungdom: 
U17 afvikles med 3 hold. Nr. 1 & 2 kvalificerer sig til Final4, som spilles i slutningen af april.  
U15 spiller i A-række, som afvikles med 7 hold. 
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U13 spiller i A-og to Flex rækker. A-rækken afvikles med 7 hold, Flex række Midt afvikles med 8 hold og Flex 
række Syd afvikles med 4 hold. 
U11 spiller i A-og Flex række. A-rækken afvikles med 10 hold, og Flex-rækken afvikles med 6 hold. 
 
ØST 
Antal hold: 141 
 
Herrer: 
Liga afvikles med 5 hold og opdeles efter nytår, hvor de tre bedste hold går til landsdækkende mellemspil. 
De to dårligst placerede hold går til op- og nedrykningsspil mod de to bedste fra 1. division. 
1. division afvikles med 6 hold og opdeles efter nytår, hvor de to bedste går til op- og nedrykningsspil mod 
nr. 4, 5 og 6 fra liga. De fire sidste hold spiller indbyrdes kvalifikationsspil om at blive i rækken. 
2. division afvikles med 8 hold. 
3. division afvikles med 7 hold. 
Sjællandsserien afvikles med 10 hold. 
Serie 1 afvikles med to lokale kredse. Kreds 1 med 10 hold og kreds 2 med 10 hold. 
 
Damer: 
Liga/1. division afvikles med 15 hold. De 4 bedste hold går til slutspillet mod de 4 bedste hold fra vest. 
2. division afvikles med 5 hold. 
 
Ungdom: 
U17 afvikles med 7 hold. Nr. 1 & 2 kvalificerer sig til Final4, som spilles i slutningen af april.  
U15 spiller i A- og Flex-række. A-rækken afvikles med 8 hold og Flex-rækken afvikles med 4 hold.  
U13 spiller i A- og Flex-række. A-rækken afvikles med 11 hold og Flex-rækken afvikles med 10 hold. 
U11 spiller i A- og Flex-række. A-rækken afvikles med 8 hold og Flex-rækken afvikles med 7 hold. 
U13 piger afvikles i Flex-række og med deltagelse af 6 hold. 
U11 piger afvikles i Flex-række og med deltagelse af 4 hold.  
 
Planlægning af hjemmekampe overordnet 
Ved planlægningen af jeres hjemmekampe bedes I generelt være opmærksomme på sæsonplanen 
19/20(vedlagt), hvor der står, hvilke terminer der er i brug til de aktuelle rækker (Vær dog obs. på, at der 
kan være flere/færre runder i brug i enkelte rækker). 

 Spilleterminerne er noteret med et spillerunde tal ud for de forskellige weekends. 
 EX markerede weekender er alternative terminer. Disse kan kun tages i brug, hvis I ikke kan få 

haltid i den fastlagte weekend, det er efter ”først til mølle” princippet”. 
 Weekender der IKKE er noteret som spillerunde eller som EX weekend kan IKKE bruges pga. andre 

aktiviteter. Ved tvivl kontakt undertegnede. 
 
Nedenfor er nærmere retningslinjer i forhold til den generelle fastsættelse af hjemmekampene: 
Systemet er opsat således, at der for hver spillerunde på en hverdag er fastlagt en onsdag, og for hver 
spillerunde en weekend er fastlagt en lørdag. Således angives hvilken midtuge/weekend det enkelte hold 
har ret til hjemmebane. Det er dog op til jer selv, om I ønsker at spille tirsdag, onsdag eller torsdag på 
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hverdage, samt om det skal være lørdag eller søndag i weekender(enkelte gange kan fredage bruges). Det 
skal dog være i de fastlagte datointervaller, hvor I er påsat med hjemmebane, så det ikke konflikter med 
øvrige kampe, og kampstarttidspunkt skal overholdes i henhold til TR § 4.8. 
 
Hvis det ikke er muligt at finde haltid til en fastlagt weekend med hjemmebane, kan følgende gøres: 

1) Midtugen tages i brug. Dette dog kun hvis afstandene tillader dette jf. TR § 4.8, ungdomskampe 
U13 og nedefter skal som udgangspunkt ikke placeres som midtugekamp. 

2) Bytte hjemmebane med modstanderholdet. Foreningerne skal selv indbyrdes kontakte hinanden, 
og såfremt der er enighed, oplyses ændringen til undertegnede. 

3) Brug af en EX weekend. Ved brug af denne mulighed er det efter ”først til mølle” princippet. Det vil 
sige, hvis modstanderholdet i rækken allerede har programsat en kamp denne weekend eller 
indenfor 1 hel kalenderdag før og efter, så har de altså førsteretten. Så en god idé er først at tjekke 
det opdaterede turneringsprogram (opdateres løbende på hjemmesiden) igennem for den 
pågældende række, om nogen har brugt weekenden eller tiden omkring før og efter over 1 hel 
kalenderdag, og herefter indsende til undertegnede. 

4) Brug af dag, hvor de to hold ikke har kamp i forvejen. Vær OBS. på, at tider jf. sæsonplanen for de 
enkelte rækker kun kan bruges, dvs. der skal være spillerunde nr. ud for rækken. 

 
Fastlæggelse af hjemmekampsrækkefølge på dagen 
Ved fastlæggelse af hjemmekamprækkefølgen opfordres der til, at disse ligges i tidsmæssig forbindelse af 
hinanden, så der ikke opstår spildtid mellem kampene og derfor unødig ventetid for dommere og hold, se 
vejledning nedenfor med tidsintervaller*. Hvis det er muligt i forhold til samkørsel, tages hensyn til 
modstanderhold, som kommer langvejs fra, således disse kampe ligges direkte i forlængelse af hinanden. 
Dette skal I primært være opmærksomme på i Jylland. 
 
Rækkerne LH, LDV, LDØ, 1DH, 2DH, 3DH, SSH, S1H & U17 er i skrivende stund dommerberettiget rækker. 
Hvis antallet af dommere der oplyses til Floorball Danmark ender med færre end sidste sæson, kan lavere 
rækker efterfølgende blive DØM-selv rækker.  
Men udgangspunktet er, at disse rækker udelukkende dømmes af navnepåsatte dommere. For at holde 
kørselsomkostningerne nede i disse kampe, SKAL foreninger med hold i disse rækker ligge deres kampe i 
direkte forlængelse af hinanden – forstået således: 
 
Eks. Forening A har følgende hold: LDV, LH, 3DH, S1H, U13 & U11. 
Rækkefølgen på kampene på dagen kan efter ovenstående retningslinjer ligges således: Kamp 1: U11, Kamp 
2: U13, Kamp 3: LDV, Kamp 4: LH, Kamp 5: 3DH & Kamp 6: S1H. 
Kamp 1 & 2 dømmes med foreningens egne dommere. Kamp 3 & 4 får navnepåsatte dommere. Kamp 5 & 6 
får navnepåsatte dommere. 
På denne måde sender vi navnepåsatte dommere ud til to kampe på én gang og derfor en besparelse på 
dommerkørselsudgifterne. Rækkefølgen kan dog byttes rundt, så længe I blot holder for øje, at kampe i 
dommerberettiget rækker altid afvikles parvis. Såfremt kampene ikke er planlagt som beskrevet ovenfor af 
foreningen, forbeholder Floorball Danmark sig retten til at ændre i det planlagte kampprogram. Dette gøres 
for at sikre, at der er dommere nok til at dække de dommerberettigede rækker og kørselsomkostningerne 
holdes nede. 
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*Følgende vejledende tidsintervaller kan bruges i planlægningen af hjemmebanekampe:  
Kampe med effektiv spilletid 3 x 20 min.: ca. 2 ½ time (LH, LDV & 1DH) 
Kampe uden effektiv spilletid 3 x 20 min.: ca. 2 timer (LDØ, 1DD, 2DD, 2DH, 3DH, SSH, S1H & U17) 
Kampe uden effektiv spilletid 3 x 15 min.: ca. 1 ½ time (U15, U13 & U11) 
 
Eks. 
(Kl. 9.00 hal til rådighed) 
Kl. 10.00 (LDV) 
Kl. 12.30 (1DH) 
Kl. 15.00 (U11) 
Kl. 16.30 (U17) 
Kl. 18.30 (2DH)  (Kl. 20.30 slut) 
Vær endnu engang opmærksom på starttidspunktet af jeres hjemmebanekampe, at de ikke ligger for sent 
eller for tidligt i forhold til afstanden til jeres modstandere eller i forhold til øvrige kampe for samme hold, 
der skal gå over 1 hel kalenderdag imellem kamptidspunkterne. Læs grundigt TR § 4.8 før fastsættelsen af 
jeres hjemmekampe. I kan anvende www.krak.dk som vejledende for at finde spillestedsafstande. 
 
LH, LDV & 1DH spiller med effektiv spilletid, og i tilfælde af uafgjort i den ordinære spilletid, skal der spilles 
sudden victory i op til 10 min. Er der stadig ingen afgørelse, skal kampene afgøres ved 
straffeslagskonkurrence. Derfor bedes foreninger med et af disse hold for en sikkerheds skyld sørge for at 
have min. 15 minutter ekstra sidst på dagen. 
 
Når I har fastsat jeres hjemmebanekampe i de terminer, I har fået på jeres spillested, sender I tiderne ind til 
undertegnede, og programmet bliver herefter opdateret. I vil få en bekræftelse om tiderne ligger korrekt. 
Vær opmærksom på at oplyse andet spillested, hvis det fastlagte ikke er korrekt! 
 
Turneringsprogrammet bliver løbende opdateret på www.floorball.dk 
Alle kamptidspunkter skal indsendes til undertegnede, og sidste frist for fastsættelse af kampe er d. 1. 
august 2019. Der kan kun i særlige tilfælde gives dispensation mod denne regel, hvis der ansøges ved 
undertegnede. 
 
Erfaringsmæssigt vil det være en god idé at sende tiderne ind hurtigst muligt, da der godt kan være nogle 
kampe, der kræver efterfølgende dialog, og hallerne kan godt holde helt lukket i ferieperioderne. 
 
Til orientering holder undertegnede ferie i perioden d. 1. juli – d. 21. juli. 
 
 

 

Steffen Aagaard Fabricius 
Turneringschef 

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 
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