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Afvikling af Select Herre Floorball Liga slutspil 2019-20 

Semifinaler (spilles bedst af 3 kampe, som afvikles efter skema nedenfor) 
Opgør Dato        Tid Hjemmehold Udehold Spillested Res. 

A1 28-29. marts  Nr. 3-4 i Landsd.m. Nr. 1-2 i Landsd.m.   
B1 28-29. marts  Nr. 3-4 i Landsd.m. Nr. 1-2 i Landsd.m.   
A2 4. april  Nr. 1-2 i Landsd.m. Nr. 3-4 i Landsd.m.   
B2 4. april  Nr. 1-2 i Landsd.m. Nr. 3-4 i Landsd.m.   
A3 5. april  Nr. 1-2 i Landsd.m. Nr. 3-4 i Landsd.m.   
B3 5. april  Nr. 1-2 i Landsd.m. Nr. 3-4 i Landsd.m.   

Nr. 1 og 2 i det landsdækkende mellemspil vælger deres modstander mellem nr. 3 og 4. Først vælger nr. 1, 
dog bedes begge hold fra nr. 1-2 indsende prioriteret rækkefølge af modstanderne mellem nr. 3 og 4, 
således dette er TUA i hænde senest den førstkommende hverdag kl. 10.00 efter sidste landsdækkende 
mellemspilskamp. Hvis en forening ikke indsender disse oplysninger indenfor tidsfristen afskriver de deres 
rettigheder til at vælge og der bliver gået videre til næste rangerende hold. 
 
I alle enkeltkampe skal der findes en vinder. Er stillingen uafgjort efter ordinær spilletid, spilles der sudden 
victory i op til 10 min. og herefter afgøres kampen i straffeslagskonkurrence jf. SR § 204. 
 
Taberne af de to semifinaleopgør modtager begge bronzemedaljer. 
 
Finale (spilles som én kamp på en bane bestemt af Floorball Danmark) 
Opgør Dato        Tid Hjemmehold Udehold Spillested Res. 

*C1 18. april  Vinder kamp A Vinder kamp B Aalborg Stadionhal  
*Bedst placerede hold i det landsdækkende mellemspil vil automatisk være hjemmehold. 

I finalekampen 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. 
 
Taberen af finalen modtager sølvmedaljer. 
 
Vinderen af finalen modtager DIF guldmedalje, Floorball Danmarks guldmedalje, vinderpokal og vandrepokal. 
Herudover vindes retten til deltagelse i EuroFloorball Challenge for klubhold, hvor der ved deltagelse 
efterfølgende sæson ydes et kontant tilskud på kr. 20.000,- fra Floorball Danmark. 
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