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Sted: 5. maj 2021 Microsoft Teams kl. 20.00 

Tilstede: Kasper Bagnkop, Steen Houman, Lasse Ravn, Claus Gormsen, Carina Becker, Esben Staun Larsen, Jacob 

Bjørnsholm Madsen, Ronni Rix Back 

Afbud: Niels Nybro og Stinne Jørgensen 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Kasper Bagnkop valgt som ordstyrer og Carsten Provstgaard som referent 

2. Godkendelse af dagsorden 

Punkt 14 udskydelses til d. 12. maj 2021 kl. 19.30  

Tilføjelse i lukket punkt ang. hævelse af prokura sekretariatschef  

Godkendt 

 

3. Opfølgning og godkendelse af forrige referat 

Godkendt. 

4. Bestyrelsesbeslutninger siden sidst pr mail 

Ingen 

 

5. Økonomi  

 

a. Status på økonomi 

Regnskabet for de første tre måneder viser meget godt, at der ikke har været den store aktivitet grundet corona.  

De faste omkostninger følger det budgetteret og de mere variable omkostninger såsom landshold, dommerkørsel mv. 

er lavet. Det ekstra råderum i økonomien har været brugt til at sætte Carl-Emil op i timer fra 20 til 30 timer om ugen.  

Rapporten for de første 3 måneder blev eftersendt til bestyrelsen.  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

6. Status angående covid-19 og turneringen  

Turneringen har efter genoptagelse i marts, hvad forbundet er bekendt med, ikke været ramt af et eneste covid-19 

tilfælde. Pokal final4 blev også med covid-19 briller afholdt succesfuldt. 

Status er derfor, at der er en god protokol, som holdene efterlever til punkt og prikke.  

Både Carsten og Steen bliver løbende holdt opdateret af DIF om den gradvise genåbning af idrætten. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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7. Status på genåbningsplanen og indsatser (Bilag 1)  

Genåbningsplanen er i gang med at blive rullet ud. Det kan godt mærkes at foreningerne efter et langt år med corona 

er trætte, og det kræver mere at råbe dem op. Planlægningen af en open air turneringen er i gang, med forudsætning 

om at banerne er klar, og derudover kører planlægningen af den ekstra indendørs ungdomsturnering, som er blevet 

godt imod rundt omkring i foreningerne.  

 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

8. Orientering_Ansøgning til DIFs initiativpulje (Bilag 2) 

Floorball Danmark har ansøgt DIFs initiativpulje ift. at teste leadgenerering i forbindelse med floorballens dag d. 29. 

august. Vi har ansøgt 299.000 kr., som skal bruges i forbindelse med dagen.  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

9. Indstilling Hall of Fame 

Indstilling: Formand Steen Houman indstiller til bestyrelsen at godkende det videre arbejde med etablering af en ’Hall 

of Fame’ i Floorball Danmark 

 

Indstilling vedtaget. Steen Houman kommer med et udspil til en Hall of Fame 

 

10. Indstilling afvikling af DM-finaler 2022 og 2023 

Indstilling: Sekretariatet indstiller til bestyrelsen at vælge Vanløse/Frederiksberg/FFK ansøgning om værtskab i 2022 

og 2023. Se bilag 1 

Næstformand Kasper trådte ud af bestyrelsesmødet på dette punkt, grundet inhabilitetsudfordring da Frederikshavn 

Blackhawks også havde søgt om DM.  

 

Indstilling vedtaget. Vanløse/Frederiksberg/FFK ansøgning tildeles værtskabet og sekretariatet tager det videre 

arbejde med kontrakten.  

 

11. Indstilling XPS Sideline 

Indstilling: Eliteudvalget indstiller til bestyrelsen at godkende projektet om XPS sideline. Se bilag 2 

 

Indstilling vedtaget. 

 

12. Indstilling Head of Performence  
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Indstilling: Eliteudvalget indstiller til bestyrelsen at godkende tilknytning af Thomas Danielsen som Head of 

Performence. 

 

Ikke godkendt og sendes retur til eliteudvalget til yderligere behandling 

 

13. Nye udvalgsmedlemmer i DU 

Indstilling: DU indstiller bestyrelsen til at godkende Mette Ærenlund, Lene Jacobsen og evt. en tredje fra Esbjerg til 

Dommerudvalget.  

Indstilling vedtaget. 

 

14. Status på årsmøde (Skubbet til ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 12. maj) 

a. Forslag til TR fra FD (bilag 6) 

b. Forslag til TR fra klubber (bilag7) 

c. Forslag til lovændringer fra FD? 

d. Præsentation af Strategi for 2025 

e. Valg af bestyrelseskandidater – Status? 

Punkt 14 udskudt til d. 12. maj 2021 kl. 19.30 

 

15. Drøftelse af bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmers roller som f.eks. trænerinstruktør, 

dommerinstruktør i forbindelse med kurser. 

Indstilling: At bestyrelsen drøfter ovenstående og på baggrund af dette laver en indstilling til bestyrelsens 

forretningsorden, der skal vedtages på først kommende bestyrelsesmøde efter årsmødet.  

Bestyrelsen besluttede, at der skal arbejdes hen mod et skriv i forretningsorden som beskriver nedenstående.  

Formand for udvalg kan som udgangspunkt ikke være trænerinstruktør eller dommerinstruktør, hvis der er andre 

instruktører der er ledige. Det samme gør sig gældende for udvalgsmedlemmer af udvalg. 

Som formand for et udvalg kan man godt være instruktør for trænereinstruktører eller dommerinstruktører 

 

Indstilling vedtaget 

 

16. Kort orientering fra udvalgene  

a. Turneringsudvalget 

Der er afholdt møde med Blackhawks ang. møde om brug af 14- årige piger i seniorrækker. Der var et rigtig godt 

møde, hvor der fandt en pragmatiske løsning. Forslaget stilles til årsmødet fra FD. 
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Der er en udfordring på vest i kvinderækken, da der kun er 3 hold tilmeldt. Derudover ser det fornuftigt ud på 

herreligasiden.  

MVP elektronisk kampprotokol er testet af og regnes implementeret fra start næste sæson.  

b. Udviklings -og breddeudvalget 

Intet at berettet. 

c. Dommerudvalget 

Der er afholdt møder mellem DU og dommere i øst.  

 

d. Eliteudvalget 

Intet at berettet. 

Bestyrelsen tog orienteringer til efterretning.  

 

17. Orientering på status for kommende events 

 

e. DM-finale 6. juni (Rykket til 6. juni) 

Er rykket til søndag grundet tv. Vi forventer at der kommer tilskuere til DM-finalen og har første møde med Helsingør i 

den kommende uge.  

Der er afholdt et evalueringsmøde på baggrund af pokalfinal4 og der ved at blive udarbejdet en eventhåndbog til brug 

for fremtidige events. 

f. Landsstævne 18-20 juni 

Er aflyst grundet covid-19 i den form vi kender. Der er forespurgt om Frederikshavn vil afholde U18 DM og 

Frederikshavn skal vende retur.  

g. U19 VM 2023 

Møde afholdt med Arena Nord og Frederikshavn Kommune, for at tage hul på forberedelser. Derudover er der afholdt 

møde med et muligt skoleprojekt i forbindelse U19 VM 2023. 

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.  

 

18. Orientering på arbejdsgrupperne omkring ungdomsreglement og ny ungdomsturneringsstruktur og 

arbejdsgruppe om struktur for Danmarksturneringen  

Der er afholdt møde i arbejdsgruppe om struktur for Danmarksturneringen, og der er god fremdrift.  

Der afholdes der møde i ungdomsturneringsreglements udvalget i næste uge, og reglementet er godt på vej.  

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.  
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19. Orientering om ny hjemmeside: 

Der arbejdes på højtryk med at få den nye side op at kører. Opgaven har været noget større end forventet. Blandt 

andet fordi, at den gamle side er kodet dårligt.  

Den forventes at være oppe at kører snarest, der giver os større muligheder for at implementere AI løsninger mv. 

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.  

 

20. Orientering om Skolernes Floorball Dag og samarbejde med Dansk Skole Idræt 

Der er 27 klubber tilmeldt, hvilket vi er tilfredse med set i det lys det ikke er afholdt et par år. Der er nye klubber 

blandt tilmeldinger, hvilket er positivt.  

Dansk Skole idræt har en ambition at lave samarbejdsaftaler med specialforbund, hvilket derfor passer godt ind 

Floorball Danmarks partnerskabstankegang.  

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.  

 

21. Nyt fra sekretariatet 

Alle er retur fuldt på kontoret, efter en periode at have delvis arbejdet hjemmefra. Derudover sidder Christina fra IKC 

fast en gang om ugen på kontoret.  

Pokalfinal4,hvor hele sekretariatet var med, har været med til at ryste kontoret endnu mere sammen, efter en periode 

hvor der har været arbejdet hjemmefra grundet covid-19.  

 

22. Lukket dagsorden  

 

23. Eventuelt 

 

 

 

 

 

Punkter til næste møder 

Årsplan 

klub ambassadører 

klub 150  
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FD lever op til GAISF 

Gennemgå unionens visioner, strategier og politikker  

Gennemgå kommissorium for alle udvalg 
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 Bilag 1: 

Indstilling til bestyrelse 

 

Følgende notat til bestyrelsen indeholder en indstilling til valg af samarbejdspartner og arena til DM Super Finalen i 

2022, med en mulighed for 2023, samt en redegørelse for den fremtidige proces ift. valg af samarbejdsklubber til 

Pokal Final 4 og DM Super Finalen.  

 

Proces for valg af samarbejdspartner til DM Super Finalen 2022 & 2023 

I februar måned udsendte Floorball Danmark muligheden for at blive samarbejdspartner til de to næstkommende DM 

Super Finaler. Mailen gav få præcise retningslinjer for hvilke oplysninger ansøgningen skulle indeholde, men uden 

nogen form, der retrospektivt har gjort det svært for klubberne at komme med ensartede ansøgninger. 

 

De få krav var: 

• Hvilke klubber der indgår i samarbejdet 

• De fysiske rammer  

• Om arenaen opfylder kravene under punktet Teknik 

Så selvom Floorball Danmark blev positivt overraskede over at hele fire klubber havde valgt at ansøge, er 

ansøgningerne ukurante, hvilket giver et ufuldkommen grundlag af vurdere dem ud fra.  

 

Derfor ønskes den fremtidige proces for valg af samarbejdspartner at foregå ud fra nogle klare rammer, der vil 

muliggøre et bedre og bredere beslutningsgrundlag.     

 

Sekretariatet vil derfor indstille følgende fem kriterier som rammen for fremtidige ansøgninger: 

Arenaen 

Frivillig kapacitet og organisation 

Mulighederne indenfor TV-transmission 

Lokal aktivering 

Budget 

 

Til selve ansøgningsprocessen vil alle krav være klart defineret, og det vil tydeligt defineres hvad der skal svares på. 

Dertil vil man kun kunne skrive en ansøgning gennem et system, som f.eks. kunne ligne det IFF arbejder ud fra.  

 

Det skal hverken være sværere eller mere omstændigt at have lysten til at ansøge. Men det skal være med til at gøre 

processen nemmere og mere professionel.  

 

Valg af samarbejdspartner til DM Super Finalen 2022 & 2023 
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De fire ansøgere er: 

Esbjerg Sharks Floorball Club 

Randers Raptors 

Vanløse Floorball, FFK og Frederiksberg Floorball 

Frederikshavn Blackhawks 

 

De fire ansøgninger er forsøgt sat op i et skema (Bilag 1), hvor Arena, Frivillig kapacitet og Organisation, Mulighederne 

indenfor TV-transmission og Lokal aktivering er omdrejningspunktet. Da der ikke blev sat krav om at fremlægge et 

budget, modtog Floorball Danmark ingen budgetter. 

Kun Vanløse, FFK og Frederiksberg Floorball sammenslutningen kom med et eksternt dokument (Bilag 2).  

 

Nedenfor opsummeres de fire hovedområder; 

 

Arena 

I både Esbjerg, Randers og Frederikshavn er der arenaer med op til 2000 tilskuere. Frederiksberg hallen har 940 

siddepladser, men regner man ståpladser med giver det 1450 (til håndboldkampe er der masser af stående tilskuere).   

 

Frivillig kapacitet og organisation 

Esbjergs og Frederikshavns frivilliggruppe består af frivillige fra henholdsvis Esbjerg Sharks og Frederikshavn 

Blackhawks. Det samme formodes om Randers’ frivilliggruppe, dette er dog ikke benævnt i ansøgningen. Da Vanløse 

Floorball, FFK og Frederiksberg Floorballs frivilliggruppe sammensættes af 3 klubber, og allerede nu har lavet en 

tværgående projektgruppe, vurderes Vanløse Floorball, FFK og Frederiksberg Floorball højere i denne kategori.  

 

Mulighederne indenfor TV-transmission 

Vanløse Floorball, FFK og Frederiksberg Floorball og Frederikshavn Blackhawks beretter at de lever op til de gældende 

krav fra Floorball Danmark. Randers Raptors og Esbjerg Sharks benævner ikke noget omkring TV-muligheder. Dog ved 

vi at arenaerne i disse byer også lever op til kravene.  

 

Lokal aktivering 

Esbjerg beretter om at samarbejde med Sport og Event Park Esbjerg (SEPE), for at højne erfaringen med afvikling af 

større events. For Vanløse Floorball, FFK og Frederiksberg Floorball ligger en agenda om at blive mere synlige som 

sport i København. En DM Super finale ville være medvirkende til at løfte kendskabet og muligheden for at lande et 

samarbejde med Team Danmark på Falkonergårdens Gymnasium på Frederiksberg.  

 

Udover disse 4 opstillede kriterier følger en række andre oplysninger, der kan læses i Bilag 2.  

 

På baggrund af de fire ansøgningers indhold indenfor de fire førnævnte områder, og deres ekstra oplysninger, har 
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Floorball Danmark følgende indstilling til valget af samarbejdsklub til DM Super Finalen 2022 & 2023: 

 

Floorball Danmarks sekretariat peger på Vanløse Floorball, FFK og Frederiksberg Floorball som samarbejdsklub til DM 

Super Finalen 2022, og 2023 sågar at Floorball Danmark ud fra en helhedsvurdering mener at arrangementet og 

rammerne stadig matcher hinanden i 2023. Denne vurdering vil foretages kort tid efter arrangementet.  

 

Vanløse Floorball, FFK og Frederiksberg Floorball har lavet et grundigt stykke arbejde med ansøgningen, som viser 

deres engagement i denne opgave. De kommer med en stor og organiseret frivilliggruppe. Tilskuerkapaciteten af den 

eneste skepsis, men dette kan løses ved at tømme hallen efter den første finale, så man sikrer bedst mulig og den 

mest intense opbakning til begge finaler (det vil stadig være muligt at købe en samlet billet). 

 

Derudover vurderes det interessant at lægge et stort floorballarrangement i hovedstaden, for at aktivere de mange 

spillere og klubber i hovedstadsområdet.  
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Bilag 2 

 

Titel: Floorballens dag – Et nationalt åbent hus arrangement med fokus på fællesskab og rekruttering 

 

Hvad går initiativet/ideen ud på? Hvad er det I gerne vil opnå og realisere? 

Floorball Danmark ønsker at teste leadgenerering i floorball ved at gennemføre et nationalt åbent hus-arrangement 

efter sommerferien. I løbet af dagen kan børnefamilier og unge prøve floorball af, ved enten at besøge et lokalt 

indendørs åben hus arrangement eller ved at droppe ind ved en udendørsbane, der er stillet op på fem centrale 

udendørssteder i Danmark. 

Med Floorballens Dag ønsker vi at opnå større synlighed af floorball og at sporten får en national rekrutteringsdag ved 

Floorballens Dag 

Hvorfor er dette initiativ vigtigt, og hvorfor ansøger I Initiativpuljen til 

dette? 

Floorball har som følge af COVID-19-restriktionerne set et øget frafald i eksisterende medlemskaber samt nye 

tilmeldinger, især fordi Floorball hidtil udelukkende har været en indendørssport.  

 

Når vi ønsker at teste et initiativ som Floorballens Dag, er det blandt andet for at se hvor stor rækkevidde og 

tilmelding vi kan skabe via målrettet lokal markedsføring igennem leadgenerering og hvordan vi fremover kan 

forlænge sæsonen i floorball ved brug af udendørsbaner.  

 

Vores erfaringer fra nedlukningen af indendørssporten har vist, at en udendørsbane har gjort en stor forskel for de 

klubber, der har investeret i en udendørsbane. Først og fremmest har det holdt klubben i gang og fastholdt 

medlemmer, dernæst har det indbragt flere medlemmer, da det for eksisterende medlemmer er et nyt, spændende 

koncept og for nye medlemmer er meget synlig markedsføring i lokalbilledet. I tabel 3 i vedlagte bilag, ses netop 

effekten hvad en udendørsbane kan betyde. Rungsted-Hørsholm investerede i sommeren 2020 i en bane, som de 

havde stillet op et centralt sted i Hørsholm. Sammenlignet med fem andre klubber i hovedstadsområdet, har 

Rungsted-Hørsholm som den eneste klub haft fremgang med 12 medlemmer, mens de andre klubber har mistet 

medlemmer. Data understøtter derfor hvilken betydning en udendørsbane kan have.  

 

Samstemmende fortæller klubberne yderligere at indgangsbarriererne er blevet mindre, fordi nye let kan se og prøve 

floorball, da udendørsbanen er synlig i bybilledet og ikke gemt væk i en hal. Derudover giver det mulighed for at 

forlænge sæsonen fremover fra april til september. Ligeledes kan banerne anvendes i forbindelse med byfester, 

markeder, sommerskole events mv.  
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Det vil derfor også være vigtigt for Floorball Danmark, at de ansøgte baner bruges og er synlige. Derfor vil Floorball 

Danmark indgå aftaler med foreninger om brugsret af banerne, hvor vi vil stille krav til brug af banen og samarbejde 

med andre foreninger. Derudover skal andre foreninger kunne booke banerne i løbet af sæsonen, således at banerne 

kan skabe synlighed og promovere floorball i bybilleder. Dette kan f.eks. være i forbindelse med byfester, markeder, 

events mv.  

 

Initiativet er således vigtigt at få testet, da det kan indeholde flere elementer inden for rekruttering (leadgenering, 

øget kendskabsgrad og synlighed i bybilledet) og fastholdelse (forlængelse af sæsonen).  

 

Andre sportsgrene som håndbold og ishockey har haft stor succes med en national dag for deres sport, og da floorball 

er en sport med relativt lave indgangsbarrierer, er det vores forventning at vi med dette initiativ vil tiltrække nye 

mennesker til sporten. 

Hvad er målsætningen med jeres initiativ/ide? Hvornår er det en succes? 

Vi vil gennem leadgenerering markedsføre det nationale åbent hus, som, hvis det bliver en succes, skal etableres som 

et årligt nationalt åbent hus-arrangement i august måned. Vores hypotese er, at vi, via målrettet promovering og 

deltagelse i de lokale indendørsevents af op imod 60 klubber, kan skaffe op mod 25 prøvemedlemmer pr klub. På 

landsplan er det 1.500 i alt med deltagelse af 60 klubber. 

Udendørsbanernes formål er at skabe synlighed, tiltrække nye medlemmer og øge kendskabsgraden til floorball. 

Derfor vil udendørsbanerne være en succes, hvis der i løbet af dagen fra 9-17 vil være 200 deltagere pr. bane, der har 

prøvet floorball og 10% der efterfølgende starter som prøvemedlem i den tilknyttede klub. 

 

Hvordan vil I opnå jeres mål? Hvem skal gøre det, og hvordan skal de gøre 

det? 

Floorballens Dag vil være inddelt i lokale events forankret i tilmeldte foreningers spillested og på fem centrale 

udendørssteder i Danmark, hvor en 10x20 meter udendørsbane vil blive stillet op.  

De indendørs lokale events vil ske ved, at alle floorballforeninger i maj 2021 vil få en invitation fra Floorball Danmark 

til at deltage på åbent hus-dagen. Foreningen forpligter sig til før eventet at booke hallen, deltage i opstartsmøde i 

juni, finde frivillige til dagen, lave lokal reklame for eventet via foreningens kanaler og ringe til folk, der har tilmeldt 

sig. Under eventet skal foreningen stå for den gode modtagelse, afvikling af dagen, samt sikre, at alle der kommer til 

eventet får en god oplevelse, og gøre reklame for foreningens tilbud. Klubben forpligter sig til efter eventet at følge op 

på tilmeldte og give feedback til Floorball Danmark om eventet.  

Det er vigtigt, at Floorballens Dag er forankret i samarbejdet med DGI Floorball og BDFL. I vores samarbejdsaftale med 

DGI Floorball har vi et målrettet fokus på børn og unge, og i BDFL er familiefloorball et koncept der udrulles i år. 
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Floorballens Dag vil således være med til at understøtte indsatser mellem organisationer, hvilket også vil betyde at der 

kan trækkes ekstra ressourcer på floorballens dag. Parterne vil derfor stå for udarbejdelse af al information til 

opstartsmødet, materiale til uddeling under arrangementet mv. Det er Floorball Danmarks opgave at teste 

leadgenering,  

Leadgeneringen vil udføres via intern ressource af vores kommunikationskonsulent, der har erfaring med 

leadgenering. Det vil ske via sociale medier hvor vi billigt og effektivt kan ramme vores børnefamilie-målgruppe efter 

lokalområde, alder og interesse. 

 

 


