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 Ungdomsturneringsreglement for Floorball Danmark 

Vedtaget d. 29.maj 2021 – gældende fra sæsonen 2021/2022 

§ 1 – Godkendelse og gyldighed 

Ungdomsturneringsreglementet godkendes af Floorball Danmarks (FD) repræsentantskab. 
Reglementet gælder for alle ungdomsturneringer, der afholdes i FD regi.  
 
Forhold der ikke er beskrevet i ungdomsreglementet, der gælder turneringsreglementet. 

 
 § 2 – Ungdomsspiller 

Inddelingen er U5, U7, U9, U11, U13, U15 & U18. 

For at en spiller må deltage i en række, må denne ikke være fyldt nummerbetegnelsen for den 

pågældende række, inden d. 1. januar, i den sæson hvori turneringen begynder. 

En spiller er tilhørende i den højeste numeriske række, som denne er kvalificeret til at spille i, efter 

ovenstående definition. 

For pigespillere gælder: 
• at U13 piger må deltage i U11 drengerækken, 
• at U15 piger må deltage i U13 drengerækken, 
• at U18 piger må deltage i U15 drengerækken, 
• at U20 piger må deltage i U18 drengerækken, 
 
For følgende rækker spilles der ikke om DM: 
U11, U13 & U15.  
 

Anvendelse af yngre spillere 

Det er tilladt at benytte yngre spillere end det niveau holdet er tilmeldt. Dog med disse undtagelser: 

• Det er ikke tilladt at benytte U13 pige- og drengespillere og nedefter på U18 hold og opefter 

• Det er ikke tilladt at benytte U11 pige- og drengespillere og nedefter på U15 hold og opefter 

• Det er ikke tilladt at benytte U9 pige- og drengespillere og nedefter på U13 og opefter 

• Det er ikke tilladt at benytte U7 pige- og drengespillere og nedefter på U11 og opefter 
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• Det er ikke tilladt at benytte U5 pige- og drengespillere og nedefter på U9 og opefter 

 

Dispensationsprincipper ældre spillere 
Dispensation gives som udgangspunkt kun til spillere der er 1 år for gamle til rækken. 
 
Herudover vurderes en dispensation ud fra følgende forhold: 

• Spilleren skal have mulighed for at spille floorball, hvis der ikke er andre hold på hans niveau i 
foreningen – fastholdelse af ungdomsspillere i sporten 

• Spillerens venner fra skoleklassen el. lign. spiller alle på holdet – socialt hensyn 

• Spilleren må ikke gå hen og blive en væsentlig forstærkning for holdet 

• Dispensation kan ansøges løbende i sæsonen 
 
Spillere der er 2 år for gamle til rækken kan i helt specielle tilfælde opnå dispensation, hvis der er tale 
om et psykisk, fysisk eller særligt socialt hensyn alene. 
 
Der kan maksimalt anvendes 2 spillere på dispensation pr. hold pr. kamp, men der kan godt ansøges 
om flere dispensationer. 
 
Spillere med dispensation til U15 eller U18 rækken, kan uden dispensationen bortfalder bruges i 
seniorrækker 
 
Deltager en spiller med dispensation i turneringskampe i ældre ungdomsrækker, vil dispensationen 
automatisk bortfalde  
 
Skønner TUA, at en dispensationsspiller har en urimelig og afgørende indflydelse på kampene i den 
pågældende række, blandt andet på baggrund af foreningshenvendelser, kan dispensation fratages 
med øjeblikkelig virkning. 
 
Alle dispensationsansøgninger fremsendes via mail til TUA. Her skal foreningen fremføre holdbare 
argumenter for, hvorfor dispensationen søges. Der må forventes et par arbejdsdage til behandling af 
en dispensationsansøgning. 
 
Dispensationen skal kunne fremvises ved forlangende. 
 
 
§ 3 – Fælles turneringsregler 

Regler, der gælder specifikt for den enkelte ungdomsrække, fremgår af følgende 

bestemmelser:  
 
U5/U7/U9 – se § 4 
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U11 – se § 5 
U13 Storbane – se § 6 

U15 Storbane – se § 7 
U13, U15, og U18 mellembane se § 8 
U18 – se § 9 

 
Principper for ungdomsturneringen i rækkerne U11 til U15 

Sæson: Løber fra september til maj 

 
Turnering: Afvikling af alle kampe i en række og pulje, hvor alle møder hinanden lige mange gange, 
som afgør en given placering. Der er 3-4 turneringer på en sæson. 
 
Række: Udtryk for et bestemt niveau, hvor hold på samme niveau indplaceres i en turnering. 
 

Pulje: Opdeling af hold i samme række, som er inddelt i to puljer efter geografiske afstand. 

Struktur for ungdomsturneringen 
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A-række 

Denne række er øverste niveau i en given årgang i Floorball Danmarks ungdomsturnering. Der er to A-

rækker i landet i hver årgang. En øst for Storebæltsbroen, og en Vest for Storebæltsbroen. Her 

indplaceres de 4, i udgangspunktet, bedste hold i henholdsvis Øst og Vest. 

Floorball Danmark påsætter dommere til kampene i A-rækken. Afregning af dommeromkostning følger 

TR§4.21 

Når alle kampe er afviklet, så bliver nr. 1 og 2 i A-rækken, og nr. 3 og 4 rykker ned i B-rækken i næste 

turnering. Er der kun én B-række, så rykker kun nr. 4 ned i B-rækken i næste turnering. 

I næste turnering møder de blivende hold i A-rækken oprykkerne fra B-rækken, og så fremdeles indtil 

sidste turnering er afviklet i en sæson, hvor efter placeringerne i årets sæson afgøres. Ved denne 

struktur er det muligt for et hold som starter i C-rækken, at vinde A-rækken i sidste turnering. 

Der skal altid indplaceres 4 hold i A-rækken, medmindre andre forhold gør sig gældende. 

Indplaceringen i første turnering i en sæson afgøres ved: 

1. Klubben tilmelder et hold i A-rækken, hvis klubben vurderer at holdet kan begå sig her. 

a. Ved mere end 4 tilmeldte hold A-rækken, har TUA ansvaret for indplacering af hold i A-rækken ud 

fra kriterier som klubbernes tidligere placeringer i årgangen og eventuelle argumenter fra klubbernes 

side. Der kan, som udgangspunkt, ikke indplaceres to hold fra samme klub i A-rækken i første 

turnering. 

2. Hold som er tilmeldt A-rækken, men ikke bliver indplaceret her, bliver i udgangspunktet placeret i B-

rækken. Dog kan TUA vælge at indplacere et hold på et lavere niveau, hvis det vurderes at andre hold 

har et højere niveau. 

3. Efter offentliggørelsen af indplaceringen, kan klubberne rette klage, og argumentere, mod 

indplaceringen i op til tre dage efter. Klagen stiles til TUA, som efter dialog med klubberne træffer 

beslutningen på baggrund af klagen. 

B-, C-, D-rækker mv. 

Der kan være op til fire B-, C-, D- mv. rækker i landet i hver årgang. To øst for Storebæltsbroen, og to 

Vest for Storebæltsbroen. 

Der kan være op til to puljer i hver række. I hver pulje skal der altid indplaceres 4 hold, medmindre 

andre forhold gør sig gældende.2 
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Der kan tilmeldes nye hold løbende i sæsonen indenfor fastsatte frister i forhold til næste turnering. 

Nye tilmeldte hold indplaceres altid i laveste række. 

Holdene indplaceres i puljerne efter geografisk afstand i en given række. Det betyder også, at et hold 

som forbliver i samme række i næste turnering kan flyttes over i den anden pulje, såfremt geografien 

bestemmer dette. 

Det er hjemmeholdet som har ansvar for påsætning af uddannede dommere til hjemmekampe. 

Når alle kampe er afviklet i en turnering, så rykker nr. 1 automatisk op i rækken over i næste turnering, 

og nr. 4 rykker ned i rækken under i næste turnering. Er der ingen række under, så bliver nr. 4 i samme 

række i næste turnering.  

Klubben kan i særlige tilfælde få dispensation til ikke at rykke op, og skal kontakte TUA.  

Tilfælde kan være:  

1. Spillere er stoppet 

2. Træner stoppet 

 

I næste turnering møder de blivende hold i rækken nedrykkerne fra rækken ovenover og oprykkerne 

fra rækken nedenunder, og så fremdeles indtil sidste turnering er afviklet i en sæson, hvor efter 

placeringerne i årets sæson afgøres. Det betyder eksempelvis også, at de to nedrykkere fra A-rækken 

kan blive placeret i samme B-række pulje, såfremt geografien bestemmer dette. Ligeledes kan to 

oprykkere fra rækken under placeres i samme pulje, såfremt geografien bestemmer dette. 

Indplaceringen i første turnering i en sæson afgøres ved: 

1. Klubben tilmelder sit hold i den række, hvor klubben vurderer at holdet kan begå sig. 

a. Ved mere end 8 tilmeldte hold i en række, har TUA ansvaret for indplacering af hold i rækken ud fra 

kriterier som klubbernes tidligere placeringer i årgangen og eventuelle argumenter fra klubbernes side. 

Der kan indplaceres to eller flere hold fra samme klub i samme række i første turnering. De bør 

placeres i hver sin pulje hvis geografien tillader det. 

2. Hold som er tilmeldt en række, men ikke bliver indplaceret her, bliver i udgangspunktet placeret i 

rækken under eller over. Dog kan TUA vælge at indplacere et hold på et lavere niveau, hvis det 

vurderes at andre hold har et højere niveau. 
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3. Efter offentliggørelsen af indplaceringen, kan klubberne rette klage, og argumentere, mod 

indplaceringen i op til tre dage efter. Klagen stiles til TUA, som efter dialog med klubberne træffer 

beslutningen på baggrund af klagen. 

Kriterier for rækkeinddeling 

Der skal altid fyldes op af hold fra toppen og så ned, med minimalt 3 hold og maksimalt 4 hold i en 

pulje. Eneste undtagelse er ved 5 hold tilmeldt en årgang. 

Ved 5 hold tilmeldt en årgang, laves kun én A-række. 

Ved 6 hold tilmeldt en årgang, laves en A-række og en B-række med tre hold i hver række. 

Ved 7 hold tilmeldt en årgang, laves en A-række med fire hold og en B-række med tre hold. 

Ved 8 hold tilmeldt en årgang, laves en A-række og en B-række med fire hold i hver række. 

Ved 9 hold tilmeldt en årgang, laves en A-række og to B-rækker med tre hold i hver pulje. 

Ved 10 hold tilmeldt en årgang, laves en A-række med fire hold, og to B-rækker med tre hold i hver 

pulje. 

Ved 11 hold tilmeldt en årgang, laves en A-række med fire hold, og to B-rækker med henholdsvis fire 

hold i den ene pulje og tre hold i den anden pulje. 

Ved 12 hold tilmeldt en årgang, laves en A-række og to B-rækker med fire hold i hver pulje. 

Ved 13 hold tilmeldt en årgang, laves en A-række med fire hold, to B-rækker med tre hold i hver pulje, 

og en C-række med tre hold osv. 

Ved 14 hold tilmeldt en årgang, laves en A-række med fire hold, to B-rækker med fire hold i den ene 

pulje og tre hold i den anden puje, og en C-række med tre hold osv. 

Ved 29 hold eller flere i en årgang, oprettes Række E osv. 

Undtagelser ved færre eller nye tilmeldte hold: Hvis færre/flere hold er tilmeldt næste turnering, kan 

TUA annullere en nedrykning, så der altid er 3-4 hold i en række. TUA kan ligeledes rykke et ekstra hold 

ned til rækken under, så der altid er 3-4 hold i en række. En oprykning kan ikke annulleres. TUA skal 

altid vurdere hvad der sportsligt og geografisk giver mest mening i forhold til afvikling af potentielt lige 

og udviklende kampe. Der kan også blive tale om ekstra oprykning, hvis der tilmeldes flere ekstra hold 

til turneringen 2 eller senere 
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Anvendelse af beskyttelsesbriller 

Alle spillere under 18 år skal anvende enten CE-godkendte beskyttelsesbriller eller blot CE-godkendte 
briller med styrke i alle Floorball Danmarks aktiviteter. 
 
Overholdes disse sikkerhedsregler ikke vil den pågældende spiller af dommerne blive sanktioneret jf. 
følgende rækkefølge: 

• Advarsel om at få brillerne på 

• 2 min. holdstraf (SR 605, stk. 25) 

• 2 min. holdstraf + 10 min. personlig straf (SR 610, stk. 1) 

• M2 (615, stk. 3) 
 
Ovenstående holdstraffe gælder for rækker U15 og U18. I rækkerne under gælder bestemmelse for 
personligstraf.  
 

  

§ 4 U5/U7/U9 
 

Reglementet for U5/U7/U9 følger bestemmelserne i Floorball Danmarks Kidzliga 
stævnekoncept, der kan læses på floorball.dk. Den arrangerende forening af et 

Kidzliga stævne kan efter aftale med Floorball Danmark, afvige fra 
bestemmelserne i konceptet.   

 
§ 5 – U11 

 
Banen, spilletid og deltagere 

 
Banens dimensioner skal være indenfor intervallet L:28-30 m – B:15-16 m. 
Markering af 

udskiftningsområde på langsiden skal være 7 meter i længden målt 4 meter fra 
baglinjen. 

Markering af målfelt og face-off punkter følger de almindelige bestemmelser i 
spillereglerne.  

 
Dispensation til brug af andre banestørrelser kan ansøges til TUA. 

Dispensationsansøgningen skal senest være i hænde hos TUA en uge før 
turneringsstart.  

 
Spilletiden er løbende 3 x 10 min. med to pauser på hver 2 min. 

 
Der spilles 5 mod 5, dvs. 4 markspillere og 1 målmand, og på mål svarende til 

90x120 cm.  
 
Der må maksimalt være 14 spillere på holdkortet.  
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Udvisning. En udvisning er en personligstraf til spilleren og følgende er gældende. 
2min:  
Ved en forseelse på 2 min, sendes spilleren, der har begået forseelsen, ud på 

holdets egen spillerbænk. Udvisningstiden registreres på scoretavlen.  
Det er holdledelsen opgave at fortælle spilleren hvad spilleren har gjort forkert. 

Den udviste spiller erstattes straks af en spiller fra udskiftningsbænken. 
Forseelsen registreres ikke i protokollen. 

5min:  
Ved en forseelse på 5 min, sendes spillere, der har begået forseelsen, ud i 5 

minutter på holdets egen spillerbænk. Udvisningstiden registreres på scoretavlen.  
Det er holdledelsen opgave at fortælle spilleren hvad spilleren har gjort forkert.  

Den udviste spiller erstattes straks af en spiller fra udskiftningsbænken. 
Forseelsen registreres ikke i protokollen. 

2+10:  
Ved en forseelse på 2+10, sendes spilleren, der har begået forseelsen, ud i 12 

minutter på holdes egen spillerbænk.  Udvisningstiden registreres på scoretavlen.  
Det er holdledelsen opgave at fortælle spilleren hvad spilleren har gjort forkert.  

Den udviste spiller erstattes straks af en spiller fra udskiftningsbænken. 
Forseelsen registreres ikke i protokollen. 
 

Matchstraf:  
Ved en matchstraf, sendes spilleren, der har begået forseelsen, ud af hallen.  

Den udviste spiller erstattes straks af en spiller fra udskiftningsbænken. 
Forseelsen registreres i protokollen. 

 
 

 
Kampafvikling 

 
Hvert hold i en række/pulje afholder ét hjemmebanestævne. Ved hvert stævne spiller alle mod alle. 

Når alle hold har afviklet et hjemmebanestævne, afgøres stillingen. 

 

Der spilles 3x10 minutter, med 2 minutters pause mellem perioderne. Der spilles kun effektiv spilletid 

de sidste 3 minutter af 3. periode.  

Til et hjemmebanestævne må påregnes følgende tidsforbrug inkl. bandeopsætning og nedtagning:  

Ved 3 hold – ca. 3 timer  

Ved 4 hold – ca. 5 timer 

 

For de enkelte puljer kan de deltagende hold søge til TUA om at fravige fra kampafviklings spilletiden.  
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§ 6 – U13 storbane 
 

Banen, spilletid og deltagere 
 

Banens dimensioner skal være indenfor intervallet L:40 m – B:20 m.  
 

Markering af målfelt og face-off punkter følger de almindelige bestemmelser i 
spillereglerne. 
Spilletiden er 3 x 15 min. med to pauser på hver 5 min. Der spilles kun effektiv 

spilletid de sidste tre min. af 3. periode. 
 

Der spilles 6 mod 6, dvs. 5 markspillere og 1 målmand, og på mål svarende til 
115x160 cm. 
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Udvisning: 
 

Udvisning. En udvisning er en personligstraf til spilleren og følgende er gældende. 
2min:  
Ved en forseelse på 2 min, sendes spilleren, der har begået forseelsen, ud på 

holdets egen spillerbænk. Udvisningstiden registreres på scoretavlen.  
Det er holdledelsen opgave at fortælle spilleren hvad spilleren har gjort forkert. 

Den udviste spiller erstattes straks af en spiller fra udskiftningsbænken. 
Forseelsen registreres ikke i protokollen. 

5min:  
Ved en forseelse på 5 min, sendes spillere, der har begået forseelsen, ud i 5 

minutter på holdets egen spillerbænk. Udvisningstiden registreres på scoretavlen.  
Det er holdledelsen opgave at fortælle spilleren hvad spilleren har gjort forkert.  

Den udviste spiller erstattes straks af en spiller fra udskiftningsbænken. 
Forseelsen registreres ikke i protokollen. 

2+10:  
Ved en forseelse på 2+10, sendes spilleren, der har begået forseelsen, ud i 12 

minutter på holdes egen spillerbænk.  Udvisningstiden registreres på scoretavlen.  
Det er holdledelsen opgave at fortælle spilleren hvad spilleren har gjort forkert.  

Den udviste spiller erstattes straks af en spiller fra udskiftningsbænken. 
Forseelsen registreres ikke i protokollen. 
 

Matchstraf:  
Ved en matchstraf, sendes spilleren, der har begået forseelsen, ud af hallen.  

Den udviste spiller erstattes straks af en spiller fra udskiftningsbænken. 
Forseelsen registreres i protokollen. 

 
Kampafvikling 

 
Holdene spiller 2 kampe mod hinanden i en turnering – 1 hjemmekamp og 1 udekamp.   

Skal to hold fra samme klub spille mod to hold fra samme klub, eller omegn, skal de kampe placeres på 

samme dag i bedst muligt omfang, så der kan arrangeres samkørsel eller lignende.  
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§ 7 – U15 Storbane 
Banen, spilletid og deltagere  

 
Banens dimensioner skal være indenfor intervallet L:40 m – B:20 m.  

Markering af målfelt og face-off punkter følger de almindelige bestemmelser i 
spillereglerne. 

Spilletiden er 3 x 15 min. med to pauser på hver 5 min. Der spilles kun effektiv 
spilletid de sidste tre min. af 3. periode. 

 
Der spilles 6 mod 6, dvs. 5 markspillere og 1 målmand, og på mål svarende til 

115x160 cm. 
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Kampafvikling 

 
Holdene spiller 2 kampe mod hinanden i en turnering – 1 hjemmekamp og 1 udekamp.   

Skal to hold fra samme klub spille mod to hold fra samme klub, eller omegn, skal de kampe placeres på 

samme dag i bedst mulig omfang, så der kan arrangeres samkørsel eller lignende.  

 

 

§ 8 – U13, U15 og U18 mellembane 
 
Rækkerne følger reglerne i mellembane turneringsreglementet.  
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§9 – U18 Bane 

 
I U18 rækken tilstræbes det, at hvert hold mødes mindst to gange. 
Det tilstræbes, at alle tilmeldte hold skal have programsat min. 14 

turneringskampe. 
Ovenstående antal kampe er kun en hensigt, da der godt kan forekomme et 

lavere antal kampe pga. for få deltagere. 
 

 
 


