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Baggrund 

Formålet med dette dokument er kort at beskrive betydningen og baggrunden for nogle af de ændringer, 

der er foretaget i den nye udgave af IFFs spilleregler og derfor være en støtte for medlemsforeningerne i at 

finde en passende oversættelse. 

Processen 

Processen startede tidligt i 2020, da alle nationale forbund blev inviteret til at foreslå regelændringer. IFF 

Referencegruppen, bestående af repræsentanter fra IFF-kontoret, Rules and Competition Committee 

(RACC), Idrætskommissionen og trænere sammen med IFF Rules Group foreslog herefter IFFs 

Centralbestyrelse, hvilke forslag der skulle testes, for at analysere nærmere og evt. gennemføre. 

Derfra analyserede Regelgruppen de foreslåede ændringer, skrev ny regeltekst og efter en række møder og 

feedbackrunder begyndte en ny udgave af spillereglerne at blive dannet. Den endelige beslutning blev 

truffet af IFFs centralbestyrelse den 5. september 2021. 

Generelle redaktionelle ændringer 

Kønsneutral 

Spillereglerne er nu kønsneutrale, og pronomenet han bruges ikke længere i reglerne. 

Ordliste 

En ordliste over almindelige floorball-udtryk er blevet tilføjet. Dette er en ændring, der har til formål at 

gøre reglerne lettere at forstå for dem, der er nye til floorball, og for bedre at definere begreber, der bruges 

i regelbogen. 

Regelændringer, der påvirker mange regler 

2+2- i stedet for 5-minutters holdstraf 

Den tidligere 5-minutters holdstraf erstattes af en 2+2-minutters holdstraf. Implementeringen af denne 

ændring indebærer de nye vilkår for mindre og større hold. Håndteringen af større hold-straffe er 

udtømmende defineret i reglerne 603, 605 og 606. Disse ændringer vil ikke blive kommenteret individuelt i 

hver regel, der er berørt. 

Baggrunden for denne ændring er, at en 5-minutters holdstraf ofte afgjorde spil i floorball og derfor 

sjældent blev håndhævet. Som følge heraf blev alvorlige forseelser ofte straffet med 'kun' en 2-minutters 

holdstraf. Ved at sænke sværhedsgraden og virkningen af hold-straffen en smule, skal alvorlige forseelser 

oftere blive straffet korrekt, og spillere justerer over tid deres spil på grund af den højere risiko for en 

større straf. 
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Nøgleord til fysisk spil 

Nøgleordene skødesløs, hensynsløs, voldelig og brutal – svarende til mindre hold straf (2- minutter), store 

hold straffe (2+2-minutter) og to forseelser, der fører til en match straf – introduceres. Disse ændringer vil 

ikke blive kommenteret individuelt i hver regel, der er påvirket. 

Baggrunden for denne ændring er, at ordlyden i reglerne vedrørende fysiske lovovertrædelser var 

inkonsekvente og derfor svære at forstå og oversætte korrekt. I de nye regler introduceres de fire nøgleord: 

skødesløs, hensynsløs, voldelig og brutal, hvilket svarer til de tre strafniveauer: mindre, større og 

matchstraffe, hvor voldelig og brutal betragtes som forskellige forseelser, hvilket fører til samme straf. 

Kommentarer til udvalgte regler 

Kapitel 1 - Bane 

107.1 Flyttet fra kapitel 4, da bolden ikke anses for udstyr på samme måde som f.eks. staven, men derimod 

som en del af banen, som f.eks. målbure. 

Kapitel 5 – Faste situationer 

503.9 (gammel nummerering) Regel fjernet og 503.11 (ny) regel. Ændringer på grund af regelændringen 

om, at spillet genoptages med et frislag efter en forsinket straf. 

 

507.1 Ingen regelændring. Herunder berøring mod modstanderens krop, som ikke tidligere var dækket af 

regelteksten (tilpasning til praksis). 

 

507,8 (gammel nummerering) Regel fjernet. En spiller har nu lov til at sparke bolden mere end én gang. 

 

507.19 og 507.20 Ingen regelændring. Begrebsafklaring: Ordlyden ”passivt spil” bruges under spil og 'udsat 

spil', når spillet afbrydes. 

 

507,20 Regelændring. Det er en forseelse at spille systematisk passivt bag den imaginære forlængede 

mållinje i stedet for bag målburet. 

 

507,22 Ny regel. Ændring på grund af regelændringen om, at spillet genoptages med et frislag efter en 

forsinket straf. 
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508.3 Regelændring. Målmanden skal være i målmandsområdet, når et straffeslag starter. 

 

508.4 Præcisering. Et straffeslag er slut, når bolden krydser den imaginære forlængede mållinje. 

 

Kapitel 6 

Generelle ændringer i 602-604 for at gøre hele kapitlet mere logisk struktureret: 
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605.1 Ingen regelændring. Inklusiv slag mod modstanderens krop, som ikke tidligere var omfattet af reglen 

(tilpasning til praksis). 

 

605.13 Regelændring. En markspiller bør kun straffes, når forseelsen er begået for at opnå en betydelig 

fordel, f.eks. ikke når han glider og kortvarigt berører gulvet med hånden, mens han spiller bolden. 

 

605.21 Præcisering. Definere ”sent” efter pause. 

 

605,25 Regelændring. En spiller behøver ikke at samle en knækket stav op fra banen, før spillet er afbrudt. 

En spiller må dog stadig ikke deltage i spillet med en knækket stav eller uden en stav. 

 

611-614 Matchstraf er forenklet ved kun at have to forskellige niveauer: Teknisk matchstraf og Matchstraf. 

Den Tekniske matchstraf dækker over forseelser af mere teknisk karakter f.eks. ikke-godkendte stave, for 

meget hook og når en spiller ikke er noteret i kampprotokollen. Den tekniske matchstraf skal, udover den 

medfølgende store holdstraf og udvisning i resten af kampen, ikke føre til yderligere straf for spilleren. 

 

Den nye matchstraf består af både de forseelser, der fører til den gamle matchstraf 2 og 3. Udover den 

medfølgende store holdstraf og udvisningen for resten af kampen, skal alle matchstraffe føre til udvisning 

fra den efterfølgende kamp i samme konkurrence. Forvaltningsmyndigheden fastsætter betingelser og 

rutiner for eventuel yderligere straf af de lovovertrædelser, der fører til matchstraf. 

Baggrunden for denne ændring er, at flere nationale forbund har anmodet om, at matchstraf skal forenkles. 

Der er også stor forskel på, hvordan yderligere straf vedrørende matchstraf håndteres juridisk i forskellige 

lande, og derfor er der behov for en eventuel tilpasning. 

 

Kapitel 7 

702.1 Præcisering. At definere et selvmål. 

 


