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Fastsættelse af kamptidspunkter i MVP 
 

Denne vejledning giver dig som turneringsleder en vedledning i hvilke regler der er gældende for 

fastsættelse af kamptidspunkter og hvordan du fastsætter kamptidspunkter i MVP.  
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Turneringsleder 
Når du skal fastsætte kampe for din forening, så skal du have rettigheder som turneringsleder. Er du ikke 

turneringsleder og skal have rettigheder hertil, bedes du skrive til turnering@floorball.dk med oplysning om 

forening og email der ønskes rettigheder på. 

Generelle regler for fastsættelse af kamptidspunkter. 
For fastsættelses af kampe skal følge turneringsreglementet §4.8 

Det er enhver forenings ansvar at få afviklet deres hjemmekampe.  
 
Regler for fastlæggelse af kampe: 
Alle kampe skal afvikles i de uger, der inden turneringsplanlægningens start bliver dikteret af TUA. 
Kampene skal placeres således, at udehold får minimum én hel kalenderdag mellem sine kampe. Dvs. der 
må ikke placeres kampe på hinanden følgende kalenderdage. 
Ved dommerberettigede rækker skal kampene placeres parvis, således det er muligt at anvende samme 
dommerpar til begge kampe. Denne regel kan ikke fraviges af hensyn til transportomkostningerne. 
 
Såfremt der i samme hal og samme dag som en kamp i Floorball-Liga herrer eller 1. division herrer spilles 
flere kampe i Danmarksturneringen, skal der så vidt muligt ligge en kamp i direkte forlængelse af kampen. 
Kampe der kan ligge i forlængelse omfatter alle kampe i Danmarksturneringen, dog ikke kampe i 
ungdomsrækkerne U9 til U15. Med direkte forlængelse af hinanden menes der mindre end tre timer 
imellem kampenes officielle kamptidspunkter. 
 

Kampenes starttidspunkt skal ligge inden for nedenstående intervaller: 
- 0-10 km. hver vej: hverdage inkl. fredag: mellem kl. 18.30-21.30 weekend: mellem kl. 08.30-20.30 
- 11-50 km hver vej: hverdage inkl. fredag: mellem kl. 18.30-20.30 weekend: mellem kl. 09.30-20.30 
- 51-100 km hver vej: hverdage inkl. fredag: kl. 19.30 weekend: mellem kl. 10.00-19.30 
- Over 100 km hver vej: hverdage inkl. fredag: ingen* weekend: mellem kl. 12.00-17.00 
*Dog gælder for Liga herrer & Liga kvinder samt 1. div. herrer, at der kan placeres midtuge-kampe ml. kl. 
19.30-20.00, hvis afstanden er op til 200 km ml. de to spillesteders adresser. 
Ved tvivl om km afstanden, fastlægges denne af TUA.  
Er der planlagt kampe udenfor ovenstående tidsrum, skal udeholdet gøre indsigelser inden d. 1. september 
eller for kampe der programsættes løbende når turneringen afvikles senest 2 dage efter pågældende kamp 
bliver programsat. Gøres der ingen indsigelse, accepteres det planlagte kamptidspunkt. 
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Tid mellem kampe 
 

Storbane: 
Effektiv spilletid 3 x 20: Beregn 2½ time mellem hver kamp 
 
Løbende spilletid 3 x 20 minutter: Beregn 2 timer mellem hver kamp 
 
Løbende spilletid 3 x 15 minutter: Beregn 1½ time mellem hver kamp 
 

Mellembane – Stævneformat 

 
Ved 5 hold tilmeldt i en pulje er spilletiden 1x15 minutter: Beregn 20 minutter mellem hver kamp 

Ved 4 hold tilmeldt i en pulje er spilletiden til 2x10 minutter, med en pause på 4 min. Beregn 30 minutter 

mellem hver kampe 

Ved 3 hold tilmeldt i en pulje er spilletiden til 3x10 minutter, med to pauser på hver 4 min. Beregn 60 

minutter mellem hver kampe 

Regler for kampfastsættelse: 

Flytning af kampe inden 15. august 
Inden for termin 

Hvis kampfastsættelse ligger inden for termin (tirs-torsdag) og (lørdag til søndag) og inden for TUA angivne 

tidsfrist, skal kampfastsættelse ikke godkendes af modstander, og kampen vil blive opdateret med 

kamptidspunkt 

Uden for termin 

Ligger kampfastsættelse uden for termin, skal kampfastsættelse godkendes af modstander og vil i MVP få 

status som ”flytning i gang”.  

Flytning af kampe mellem d. 16. august til 31. august 
Fastlæggelse af kampe skal accepteres af modstander 

Flytning af kampe fra d. 1. september 
Efter denne dato kan kampe flyttes mod gebyr jf. TR §4.9 
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Brug af MVP til fastsættelse af kamptidspunkter 
I MVP er der en række menupunkter der kan hjælpe dig med at danne et overblik over kampene, samt er et 

værktøj til at fastsætte kampene 

1: Kampe 

2: Turneringer 

3: Kampafvikling 

4: Haltider: 
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1: Kampe 
I dette menupunkt kan du downloade klubbens hjemmebanekampe eller alle kampe til excel. Klik på én af 

to knapper i højre hjørne.  

Du kan derudover også sætte diverse filtrer. F.eks. kampe der mangler tid, flytning i gang mv.  

 

 
I nedenstående eksempel er klubbens hjemmebanekampe trukket ud i excel. Bemærk at udtrækket også 
viser de kampe, hvor man er arrangørforening, men ikke har et af klubbens hold med. Udtrækket kan give 
et overblik over klubbens hjemmebanekampe. Man kan ved fordel hvis man har mange kampe lave dato og 
tid i arket, før man taster det ind i MVP. 
 

 
 

2: Turneringer 
Du kan her få et overblik over de enkelte rækker i turneringen.  

Klik på knappen, som i nedenstående skærmbillede er omkranset af rød cirkel. 
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Alle rækker i Danmarksturneringen dukker op. Klik på kalendersymbolet i højre for at se kampene i den 

enkelte række.  

 

 

3: Kampafvikling 
I dette menupunkt er de kampen som klubben skal afvikle og som klubben skal fastsætte. Det er i dette 

menupunkt der kan sættes tidspunkter på kampene.  
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4: Haltider 
I dette menupunkt skal de tildelte haltider indtastes. Ved at indtaste klubbens haltider, kan MVPAPP 

automatisk fastsætte tiderne.  

 

 

Manuel fastsættelse af kampe i MVP. 
Gå til menupunktet kampvikling. 

Vælg den kamp der skal sættes tid på -> Følgende skærmbillede kommer op: 

 

Klik på ”Ret tid” 
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Vælg spillested

 

MVP tjekker om der ledige haltid, såfremt denne er indtastet i MVP. Ændrer evt. dato og ret tiden 

 

Klik på Gem -> Kampen gemmes nu med den nye tid.  

 

Automatisk fastsættelse af kampe 
Hvis klubben har indtastet haltider, kan MVP automatisk sætte tider på kampe. 

Gå til menupunktet kampafvikling og klik på knappen ”Fastsæt Kampe” 

 

Følgende skærmbillede kommer frem. 

 

Klik på Hold. 

Klubbens hold kommer op. Du kan her vælge at sætte op for alle kampe for klubben eller per hold. 
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Baneprioritet følger forenings baneprioritet. Dette er muligt at vælge per hold.  

 


