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Referat af TU-møde d. 2. februar kl. 17.30 i Fangel 

 
 
Dagsorden 

 
1. Drøftelse af karantænesystemet 

På baggrund af flere foreningers utilfredshed på struktur- og budgetmødet i januar drøftede TU reglerne 

omkring omfang af strafudmåling, hvor der bl.a. var indhentet inspiration fra andre forbund samt den 

generelle procedure fremadrettet.  

TU ønsker, at karantænereglerne og omfanget af disse straffe samles helt under Disciplinærudvalget i Lovene og 

udgår af TR, således Disciplinærudvalget får kompetence til at give den komplette strafudmåling i forbindelse 

med M3 sager. Disciplinærudvalget får også kompetence til at pålægge sanktioner, hvis en forening overtræder 

allerede udmålte straffe. 

DaFU’s sekretariat skal dog stadig være det administrative bindeled mellem dommere, forening og 

Disciplinærudvalget. 

Bestyrelsen har i øjeblikket iværksat en undersøgelse i Disciplinærudvalget med henblik på at få udformet nogle 

retningslinjer for, hvordan en karantæne bliver tildelt. 

 

2. Drøftelse af dispensation 

Som dispensationssystemet er nu, gives ingen hjemmel til at genbehandle en dispensation, hvis der 
ansøges på ny. Dvs. har en spiller været brugt i en højere rangerende kamp er dispensationen dermed 
bortfaldet. Dette kan der ikke ændres ved i Danmarksturneringens rækker. 
Der er fra Sæby ansøgt, om en spillers dispensation, der er bortfaldet i turneringsregi, kan opnås til 
Landsstævnet.  
TU har vendt den pågældende sag. I og med Landsstævnet er et enkeltstående stævne og ikke er en del af 

Danmarksturneringen, vil Sæby kunne opnå dispensation på spilleren til U13 holdet alene til Landsstævnet. 

 

3. Indberetning af resultater og kampprotokol 

På struktur- og budgetmødet blev der af foreningerne givet udtryk for, at det ikke var i orden at 
bødesanktionere for indberetning af ulæselige kampprotokoller. Blev påpeget, at App var svær at anvende 
ved at tage foto.  
Der er taget dialog til udbyder med henblik på at lave et min. på 200KB upload og max. på 4MB upload. 

Herudover cutter den rammen oppe og nede samt kvaliteten er i gang med at blive forbedret.  

Systemet er stadig i en indkøringsfase og der arbejdes løbende på forbedringer. TU kan på det nuværende 

grundlag ikke tage bøder for ulæselige kampprotokoller. 

 

4. Herre Liga struktur 

På baggrund af tilbagemeldingerne fra strukturmødet i Helsingør d. 30. januar har TU fået et klart signal 
fra østklubberne om, at der ikke er basis for en Landsdækkende Liga allerede fra kommende sæson. 



 

 

Dansk Floorball Union ǀ Idrættens Hus ǀ Brøndby Stadion 20 ǀ 2650 Brøndby ǀ dafu@floorball.dk ǀ floorball.dk 

Brøndby, 9. februar 2016 

Side 2 

Ligaen er pt. kun på 8 hold og yderligere to foreninger har meldt klart ud de ikke ønsker at deltage i den 
nuværende form. Herudover er der ikke opbakning til Ligaen i dens nuværende form fra nogen 1. 
divisionsklubber. En Liga på 6 hold var ingen på mødet tilhængere af og den generelle melding var 
følgende: 

• Vi må træde et skridt tilbage og bygge fundamentet op med en Liga i region øst og region vest 
• Tilmeldingsrækker til og med 2. division 
• 2. hold kan deltage i 1. division, men ikke på bekostning af 1. hold 
• Længere turneringsafvikling – flere kampe 
• Der skal sættes krav til Liga/1. divisionsforeninger 

 
TU har på baggrund af ovenstående gjort sig følgende tanker omkring strukturen fra sæsonen 16/17: 
 

Øst 

8 hold Liga – grundspil med 21 kampe (lidt flere kampe og færre midtuge kampe gør sæson længere) 
8 hold 1. div. - grundspil med 21 kampe (lidt flere kampe og færre midtuge kampe gør sæson længere) 
Kvalspil nr. 7-8 Liga og nr. 1-2 1. div. om to pladser i Ligaen – alle mod alle over 6 runder/kampe 
ude/hjemme. 
Øvrige rækker og kvalifikationsspil er uændrede i deres struktur. 
Vigtigt at give flere grundspilskampe og gøre sæsonen længere. Med udvidet kvalifikationsspil stadig 
mulighed for 1. divisions hold på spring, at måle sig med Liga hold. 
TU sender oplæg ud til foreningerne ud fra ovenstående. 
 
Med denne struktur in mente drøftede TU et gebyr for deltagelse.  
Drøftet mulighed for at sænke gebyret til 15.000,- for Liga. Halv pris for deltagelse den 1. sæson for hold 
der rykker fra 1. div. til Liga, dvs. kr. 7.500,-. 1. division skal koste kr. 7.500,-. Øvrige rækker uændret på kr. 
5.000,-. 
Det kræver en nærmere udregning om økonomien er til det. 
 
TU udsender info til vest klubber omkring nyt møde 3-4 uger fra d.d. Målsætningen er at få klubberne til at 
få medinvolvering i forhold til strukturen i vest set i lyset af den fastlagte øst og vest rækkeopdeling, som 
øst klart foretrækker. 
 
Vedr. krav til at spille i Liga og 1. div. bliver dette drøftet på kommende Ligaudvalgsmøde. 
 

5. Dame struktur 

 

Øst 

Der har været afholdt dame strukturmøde for øst i Hvidovre d. 31. januar og følgende blev drøftet: 
Opbakning til at fastholde Ligaen med en struktur på 8 hold. Det er et klart ønske at bibeholde så mange 
hold i rækkerne, da fordelingen af spillere bliver jævnet ud på holdene. 
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Flere modeller blev diskuteret og det endte ud med følgende modeller: 
A:  Én liga med 7-8 hold – 18-21 kampe i grundspillet  

Én 1. division med 7-9 hold – 16-18 kampe i grundspillet  
B: Én liga med 7-8 hold - 18-21 kampe i grundspillet 

Én 1. division med 5-6 hold – 15-16 kampe i grundspillet 
Én 2. division med 4-6 hold – 12-15 kampe i grundspillet 

 
TU har noteret, at det er vigtigt, at der afholdes et langt grundspil. For at imødekomme dette, kan det ikke 
blive et langt kvalifikationsspil. 
De fire bedst placerede hold går i slutspillet. Lavest placerede hold i Liga spiller kvalifikationsspil mod nr. 1 
fra 1. division over to kampe. 
Der blev ønsket, at pladserne 5-7 spiller et ekstra mellemspil for at gøre sæsonen længere, men i og med 
grundspillet øges med ca. 1 måned, mener TU dette burde imødekomme ønsket. 

 
Mulighed for at spille med tre spillere fra andre foreninger med tilknytning til andre turneringshold, som en 
fast dispensationsmulighed blev drøftet på mødet. 
TU er ikke for en sådan dispensation, da det kan give en usportslig afgørelse af kampene. En 
turneringsaktiv forening kan dog godt lave samarbejde med en forening, der ikke er turneringsaktiv, med 
det formål at kunne stille hold. De kan blot placere deres spillerlicenser i den turneringsaktive forening. 
Ønsker to foreninger at aftale, at der anvendes spillere med spillerlicens i anden forening, kan TU ikke 
modsætte sig, da TU først kan reagere, hvis der nedlægges protest af en af de to foreninger i kampen. 
 
FFK har taget initiativ til at afholde et motionsstævne i april. 
 
Vest 

Der har været afholdt dame strukturmøde for vest i Århus d. 31. januar og følgende blev der bred enighed 
om fra de deltagende på mødet og som TU ligeledes gav opbakning til: 
Opdeling i en Nord og Syd række. 
Grundspil frem til midten af februar ude/hjemme i alt ca. 14 kampe. Herefter mellemspil, hvor de to bedste 
fra Nord og Syd mødes ude/hjemme og får i alt 6 kampe. Disse spiller om pladserne 1-4 i slutspillets 
kvartfinaler fra vest. 
Kvalifikationsspil med øvrige hold således: 
Nr. 3-4 Nord og nr. 3-4 Syd spiller om pladserne 1-4 i 1. division – spilles som ude/hjemme i alt 6 kampe. 
Vinder får en pokal for at vinde 1. division. 
Nr. 5-6 Nord og nr. 5-6 Syd spiller om pladserne 5-8 i 1. division – spilles ude/hjemme i alt 6 kampe. 
Nr. 7-8 Nord og nr. 7-8 Syd spiller om pladserne 9-12 i 1. division – spilles ude/hjemme i alt 6 kampe. 
TU får hjemmel til at ændre på kvalifikationsspillet afhængig af tilmeldingerne. 
 

 

 



 

 

Dansk Floorball Union ǀ Idrættens Hus ǀ Brøndby Stadion 20 ǀ 2650 Brøndby ǀ dafu@floorball.dk ǀ floorball.dk 

Brøndby, 9. februar 2016 

Side 4 

6. Udstyrsaftaler 

På Struktur- og budgetmødet blev forespurgt hvad TU har i sinde at gøre for klubber med udstyrsaftaler, 

når dette ikke er omfattet af TR og dermed ikke kan fastholde en spillerlicens. 

TU henholder sig til DIF’s udmelding på området. Der kan kun laves én spillerkontrakt og det er den nuværende 

DaFU-standardspillerkontrakt. TU kan ikke lave udstyrskontrakter, her må TU henvise til civilretlige aftaler der må 

laves mellem spiller og forening. 

7. Flexrække reglement 

Hvidovre har fremsat forslag til ændring af flexreglerne, hvor der ønskes: 
• Maks. 2 spillere fra A-hold må benyttes 
• En spiller der er en årgang over den spilleberettiget alderstrin, må kun benyttes såfremt klubben 

ikke har et hold tilmeldt rækken over eller har en dispensation til at spille i rækken 
TU ønsker ikke at ændre på de nuværende regler, da der skal være den store fleksibilitet i rækkerne for at få dem 

afviklet. TU appellerer til lederne i foreningerne, at de skal være opmærksomme på, at dette er et fleksibelt 

produkt og kan løses i dialog med hinanden. TU henviser i øvrigt til A-rækker og evt. med dispensation til to 

spillere, hvis man ønsker helt lige konkurrence. 

 

8. Viborg damehold kampafvikling 

Viborgs damehold havde en uheldig afslutning på deres damekamp mod Aalborg Flyers. 
TU har på baggrund heraf sendt en sag til dommerudvalget omkring afviklingen, hvor dommerne fløjter 
kampen af 11 sekunder før tid. Der bliver ikke nedlagt protest, så den kan ikke forfølges i henhold til TR. 
Dommerudvalget har talt med dommerne og har fortalt, hvordan de skulle have ageret i situationen, således en 

kamp ikke fløjtes af inden kamptiden er slut. 

Viborg har fået besked fra Dommerudvalget omkring den interne håndtering af sagen.  

 

9. Evt. 

Andreas Jarl Tønsberg siger tak for samarbejdet i TU og går af fra d.d. TU ønsker Andreas det bedste fremover og 

takker for hans engagement i udvalget gennem mange år. 

Herudover meddelte TU-medlem Finn Bjarne Jensen i januar, at han også udtræder af udvalget. TU har takket 

Finn Bjarne Jensen for samarbejdet i TU og ønsker ham det bedste fremover. 

TU ønsker at supplere sig selv. TU overvejer i nærmeste fremtid emner. 

 
 
 

Referat/ 
Steffen Aagaard Fabricius 
Turneringschef 
E-mail: saa@floorball.dk 


