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Beskrivelse

KidzLiga er lokale/regionale stævner for børn i alderen 3-13 år. KidzLiga er udviklet med henblik på, at
jagte den gode sportslige oplevelse og samtidig sikre tilstrækkelig aktivitet for Floorball Danmarks børn.
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Regioner

Der opdeles i følgende fire regioner:
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Region Nord: Alle klubber fra Svenstrup og nordligere
Region Midt: Alle klubber fra Svenstrup og ned til Jelling
Region Syd: Alle klubber fra Jelling og sydligere, samt Fyn
Region Øst: Sjælland og Bornholm

Spilleregler for Kidzliga

I Kidzliga spilles efter et simplificeret regelsæt, der gør spillet let at gå til samt sikrer et flow i spillet for
børnene. Ved eventuelle uoverensstemmelser henvises der altid til ’Spilleregler for floorball’
http://floorball.dk/dommer/spilleregler/
3.1
Banen og spillere
Alle kampe afvikles på minifloorballbaner (20 x 10 m) og med små mål (60 x 90 cm). Der spilles uden
fast målmand og uden målfelter, men med markering på hjørner og mållinje.
Alle hold starter med minimum 3 spillere på banen (særlige omstændigheder kan øge dette antal for
et hold). Et hold kan spille med udskiftere og der skiftes i så fald spillere ved målscoringer. Der er
ingen regler for fordelingen af drenge/piger på de enkelte hold. Ved farvelighed henter ”udeholdet”
overtrækstrøjer i sekretariatet/dommerbordet.
3.2
Spilletid
Kampene afvikles af 6 minutter løbende tid, med 1-2 minutter mellem hver kamp. Det tilstræbes at
alle hold får 6 kampe hver. Alle hold skal minimum have én hvilekamp mellem hver kamp. Er det ikke
muligt at indlægge hvilekampe og et hold skal spille to kampe i træk tilstræbes det, at disse kampe
afvikles på samme bane. Alle kampe på alle baner startes og sluttes samtidig.
3.3
Spillet:
Bolden gives fra midten via faceoff ved kampstart, og fra mål ved scoringer.
Ved scoring skal scorende hold trække hjem på egen banehalvdel. ”første pasning” på- egen halvdel
er således fri. Er et hold bagud med 3 mål eller mere, må holdet sætte en ekstra spiller ind indtil
målforskellen igen er mindre end 3 mål.
Der spilles efter almindelige floorball regler, dog aldrig med udvisninger. Der kan tildeles frislag til
forurettede hold ved ureglementeret spil. En dommer kan bede en spiller om at skifte ud i 2 minutter
som personlig straf.
Straffe tages ved midten i gruppe A, og fra eget mål i gruppe B & C. Tages uden andre spillere på
banen og med 1 berøring af straffeskytte.
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HUSK fairplay! Kom med positive tilråb og spil fair og husk altid at sige tak for kampen!
Hjælp med oprydning under og efter stævnet.
HUSK, nogle spillere kan være helt nye, og slet ikke kende reglerne. Hjælp dem derfor igennem
kampen med regler osv. sådan at de føler sig trygge og får en god oplevelse.
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Niveauinddeling

Niveauinddelingen af spillere sker ikke automatisk efter alder men efter niveau, således kan der tilmeldes
hold i fire rækker, inddelt som følgende:
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N (nybegyndere) 3-6 år + uerfarne A’ere
A 6-8 år + uerfarne B’ere
B 8-10 år + uerfarne C’ere
C 10-13 år

Kampafviklere

Arrangerende forening er ansvarlig for at stille med kampafviklere til KidzLigaen. Har man ikke mulighed
for at stille med kampafviklere, er det en mulighed at låne fra en af de øvrige nærliggende foreninger.
Arrangerende forening retter i så fald selv henvendelse hertil. En kampafvikler behøves ikke være
uddannet dommer, således gælder det blot om at få sikret kampen afvikles på børnenes præmisser og
der noteres mål.
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Point

Der optjenes ingen point til stævnerne og der skal ikke indberettes resultater til FD. Der kan dog tælles
mål til de enkelte kampe, og det er i så fald kampafviklernes ansvar at oplyse slutstillingen til sekretariatet
efter endt kamp. Der må gerne oplyses resultater og stilling til stævnerne, men der kåres ingen vindere.
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Medaljer og diplomer

Det anbefales at afslutte hvert KidzLiga med en fælles ceremoni for alle de deltagende hold. Ønsker en
forening medaljer til deres stævne, kan disse rekvireres via Formo. Her er det muligt at få 10 % rabat på alt
hos Formo så længe foreningen henviser til de er medlem under Floorball Danmark.
Finder en forening selv medaljer til deres stævne, kan et KidzLiga regionslogo til medaljetryk hentes fra
floorball.dk.
Diplomer kan ligeledes downloades til print via floorball.dk.
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Pris og tilmelding

For KidzLiga stævner arrangeret af Floorball Danmark er deltagergebyret 100 kr. pr. hold. Gebyret går
udelukkende til administration. For stævner arrangeret af foreningerne selv, sætter givne forening selv
prisen.
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Stævnedatoerne vil være tilgængelige på Floorball Danmarks stævnekalender, hvorfra man også kan
tilmelde sig.
Det tilstræbes, at der som minimum afvikles et KidzLiga stævne hver måned i hhv. hver af de fire
regioner; nord, midt, syd og øst. I slutningen af sæsonen afvikles et Super KidzLiga stævne med mulige
deltagere fra alle regioner.
Der findes roll-ups til hver af de fire regioner. Roll-ups udleveres til første stævne og videreleveres til
næste stævnearrangør lige efter stævnets afslutning.
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Floorball Danmarks rolle som arrangør

Skal Floorball Danmark stå for at arrangere jeres stævne, varetager vi følgende opgaver forud for
stævneafviklingen:





Kontakt til foreningen og dennes stævneansvarlige
Administrering af tilmelding samt opfølgning
Promovering af stævnet i Floorball Danmarks kalender på hjemmesiden samt evt. på Facebook
Udarbejdelse af kampprogram
o Kampprogrammet udarbejdes i ”stævneplanner”, der kan tilgås via foreningsportalen.
Kampprogrammet sendes til arrangerende forening 5 dage før stævneafviklingen. Der
åbnes samtidig op for foreningens adgang til stævneplanner hvorfra kampprogrammet
frit kan redigeres.

9.1
Foreningens forpligtelser
Som medarrangør har I som forening følgende opgaver i forbindelse med afviklingen af
KidzLigastævnet




Stille en stævneansvarlig til rådighed som kontaktperson. Den stævneansvarlige har i øvrigt til
opgave at opdatere kampprogrammet i tilfælde af afbud eller hvis det udsendte ønskes ændret.
Stille kampafviklere til rådighed på dagen
Stille hal og redskaber til rådighed samt afvikle stævnet i praksis (se hvad det kræves i afsnit 10
’Stævneafvikling i praksis)
o Der afsættes ca. 6 timer til et stævne (plus ekstra tid til opsætning). Stævner afvikles i
weekender typisk fra kl. 10-16.

Skal KidzLiga afvikles i jeres forening, så udfyld stævneformularen på vores hjemmeside. Ønskes
Floorball Danmark som arrangør, vær da opmærksom på, at den ønskede stævnedato oplyses senest 6
uger forud for stævnet.. Dette af hensyn til tilmeldingsperiode samt udarbejdelse af kampprogram mm.

10 Stævneafvikling i praksis
Følgende er det listet, hvad det kræver at afvikle et KidzLiga stævne:
 Have en hal til rådighed på dagen i ca. 5-6 timer, helst formiddag
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Opstilling af tre-fire baner på tværs med hver et mål i hver ende. Banerne skal markeres, så det er
tydeligt, hvad der er hhv. bane 1, bane 2, bane 3 og bane 4. Overtrækstrøjer skal være til rådighed
ved hver bane.
Stille med mandskab til sekretariat. Sekretariatet opstilles i midten. Her skal være kampprogram,
floorball spilleregler, ekstra bolde samt kuglepenne. Sekretariatet bemandes ca. 15 minutter før
stævnestart.
o 1 person, stævnespeaker
o 2-3 personer, officials + klargøring til stævne, tage billeder, Facebook opdatere mm.
Indstilling af halur til at ringe kampene af og i gang på korrekte tidspunkt
Ophængning af kampprogram i hallen og ved sekretariat så deltagerne hurtigt og let kan se
hvem de skal spille imod og hvornår
Byde velkommen til stævnet og kort informere om stævneafviklingen (baner, tid, hold), samt
oplysning om toiletter, café mm.
o Speakeren kalder de første hold på banen og stævnet kan gå i gang. Ved sidste minut i
hver kamp oplyses næste runde samt hvilke hold der skal spille på hvilke baner. Der er 12 minutters pause mellem hver kamp, således at holdene og evt. måltæller har tid til at
komme på plads. Brug evt. hallens scoretavle til at informere om runde nr. således at de
øvrige hold kan følge med i kampprogrammet
Have overtrækstrøjer til rådighed i sekretariatet i tilfælde af farvelighed for holdene

11 Godkendelse af stævnekoncept
KidzLiga stævnekonceptet revideres, vedligeholdes og godkendes løbende af Floorball Danmark
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