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Referat TU-møde d. 30. august i Fangel
Deltagere: William Ehmsen, Jørgen Fabricius og Steffen Aagaard Fabricius(SAA)
Afbud: Helge Overgaard og Jørgen Dedenroth

1.

Ligaudvalg – status
Ligaudvalgsmøde planlagt til d. 19. august blev aflyst, da der ikke var stor nok opbakning. Seneste
møde planlagt i marts blev også aflyst pga. manglende opbakning og på den baggrund er det
besluttet, at sætte udvalget på pause.

2.

Flexreglementet
På baggrund af forslag fra Benløse på Årsmødet samt flere foreningshenvendelser den seneste
sæson trænger Flexreglementet til en gennemgang.
TU drøftede Benløses konkrete forslag, som 1) var en skærpelse af reglerne vedr. anvendelse af
drengespillere to år for gamle på hold, der har deltaget i mere end én sæson samt 2) var forslag
om, at der ikke vises tabel for rækken, da det strider mod konceptet om, at det ikke gælder om at
vinde.
TU bakker op om begge forslag, dog har SAA undersøgt forslag 2 med IT-udbyderen på forhånd.
Det viser sig, at det vil være en stor omkostning at programmere ikke visning af tabellen for disse
Flex-rækker, så der bliver arbejdet videre med andre løsninger, så det muligvis kan lade sig gøre
på en anden måde for at undgå visning af tabel.
Med udgangspunkt i Benløses forslag starter SAA en proces op med alle foreninger med Flex
hold i efteråret med henblik på udarbejdelse af ændringer gældende for kommende sæson
2018/19, dvs. godkendt af TU omkring januar 2018.

3.

3-Mands DM
Konceptet er udfordret med ganske få tilmeldinger i eliterækkerne. Rækkerne har ingen
berettigelse mere, da der kun er deltagelse af meget få hold og Floorball Danmark investerer
større udgifter til pokaler og medaljer og får ingen tilskud fra fordelingsnøglen.
TU ser ingen argumenter for fremadrettet at tilbyde et 3-mands DM i dette format. Der er helt
sikkert grundlag for at udbyde motionsstævner og det vil der også blive i forhold til Bevæg Dig
For Livet samarbejdet.
TU vil i øvrigt opfordre alle foreninger til at arrangere flere motionsstævner, som der er stor
interesse for og som kan give en ekstra indtægt for foreningen, men ser det altså ikke som et
turneringsprodukt mere.

4.

Benløse forslag dispensation til spilleregler TR § 1.3.
Omhandler SR § 303, stk. 1, specielle regulativer for målmænd, hvor Benløse ønsker, at en
målmand gerne må indtræde som markspiller i samme kamp. Dette dog undtaget rækkerne Liga
H, Liga D, U20 & U17.
TU finder det ikke umiddelbart nødvendigt, at reglerne på dette område skal ændres. TU vil tage
kontakt til IFF for at høre om en sådan større ændring af spillereglerne er blevet praktiseret eller
forespurgt af andre lande med henblik på sparring af mulighederne.
Skulle forslaget blive genopstillet anbefaler TU, at et målmandsskifte til markspiller kun kan ske i
en periode pause.
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5.

Brug af spillere på to af foreningens hold i samme spillerunde
Copenhagen fremsatte på Årsmødet forslag om anvendelse af samme spiller på to hold indenfor
samme turneringsrække og spillerunde. Forstået på den måde, at spillere på Liga hold, der har
været på banen 2-3 skift, kan spille en hel kamp efterfølgende eks. for 2. holdet i samme
turneringsrække.
Forslaget blev ikke bakket op på Årsmødet, da det ikke er muligt at administrere og TU har
samme synspunkt som indstillingen på Årsmødet.

6.

4 vs. 4 i sudden victory i Unihoc Liga herrer grundspillet
IFF har godkendt Floorball Danmarks ansøgning om at spille 4 vs. 4 i sudden victory i grundspillet
for herre Liga kommende sæson 2017/18. Ansøgningen er godkendt af alle 10 Liga herre hold.
Indholdet i ansøgningen ligger meget op ad de finske og svenske ønsker og på den baggrund
har Floorball Danmark og det svenske forbund været i dialog om udarbejdelsen af et regelsæt,
der bliver udsendt til foreninger og dommere inden sæsonstart.
Der vil efter grundspillets afvikling blive foretaget en evaluering med de 10 Liga hold, DU samt
TU, som herefter indsendes til IFF senest i maj 2018.

7.

Evt.
Henvendelse fra Hvidovre
TU har drøftet en henvendelse fra Hvidovre omhandlende foreningens anmodning om reduktion
af deltagergebyr for Hvidovres vedkommende for sæsonen 2015/2016.
TU har på baggrund af bestyrelsens afgørelse af tidligere lignende sager indstillet til bestyrelsen,
at denne træffer beslutning om ikke at imødekomme Hvidovres anmodning, idet Hvidovres
anmodning er bagudrettet og angår en forening, som ikke er førstegangsdeltagende i Ligaen.
Medlemmer til TU
TU ønsker flere medlemmer i udvalget. SAA laver et opslag til hjemmesiden og gerne med fokus
på, at få en med interesse på dameområdet ind.

Referent/SAA
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