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Stævnekoncept for
TeenLiga
1. Beskrivelse og formål
TeenLiga er 3-mandsstævner for unge i
alderen 13-19 år. TeenLiga er udviklet
som et koncept under indsatsen
TeenFloorball som en del af Bevæg dig for
livet. Formålet er at sikre tilstrækkelig
aktivitet for unge og sikre gode sportslige
oplevelser med henblik på fastholdelse og
aktivere ikke-aktive i teenageårene:

Fastholdelse
En stor del neddrosler deres
sportsaktiviteter, når de når
teenageårene. Det betyder, at tilbuddet
om at komme ud og spille mindskes i takt
med, at antallet aktive formindskes.
TeenLiga skal ses som et stævnetilbud til
denne målgruppe, så det for foreningerne
bliver lettere at tilbyde sine
ungdomsspillere at komme ud og spille
mod andre – og dermed sikre en
fastholdelse i floorball.

Ikke-aktive
Floorball er en let sport at tilgå som ny.
Dermed er TeenLiga en sjov måde at
motionere på, selv om man aldrig har
været tilknyttet en forening. TeenLiga
henvender sig til vennegruppen,
fritidshjemmet og andre
samfundsmæssige aktører, hvor unge har
deres daglige gang. Der er ingen
begrænsninger for, hvem der deltager i

TeenLiga – og foreningerne opfordres til
at tage hensyn til dette, når et stævne
arrangeres.

Tanken med TeenLiga er både, at en
forening kan arrangere et stævne for
eksterne unge uden for floorballmiljøet, fx
hos en ungdomsorganisation. TeenLiga
kan også bruges i direkte forlængelse af
KidzLiga, da TeenLiga henvender sig fra
aldersgruppen lige efter.

Uanset om en forening ønsker at aktivere
ikke-aktive eller fastholde spillere i
teenageårene, så lægges stævnet op i
stævnekalenderen på floorball.dk.

Stævnekonceptet for TeenLiga skal ses
som vejledende, så den arrangerende
forening lettere kan skræddersy det
enkelte stævne efter niveau, antal
deltagere, egne ønsker og behov.
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2. Spilleregler for TeenLiga
I TeenLiga spilles der efter det
simplificerede regelsæt for
MotionsFloorball (3-mod-3). Det gør
spillet let at tilgå for nye og sikrer et flow i
spillet for de unge. Husk, at nogle spillere
kan være helt nye og ikke bekendte med
de grundlæggende regler. Alle skal have
en god oplevelse med at spille mod andre.

Der tages udgangspunkt i gældende
Spilleregler for Floorball (floorball.dk/
dommer/spilleregler) med hertil følgende
undtagelser:

2.1 Banen og mål
Alle kampe afvikles på baner (10 x 20
meter) og med mål (60 x 90 cm). Der
spilles uden målmænd, så alle spillere
skal placere sig mindst 1 meter fra

målenes åbning. Dette kan markeres for
at gøre det lettere for spillere og
dommere.

2.2 Spillere
Under spil må der højest være 3 spillere
fra hvert hold på banen på samme tid. Der
spilles med løbende udskiftninger, hvis et
hold har mere end 3 spillere med.

Begge holds udskiftningsområder er på
samme langside – på hver sin
banehalvdel. Området markeres med en
længde på 4 meter - startende 1 meter
fra midten. Spillerbænkene skal placeres i
en passende afstand til banden.

Ved farvelighed henter ”udeholdet”
overtrækstrøjer i sekretariatet/
dommerbordet.
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Der er ingen regler for fordelingen af
drenge/piger på de enkelte hold,
medmindre foreningen selv ønsker at
specificere dette til det enkelte stævne.

2.3 Spilletid
Kampene afvikles som udgangspunkt
med 6 minutters løbende tid med et par
minutters pause mellem hver kamp.
Spilletiden kan varieres alt efter, hvor
mange tilmeldte hold, der deltager ved
stævnet. Det bør tilstræbes, at alle hold
får det samme antal kampe – og at
antallet kampe minimum svarer til 40
minutters spilletid. Gør
turneringsplanlægningen det ikke muligt
at indlægge hvilekampe efter hver kamp,
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.

2.4 Spillet
Bolden gives op fra midten med face off
ved kampstart. Ved scoring skal det
scorende hold trække hjem på egen
banehalvdel, og det andet hold starter
spillet på deres banehalvdel. ”Første
pasning” på egen halvdel er fri.

Der spilles efter almindelige
floorballregler, 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.

2.5 Straffeslag
Et straffeslag udføres ved, at en spiller
skyder til bolden fra egen banehalvdel
mod modstanders mål. Ingen andre

spillere må være på banen ved udførelse
af straffeslag.

3. Niveauinddeling
Niveauinddelingen af spillere kan inddeles
i fire rækker som følgende:

Nybegyndere
13-15 år + uerfarne U15’ere

U15
13-15 år + uerfarne U17’ere

U17
16-17 år + uerfarne U19’ere

U19
18-19 år
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4. Dommere
Arrangerende forening er ansvarlig for at
stille med dommere til TeenLiga – enten
fra egen forening eller ved at indhente
dommere udefra. Arrangerende forening
retter i så fald selv henvendelse til
dommere eller nærliggende foreninger
herom.

5. Point
Der skal ikke indberettes resultater til FD,
men det er op til den enkelte arrangør,
hvordan turneringsstrukturen opbygges
ud fra antal deltagende hold. Der gives 3
point for en sejr til det vindende hold, 1
point til hvert hold ved uafgjort og 0 point
til det tabende hold.
Det er dommernes ansvar at oplyse
slutstillingen til stævnesekretariatet efter
endt kamp. Ved pointlighed i en række

gælder først indbyrdes kamp og derefter
måldifference. Spilles der med slutspil og
en kamp er uafgjort efter ordinær
spilletid, fortsætter (eller genoptages med
nyt face off) kampen indtil det først
scorede mål for at finde en vinder.

6. Medaljer og diplomer
Ønsker en forening medaljer til deres
stævnedeltagere, kan disse rekvireres via
Formo (formo.dk). Som medlem af
Floorball Danmark opnås der her 10 % i
rabat.

Floorball Danmark har lavet
standarddiplomer til print-selv, som kan
benyttes, hvis man ønsker at uddele
diplomer til stævnedeltagerne.
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7. Pris og tilmelding
Det er op til den arrangerende forening at
fastlægge deltagergebyret.

Stævneinformationerne vil være
tilgængelige i Floorball Danmarks
stævnekalender, når disse bliver
informeret til FD. Der vil også være
henvisning til tilmelding her. Den
arrangerende forening fastsætter selv
tilmeldingsfristen.

8. Foreningens forpligtelser
Som arrangerende forening har I følgende
opgaver i forbindelse med afviklingen af
et TeenLiga-stævne:

Stille en stævneansvarlig til rådighed
som kontaktperson. Det er den
stævneansvarliges opgave at opdatere
kampprogrammet, hvis det udsendte
ønskes ændret. Hvis der fx modtages
afbud inden for op til stævnet, og
kampprogrammet ønskes rettet til, vil
dette ligeledes være den
stævneansvarliges opgave

Stille dommere til rådighed på dagen

Have en hal til rådighed på dagen

Når et TeenLiga-stævne er planlagt,
udfyldes stævneformularen på
Floorball Danmarks hjemmeside
(floorball.dk/arranger-staevne), så
stævnet og tilhørende informationer
bliver tilgængelige i stævnekalenderen.

9. Anbefalinger til stævneafvikling
i praksis
For at skabe en god oplevelse for alle,
anbefaler Floorball Danmark, at den
arrangerende forening tager
udgangspunkt i følgende i forbindelse
med stævneafviklingen:

Opstilling af bander og mål til baner (10
x 20 meter) på tværs af hallen. Banerne
markeres (fx bane 1, 2, 3 osv.), så
deltagerne let kan lokalisere de enkelte
baner (der er normalt plads til tre små
baner i en almindelig idrætshal)

Stille mandskab til overordnet
stævnesekretariat med ansvar for
turneringens afvikling – og som
samtidigt virker som
informationsskranke for de deltagende
hold. Kampprogram, spilleregler, ekstra
bolde med mere bør derfor være
tilgængeligt i sekretariatet

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

Brug af speaker anbefales, så der
løbende kan gives informationer som fx
kampannoncering. Der er 1-2 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
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Have overtrækstrøjer til rådighed i
sekretariatet i tilfælde af farvelighed for
holdene

10. Godkendelse af stævnekoncept
Stævnekoncept for TeenLiga revideres,
vedligeholdes og godkendes løbende af
Floorball Danmark og Bevæg dig for livet.

Sæson 2017/18 er første version af
TeenLiga som stævnekoncept.



Bevæg dig for livet - Floorball

Bevæg dig for livet – Floorball har fokus på at styrke udbuddet af
floorballaktiviteter og sprede glæden ved sporten. Flere skal løbe efter
bolden, og med fem nye koncepter vil vi sammen med klubberne udvikle
floorballsporten både på og uden for banen.

TeenLiga er udarbejdet som en del af konceptet TeenFloorball.

LÆS MERE:
floorball.dk
dgi.dk/floorball

KONTAKT:
info@floorball.dk

Om Bevæg dig for livet
Bevæg dig for livet er en invitation til fællesskab,

motivation og nye idéer til at dyrke idræt og motion.
Det starter med dig – og involverer hele Danmark.


