
Brøndby, 2. oktober 2018

#floorballdk
/floorballdk

Floorball Danmark
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

info@floorball.dk

www.floorball.dk

1

Nyhedsbrev, oktober 2018

Kære alle,

En ny sæson er gået i gang og de første kampe er allerede afviklet. Det er også en ny sæson med en hel
ny bestyrelse i Floorball Danmark, og en ny ledelse af sekretariatet, idet Per Stærk Larsen er ansat som
sekretariatschef per 1. august 2018.

Med en ny start og et sæt friske øjne, er bestyrelsen mere end klar til at yde en solid arbejdsindsats for
Floorball Danmark, og har siden sin indtræden i maj 2018 nået følgende milepæle.

 Afklaring med alle gamle debitorer, således at tallet af gamle debitorer er faldet fra >200 til 0.
 Ansættelse af ny sekretariatschef.
 Iværksættelse af spareplan, med fokus på genopretning af Floorball Danmarks økonomi.
 Budget for 2018, samt budget for 2019.
 Dialog med DIF og DGI om Bevæg Dig for Livets anden fase.
 Oplæg til ny herreturneringsstruktur for 1. division og liga.
 Udvikling af nyt spillerudviklingskoncept.
 Fastsættelse af rammerne omkring landshold.
 Grøn Smiley fra Arbejdstilsynet august 2018, efter påbud fra arbejdstilsynet primo 2018.
 Opstart af GDPR proces internt i Floorball Danmark regi.
 Afholdelse af seminar for sekretariat og bestyrelse, hvor strategien for 2018-2020 blev fastlagt.
 Oprydning og optimering af kontormiljøet i Floorball Danmarks sekretariat.

Derudover har de forskellige udvalg under FD taget godt fat og har flere initiativer på tegnebrættet.

Økonomi

På den økonomiske side, har der været et stort arbejde i at rydde op i gamle debitorer, men vi er næsten
i mål nu. Tak til alle jeres bidrag i oprydningsprocessen.

Vær opmærksom på at såvel det ekstraordinære bidrag og turneringsgebyrer er forfaldet d. 31/8. Det
ville glæde os om der ikke skal igen ny runde i gang, hvorfor alle bedes overholde betalingsbetingelserne.

Det reviderede budget for 2018 er lagt op på hjemmesiden. Vi har stor forventning til at det overholdes,
men det har vist sig svært at overskue alle de ting der er dukket op hen ad vejen. Jeg er dog
fortrøstningsfuld for 2018.
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Sekretariatet

Den nye sæson er startet, og dermed også opstart af en masse aktiviteter. Floorball Danmarks
sekretariat har siden 1. august arbejdet på højtryk med markant lavere bemanding og hænder til at få
løst alle opgaver og få driftet alle aktiviteter. Desværre af hensyn til økonomien og en vedtaget spareplan
gældende for budgetår 2019, har det været nødvendigt at skære yderligere i personalet, hvorfor Tanja
Kilbæk Ramgil er opsagt med virkning fra 31/12-2018, og efter aftale med hende er hun allerede nu
fristillet, så hun kan søge nye udfordringer.

Der er samtidig udarbejdet en ny organisationsplan og funktionsbeskrivelser for sekretariatets
medarbejdere, og dette vil fremgå af hjemmesiden løbende hvem der håndterer hvilke opgaver. Er i tvivl
så kontakt os pr. mail. Grundet de markant færre ansatte, kan der forekomme længere svar- og
behandlingstid, hvad vi håber på jeres forståelse for.

Vi er også til at træffe på kontoret i Idrættens Hus, Brøndby, efter aftale, så kom gerne forbi.

3. division vest

Til kommende sæson testes nyt koncept af i 3. division vest. Der er tilmeldt 14 hold fordelt i tre
geografiske kredse nord, midt og syd. Alle deltagere får et sted mellem 6-10 kampe fordelt over
sæsonen. Konceptet fraviger her den første sæson en del fra den almindelige Danmarksturnering primært
på følgende:

 Hjemmeholdet er ansvarlig for at stille én uddannet dommer samt én ikke uddannet dommer til
hjemmebanekampene. Den uddannede dommer har det overordnede ansvar.

 Ingen gebyrer ved kampflytning, holdtrækning eller for sent indberettet kampresultat.

Deltagerne laver selv alle aftaler med modstanderhold og dommere og Floorball Danmark administrerer
blot kampene i Floorball Danmarks system, hvor alle hold kan følge med i stilling og resultater via App og
foreningsportalen på Min Idræt. Det bliver spændende at følge konceptet og om det på sigt kan tiltrække
flere turneringshold.

Bestyrelses -og sekretariatsseminar

Som led i at få sat en fælles retning og lærer hinanden bedre at kende, mødtes bestyrelsen og
sekretariatet d. 8-9. september i Idrættens hus, Brøndby. Seminaret var meget konstruktivt og der blev i
fællesskab sat en vision og strategi for Floorball Danmark de næste tre år. Seminaret gav også et indblik
i de enkelte medarbejderes arbejdsområder og opgaver, samt de kommissoriums de forskellige under
Floorball Danmark havde udfærdiget.

Nu begynder processen med at få strategier og kommissorierne ud og arbejde, således vi får et stærkere
Floorball Danmark.
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Bevæg dig for livet (BDFL)

Første fase viste gode resultater for de klubber der var med i projektet som spydspidsforening. En samlet
vækst på 30 % og en generering af 1.000 flere floorball spillere i periode 2015-2017. Til sammenligning
vækstede ej spydspidsforeninger med 5 %.

I periode 2015-2017 kom der 115 nye foreninger i FD. En del af disse har dog meldt sig ud igen, men af
de klubber der fortsat er en del af FD, spiller 1.850 stadig floorball. Så generelt set har projektet i den
første fase skabt 2.850 flere floorball spillere.

Fase to skal nu til at gå i gang, og i vil inden længe blive kontaktet for at komme med i fase to. Her vil I
blive tilbudt et forløb som enten spydspidsforening eller gazelleforening, såfremt i som forening lever op
til en række krav.

Kurser

Floorball Danmark udbyder kurser til både den nye og lidt mere erfarne træner. Et eksempel er vores nye
træneruddannelse ”Teknik, Taktik og Special Teams” der er importeret direkte fra det svenske og med
svenskuddannede instruktører! Kurset er opdelt i tre moduler der kan tages uafhængigt af hinanden.
Kurset er til dem der vil dygtiggøre sig som trænere samt have ny inspiration til deres træning.

September bugnede med kurser, og der blev afviklet historisk mange kursusaktiviteter! Man kan læse
meget om Floorball Danmarks kurser på hjemmesiden http://floorball.dk/ under fanebladet ”træner” og
tilmeldingen sker via kalenderen: http://floorball.dk/kalender/.

Der vil blive afviklet ny omgang trænerkurser i starten af 2019, og skulle i som klub have lyst til selv at
være værter for afholdelse af et Floorball Danmark kursus, så skriv endelig til kursusansvarlig, Kristine
Schwenningsen, ks@floorball.dk. Udover trænerkurser udbyder Floorball Danmark også kurser til dig der
gerne vil dømme. Her er vores dommerkursus trin 1 første skridt på vejen til at blive dommer i topklasse.

Landshold

Herrelandsholdet er i fuld gang med opladning til VM i december i Prag. Som et led i forberedelserne til
VM spilles 4-5 kampe til 6-Nations cup i Presov i oktober og 2 landskampe mod Norge d. 10-11.
november i Frederikshavn, hvor også damelandsholdet møder Norge.

Der følger snarest mere information om landskampene mod Norge i Frederikshavn, Arena Nord.

Med ønske om en god sæson!

Carsten Provstgaard Sørensen
Formand, Floorball Danmark


