Forslag til behandling på Floorball
Danmarks Årsmøde 2019, den 25. maj
2019
Indstillet af AaB Floorball og Aalborg Flyers Floorball Club
3.3 Op- og nedrykning af spillere
En spiller må kun spille på ét af foreningens hold inden for samme spillerunde og aldersklasse. En spiller kan
dog kun rykke fra et højere til et lavere rangerende hold, hvis det hold, hvorpå spilleren sidst spillede,
spiller turneringskamp i samme spillerunde, eller forinden har spillet mindst én kamp, hvori spilleren ikke
har deltaget. Det er dog tilladt for en spiller at spille to kampe i samme spillerunde forudsat, at denne
optræder som målmand i den ene kamp og markspiller i den anden kamp. Reglen er gældende for alle
senior- og ungdomsrækker med undtagelse af Liga herrer, Liga damer, U20 & U17,
En kamp betragtes som spillet, hvis det først på selve kampdagen bliver hjemme- og udehold samt FD
bekendt, at kampen ikke bliver afviklet samme dag. Hvis en spiller i løbet af den forløbne sæson har spillet i
alt 10 kampe eller derover af de programsatte kampe på højere rangerende hold, kan spilleren herefter
ikke deltage i et lavere rangerende holds eventuelle kvalifikationskampe.
Ændres til:
3.3 Op- og nedrykning af spillere
En spiller må kun spille på ét af foreningens hold inden for samme spillerunde og aldersklasse. En spiller kan
dog kun rykke fra et højere til et lavere rangerende hold, hvis det hold, hvorpå spilleren sidst spillede,
spiller turneringskamp i samme spillerunde, eller forinden har spillet mindst én kamp, hvori spilleren ikke
har deltaget. Det er dog tilladt for en spiller at spille to kampe i samme spillerunde forudsat, at denne
optræder som målmand i den ene kamp og markspiller i den anden kamp.
En kamp betragtes som spillet, hvis det først på selve kampdagen bliver hjemme- og udehold samt FD
bekendt, at kampen ikke bliver afviklet samme dag. Hvis en spiller i løbet af den forløbne sæson har spillet i
alt 10 kampe eller derover af de programsatte kampe på højere rangerende hold, kan spilleren herefter
ikke deltage i et lavere rangerende holds eventuelle kvalifikationskampe.
Motivation
Flere klubber, store som små, har ofte ungdomsspillere, som både finder glæde ved at dyrke sporten som
målmand og markspiller. Det er desuden også vores vurdering, at spillere som administrerer to roller på
hold, får et større udbytte både ift. motorisk udvikling, spilforståelse og socialt. Det skaber mulighed for at
forbedre sammenhængskraften mellem de enkelte hold.
Tænkt eksempel: ”Peter” er 17 år gammel og målmandstalent i en stor klub. Han træner derfor både med
klubbens ligahold, hvor han er reserve til ligakampene imens han får spilletid på klubbens U20 hold. Peter er
dog grundet sin alder socialt mest sammen med sine jævnaldrende der spiller på klubbens U17 hold. Peter

kan også godt lide at spille i marken pga. det sociale samt at han udtrykker at det er god motion. Han er ked
af at han ikke længere kan spille kampe sammen med sine venner han har spillet floorball med siden han
var 11 år.
Andet tænkt eksempel: Jakob er 16 år og spiller primært i marken. Jakob er et stort talent, så han spiller på
klubbens ligahold. Jakob synes dog også det er sjovt at spille målmand, og klubbens U17 hold er der hvor
alle hans venner spiller. U17 holdet har pt ingen målmand og klubben mangler generelt ungdomsspillere, så
de har måtte melde afbud til et par kampe denne sæson.

4.19 Dommere
Kampene i FD’s Danmarksturnering- og Pokalturnering skal ledes af de af dommerpåsætteren påsatte FDuddannede dommere. Kampene skal som udgangspunkt ledes af 2 dommere.
For TV/Livestreamingskampe gælder, at de skal ledes af 3 dommere. For ungdomskampe fra U15 og
nedefter kan påsættes kun 1 dommer. I det omfang det er muligt påsættes faste navnepåsatte dommere,
alternativt er foreninger ansvarlige. Stævner ledes som udgangspunkt af FD-uddannede dommere med
mindre andet fremgår.
Ændres til:
4.19 Dommere
Kampene i FD’s Danmarksturnering- og Pokalturnering skal ledes af de af dommerpåsætteren påsatte FDuddannede dommere. Kampene skal som udgangspunkt ledes af 2 dommere.
For TV/Livestreamingskampe gælder, at de skal ledes af 3 dommere. For ungdomskampe fra U13 og
nedefter kan påsættes kun 1 dommer. I det omfang det er muligt påsættes faste navnepåsatte dommere,
alternativt er foreninger ansvarlige. Stævner ledes som udgangspunkt af FD-uddannede dommere med
mindre andet fremgår.
Motivation
Niveauet og tempoet i U15 rækken er efterhånden så højt at det ikke er tilstrækkeligt med 1 dommer til
kampene.
U15 kampe er typisk døm-selv kampe, hvor den arrangerende forening stiller dommere. Ofte er der tale om
nye og/eller uerfarne dommere. Disse udvikler sig ikke i en positiv retning ved at være alene om at dømme
kampe, hvor niveauet ofte er højere end i seniorkampe.
Det er ikke fremmende for sporten at U15 spillerne opdrages til at acceptere at dommere står på midten af
banen og dermed ikke har mulighed for at levere tilfredsstillende dommerpræstationer.
Det medfører at ungdomsspillere ikke i tilstrækkelig grad lærer reglerne, fordi at dommernes overblik ikke er
tilstrækkeligt, hvilket medfører problemer for spillerne senere hen. Det er en væsentlig del af spillernes
udvikling, at de får et godt regelkendskab og oplevelse af dommerne som værende en positiv i spillets gang
fra U15.
Man kunne jo også håbe på, at flere unge spillere vil vælge dommergerningen til senere hen, hvis de har
oplevet gode dommere i deres ungdom.
Fra dommernes perspektiv kan det medføre, at flere urutinerede dommere vælger gerningen fra grundet de
ubehagelige oplevelser, det kan være at stå alene som urutineret i høj intense U15 kampe.

8.5 Ukvalificeret spiller, leder eller official
Ved brug af ukvalificeret spiller, leder eller official, taberdømmes holdet den eller de kampe, med cifrene 05 (dog således, at hvis det ikke skyldige hold fører med mere end 5 overskydende mål, tilskrives holdet den
faktiske score), hvor ukvalificeret spiller, leder eller official er blevet brugt. I følgende tilfælde er en person
ukvalificeret:
Person, der
• har licens hos anden forening (gælder dog ikke for leder og official)
• har karantæne
• ikke er spilleberettiget ifølge licensreglerne
• optræder under ukorrekt navn eller cpr. nr.
• ikke opfylder kravene om op- og nedrykning af spiller mellem flere hold fra samme forening jf. § 3.3 & 3.5
• i øvrigt ikke opfylder spillereglerne, turneringsreglementet eller lever op til i øvrigt gældende love og
bestemmelser.
Hvis en forening gentagne gange anvender ukvalificeret spiller, leder eller official, kan foreningen, udover
ovennævnte sanktioner, idømmes bøde jf. FD’s Bøderegulativ- og gebyrliste, og eventuelt degraderes til
lavere række. Denne regel kan kun gøres gældende, såfremt der er nedlagt protest jf. § 8.9.
Ændres til:
8.5 Ukvalificeret spiller, leder eller official
Ved brug af ukvalificeret spiller, leder eller official, taberdømmes holdet den eller de kampe, med cifrene 05 (dog således, at hvis det ikke skyldige hold fører med mere end 5 overskydende mål, tilskrives holdet den
faktiske score), hvor ukvalificeret spiller, leder eller official er blevet brugt. I følgende tilfælde er en person
ukvalificeret:
Person, der
• har licens hos anden forening (gælder dog ikke for leder og official)
• har karantæne
• ikke er spilleberettiget ifølge licensreglerne
• optræder under ukorrekt navn eller cpr. nr.
• ikke opfylder kravene om op- og nedrykning af spiller mellem flere hold fra samme forening jf. § 3.3 & 3.5
• i øvrigt ikke opfylder spillereglerne, turneringsreglementet eller lever op til i øvrigt gældende love og
bestemmelser.
Hvis en spiller, der har karantæne, bruges i kamp inden karantænen er udstået, tæller kampen ikke med i
afsoningen af den oprindelige karantæneperiode samt tildeles yderligere 1 ekstra spilledags karantæne.
Hvis en forening gentagne gange anvender ukvalificeret spiller, leder eller official, kan foreningen, udover
ovennævnte sanktioner, idømmes bøde jf. FD’s Bøderegulativ- og gebyrliste, og eventuelt degraderes til
lavere række. Denne regel kan kun gøres gældende, såfremt der er nedlagt protest jf. § 8.9.
Motivation
Som reglerne er nu, findes der ingen sanktioner overfor spillere der ikke respekterer en karantæne.
Groft sagt kan en forening bruge en karantæneramt spiller og håbe at:
1) modstanderne ikke er opmærksomme på brugen af den karantæneramte spiller.
2) at modstanderne, selv hvis de bliver opmærksomme på brugen af den karantæneramte spiller, ikke

protesterer over dette. For eksempel hvis de alligevel vinder kampen.
I tilfælde af at modstanderne protesterer over brugen af en karantæneramt spiller taberdømmes spillerens
hold og får en bøde på kr. 750.
Den karantæneramte spiller sanktioneres ikke yderligere og kampen tæller med i afsoningen af
karantænen!
Der bør være en sanktion overfor spillere, der ikke respekterer en karantæne.
Vi foreslår som minimum at spilleren sanktioneres med 1 ekstra spilledags karantæne og at kampe hvor en
karantæneramt spiller deltager ikke tæller med i afsoningen af karantænen.

8.9 Protest i forbindelse med ulovlig spiller, leder eller official
Erfarer en forenings ledelse efter en kamps afholdelse, at en spiller, leder eller official har været anvendt
ulovligt i den pågældende kamp, kan foreningen vælge at nedlægge protest. Det forudsætter dog, at
foreningen har været part i kampen.
Protester skal være FD’s sekretariat i hænde senest d. 5. februar i indeværende sæson og i kampe efter d.
1. februar senest 3 hverdage efter kampens afholdelse. Sådanne protester skal ligeledes fremsendes TUA,
ledsaget af et depositum jf. FD’s Bøderegulativ- og gebyrliste, der tilbagebetales, dersom protesten tages til
følge.
Ændres til:
8.9 Protest i forbindelse med ulovlig spiller, leder eller official
Erfarer en forenings ledelse efter en kamps afholdelse, at en spiller, leder eller official har været anvendt
ulovligt i den pågældende kamp, kan foreningen vælge at nedlægge protest. Det forudsætter dog, at
foreningen har været part i kampen eller har hold i samme række og pulje.
Protester skal være FD’s sekretariat i hænde senest d. 5. februar i indeværende sæson og i kampe efter d.
1. februar senest 3 hverdage efter kampens afholdelse. Sådanne protester skal ligeledes fremsendes TUA,
ledsaget af et depositum jf. FD’s Bøderegulativ- og gebyrliste, der tilbagebetales, dersom protesten tages til
følge.
Motivation
I Nordjylland er der mange eksempler på at to hold aftaler at ulovlige spillere kan deltage i holdenes
indbyrdes kamp eller at det ene hold ikke opdager (eller ikke vil bruge energien på at nedlægge en protest
over) modstanderens brug af ulovlige spillere, ledere eller officials.
Det er uhensigtsmæssigt at alle hold i en række hvor der anvendes ulovlige spillere, ledere eller officials ikke
har mulighed for at nedlægge protest over dette. Hvis anvendelsen af en ulovlig spiller har indflydelse på
resultatet af en kamp, påvirker det også stillingen i rækken og dermed indirekte alle de andre hold i rækken.

BØDER OG
SANKTIONER

Henvisning

Udeblivelse fra
dommergerning, 1. gang

TR § 1.11, TR pr. kamp (ved 2
§ 4.20
udebl.dommere)

Udeblivelse fra
dommergerning, 2. gang

TR § 1.11, TR pr. kamp (ved 2
§ 4.20
udebl.dommere)

Udeblivelse fra
dommergerning, 3. gang

TR § 1.11, TR pr. kamp (ved 2
§ 4.20
udebl.dommere)

500 kr. pr. dommer
500 kr. pr. dommer og ved 2 udeblevne dommere
fratrækkes 1 point fra foreningens højest rangerede
herre seniorhold. Har klubben ikke herre seniorhold
gælder for deres dameseniorhold, U17 hold osv.
500 kr. pr. dommer og ved 2 udeblevne dommere
fratrækkes 2 point fra foreningens højest rangerede
herre seniorhold. Har klubben ikke herre seniorhold
gælder for deres dameseniorhold, U17 hold osv.

Udeblivelse fra
dommergerning, 4. gang

TR § 1.11, TR pr. kamp (ved 2
§ 4.20
udebl.dommere)

750 kr. pr. dommer og ved 2 udeblevne dommere
fratrækkes 3 point fra foreningens højest rangerede
herre seniorhold. Har klubben ikke herre seniorhold
gælder for deres dameseniorhold, U17 hold osv.
Herudover evt. yderligere sanktion fra TU.

BØDER OG
SANKTIONER

Henvisning

Enhed

Bødestørrelse/Sanktion

Udeblivelse fra
dommergerning, 1. gang

TR § 1.11, TR
§ 4.20

pr. kamp

500 kr. pr. dommer

pr. kamp

500 kr. pr. dommer og ved 2 udeblevne dommere
fratrækkes 1 point fra foreningens højest rangerede
herre seniorhold. Har klubben ikke herre seniorhold
gælder for deres dameseniorhold, U17 hold osv.

pr. kamp

500 kr. pr. dommer og ved 2 udeblevne dommere
fratrækkes 2 point fra foreningens højest rangerede
herre seniorhold. Har klubben ikke herre seniorhold
gælder for deres dameseniorhold, U17 hold osv.

pr. kamp

750 kr. pr. dommer og ved 2 udeblevne dommere
fratrækkes 3 point fra foreningens højest rangerede
herre seniorhold. Har klubben ikke herre seniorhold
gælder for deres dameseniorhold, U17 hold osv.
Herudover evt. yderligere sanktion fra TU.

Udeblivelse fra
dommergerning, 2. gang

Udeblivelse fra
dommergerning, 3. gang

Udeblivelse fra
dommergerning, 4. gang

TR § 1.11, TR
§ 4.20

TR § 1.11, TR
§ 4.20

TR § 1.11, TR
§ 4.20

Enhed

Bødestørrelse/Sanktion

Motivation
Enhed: Det skaber unødig forvirring at der står (ved 2 udeblevne dommere). Der er kampe, hvor der kun skal
stilles med 1 dommer og i praksis sanktioneres der allerede ved 1 (ud af 2) udebleven dommer.

