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Dommerregula vet 
Dommerregulativet er til vejledende brug for dommere og foreninger i forbindelse med afvikling af kampe. 
Regulativet er underlagt bestemmelserne i Turneringsreglementet. 
 

§ 1: Godkendelse af dommere 
For at blive godkendt som dommer af Floorball Danmark, skal man have gennemgået og bestået et af 
Floorball Danmark godkendt dommerkursus. 
Dommere med udenlandsk certifikat kan dog godkendes af Floorball Danmarks Dommerudvalg uden ekstra 
kursus/uddannelse. 
 

§ 2: Dommernes påklædning 
Dommere skal i alle kampe bære en dommerdragt, som er godkendt af dommerudvalget. Godkendte 
dommerdragter omfatter alle mærker af dommertøj. 
 
Det er tilladt at bruge en anden farve dommertrøje end grå under forudsætning af, at dommerparret er 
ens, og den valgte farve tydeligt afviger fra begge holds trøjer. Bukser og knæstrømper skal være sorte. 
 
Såfremt Floorball Danmark stiller dommertøj til rådighed for dommere i bestemte rækker, har dommerne 
pligt til at anvende dette i kampe i den pågældende række. 
For de rækker, hvor Floorball Danmark ikke leverer dommertøj, er det tilladt dommerne at have egne 
sponsorer på dommertøjet, så længe dette ikke strider mod Floorball Danmarks reklamereglement. 
 
Floorball Danmark leverer hvert andet år dommertøj til dommere, der er fast indplaceret i ligarækken. 
 
Dommere skal montere et dommeremblem på venstre bryst på dommertøjet. Emblemet kan bestilles via 
Floorball Danmark. 
 

§ 3: Dommernes udstyr 
Floorball Danmarks dommere skal medbringe en dommerfløjte og et rødt kort som udstyr til hver kamp. 
Det er tilladt at anvende dommerfløjte i lille og medium størrelse fremstillet i plastic eller metal. 
 
Alle dommere under 18 år skal anvende enten CE-godkendte beskyttelsesbriller eller blot CE-godkendte 
briller med styrke i alle Floorball Danmarks aktiviteter. 
 
Nyuddannede dommere får udleveret fløjte og rødt kort ved endt dommerkursus. Efterfølgende skal 
dommerne selv rekvirere udstyret.  
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§ 4: Honorar for dommere og udviklere 
Dommer-, udvikler- og stævnehonorar for turnerings-, slutspils-, kvalifikationsspils- og pokalkampe er 
fastsat jf. Floorball Danmarks Bøderegulativ og gebyrliste. 
 
Dommer- og udviklerhonoraret udbetales af Floorball Danmark én gang månedligt i forbindelse med 
udbetaling af transportgodtgørelse. 
Floorball Danmark udbetaler kun dommerhonorar til navnepåsatte dommere, som er påsat i 
dommerberettigede rækker. 
Udbetaling af honorar i forbindelse med døm-selv-kampe står foreningerne selv for. Her kan foreninger 
enten honorere dommerne efter gældende takster i Floorball Danmark, eller de kan lave interne aftaler 
med egne døm-selv-dommere, hvor f.eks. nedslag i kontingent, tilskud til landshold, holddragter, gavekort, 
spillertøj eller lignende kan tages i brug. Kravende til disse aftaler er: 1) alle parter er indforstået med 
aftalen, 2) honorerings- samt kørselsgodtgørelsesbeløb må ikke overskride de af Floorball Danmark 
fastsatte takster og 3) aftalerne holder sig indenfor gældende skatteregler. 
 

§ 5: Transportgodtgørelse 
Transportgodtgørelsen reguleres på Floorball Danmarks årsmøder og fremgår af Floorball Danmarks 
Bøderegulativ og gebyrliste. Herudover kan udgifter til eventuel broafgift eller færgetransport refunderes 
mod fremvisning af kvittering.  
 
For navnepåsatte dommere beregnes kilometerafstanden, som Floorball Danmark godtgør for, fra 
dommerens hjemmeadresse til spillestedet og retur.  
 
Floorball Danmark udbetaler kun transportgodtgørelse til navnepåsatte dommere, som er påsat kampe i 
dommerberettigede rækker. 
 
Udbetaling af transportgodtgørelse i forbindelse med døm-selv-kampe står foreningerne selv for. Her kan 
foreninger enten give dommerne transportgodtgørelse efter gældende takster i Floorball Danmark, eller de 
kan lave interne aftaler med egne døm-selv-dommere, hvor f.eks. nedslag i kontingent, tilskud til landshold, 
holddragter, gavekort, spillertøj eller lignende kan tages i brug. Kravende til disse aftaler er: 1) alle parter er 
indforstået med aftalen, 2) honorerings- samt kørselsgodtgørelsesbeløb må ikke overskride de af Floorball 
Danmark fastsatte takster og 3) aftalerne holder sig indenfor gældende skatteregler.  
 
Navnepåsatte dommere skal arrangere samkørsel til påsatte kampe, således at der kun udbetales 
kørselsgodtgørelse til den ene dommer. Dommerne er selv forpligtede til at rette dette til i 
foreningsportalen. Gøres det ikke, forbeholder Floorball Danmark sig retten til at regulere dommernes 
kørsel i forbindelse med dommerafregning. 
 
Kan samkørsel ikke lade sig gøre, skal den ekstra udgift inden kampafviklingen godkendes af Floorball 
Danmarks turneringsadministration, før udbetalingen kan finde sted.  
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En dommer, der fungerer i flere kampe på samme rejse, må ikke beregne sig transportgodtgørelse for 
samme strækning mere end én gang uden at have afholdt en sådan udgift.  
 
For rejse med offentlig transport udbetales godtgørelsen efter fremsendelse af bilag af de faktiske udgifter 
forbundet med rejsen.  
 
Til dommere, der er påsat til at dømme i samme kamp på den modsatte side af Storebælt eller Kattegat 
end deres hjemsteder, refunderes broafgift/færgebillet for én bil inkl. fører og meddommer mod 
fremvisning af gyldig kvittering. 
 
Ved benyttelse af fly kan merudgifter i forbindelse med rejsen kun refunderes, såfremt forudgående accept 
af Floorball Danmarks administration er opnået i hvert enkelt tilfælde. 
 
Dommerudviklere er ikke pålagt samkørsel med dommere til påsatte kampe. Kørselstaksten for 
dommerudviklere er den samme, som kørselstaksten for navnepåsatte dommere. 
 

§ 6: Diæter 
Diæter reguleres på Floorball Danmarks årsmøder og fremgår af Floorball Danmarks Bøderegulativ og 
gebyrliste. Der udbetales kun diæter til navnepåsatte dommere og udviklere påsat af Floorball Danmarks 
turneringsadministration. 
 
Floorball Danmark udbetaler diæter for navnepåsatte dommere eller udviklere til fortæring ved deltagelse i 
to på hinanden følgende kampe. Disse diæter udbetales udokumenteret. 
 
Diættaksten kan ses i Floorball Danmarks Bøderegulativ og gebyrliste. 
 

§ 7: Udbetaling af honorar, transportgodtgørelse og diæter 
Honorar, transportgodtgørelse og diæter udbetales af Floorball Danmark efter udmeldte udbetalingsfrister, 
som meldes ud for hver sæson i august måned. Udbetalingen sker under forudsætning af, at kontakt- og 
bankoplysninger er tilgængelige for Floorball Danmarks sekretariat. 
 
Honorar, kørselsgodtgørelse og diæter udbetales efter gældende takster jf. Floorball Danmarks 
Bøderegulativ og gebyrliste.  
 
Hvis navnepåsatte dommere ikke har indtastet samkørsel korrekt i foreningsportalen jf. 
dommerregulativets § 5, forbeholder turneringsadministrationen sig retten til at ændre i den indberettede 
kørsel, således at dommerne alene får en samlet kørsel svarende til én bil tur/retur. 
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§ 8: Indberetning af kørsel/diæt, matchstraf og overtrædelser af Turneringsreglementet 
Navnepåsatte dommere skal indberette kørsel, diæt, matchstrafsager M2 og M3 samt overtrædelse af 
Turneringsreglementet i henhold til udmeldte retningslinjer. Dette gøres via det af Floorball Danmark 
udpeget turneringssystem. 
 
Dommere i døm-selv-rækken, skal ved eventuelle matchstrafsager M2 og M3 eller overtrædelse af 
turneringsreglementet ligeledes indsende indberetningsskemaer til Floorball Danmarks sekretariat. 
 
Alle indberetninger skal være Floorball Danmarks sekretariat i hænde senest 3 dage efter kampafviklingen. 
 

§ 9: Dommere og dommerpåsætning 
Inden sæsonstart udmelder Floorball Danmark de rækker, der er dommerberettigede og dømmes af 
navnepåsatte dommere, og hvilke rækker der er døm-selv.  
 
Dette udmeldes fra sæson til sæson afhængigt af antallet af aktive navnepåsatte dommere, som er til 
rådighed for Floorball Danmark. 
 
En dommer bør i almindelighed ikke fungerer i mere end 120 spilleminutter den samme dag, svarende til 
ca. 2 kampe. 
 

§ 10: Retningslinjer for navnepåsa e dommere 
I de følgende punkter beskrives de væsentligste retningslinjer, som navnepåsatte dommere i Floorball 
Danmark er underlagt. 
 

10.1: Sådan bliver du navnepåsat dommer 
For at blive navnepåsat dommer skal man have bestået et Trin 1 dommerkursus eller et tilsvarende kursus. 
Når kurset er bestået, skal man kontakte Floorball Danmarks turneringsadministration, hvor man bl.a. får 
tildelt et dommernummer. 
 
Dommeren vil derefter blive oprettet i Floorball Danmarks system og få adgang til foreningsportalen, hvor 
dommeren skal markere sin tilgængelighed, melde afbind i en personlig kalender og indtaste oplysninger. 
Undlader man at angive tilgængelighed, vil det betyde, at dommeren er til rådighed alle dage og kan blive 
påsat kampe derefter. Det er dommerens eget ansvar at sørge for, at Floorball Danmark har opdaterede 
oplysninger tilgængeligt i systemet. 
 

10.2: A ud 
En navnepåsat dommer kan altid melde afbud til kampe. Sidste frist for afbud er 8 dage før kampstart.  
Afbud kan ske via e-mail indtil 14 dage før kampstart, eller via telefonisk samtale indtil 8 dage før 
kampstart.  
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Et afbud sendt via mail er først registreret og godkendt, når Floorball Danmarks turneringsadministration 
har bekræftet modtagelse af afbuddet. Modtager en dommer ikke svar på en mail, er det dommerens 
ansvar at følge op på sit afbud, enten via ny mail eller telefonisk henvendelse.  
 
Indmelder en dommer afbud via telefonsvaren, er afbuddet først modtaget og godkendt, når Floorball 
Danmarks Turneringsadministration kontakter dommeren og bekræfter modtagelse af afbuddet, enten via 
telefonisk kontakt, sms eller mail.  
 
Ved afbud indmeldt senere end 8 dage før kampafvikling, forventes forklaring på en akut opstået situation 
hos dommeren. I det tilfælde vil Floorball Danmarks turneringsadministration forsøge så vidt muligt at finde 
en afløser til kampen. Er det ikke muligt, bliver kampen aflyst. 
 
Bliver en dommer syg/akut forhindret i at dømme en kamp, og sker det uden for Floorball Danmarks 
turneringskoordinators arbejdstid (mandag, torsdag og fredag), er det dommerens ansvar at finde en 
afløser til kampen. Lykkes det ikke, har dommeren ansvar for at kontakte hjemmeholdets forening samt 
meddommer og meddele, at vedkommende er forhindret i at dømme. Ligeledes er det dommerens ansvar 
at meddele turneringsadministrationen herom, således at dommeren kan blive taget af kampen og ikke får 
udbetalt uberettiget honorar/kørsel.   
 
Det er vigtigt at understrege, at Floorball Danmark forbeholder sig retten til ikke at anvende dommere som 
misbruger afbudsreglerne og gentagende gange melder sent afbud til kampe/udebliver fra påsatte kampe. 
 
Foruden ovenstående afbudsregler for dommere gælder desuden nedenstående jf. Floorball Danmarks 
Turneringsreglement § 4.20 vedrørende manglende dommere og afbud: 
 
”Såfremt det påsatte dommerpar ikke er omklædt og parat til at dømme kampen senest 10 minutter før 
kampstart og ikke har gjort arrangerende forening bekendt med senere ankomst, skal arrangerende 
forening forsøge at finde mindst én Floorball Danmark-uddannet dommer. Kan arrangerende forening ikke 
finde mindst én Floorball Danmark-uddannet dommer, aflyses kampen og turneringsadministrationen 
fastsætter en ny kampdato.  
Såfremt der kun er én Floorball Danmark-uddannet dommer til stede, skal denne dømme kampen som 
enedommer, under forudsætning af, at dommeren indvilliger heri. En for sent fremmødt dommer på kun 
indtræde i kampen, hvis kampen kun bliver dømt af én dommer, og begge holds ledere er enige heri. 
(…) 
For Ligaen herrer gælder endvidere, at holdene kan nægte at spille kampen, såfremt det ikke lykkes 
arrangerende forening at skaffe to uddannede Floorball Danmark-dommere. 
 

10.3: Inhabilitet 
Principperne om inhabilitet er gældende i ligarækken (både for damer og herrer), 1. division herrer samt 
ved pokal- og finalekampe. 
 
En dommer er inhabil, hvis vedkommende selv er aktiv spiller på et liga-/1. divisionshold, er leder/træner 
for et liga-/1. divisionshold eller er ansat/bestyrelsesmedlem i en forening. 
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Hvis en dommer selv er aktiv spiller på et hold, der er dækket af inhabilitetsprincippet, vil dommeren være 
inhabil i forhold til at dømme eget hold samt andre hold i samme pulje. Det samme gør sig gældende for en 
dommer, der er leder/træner for et hold. 
 
Hvis en dommer er ansat eller bestyrelsesmedlem i en forening, er vedkommende inhabil i forhold til at 
dømme den pågældende forenings kampe i de rækker, der er indbefattet af inhabilitetsprincippet.  
 

§ 11: Retningslinjer for døm-selv-rækker 
Turneringsadministrationen udmelder inden sæsonstart, hvilke rækker foreninger selv er forpligtede til at 
dømme (døm-selv-rækkerne).  
 
Foreninger kan ikke melde afbud til disse dommerforpligtelser til Floorball Danmark, og Floorball Danmark 
kan ikke være behjælpelig med at finde dommere til disse rækker.  
 
Foreninger opfordres i stedet til selv at finde dommere i lokalområdet, evt. hos naboklubberne, hvis de har 
kampe, de ikke selv kan stille med dommere til.  
 
Foreningerne har selv ansvaret for at stille med Floorball Danmark-godkendte dommere til at dømme 
foreningens døm-selv-kampe. Såfremt der ikke stilles med Floorball Danmark-godkendte dommere, 
sanktioneres dette som udeblivelse af dommer jf. Floorball Danmarks turneringsreglement § 1.11 
Dommerforpligtelser. 
 

§ 12: Foreningernes dommerforpligtelser i de dommerbere gede rækker 
Alle foreninger med hold i dommerberettigede rækker er forpligtet til at stille med navnepåsatte dommere, 
der tilsammen tilkendegiver, at de vil dømme minimum samme antal kampe i løbet af en sæson, som 
foreningen har af hjemmekampe i de dommerberettigede rækker.  
 
Floorball Danmarks turneringsadministration laver inden hver sæsonstart en opgørelse over dommernes 
indmeldte foreningstilknytning samt antal kampe. Foreninger, som her ikke lever op til 
dommerforpligtelserne, får besked af Floorball Danmark og forventes at sørge for at leve op til 
betingelserne herefter.  
 
Floorball Danmarks turneringsadministration vil desuden lave en midtvejsevaluering af, hvorvidt 
dommerne i rimelig grad lever op til at dømme de indmeldte antal kampe. Er dette ikke tilfældet, vil både 
dommer og forening få besked herom, således at foreningen evt. kan finde en anden dommer til at løfte 
sine dommerforpligtelser. 
 
Foreninger der er repræsenteret med hold i Ligaen herrer, Ligaen damer og 1. division herrer skal desuden 
have mindst 2 navnepåsatte dommere pr. hold. Det forventes, at dommerne skal dømme minimum 5 
kampe hver i en sæson. 
 



 
 

 

Brøndby, 6. januar 2020 

  #floorballdk 
        /floorballdk 

Floorball Danmark 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 

info@floorball.dk 

www.floorball.dk 

 

8 

Lever en forening ikke op til sine dommerforpligtelser, vil Floorball Danmarks turneringsadministration 
meddele dette til dommerudvalget, som vil beslutte, om sagen skal bringes videre til Floorball Danmarks 
turneringsudvalg for sanktionsbestemmelse. 
 

§ 13: Fremmøde og udeblivelse l kampe 
Dommere skal møde i god tid før en kamp. For ligaen og 1. division herrer skal dommere møde mindst 45 
minutter før kampstart, og i øvrige rækker mindst 30 minutter før kampstart. Er dommerne undtagelsesvist 
ikke i stand til dette, skal arrangerende forening underrettes herom.  
 
Er dommerne ikke mødt senest 10 minutter før kampstart, kan arrangerende forening, medmindre 
dommerne har gjort foreningen bekendt med forsinkelsen, betragte dommerne som udeblevet, og handle 
efter turneringsreglementets bestemmelser om manglende dommere. 
 
Udeblevne dommere har ikke krav på honorar, kørselsgodtgørelse eller diæter. Udebliver dommere til 
døm-selv-kampe sanktioneres dette iht. turneringsreglementet.  
 

§ 14: Regelopdateringskurser 
Floorball Danmark afholder regelopdateringskurser hvert 4. år. Der er deltagerpligt for alle dommere, der 
ønsker at dømme i Floorball Danmark. Deltager en dommer ikke i et regelopdateringskursus, mister 
vedkommende sin dommerlicens og skal starte forfra med et nyt Trin 1 Kursus. 
 
Regelopdateringskurserne skal foregå om foråret, evt. med enkelte opfølgningskurser primo/medio august, 
således at alle nye informationer er indtastet af sekretariatet i systemet, ligesom nye parsammensætninger 
er foretaget for de navnepåsatte dommere, hvis makkere ikke har deltaget på et kursus, inden sæsonstart. 
 
Det kan ske, at der planlægges opfølgningskurser, som ligger efter sæsonstart. I sådanne tilfælde vil 
konsekvensen være, at dommere der endnu ikke har bestået et regelopdateringskursus, ikke vil blive påsat 
kampe, og ej heller må dømme kampe i døm-selv-rækkerne, indtil kurset er overstået. 
 
Hvis en dommer ikke har deltaget på et regelopdateringskursus rettidigt/inden sæsonstart, kan 
vedkommende ikke forvente at få kampe i sin højeste række. 
 
Informationer omkring datoer for kurserne skal sendes ud til dommere og foreninger af sekretariatet i god 
tid.  
 
Floorball Danmark giver ikke dispensation til nogen dommere/foreninger for manglende deltagelse på et 
regelopdateringskursus.  
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§ 15: Danske dommere l udlandet  
Med undtagelse af opgaver tildelt af IFF, må Floorball Danmarks dommere ikke udenom dommerudvalgets 
godkendelse påtage sig officielle dommeropgaver i udlandet. 
 

§ 16: Udenlandske dommere l Danmark 
Med undtagelse af opgaver tildelt af IFF, må udenlandske dommere ikke engageres til officielle kampe i 
Danmark, uden dommerudvalgets godkendelse. 
 

§ 17: Karantæne 
En dommer der, uanset i hvilken funktion, er idømt karantæne af Floorball Danmark, kan i perioden for 
karantænens afvikling ikke fungere som dommer i turneringer, der er udskrevet af Floorball Danmark. 
 

§ 18: Overtrædelse af dommerreglementet 
Overtrædelse af dette reglement kan medføre sanktioner idømt af Floorball Danmarks dommerudvalg. 
 
Alle sanktioner/bestemmelser idømt af Floorball Danmarks dommerudvalg kan ankes til Floorball Danmarks 
appeludvalg i henhold til Floorball Danmarks love. 
 

§ 19: Godkendelse af reglementet 
Dommerregulativet revideres og vedligeholdes af Floorball Danmarks sekretariat og dommerudvalget. 
Ændringer skal godkendes af Floorball Danmarks bestyrelse, og såfremt der er ændringer med 
budgetmæssig karakter, ligeledes af Floorball Danmarks økonomiudvalg. 
 
 
 
 
 


