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 Damestruktur øst gældende fra 2020-21 
 

Efter afholdelse af dame strukturmøde i december har TU drøftet forslag til kommende struktur for 
sæsonen 2020/21. Blandt andet har der været drøftet muligheder for en delvis landsdækkende 
række samt andre strukturer på baggrund af jeres tilkendegivelser på mødet. 
 
TU har på den baggrund besluttet nedenstående struktur, hvor der er lagt vægt på følgende 
generelle budskaber fra mødet: 

• Ønsker noget at spille om efter nytår i 1. division 

• Indstillet på flere opdelinger/mere planlægning efter nytår 

• Længere sæson 

• Point med i evt. kvalifikationsspil 

• Ikke effektiv spilletid i grundspillet 
 
 
STRUKTUR 
LIGA/1. DIVISION 
Grundspil 
Liga og 1. division spilles som i sæsonen 2019/20 i én samlet række, hvor alle hold mødes én gang. 
Der spilles grundspil frem til d. 1. marts, hvorefter de fire bedste hold går til slutspil og de resterende 
hold spiller om 1. divisionsmesterskabet i nogle kvalifikationsstævner. 
Der spilles med løbende spilletid i alle tre perioder, dog undtaget de sidste tre min. af 3. 
periode, som er effektiv. 
  
Slutspil 
Holdene placeret fra nr. 1-4 i grundspillet kvalificeres til de landsdækkende kvartfinaler. Nr. 1 møder 
nr. 4 i vest, nr. 2 møder nr. 3 i vest, nr. 3 møder nr. 2 i vest og nr. 4 møder nr. 1 i vest. Der spilles 
kvartfinaler bedst af tre kampe. 
Samlet vinder af kvartfinalerne går videre til semifinalerne bedst af tre kampe og herefter én 
SuperFinale. 
 
Kvalifikationsstævner 
Holdene placeret fra nr. 5 og nedefter deltager i flere kvalifikationsstævner om at vinde 1. division. 
Hvert hold deltager i to stævner, et kvalifikationsstævne samt et finale/placeringsstævne.  
Kvalifikationsstævner placeres i weekenden d. 20-21. marts og finale/placeringsstævner placeres i 
weekenden d. 10-11. april. Herunder nærmere beskrivelse af afviklingen: 
 
Kvalifikationsstævne 1 – 20-21. marts 
Afvikles med følgende holdplaceringer: nr. 5, 8, 9, 12, 13 og 16. 
Hold nr. 5 medtager 3 point, hold nr. 8 medtager 2 point, hold nr. 9 medtager 1 point. Resten 
medtager 0 point. De tre bedste hold går til finalestævnet og resten til placeringsstævnet. 
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Stævneprogram med kamplængde mv. udarbejdes af Floorball Danmark afhængig af antallet af 
deltagere. Stævnet afvikles på én dag enten d. 20. eller 21. marts. Det er på forhånd muligt frem til d. 
1. februar at byde ind på afholdelse af stævnet. Arrangøren skal på dagen sørge for sekretariat mv. til 
stævnet og Floorball Danmark sørger for at påsætte dommere samt aflønner disse med honorar og 
kørsel. 
TU vil ud fra de indsendte forslag placere stævnet mest hensigtsmæssigt. 
 
Kvalifikationsstævne 2 – 20-21. marts 
Afvikles med følgende holdplaceringer: nr. 6, 7, 10, 11, 14 og 15. 
Hold nr. 6 medtager 3 point, hold nr. 7 medtager 2 point, hold nr. 10 medtager 1 point. Resten 
medtager 0 point. De tre bedste hold går til finalestævne og resten til placeringsstævne. 
 
Stævneprogram med kamplængde mv. udarbejdes af Floorball Danmark afhængig af antallet af 
deltagere. Stævnet afvikles på én dag enten d. 20. eller 21. marts. Det er på forhånd muligt frem til d. 
1. februar at byde ind på afholdelse af stævnet. Arrangøren skal på dagen sørge for sekretariat mv. til 
stævnet og Floorball Danmark sørger for at påsætte dommere samt aflønner disse med honorar og 
kørsel. 
TU vil ud fra de indsendte forslag placere stævnet mest hensigtsmæssigt. 
 
Finalestævne – 10-11. april 
Afvikles med de tre bedste hold fra henholdsvis kvalifikationsstævne 1 og 2. 
Vinder af stævnet kan kalde sig vinder af 1. division og modtager en rækkevinderpokal. 
 
Stævneprogram med kamplængde mv. udarbejdes af Floorball Danmark afhængig af antallet af 
deltagere. Stævnet afvikles på én dag enten d. 10. eller 11. april. Det er på forhånd muligt frem til d. 
28. marts at byde ind på afholdelse af stævnet. Arrangøren skal på dagen sørge for sekretariat mv. til 
stævnet og Floorball Danmark sørger for at påsætte dommere samt aflønner disse med honorar og 
kørsel. 
TU vil ud fra de indsendte forslag placere stævnet mest hensigtsmæssigt. 
 
Placeringsstævne – 10-11. april 
Afvikles med holdene placeret fra nr. 4 og nedefter fra henholdsvis kvalifikationsstævne 1 og 2. 
Vinder af stævnet modtager en pokal. 
 
Stævneprogram med kamplængde mv. udarbejdes af Floorball Danmark afhængig af antallet af 
deltagere. Stævnet afvikles på én dag enten d. 10. eller 11. april. Det er på forhånd muligt frem til d. 
28. marts at byde ind på afholdelse af stævnet. Arrangøren skal på dagen sørge for sekretariat mv. til 
stævnet og Floorball Danmark sørger for at påsætte dommere samt aflønner disse med honorar og 
kørsel. 
TU vil ud fra de indsendte forslag placere stævnet mest hensigtsmæssigt. 
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2. DIVISION 
Grundspil 
Det tilstræbes at afvikle mellem 10-14 kampe fordelt over hele sæsonen afhængigt af antal 
tilmeldte hold. 
 
Der spilles med løbende spilletid i alle tre perioder, dog undtaget de sidste tre min. af 3. 
periode, som er effektiv. 
 
Vinderen af rækken kan kalde sig vinder af 2. division og modtager en rækkevinderpokal. 
 
DOMMERE 
Liga/1. division grundspil samt stævner afvikles med navnepåsatte dommere, som påsættes 
af Floorball Danmark. 
2. division afvikles med klubpåsatte dommere, hvor hjemmeholdet er ansvarlige for at stille 
dommere. 
Slutspilskampe afvikles med navnepåsatte dommere, som påsættes af Floorball Danmark. 

 
 

ØKONOMI 

Række Gebyr 

Liga/1. division  6.000 kr. 

2. division 6.000 kr. 

Slutspil – Kvartfinaler 1.000 kr. 

Slutspil - Semifinaler 1.000 kr. 

Kvalifikationsstævner 2 stk. 500 kr. 

 
 

 

 

 

 


