
 

DaFU Repræsentantskabsmøde 2015 

 

 

 

 

Medlem af Danmarks Idræts-Forbund og International Floorball Federation   1 

 

Formand Thorbjørn Ovedals mundtlige beretning: 

Dansk Floorball Unions repræsentantskabsmøde den 30. maj 2015 

 

 

Kære klubber,  

 

Velkommen til Dansk Floorball Unions repræsentantskabsmøde.  

 

Det seneste år har været et rigtigt godt år for Dansk Floorball Union, både sportsligt med gode 

præstationer af landsholdene, og de internationale dommere. Men i særdeleshed har det seneste år 

været rigtigt godt for floorballsportens udviklingsmuligheder i Danmark.  

 

Jeg har siden jeg tiltrådte som formand arbejdet for, at Dansk Floorball Union skal udvikle sig i bredden, 

så floorballsporten i Danmark kommer til at stå på det bredest mulige fundament. Målsætningen for en 

hver bestyrelse i Dansk Floorball Union må til en hver tid være at være den drivkraft, som skaber de 

bedste muligheder for medlemsklubberne og de bedste forudsætninger for at opfylde unionens 

formålsparagraf, så: floorball i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de 

måtte ønske det og under den form, de måtte ønske det.  

 

På sidste års repræsentantskabsmøde kunne jeg fortælle, at vi i bestyrelsen håbede på, at DIF og DGI 

ville pege på Dansk Floorball Union, når der skulle vælges spydspidsforbund til DIF og DGIs store 

fællesvision 25-50-75. I mellemtiden er 25-50-75 blevet til ”Bevæg dig for livet”, og d. 4. december 2014 

blev det en realitet, at Dansk Floorball Union blev spydspidsforbund med et udviklingsprojekt til 10 mio. 

kr. over de næste tre år.  

 

Nu er det op til os selv, i fællesskab DIF og DGI, at udnytte denne enestående udviklingsmulighed.  

At vi nu står som spydspidsforbund for DIF og DGIs fællesvision ”Bevæg dig for livet”, giver 

floorballsporten de bedste udviklingsmuligheder den nogensinde har haft og formentlig vil få.  

Vi står i Floorball Danmark overfor en stor fælles indsats, som skal løfte Floorballsporten til et nyt niveau.  

Visionsprojektet har et klart og entydigt fokus på bredden, og det er netop bredden vi skal udvikle, hvis 

vi skal skabe det rigtige fundament for floorballsporten i fremtiden. Det betyder ikke, at vi glemmer 

eliten, idet finansieringen af visionsprojektet kommer fra DIF og DGIs visionspulje og derfor giver 

muligheden for, at vi både kan udvikle på bredden og eliten, så vi kan få skabt den optimale balance i 

floorballsporten. 

 

Vi skal med visionsprojektet i samarbejde med DIF og DGI udbrede og styrke floorballsporten i hele 

Danmark, og målsætningen er klar 35 000 floorballspillere i Danmark i 2025.  

 

Netværksmøder 

På netværksmøderne fra d. 18. til d. 21. maj har vi introduceret begrebet Floorball Danmark, som det 

navn vores fælles visionsprojekt med DGI skal markedsføres under. Og hvad dækker så denne nye 

betegnelse over? Floorball Danmark skal signalere fællesskab, fordi Medlemsklubberne, Dansk Floorball 

Union, DIF og DGI er sammen om at drive floorballsporten frem, og det er kun i fællesskab, at vi kan nå 
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målet om at løfte floorballsporten til 35 000 medlemmer i 2025 – derfor bliver navnet Floorball Danmark 

betegnelsen for det arbejde, vi sammen står overfor. Vi håber i bestyrelsen, at I alle vil være en aktiv del 

af Floorball Danmark og være med til at drive udviklingen af Floorball Danmark.  

 

Når jeg er ved netværksmøderne, så vil jeg på bestyrelsens og sekretariatets vegne gerne takke for det 

store fremmøde og engagement, vi er blevet mødt med både på møderne i efteråret, men også på de 

netop gennemførte møder. Over halvdelen af Dansk Floorball Unions medlemsklubber har været 

repræsenteret og været med til at forme det projekt, vi nu står med. At viljen til at deltage har været så 

stor betyder også, at netværksmøderne er kommet for at blive. Det er i mine øjne vigtigt, at vi i Floorball 

Danmark bliver ved med at dyrke den tradition, vi har for at have en kort og uhindret vej fra den enkelte 

medlemsforening til bestyrelsen og sekretariatet.  

At netværk mellem klubberne giver mening blev særligt tydeligt på de senest afholdte netværksmøder, 

hvor det både i Midtjylland og Nordjylland blev besluttet at lave lokale netværk, som kan være med til at 

styrke den lokale udvikling endnu mere.  

 

Et af de temaer, som er blevet vendt flittigt på netværksmøderne er frivillighed, og netop diskussionen 

om frivillighed ligger godt i tråd med, at Dansk Floorball Union er i gang med at udvikle en 

frivillighedsstrategi, som skal være det redskab, I som klubber kan bruge til at styrke og understøtte 

frivilligheden, så der kan skabes rum for at ildsjæle og andre, der brænder for floorballsporten kan få 

mulighed for at bidrage der, hvor det giver mening for dem i deres frivillige engagement.  

 

Ny Organisation 

Som det sikkert fremgår, så ønsker vi i bestyrelsen, at visionsprojektet skal bruges aktivt til at skabe 

udvikling dér, hvor det giver mening, og det gælder også i Dansk Floorball Unions bestyrelse og 

sekretariat. Derfor valgte bestyrelsen i efteråret 2014 at sætte fokus på den måde bestyrelsen arbejder 

på og gøre tilgangen til bestyrelsesarbejdet mere professionel. Det arbejde er mundet ud i en 

reorganisering af måden Dansk Floorball Union arbejder på med en klar opdeling af bestyrelsens politiske 

arbejde og den daglige drift, som varetages af sekretariatet.    

 

I første omgang har reorganiseringen betydet, at bestyrelsen står bedre rustet til at varetage de opgaver, 

som står beskrevet i Dansk Floorball Unions loves paragraf 9 stk 3., som omhandler bestyrelsens opgaver 

stk. 3: 

  

Bestyrelsen:  

1) har det overordnede ansvar for den politiske og strategiske udvikling af unionen.  

2) skal vedtage unionens budget for den kommende regnskabsperiode på baggrund af 

repræsentantskabets behandling af budgetforslaget.  

3) påser, at medlemsforeningerne overholder unionens love.  

4) kan ansætte en sekretariatsleder, der på bestyrelsens vegne varetager den daglige ledelse af unionen.  

 

Særligt vigtigt er det i forbindelse med reorganiseringen at understrege, at den daglige drift og det 

daglige personaleansvar ligger hos den til en hver tid ansatte sekretariatsleder. For at styrke den daglige 

ledelse af Dansk Floorball Union er der endvidere blevet konstrueret et ledelsesteam bestående af 

Sekretariatslederen, 2025 Projektchefen og IT- og Turneringschefen. VI mener derfor i bestyrelsen, at vi 
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har sikret de optimale forudsætninger for den daglige drift og ledelse af sekretariatet og har fuld tillid til, 

at denne varetages i overensstemmelse med de retningslinjer bestyrelsen udstikker på det strategiske 

plan.     

 

I forhold til bestyrelsens arbejde, så skal der på et bestyrelsesseminar i den kommende weekend 

udarbejdes ansvarsbeskrivelser for de enkelte bestyrelsesmedlemmer både for at sikre en forpligtelse i 

forhold til bestyrelsesarbejdet, men også for at sikre, at det enkelte bestyrelsesmedlems kompetencer 

bliver udnyttet bedst muligt til gavn for floorballsportens udvikling.  

 

Ansvarsbeskrivelsen for formanden ligger allerede fast, og den indeholder også en aftale om et mindre 

honorar, som i første omgang følger visionsprojektet, idet arbejdet med visionsprojektet medfører en del 

møder indenfor normal arbejdstid, hvorfor honoreringsaftalen også skal agere som frikøb i forbindelse 

med de møder, hvor det vurderes at være vigtigt, at der også er politisk repræsentation. Derudover 

ligger der også i formandens ansvarsbeskrivelse en klar forventning om aktiv deltagelse og 

repræsentation af Dansk Floorball Union i idrætspolitiske sammenhænge både nationalt og internationalt.  

Her skal det nævnes, at Dansk Floorball Union i det forgangne år har været udpeget af DIF til at deltage i 

udarbejdelsen af DIFs nye idrætspolitiske program, som blev vedtaget på DIF årsmøde d. 9. maj. 

Derudover er Dansk Floorball Union også udpeget som et blandt ni specialforbund, der skal udarbejde en 

anbefaling til DIFs bestyrelse omkring den fremtidige model for DIFs støtte til specialforbundene.   

På internationalt plan har Dansk Floorball Union gennem IFFs EOTO projekt indledt samarbejde med 

Storbritannien, Slovenien og Sverige. Derudover er der også indgået en aftale med det norske forbund 

omkring erfaringsudveksling både på bestyrelses – og administrativt plan. Endvidere er Dansk Floorball 

Union også inviteret til at deltage i IFFs Core Country Marketing Network Group, som består af Sverige, 

Finland, Tjekkiet, Schweiz, Norge, Letland og nu Danmark.     

 

Det vigtigste i forhold til samtlige ansvarsbeskrivelser for bestyrelsesmedlemmerne er dog, at bestyrelsen 

skal være stærkt repræsenteret ved Dansk Floorball Unions egne arrangementer, men også ved 

arrangementer i klubberne, og modtager vi en invitation til eksempelvis et klubjubilæum eller et stævne, 

så finder vi en repræsentant og stiller op. For bestyrelsen er den tætte forbindelse til medlemsklubberne 

altid af højeste prioritet.    

 

Turnering 

I forhold til turneringen, så har vi i det forgangne år set en stigning i antallet af tilmeldte hold i børne – 

og ungdomsrækkerne. Eksempelvis er tilmeldingerne til flexrækkerne steget fra 20 hold i sidste sæson til 

40 hold i denne sæson. Også Kidzligaen har været en stor succes og har gang på gang slået rekord i 

antal tilmeldte deltagere.  

 

Men – der har også været udfordringer i forhold til turneringen f.eks. har der i denne sæson ikke været 

en førstedivision for herrer i vest – dette rådes der dog bod på til næste sæson, hvor der er tilmeldt 14 

hold i de to første divisioner i vest, om det så har noget at gøre med jydernes prisbevidsthed vil jeg lade 

stå hen i det uvisse – men det er dejlig at kunne konstatere, at det i hvert fald ikke er viljen til at spille i 

førstedivision, som er forsvundet.  
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Et andet område, som har været udfordret de seneste sæsoner er dameligaen i vest. Der blev i den 

forgangne sæson gjort forsøg med en fælles damerække, men det har blandt de involverede klubber 

desværre ikke været muligt at nå til enighed omkring en lignede løsning i den kommende sæson. Det er 

bestemt ikke optimalt, at der så tydeligt er mangel på damehold, som ønsker at spille i den bedste række 

i Vest. Når det er sagt, så er antallet af damespillere i sporten faktisk stigende, men noget kan tyde på, 

at der blandt damespillerne er en større søgning mod floorball som motions aktivitet. Eksempelvis var et 

decideret damestævne i Aalborg i vinter en stor succes, og stævnet som blev arrangeret af Aalborg Flyers 

havde deltagelse af omkring 80 damespillere fra hele Jylland.  

 

Dommerområdet 

Et vigtigt fundament for en velafviklet turnering er, at kampene ledes af dommere, som er påsat af 

Dansk Floorball Union. Det er der for glædeligt at kunne konstatere, at vi i den forgangne sæson har set 

en stigning i antallet af navnepåsatte dommere. Der er dog stadig mange ting, som skal optimeres på 

dommerområdet, og det er en opgave som dommerudvalget og med assistance fra turneringsassistent 

Camilla Andersen kommer til at tage fat på i den kommende sæson.   

 

Pige Camp og talentprojekt 

Jeg nævnte lige før den lidt kedelige udvikling omkring dameligaen i vest, og i den forbindelse skal det 

selvfølgelig nævnes, at der er sat aktiviteter i gang, som skal sikre fremtiden i dansk damefloorball. Et 

frivilligt dameudvalg har bl.a. taget initiativ til afvikling af en pigecamp, og der afholdes også i flere 

klubber arrangementer for piger i samarbejde med Dansk Floorball Union. Derudover er Dansk Floorball 

Unions talentprojekt nu også blevet åbnet op for pigespillere, og talentprojektet er generelt efter 

anvisning fra DIF og Team Danmark gjort tilgængeligt for alle ungdomsspillere, der måtte ønske at 

forbedre deres floorball færdigheder.  

 

Skolereform  

I forbindelse med skolereformen har vi i bestyrelsen afsat en pulje til at understøtte de foreninger, der 

lige som os i bestyrelsen, ser muligheder i at samarbejde med den lokale folkeskole omkring floorball i 

idrætstimerne. Det har mange klubber benyttet sig af, og denne indsats kommer til at fortsætte som en 

del af visionsprojektet med DIF og DGI. Den Ny / genansatte Michael Milo Jørgensen arbejder for tiden på 

højtryk for at få opdateret skolematerialet, så det kan være klar til at nå ud til alle landets idrætslærere 

inden skolestart. Der ligger helt sikkert et stor og uforløst potentiale i samarbejdet med skolerne, og i 

bestyrelsen er vi godt tilfredse med, at det er lykkedes at styrke jeres muligheder for at samarbejde med 

den lokale skole.  

 

Et led i Dansk Floorball Unions fokus på Skolereformen er Skolernes Floorballdag, og sekretariatet har 

allerede 34 klubber på plads ift. til selve afholdelsen af Skolernes Floorballdag d. 10. november, og der er 

med godt et halvt år til arrangementet indløbet 1200 elevtilmeldinger.  

  

 

Afrunding 

Inden, vi går videre i dagens program, vil jeg gerne lige vende årets sportslige forløb.  

Dansk Floorball Unions jubilæumssæson har i den grad været en god sæson ret sportsligt. I december 

måned leverede herrelandsholdet en imponerende indsats ved VM i Göteborg og spillede sig flot op som 
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det syvende bedste hold i verden. At det danske herrelandshold klarede sig så flot, skyldes ikke mindst 

en kæmpe stor indsats fra teamet omkring holdet. Der er ingen tvivl om, at Kasper Sindt og Jens Ørhøj 

har formået at skabe en vinderkultur på holdet med udgangspunkt i et stærk fællesskab, og det 

bekræfter mig i, at det var et rigtigt valg, vi som bestyrelse tog, da vi for to år siden besluttede, at vi 

ville satse på et dansk landstrænerteam.  

 

Nogle andre som i den grad har vist fighter – og vinder mentalitet er drengene på U-19 landsholdet, som, 

efter nogle tætte kampe ved U-19 VM i Helsingborg tidligere på måneden, formåede at vinde B-VM og 

spille Danmark tilbage i A-gruppen.   Også Damelandsholdet har med et nyt frivilligt setup omkring 

holdet gjort en god figur, og kvalificerede sig i februar måned til det kommende VM i Tampere i Finland, 

hvor det bliver spændende at følge holdets færd i turneringen. 

Jeg vil gerne ønske alle landsholdene og de teams, der står bag stort tillykke med de resultater, der er 

opnået i den forgangne sæson. Det er yderst værdsat, at I vil bruge jeres tid på at repræsentere Dansk 

Floorball på højeste internationale niveau.  

 

DM og Landsstævne 

En ting er, at landsholdene har klaret det godt. Det har de arrangører, som har stået bag Floorball 

Danmarks store arrangementer også gjort. På arrangørsiden var der i år debut til Randers Raptors, som 

afviklede DM finalestævnet i fornemme rammer i Arena Randers. I januar afviklede Brønderslev Hot 

Shots med sikker hånd pokalfinalerne og U-19 final four, Benløse FC var værter ved U-17 final four og 

Copenhagen FC var værter ved årets sidste DM finalestævne i form af U-21 Final four. Der skal lyde en 

stor tak til alle arrangørerne og de frivillige bag, og selvfølgelig også et stort tillykke til de danskemestre 

fra Rødovre, ÅFK og U-17, U-19 og U-21 holdene fra Benløse, samt pokalmestrene fra Brønderslev og 

ÅFK.   

 

DM og Pokalfinale stævnerne er store arrangementer, men det største arrangement i Floorball Danmark 

er landstævnet, og det er alt tid en fornøjelse at se den glæde og det engagement, som sportens mindste 

udøvere lægger for dagen, når de samles til en hel weekend med floorball som omdrejningspunkt. I år 

blev landstævnet krydret med en herrelandskamp mod Belgien og et særligt pigearrangement. Der skal 

lyde en stor tak til Frederikshavn Blackhawks for igen at have afviklet et fantastisk landsstævne.   

Der skal også lyde en stor tak til Dansk Floorball Unions altid hårdt arbejdende sekretariat. Det er ikke 

mindst deres fortjeneste, at vi nu står med de bedste udviklingsmuligheder som floorballsporten 

nogensinde har haft.  

 

Til slut vil jeg også rette en tak til alle de frivillige ildsjæle i klubberne, som tager en tørn med 

ungdomsholdene, arrangerer sociale aktiviteter og i det hele taget bare er med til at definere det at være 

en frivillig forening båret af medlemmerne. Uden jeres utrættelige engagement ville det være svært at tale 

om udvikling. I er fundamentet for Floorball Danmark – og det skal I have en stor tak for. 

Godt repræsentantskabsmøde.  

 

Thorbjørn Ovedal 


