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Referat Ligaudvalgsmøde d. 26. april i Fangel 

Deltagere: 

Copenhagen, Rødovre, Hvidovre, Benløse, Helsingør, Vendsyssel, Sunds, Aarhus FK, Frederikshavn, TU ved Jørgen 

Dedenroth og William Ehmsen. 

 

Afbud: 

Vanløse, Svenstrup, Strandby, Aalborg Flyers & Hafnia.  

 

Mødet startede med en åben dagsorden, som det efterfølgende giver mening at koge ned til følgende 4 punkter: 

1. Vision for bedste række(r) 

2. Handlinger for at nå visionen 

3. Hængepartier 

4. Næste møde bliver 20.08.2016 – Nærmere tid og sted tilgår. 

 

1. Vision 

Vi lagde os ikke fast på et årstal for hvornår visionen skal være nået, men drøftede derimod at det formentlig lå på 

5-10 års sigt.  

- Fuldtegnet liga med hold i ”kø”. Med andre ord konkurrence om at deltage i de bedste rækker.  

- Kvalitet i 1. divisioner 

- Oprettelse af udviklingspulje, som skal støtte nye ligahold 

- Ligaproduktet skal være salgbart 

- Der skal være en professionel afvikling af ligakampe 

- Organiseret sponsorarbejde i samarbejde mellem ligaklubberne 

 

2. Handlinger 

For at opnå visionen var der i første omgang enighed om at oprette følgende initiativer. Flere vil følge henover de 

kommende år: Alle udvalg fremlægger fremskridt og fremadrettede planer på næste møde den 20. august.  

a) Ligareglementsudvalg  

Skal have et oplæg om krav til afvikling af kampe klart til næste møde (20. august) 

Der blev drøftet krav på to niveauer. Selv kampenes afvikling og det er her udvalgets fokus skal ligge. Der 

kunne ikke opnås enighed om at stille krav på det andet niveau, som var krav for at kunne deltage i Liga: 

Eksempelvis antal ungdomshold, uddannelse af et vist antal dommere hvert år. 

Udvalget består af Thomas Brodersen (eller en anden fra Benløse, Jan Hammer (Helsingør) og Søren 

Frederiksen (Frederikshavn). 

b) Ligadag 

Vi var enige om at der skal oprettes en årlig ligadag, som skal afholdes tredje lørdag i august hvert år. Her 

inviteres ledere, trænere, ledende frivillige og ligadommere. Dagen skal starte med fælles oplæg og 

herefter går de enkelte grupper ud i workshops og drøfter relevante emner. Det vil også være oplagt med 
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efterfølgende fælles workshops. Eksempelvis mellem ligatrænere og ligadommere om fokuspunkter og 

samarbejde.  

I første omgang skal fokus alene ligge på liga, men bliver det en succes, er der intet der hindrer at invitere 

andre grupper i dansk floorball med til dagen. Men der var enighed om først at få ligadelen op at stå.  

Udvalget består af William Ehmsen (Tovholder), Jens Hagbarth (Benløse), Martin Lytje (Hvidovre), Tobias 

Henriksen (Rødovre) og Jørgen Dedenroth som dommerkontakt. 

c) Sponsorarbejde 

Udvalget får til opgave at beskrive ligaproduktet med henblik på salgbarhed. Koordinering med DaFUs 

kontor (Nils-Ola) ift. Eksisterende aftaler samt oprettelse af aftaler med ligaklubber ift. Bandeplads, 

opstilling roll-ups mv., hvis der kan landes sponsorer.  

Udvalget består af Esben Staun (Rødovre) Og Jeppe Bisgaard (Vendsyssel) 

d) Digital platform 

Udvalget får følgende opgaver:  

Undersøgelse af muligheder for en fælles ligaplatform. Dette kan evt. være på Facebook. Udvalget skal 

undersøge om der kan findes ressourcer til redaktørpost på DaFU’s kontor i samarbejde med Nils-Ola.  

Udvalget skal udarbejde redaktionelle retningslinjer for siden samt retningslinjer for debat mv.  

Udvalget består af Thomas Brodersen (Eller en anden fra Benløse), Jesper Frank (Helsingør), Carsten 

Sørensen (Hvidovre). Per Nielsen (Eller en anden fra Sunds, hvis Per kan finde én) 

 

3. Hængepartier 

- Skel mellem 1. division og liga skal mindskes. Mellemlaget af klubber er desværre ikke-eksisterende. 

Ligaudvalget anerkender sit ansvar for at tage fat i denne problematik og det kommer på dagsorden ved næste 

møde igen.  

- Bedre samarbejde mellem klubber generelt. Bus, sponsor, idéer.  

- Rundsending af kontaktinfo (Dette sørger Steffen for) mails og telefonnumre på deltagerne. 

- Ligaudvalgets kompetence. Skal der eksempelvis være krav om deltagelse fra alle ligaklubber ved møderne. Skal 

der placeres beslutningskompetence i udvalget ift. Turnering og sponsorer, som for nuværende ligger i henholdsvis 

TU og Bestyrelsen. 

 

4. Næste møde 20. august.  

Sluttelig vil jeg takke de fremmødte klubber for et rigtig godt møde, hvor hver enkelt kunne tage opmuntret og 

motiveret derfra. Det blev gentagne gange nævnt på mødet, hvor vigtig samtalen var mellem klubberne, og hvor 

vigtigt det var at man mødte frem og lod sin stemme og holdning blive kendt.  

 

 

For referatet og procesleder på mødet 

William Ehmsen, Formand TU 


