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Reglementsændringer på Årsmøde d. 21. maj 

Herunder en kort gennemgang af de vedtagne ændringer til Turneringsreglementet på Årsmødet. 

 

 

Turneringsreglementet 

§ 1.3 Dispensation 

Præcisering ved afvikling af sudden victory i kampe med effektiv spilletid de sidste tre min. 

 

§ 2.4 Rækkeinddeling for damer 

Inddelingen er ændret gældende for Liga vest, hvor der opdeles i to kredse, Nord og Syd. 

 

§ 2.10 Kvalifikationsspil for herrer 

Ligaens kvalifikationsspil er ændret, så det giver en bedre sportslig afvikling. Flere kampe og flere deltagere og 

ingen hold skal vente i flere uger efter grundspillet på at komme i gang. 

 

§ 2.11 Kvalifikationsspil for damer 

Grundet ændret struktur for damer vest § 2.4 er tidligere kvalifikationsspil annulleret. Der udmeldes struktur fra 

sæson til sæson. 

 

§ 2.12 Afgørelse af Kvalifikationsspil 

Præcisering af navnene på de aktuelle kvalifikationsspil efter strukturændringerne. 

 

§ 2.13 Op- og nedrykning, herrer senior 

Følgeændring i strukturen for kvalifikationsspillet mellem Liga og 1. division i henhold til § 2.10. 

 

§ 2.14 Op- og nedrykning, damer senior 

Følgeændring i strukturen for kvalifikationsspillet Liga damer vest i henhold til § 2.11. 

 

§ 3.2 Undtagelse fra aldersbestemmelserne i ungdomsrækkerne 

Reglen om at bruge 2 senior spillere på fast dispensation i U23 & U20 rækken er udgået og gældende fra 

kommende sæson 2016/17. Der kan stadig søges dispensation til rækkerne ud fra de generelle regler. 

 

§ 4.8 Fastlæggelse af kampe 

Sidste år blev vedtaget nye regler for placering af slutspilskampe for damer og herrer. Her blev vedtaget, at 

slutspilskampe placeret som enkeltkamp i en weekend kunne placeres med kampstart kl. 10.00, hvilket blev 

ændret til tidligst kl. 13.30 af hensyn til transporttiden. 

 

 

 



 

 

Dansk Floorball Union ǀ Idrættens Hus ǀ Brøndby Stadion 20 ǀ 2650 Brøndby ǀ dafu@floorball.dk ǀ floorball.dk 

Brøndby, 24. maj 2016 

Side 2 

§ 4.9 Flytning af og afbud til kampe 

Det er nu muligt at flytte kampe efter d. 1. februar i rækker, hvor der ikke afvikles kvalifikations- og slutspilskampe. 

Dette kræver dog, at begge implicerede foreninger inden den fastsatte kampdato indbyrdes har aftalt nyt 

spilletidspunkt og fået godkendelse af TUA. 

Alle kampflytninger for ungdomsrækker er gebyrfrie. 

 

§ 4.21 Dommerhonorar 

Præcisering af normal praksis på området, at der udbetales det fulde dommerhonorar til dommere, der ikke får 

besked om en kampflytning og møder forgæves op. 
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