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KÆRE ALLE SPORTSUDØVERE

Vi er i VEPI utroligt glade for, at vi kan byde 
velkommen til De Åbne Mesterskaber i Flo-
orball 2017.

Det er første gang, at floorball er på pro-
grammet, og kan der mon findes et bedre 
sted end i Rødovrehallen? I denne hal er der 
stolte traditioner indenfor floorball, hvor et af 
de bedste hold i Danmark, Rødovre Floorball 
Club, har til huse. 

Vi håber på, at De Åbne Mesterskaber I Flo-
orball 2017 er det første i rækken af mange 
mesterskaber i denne sjove og udfordrende 
sport. 

Vi har sat rammerne til spillet, så nu er det 
op til jer udøvere at vise os det gode spil, 
kampgejsten og nogle spændende og se-
værdige kampe. 

God kamp!
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PRAKTISKE INFORMATIONER

STED

Rødovrehallen, Rødovre Parkvej 425, 2610 Rødovre

DATO

8. november 2017

TIDSPLAN 

0830 stævnestart med info fra arrangøren
0900 puljekampe påbegyndes
1400 semifinaler påbegyndes
1430 finale påbegyndes

1530 præmieoverrækkelse
1600 spisning
 
STÆVNEKONTOR

Rødovrehallen

OMKLÆDNING OG BAD

Rødovrehallen

STÆVNETELEFON

Jakob Tranekær Nielsen, tlf. 60757588

DOMMERKOORDINATOR

Jakob Tranekær Nielsen, tlf. 60757588

FROKOST

1 sandwich + vand til deltager udleveres til holdansvarlig fra kl. 1100
- der er cafeteria på stedet, hvor der kan købes diverse mad og drikke.

PRÆMIER

der konkurreres om præmier til 1. og 2. pladsen

BANER

der spilles på 2 baner
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RØDOVREHALLEN

Rødovrehallen er en af de største idrætshaller 
i Danmark, og den blev indviet i 1976. Der 
er i alt 4 haller, samt lokaler til bordtennis, 
kampsport, vægtløftning, billard, motionsrum 
og mødelokaler.

Rødovrehallen benyttes også til Floorball, hvor 
Rødovre Floorball Club holder til. De bryster 

sig af at være Danmarks førende floorballklub, 
og pr. 2/10 ligger de nr. 2 i den bedste danske 
herrerækkeUnihoc Floorball Liga. 
Klubben har rødder tilbage til 1989, hvor 
klubben blev grundlagt, og klubben har hold 
i alle aldre. 
I denne turnering låner vi bander og udstyr af 
Rødovre Floorball Club. 
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FLOORBALL – HISTORIE

Sporten organiseres i Danmark af Floorball 
Danmark og på internationalt plan af IFF. 
Der er over 300.000 (2014) registrerede 
floorballspillere på verdensplan. I Danmark 
kaldes den bedste række for herrer Unihoc 
Floorball Ligaen og Dameligaen ligeså. Hvert 
år spilles der desuden en Euro Floorball Cup 
for klubhold, og derudover er der verdens-
mesterskaber hvert andet år på henholdsvis 
herre- og damesiden.

Sporten er meget ny sammenlignet med 
eksempelvis fodbold og er derfor i stadig 
udvikling. De grundlæggende regler stam-
mer dog tilbage fra 1979, hvor den første 
floorballklub i verden blev grundlagt, Sala IBK 
(Sverige). De blev dog først nedskrevet i 1981 
som officielle regler til kampe.

Der er nogen tvivl om, hvor floorballen oprin-
deligt er opfundet, men den gængse betragt-
ning er, at historien starter tilbage i 1950’er-
nes USA, hvor man fremstillede plastikstave 
til brug i ishockeytræning i sommerhalvåret. 
På den tid var stavene blot tænkt som hjæl-
peredskaber til den etablerede sport og ikke 
som startsskuddet til en ny sportsgren. Man 
spillede indendørs på halgulv, hvor man kaldte 

det gulvhockey. I USA blev den første gulv-
hockeyturnering afholdt i Michigan i 1976.
Til at begynde med brugte man en plastik-
puk, som hurtigt ændredes til en plastikbold 
noget lignende den, der bruges i dag. Dette 
var allerede sket, da en flok svenske stude-
rende i slutningen af 1960'erne (1968) eller i 
starten af 1970'erne fandt stavene i Holland 
hos en importør, der havde importeret ud-
styret fra USA. Sporten slog hurtigt igennem 
i Sverige og udbredtes i skoleidrætten og i 
fritidsklubber. Flere andre sportsgrene brugte 
desuden floorball som opvarmning. Sporten 
var på den tid ikke som i dag. Antallet af spil-
lere samt målenes størrelse varierede en del. 
De var oftest noget mindre end i dag, men 
havde til gengæld ingen målmand. Sporten 
blev dog mere etableret, da verdens første 
floorballklub blev dannet i Sala i Sverige, Sala 
IBK, i 1979.

I løbet af 1970'erne havde sporten også fået 
fat i resten af Europa og flere var dermed med 
til at forme sporten som den ser ud i dag. I 
Schweiz blev sporten blandt andet udviklet af 
en sportslærer i Bern, hvorfor Schweiz også 
i dag er et af de fire førende lande inden for 
sporten. 
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Allerede først i 1980'erne tog sporten alvor-
lige skridt mod at blive en international orga-
niseret sportsgren. Gennembruddet kom fra 
Sverige, da tennisstjernerne  fra det svenske 
Davis Cup landshold spillede en opvisnings-
kamp i floorball mod floorballspillere. Denne 
kamp fik stor mediedækning og pludselig var 
floorball i alles tanker i Sverige. Imens blev 
først Sveriges Innebandyförbund dannet og 
dernæst de japanske, finske og schweiziske 
forbund. Hertil kom i 1986 det Internationale 
floorballforbund. På dansk plan blev floorbal-
len organiseret i 1989 med stiftelsen af DaFU 
dagen efter den første danske klub, Aalborg 
Flyers, blev stiftet. Først i 1991 blev DaFU 
optaget i IFF.

I 1992 blev det første DM afholdt. Da var det 
dog ikke som turnering, men som et åbent 
stævne, der afvikledes over en weekend. 
I 1993 blev det til den første kamp for det 
danske herrelandshold, hvor resultatet var to 
nederlag til Norge. På det tidspunkt var den 
første landskamp for længst blevet spillet 
mellem Finland og Sverige i 1985. 
Danmarksmesterskabet afvikledes første 
gang over en hel sæson i 1992 med afslut-
tende semifinaler og finaler i Helsingør. Klip 

fra denne finale blev vist på DR1 og var den 
første mediedækning fra en national tv-kanal 
af sporten i Danmark. I 1994 blev det første 
internationale mesterskab for herrer spillet. 
Dette var EM 1994, hvor Sverige vandt 4-1 
over Finland foran 13 000 tilskuere (udsolgt) 
i Globen i Stockholm. Det internationale flo-
orballforbund var i 1994 desuden nået op på 
13 medlemslande.

I 1995 formåede floorball at blive optaget i 
DIF efter dog at have prøvet forgæves flere 
gange tidligere. Floorball blev optaget sam-
men med hockey som Dansk Hockey og 
Floorball Forbund. Dette år spilledes samti-
dig det første internationale mesterskab for 
kvinder, hvor Sverige vandt 8-2 over Norge 
(2100 tilskuere).
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TURNERINGSPLAN
Nedenfor ses opbygningen af turneringsplanen

Der tages forbehold for, at der tilmeldes færre hold end 8. 

Den endelige turneringsplan udleveres inden stævnestart

PULJE 1 (A,B,C,D,E) 2 (X,Y,Z,Ø,Å)

Kamp 1 0900-0925 A-B X-Y

Kamp 2 0930-0955 C-D Z-Ø

Kamp 3 1000-1025 A-C X-Z

Kamp 4 1030-1055 B-E Y-Å

Kamp 5 1100-1125 A-D X-Ø

Kamp 6 1130-1155 C-E Z-Å

Kamp 7 1200-1225 A-E X-Å

Kamp 8 1230-1255 B-D Y-Ø

Kamp 9 1300-1325 B-C Y-Z

Kamp 10 1330-1355 D-E Ø-Å

Semi 1400-1425 Nr. 1 P1 - Nr. 2 P2 Nr. 2 P1 - Nr. 1 P2

Finale  1430-1455 Vsemi1 - Vsemi2

Vsemi1= vinder af semifinale 1
Vsemi2 = vinder af semifinale 2
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SIMPLIFICEREDE REGLER
(FOR DET KOMPLETTE REGELSÆT SE DGI.DK/FLOORBALL)

TILLADT / FORBUDT

MARKSPILLEREN MÅ
- stoppe eller slå til bolden op til knæhøjde med staven
- svinge staven op til hoftehøjde ved skud
- stoppe bolden med fod, ben eller overkrop når man har begge ben i gulvet
 
MARKSPILLEREN MÅ IKKE
- slå til andet end bolden med staven
- berøre bolden to gange i træk med foden
- stoppe bolden med hånd, arm eller hoved
- stoppe bolden liggende eller siddende på knæene
- tackle eller skubbe en modspiller
- usportslig optræden som brok og aggressiv adfærd 
 
Overtrædelser medfører frislag til modparten. Frislaget tages på det sted, hvor forseelsen 
blev begået.

MÅLMANDEN MÅ
- parere bolden med hele kroppen inden for målfeltet
- holde bolden i hænderne inden for målfeltet - dog højst i 3 sekunder

MÅLMANDEN MÅ IKKE
- bruge stav
- score på udkast
- kaste bolden over midten af banen uden at den har rørt gulvet, en spiller eller banden inden      
  bolden passerer midterlinien
- modtage afleving fra en markspiller
 
Overtrædelser medfører frislag til modparten. Frislaget tages på det sted, hvor forseelsen 
blev begået, dog er forseelsen sket ved banden flyttes bolden 1,5 meter ind, er det foretaget 
bag målet flyttes det til face-off punktet og aldrig tættere end 3,5 meter på målmandsfeltet.
 
STRAF  
607. Forseelser, der medfører 5 minutters holdstraf 
1.  Når en markspiller uddeler voldelige eller farlige slag med sin stav.
 Dette omfatter også, når en markspiller løfter sin stav over en modspillers hoved og  
 modspilleren bliver ramt. 
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2.  Når en markspiller bruger sin stav til at hægte en modspiller på kroppen. 
 Dette omfatter både hægtning foran spilleren og når staven er mellem benene på mod- 
 spilleren.

3.  Når en markspiller kaster sin stav eller andet udstyr på banen i forsøg på at ramme bolden. 

4.  Når en spiller kaster sig selv mod en modspiller eller på anden måde angriber ham voldeligt. 

5.  Når en spiller tackler, kaster eller fælder en modspiller mod banden eller målet. 

6.  Når en spiller begår gentagne forseelser, der medfører 2 minutters holdstraf. 
 De 5 minutters holdstraf erstatter den sidste 2 minutters holdstraf. Forseelserne skal  
 være ensartede. 

605. Forseelser, der medfører 2 minutters holdstraf 
1.  Når en spiller, for at opnå en betragtelig fordel eller uden mulighed for at nå bolden slår  
 på, låser, løfter eller sparker til en modspillers stav. 

2.  Når en markspiller, med en hvilken som helst del af staven eller med sin fod, spiller bolden  
 over hoftehøjde. 
 Hoftehøjde skal vurderes, som hoftens højde på den pågældende spiller i opretstående  
 stilling. 

3.  Når en spiller gør sig skyldig i farligt spil med staven. 
 Dette inkluderer, når spilleren ukontrolleret svinger staven fremad eller bagud eller løfter  
 den over en modspillers hoved på farlig eller forstyrrende vis. 

4.  Når en spiller presser eller skubber en modspiller mod banden eller målet. 

5.  Når en spiller, der forsøger at nå bolden, tackler eller fælder en modspiller. 

6. Når en spiller fastholder en modspiller eller modspillerens udstyr. 

7. Når en spiller forsætligt flytter sig for at spærre vejen for en modspiller, som ikke har  
 kontrol over bolden. 
 Hvis en spiller, der forsøger at opnå en bedre position, bevæger sig baglæns ind i en  
 modspiller eller forhindrer en modspiller i at bevæge sig i den retning, der var intentionen,  
 skal der kun dømmes frislag. 
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8.  Når en markspiller aktivt forhindrer målmandens udkast. 
 Det skal kun betragtes som en forseelse, hvis spilleren er tættere på målmanden end  
 3 m, målt fra det  sted hvor målmanden opnår kontrol over bolden. Aktivt vil sige at følge  
 målmanden sidelæns eller at forsøge at nå bolden med sin stav. 

9.  Når en spiller overtræder 3 m-reglen ved et indslag eller et frislag. 
 Hvis et indslag eller et frislag sættes i spil, mens spilleren på korrekt vis forsøger at ind- 
 tage den rigtige position, skal der ikke gribes ind. Hvis et hold opstiller en forsvarsmur,  
 der ikke har den korrekte afstand, skal der kun udvises én spiller. 

10.  Når en markspiller i liggende eller siddende stilling stopper eller spiller bolden. 
 Dette omfatter også at stoppe eller spille bolden med begge knæ eller en hånd i gulvet,  
 hånden der holder staven skal ikke medregnes. 

11.  Når en markspiller stopper eller spiller bolden med hånd, arm eller hoved. 

BANEN OG UDSTYR (ved normal bane)
•  Floorball spilles på en bane, der måler 40 x 20 m (som en håndboldbane).

•  Banen er omsluttet af en bande som er 50 cm høj. Banden er buet i de fire hjørner.

•  Målet er 115 cm højt og 160 cm bredt i indermål. I bunden er målet 65 cm dybt og i 40  
 cm dybt. Der må spilles bag målet.

•  Bolden skal være hvid og fremstillet af plastmateriale. Bolden er rund, vejer 23 g, og har  
 en diameter på 7,2 cm. Bolden har 26 huller, der hver har en diameter på 1 cm.

•  Kampen spilles af 3 perioder på hver 20 minutter.

•  Holdet har 5 markspillere og 1 målmand på banen ad gangen. Der må være op til 20  
 spillere på et hold.

•  Markspilleren har 1 stav - staven skal være af plast. Det er bedst hvis stavens længde  
 går fra gulv til spillerens navle.

•  Målmanden har ingen stav og skal bruge ansigtsmaske.       
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