Indkaldelse til landsmøde Hockey / Floorball
Søndag den 5.Marts, kl. 11.00
Sted: Elbohallen Tingvejen 24, 7000 Fredericia
DAGSORDEN
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Valg af referent
Godkendelse af udvalgets beretning
Forelæggelse af regnskab
Budget for 2018 fremlægges
Indkomne forslag, (forslag skal være udvalget i hænde senest 14 dage
før mødet), sendes til Mogens på mail mogens.lyoe@strynet.dk
8) Handlingsplan for den komende periode
9) Valg af idrætsudvalg
Thomas Levinsen og Alex Dahl Jensen er på valg (modtager genvalg)
10) Valg af repræsentant til repræsentantskabet
11) Eventuelt
Af hensyn til bestilling af mad og drikkevarer, bedes I give besked inden den 24.
februar til Vera på mail vera.hansa@live.dk eller telefon 61 37 54 54

På udvalgets vegne
Mogens Windeleff

Forslag til behandling fra Idrætsudvalget
Tilføjelse til § 2.3. Banen og målene.
Efter: ”Banen afgrænses af mindst 1 M høje bander, hvor af mindst 2 har låger” tilføjes.
Det er ikke tilladt at holde fast i banden under spillet.
Begrundelse: Det kan udvikle sig til farligt spil. Mange dømmer allerede for dette, men det står
ingen steder i reglerne.
Rettelse til § 4.9 Banedommere og øvrige officials
Der skal være to neutrale banedommere i alle rækker. Alle dommere skal have deltaget i træner/dommerkurser.
Ligeledes skal der være en neutral tid-dommer, der også kontrollerer time-out, ud-visninger samt
fører scoringstavlen.
Hvis det er muligt, skal der også være to neutrale måldommere, der kontrollerer scoringer, og i
øvrigt er særlig opmærksom på spillet i målområdet.
Dette forslås ændret til:
Der skal være to neutrale banedommere i alle rækker. Alle dommere skal have deltaget i træner/dommerkurser. Disse dommere styre også tid og scoringstavle
Hvis det er muligt, skal der også være to neutrale måldommere, der kontrollerer scoringer,
Begrundelse:
Grunden til dette ændringsforslag er at hornet fra tidtagerbordet, får nogle spiller til at stoppe
kampen inden dommeren har fløjtet af. I Region 1 har man ikke tidtager bord, der styrer dommerne
selv tid og måltavlen, så der har man ikke det problem.
Det gør også at der ikke skal bruges så mange officials pr. kamp, og man derfor måske bedre kan
finde folk til at være måldommere i stedet for.

Opdeling af Hal-Hockey og Floorball i 2 udvalg
Idrætsudvalget foreslår at Floorball får sig eget idrætsudvalg
Begrundelse
Udvalget føler ikke nuværende Samarbejdsudvalg med Floorball union, DHIF og Idrætsudvalget
fungere (der har ikke møde i over et år). Det er ikke opbakning fra klubberne til vores fælles
træningssamlinger på landsplan, på nær de gang hvor der er udlandsture i spil.

