Indkaldelse til landsmøde Hockey / Floorball
Lørdag den 30.Marts, kl. 10.00
Sted: Elbohallen Tingvejen 24, 7000 Fredericia
Som noget nyt starter vi kl. 10 med en åben debat om Hal-Hockeyens fremtid,
så det kan fås indflydelse på den handlingsplan m.m. der skal vedtages på
selve mødet. Det vil være orientering om det tøjprojekt som idrætsudvalget
arbejder på sammen med Macron.
DAGSORDEN
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Valg af referent
4) Godkendelse af udvalgets beretning
5) Forelæggelse af regnskab
6) Budget for 2020 fremlægges
7) Indkomne forslag, (forslag skal være udvalget i hænde senest 14
dage før mødet), sendes til Ruben på mail rub_mad@yahoo.dk
8) Handlingsplan for den kommende periode
9) Valg af idræts udvalg
Valg af udvalgsmedlemmer,
(På valg er Alex og Thomas) Begge er for 2 år
10) Valg af repræsentant til repræsentantskabet
11) Eventuelt
Af hensyn til bestilling af mad og drikkevarer, bedes I give besked inden den
15. Marts til Alex på mail alexdj@mail.dk eller telefon 23 48 47 60
På udvalgets vegne
Ruben Beck Madsen
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Oplæg til handlingsplan for 2019

HANDLINGSPLAN HALHOCKEY
At drage børn/unge ind i hockey så tidligt som muligt, ved bl.a. at besøge
Specialskolernes Landsidrætsstævner og Værkstedernes idræt dage hvis muligt, for
at fortælle om klubber og turneringer, for at imødekomme afgangen af ældre
spillere, og spillere, der har mistet interessen, samt udbrede viden om spillets regler,
samt hjælpe ved opstart af klubber, hvis dette er nødvendigt.
At gøre det muligt, ved nedsat betaling for børn/ unge, at deltage i den løbende
turnering, da der ikke er nok børn/unge til egen turnering. Dette gøres ved at sikre
licensmidlerne primært kommer ud i regionerne og arbejde.
At arbejde på at stoppe nedgangen i hold og fast det nuværende niveau eller
forhåbentlig øge det.
At afvikle turneringen med afsluttende FM inden udgangen af april måned.
At indkalde ekspertbistand for rigtig indplacering i rigtig række, hvis der stadig er
behov for det.
At arbejde for at optage flere fysisk handicappede i turneringen.
At vedligeholde og udvikle trænere/dommere ved at afholde dommerkurer efter
behov.
At opretholde og udvikle spillernes medvirken og indflydelse på turneringen og
regelsæt
Oplæg til budget for 2020

Budget 2020
Adminstration
Møde
Kørsel

Kursus
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kr 3.500,00
kr 6.000,00
kr 16.000,00
kr 25.500,00
kr 1.500,00

Regnskab for Hockey 2018
Indtægter

Bevilliget

Rammebeløb
Aktivitetspuljen
Kursus deltager betaling
Licensmidler
Kontor / Administration (note 1)
Møder (Note 2)
Kørsel (Note 3)
Klassificering (note 4)
Kursus (note 5)
Licensmiddel fordeling (note 6)
Lågebander (note 7)

Kr. 20.926,61 kr 25.000,00
Kr. 13.664,78 kr 13.600,00
Kr 4.854,56
Kr 16.200,00

Balance

Kr 55.645,95

Kr 2.875,05
Kr 6.364,70
Kr 11.686,86
Kr 3.886,03
Kr 4.854,56
Kr 16.200,00
Kr 9.850
Kr 55.645,95

Regnskab for Hockey Materialekonto 2018
Indtægter
Regionsindbetalinger (note 1)
FM Arrangør medalje andel (Note 5)
Medaljer (note 3)
Balance
Indestående ved Årets start
Over/underskud
Nuværende beholdning

Udgifter

Udgifter

kr 5.400,00
kr 4.480,00
kr 10.106,13
kr 9.880,00 kr 10.106,13
kr 15.164,61
kr -226,13
kr 14.938,48
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Beretning fra formanden.
Kære alle hal-hockey folk.
Jeg blev valgt som ny formand, & det har været et spændene første år, hvor
vi i Idrætsudvalget har arbejde med, vores nye tøj-projekt, som tar form,
stille og roligt & er nu kommet ud til alle klubber. & vi havde et flot
arrangeret FM, hvor bla. TV2 Øst var forbi & mm.
Det kommende år vil vi sætte hal-hockey, som det første, på dagsorden. &
inviterer alle klubber til landsmøde om, tøj-projektet, & en debat, hvad vil vi,
hvordan for vi flere klubber/medlemmer, & meget mere. Håber at i vil bakke
op, & være med til at sætte dit/jeres præg, hvordan hal-hockey skal udvikles
de kommende år. Vel mødt.
Godt nytår & stor tak, til alle i klubberne, medlemmerne, trænere m.fl. der
gør det muligt, at der skabes, flot hockey spil & venskaber/relationer, på
kryds & tværs. Er stolt, at være formand, for denne fantastiske sportsgren.
Lad os værne om dette produkt. Vis i har spørgsmål, eller andet på hjertet, er
altid velkomme til at skrive eller ringe til mig.
Dbh. Ruben Beck Madsen.
Fmd. Idrætsudvalget.
Mobil nr. 61201983
@: rub_mad@yahoo.dk
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Indkomne forslag
Regel ændringsforslag ud fra debat på trin 2 dommerkurset.
4.2
b.

Face-off regler
Face-off ved siderne
Når pucken spilles ud over langsidens bander, tages face-off i dén
zone, hvor pucken er spillet ud. Banen kan opdeles på tværs i 3 lige
store zoner. I de 2 zoner nærmest målene tages face-off på den
forlængede mållinie, på punktet midt mellem målzonen og
sidebanden. I den midterste zone tages face-off på midterlinien 1,5m
inde på banen.
Her tilføjes: Så frem dommeren vurdere at begge parter er lige gode om en
fejl, så kan face-off også tage på face-off punktet på midterlinjen i
den side banen hvor fejlen blev begået.
2.3

Banen og målene
… Målene er 60 x 90 cm. Maskestørrelse må max. være 5 x5 cm. Der skal
være fangnet i målet. Der oprettes en målzone, der har en radius på 1,25 m
målt fra målets midte. Målzonens opmærkning tilhører målzonen, her
tilføjes og det samme gør området inde i selve målet.

4.8 Træneren/den holdansvarliges rolle under kampen
-----Dommeren kan efter henstilling og advarsel i grove tilfælde af usportslig
opførsel bortvise den ansvarlige fra hallen, Her tilføjes, ved at vise denne
det røde kort.
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Regelændringsforslag fra Idrætsudvalget
Nuværende regel siger
5.6 Holdenes indbyrdes placering afgøres i flg. prioriterede rækkefølge:
1: Af det samlede pointtal
2: Indbyrdes kamp
3: Af den sammenlagte målforskel
4: Flest scorede mål
Hvis 2 hold herefter står lige, skal de placeres lige. Hvis det gælder op- eller nedrykning
eller FM kvalifikation, skal der spilles omkamp, som afgøres i sidste spillerunde.
Tolkning af 5.6:
Samlet pointtal
Hvis lige: Indbyrdes kamp
(Der opstilles pointsystem mellem holdene)
Derefter punkterne 1 - 3 4:
Hvis lige i 1 så 3
hvis lige i 3 så 4
Hvis lige så ny kamp
Ved medaljeslutspil: Forlænget spilletid 2x5 minutter. Derefter til 1. mål.
Forslag til ændring af denne
5.6 Holdenes indbyrdes placering ved point lighed afgøres i flg. prioriterede rækkefølge:
Der opstilles et point / målregnskab for de indbyrdes kampe.
1. Point i indbyrdes kampe
2. Målforskel i indbyrdes kampe
3. Fleste scorede mål i indbyrdes kampe.
4. Målforskel i alle spillede kampe
5. Flest scorede mål i alle kampe
Hvis der er tre eller flere hold med samme point tal, og et punkt kun afgøre placering af
nogle pladser, mens andre hold stadig er lige, så går disse hold videre til næste punkt. Når
disse hold til punkt 5 og stadig er lige, så begynder man forfra med en Point / Målregnskab
kun for disse hold og går de 5 punkter igennem igen.
Hvis 2 hold herefter står lige, skal de placeres lige. Hvis det gælder medaljer skal der
spilles omkamp ved uafgjort spilles forlænget spilletid 2x5 minutter. Derefter til 1. mål.
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