
Program 
10.00 - Ankomst 
10.30 - Præsentation af fysioterapeut Lars Christensen v. IMMO 
11.00 - Årsmøde for El-hockey ( inkl frokost ) 
 

Dagsorden for Årsmøde i El-hockey 2019 

Friis Hansens Vej 9, 7100 Vejle 
 
 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent ( IU foreslår Michael Hansen ) 
3. Optælling af stemmeberettigede 
4. Valg af stemmetællere 
5. Godkendelse af formandens beretning 
6. Orientering af regnskab for 2018 
7. Fremlæggelse af budget for 2019 

 
8. Indkomne forslag 

a. Orient - Banen 
b. Orient - Dommere 
c. IU - Ændring af retningslinjer for afvikling af 1.division 
d. IU - Regelændring om pointberegning udeblivelse fra stævne og kamp 
e. IU - Ændring af dommerkast 
f. IU - Ændring af om afstandsregel ved frikast 
g. IU - Ændring af om afstandsregel ved målslag 
h. IU - Tilføjelse til regler for hvornår tiden skal stoppes 
i. IU - Præciseringer til kontrolmåling 

 
9. Valg af Idrætsudvalg: 

a. Kasserer ( Kristian Sørensen - ønsker at opstille som aktivitetsformand ) 
b. Sekretær ( Michael Hansen - ønsker genvalg ) 
c. Turneringsudvalget ( Jørgen Johannsen - ønsker genvalg ) 
d. Aktivitetsudvalget ( pt. Ingen ) 

 
10. Valg af spillerrepræsentant 

 
11.  Valg af repræsentant til Parasport Danmarks repræsentantskab 

 
12. Eventuelt 

  



Formandens beretning  
af Kristoffer Dahl Hansen 
 
Endnu engang er det tid til at se tilbage på det forgangne år med massere af spændende og god el-hockey. 
Jeg vil i min beretning prøve at flyve op i helikopteren og se på el-hockey landskabet ser ud, både for denne 
sæson, men også for de kommende sæsoner. 
 
Manglende kræfter 
Det er ingen hemmelighed at el-hockeysporten er drevet af frivillige kræfter, helt fra modtagelsen af nye 
spillere ude i klubberne, til fløjtens piven på banen efter en forseelse, og til planlægningen af turneringen for 
den kommende sæson. Disse frivillige kræfter har gennem mange år stået til rådighed, for at udbrede og 
fremvise en fantastisk handicapidræt, som giver glade smil, sved på panden og jublebrøl for mange børn og 
unge som ikke har andre former for aktiv holdidræt at dyrke. Det er derfor ekstremt nedslående for mig som 
formand, tidligere spiller igennem 20 år, at se at vores sport blive mindre og mindre grundet manglende 
hænder. Idrætsudvalget har været ramt af manglende hænder igennem de sidste mange år, fx har 
aktivitetsudvalget står tomt, da ingen har vist interesse eller gåpåmod for at tage denne post. Igennem mine 
mange år med sporten ved jeg hvor vigtigt det er at frivillige kræfter brænder for klubberne, skaber gode 
oplevelser for spillere, og derved bibeholder spillerens lyst til at fortsætte med sporten. I idrætsudvalget har vi 
prøvet med mange forskellige aktiviteter målrettet de forskellige parter i sporten - vi har prøvet at arrangere 
dommerkursuser, hockeyweekender, super cup, men deltagelsen til disse er faldende. Et trist eksempel på 
dette er den vanvittige kontrast mellem Super Cup 2018 og Super Cup 2019, hvor 2018 blev rammerne for et 
godt stævne i det mindst jydske hvor mange hold var med at til at afprøve nye regler til at vores sport, og 
samtidig med at til at skabe gode relationer mellem spillerne, blev 2019 helt anderledes. Super Cuppen 2019 
som skulle afvikles ved Orient, formåede kun af tiltrække 5 hold, hvilket ultimativt gjorde at Idrætsudvalget 
aflyste supercuppen. Det er mig meget uforstående hvordan så stor en kontrast kan opstå på så kort tid, 
måske er det et simpelt spørgsmål om penge - penge til bro, penge til overnatning osv. Men husk at når 
stævnerne er i det jydske koster det stadig dem fra sjælland mange penge. Jeg vil derfor gerne opfordre alle 
klubberen til at indgå dialog med Idrætsudvaglet omkring hvorfor man melder fra til disse arrangementer, 
således Idrætsudvalget effektivt kan arbejde for at nedbryde disse problemer.  
Der skal lyde en stor tak til Dorte Berenth ( Orient ) samt Københavns El-hockey Klub for at, trods få 
tilmeldinger, at få stablet en lille stævne på benene, således spillerne, trænere og dommere fik en god dag 
med spændende kampe! 
 
Ny klub 
Det er svært at overse den success der er opstået i den lille by Gårslev uden for Vejle. Her har et samarbejde 
mellem Vejle Kommune, Parasport Danmark, IMMO, Elass Fonden og Gårslev hallen ført til skabelse af en ny 
el-hockey klub. Jeg har selv haft fornøjelse af at være træner for de unge nye friske spillere, som bare 
brænder for sporten allerede, og som allerede har planer som at deltage i 3. division næste sæson! Der skal 
derfor lyde en stor tak til alle involverede parter for indsatsen som har muliggjort dette projekt. 
 
 
Hvor skal vi hen? 
El-hockeysporten har været en stor del af mange unge menneskers liv i gennem mange år, og har været med 
til at skabe gode netværk på tværs af alder, handicap og klub. I dag er sporten på vej andre steder hen end 
den var for 10 år siden - den øgede interesse for sporten i udlandet, har gjort det muligt at arrangere fx Nordic 
Champions Leauge, og (indtil videre) uofficielle landskampe mellem de nordiske lande. Men vil vi egentlig 
denne bølge mod elite-idræt? Jeg har tænkt meget over hvor sporten er på vej hen - og selv været 
modstander overfor Parasport Danmarks fokus på eliteidræt fremover breddeidræt, da det langsomt kvæler 
sporten oppefra. Jeg kunne derfor godt tænke mig inputs fra alle i sporten omkring hvor vi skal hen. Sporten 
blev i sin tid opfundet for at give stærkt fysisk handicappede en aktiv holdsport, men som vi alle kan se så er 



det ikke de stærkt fysisk handicappede som dominere sporten. Spillet har udviklet sig til et mere fysisk-præget 
spil, eftersom stolene er blevet mere robuste og hurtigere. Da vores sport blev skiftet var der meget få 
sportsgren for mennesker med handicaps, i dag er der mange forskellige muligheder såsom kørestolsfodbold, 
kørestolsbasket, kørestolsdans, kørestolstennis, bowling osv. Så langsomt er de spillere vi havde begyndt at 
dyrke andre idrætter, da det bedre har passet deres interesse, men måske også fysiske niveau. Denne 
tendens har gjort at vores sport er blevet mindre, afstanden mellem holdene er blevet større - og er det der vi 
gerne vil være? Hvor skal vi hen? Hvad skal være vores mål i de næste par år? 
 

  



Udvalgsberetninger 
 
Turneringsudvalget 
af Jørgen Johannsen 
 
 
Det har været en spændende turnering i alle tre divisioner så det  synes jeg viser vigtigheden i at kæmpe for at 
bevare 3 divisioner 
Jeg havde lavet et par små fejl i programmerne som blev sendt ud  i starten og da vil jeg gerne takke 
Alexander for at tage over ang 1 div  og Igen i år Dorte og Erhard for deres store arbejde for at få gennemført 
3 div. 
Jeg tror på der kommer to nye hold i næste sæson i 3 div og håber på endnu flere hold da det jo er sjover at 
spille mod flere forskellige hold 
Resultaterne kan findes på hjemmesiden og jeg håber vi får alle pokalvindere lagt derind også 
 
Ang næste sæson så har jeg fået ryddet op i min private kalender og håber at kunne får mere tid til at være 
tilstede ved de fleste turneringsrunder 
Jeg er gået igang med planlægningen for næste sæson 
 
 
 
Dommerudvalget 
af Alexander Ibsen 
 
Først og fremmest skal der lyde en stor tak til vores frivillige dommere som gennem hele sæsonen har sørget 
for at vi kunne afvikle gode fair kampe. Derudover en enorm stor tak til de dommere der er blevet indkaldt 
gennem sæsonen, således at alle dommerplanerne kunne gå op. Sidst men ikke mindst skal Dorte Berenth, 
som har stået for dommerplanlægningen i 3.division, også have en stor tak. 
 
I starten af denne sæson afholdte vi et dommerkursus i Aabenraa, hvor vi fik uddannet 3 nye dommere, der 
deltog på dette kursus også nogle rutinerede dommere fra Aabenraa og det medførte nogle gode diskussioner 
og sparring på kurset. 
 
Fra nogle klubbers side har der været utilfredshed med at det ofte er de samme klubber der stiller med 
dommere hver gang, mens andre bare betaler dommergebyret og dermed overlader ansvaret med at stille 
dommere til andre. Den utilfredshed forstår jeg selvfølgelig godt, men samtidig ved jeg også godt at det er 
svært at finde frivillige dommere ude i klubberne.  
 
På opfordring fra et par dommere har vi nu lavet en facebookgruppe for danske el-hockey dommere, gruppen 
kan findes på facebook under navnet, ”Danske el-hockeydommere”. Jeg vil opfordre alle dommere til at melde 
sig ind i gruppen. Formålet med gruppen er at fungere som samlingspunkt for alle danske el-hockeydommere, 
hvor vi kan diskutere og snakke om alt der relaterer sig til det at være el-hockeydommer. Facebookgruppen 
kommer ikke til at erstatte mails mellem idrætsudvalg og dommere/klubber. 
 
Tak for en god sæson. 
  



Økonomiansvarlig 
af Kristian Sørensen 
 
Inden for økonomien har det forgangne år både indeholdt en masse positivt og negativt. Inden for det positive, 
så går vi igen ud med et overskud. I år er det på 6000 kr. Dette overskud burde dog have været meget større, 
eftersom mange indtægter, der burde være kommet i 2018, først er kommet i 2019. Dette afspejler sig så i 
budgettet, hvori jeg forventer et overskud på ca. 76.000. Jeg bestræber mig i 2019, på at være bedre, til at 
rykke for manglende betalinger, men håber også, at folk vil være bedre til selv at få betalt i tide. 
 
På IU-kontoen står lige nu 106.000 kr. Samtidig forventer jeg, som nævnt, et stort overskud i 2019. Har man 
ideer til tiltag, der kan forbedre sporten, er der dermed klart økonomisk råderum til at føre dem ud i livet.  
 
Det er ikke den store hemmelighed, at jeg ikke er den store økonomimand. Derfor stiller jeg også op til 
aktivitetsudvalget, og håber, at nogen der brænder mere for økonomi end mig, vil tage over.  
 
 
Powerchair Floorball 
af Danni Mogensen 
 
2018 og 2019 har været et begivenhedsrige år for powerchair floorball, og i særdeleshed for det danske 
landshold. Landsholdet mødtes til træningssamlinger ca. hver 6. weekend i hele 2018 frem mod VM i Italien 
den 24. september – 1. oktober. Udover de mange træningssamlinger, checkede de også ind i VM byen 2 
dage tidligere end normalt, således der kunne finpudses de sidste ting og spille nogle træningskampe imod 
bl.a. Italien og Australien. 
De mange forberedelse bar frugt og Danmark endte sluttede på en historisk 2. plads og fik dermed deres 
første VM medalje med hjem. En kæmpe præstation som vi stadig er enormt stole over at have opnået. 
Udover det flotte VM resultat sluttede året af med, at vores landsholdsspiller Anders Berenth fik 
kulturministerens Parasportpris ved DR sportens Sport2018 show. En kæmpe anerkendelse af Anders’ store 
talent. Men samtidig også en anerkendelse af parasport, der dyrkes i el-kørestole, hvilket er noget, der 
almindeligvis desværre er overset, når man taler om parasport.  
 
i første halvdel af 2019 er der arrangeret en række åbne træningssamlinger i Aarhus og Rødovre, hvor jeg 
opfordrer alle til at komme, der har lyst til at se, hvad powerchair floorball er for noget. Der vil ligeledes blive 
arrangeret nogle i anden halvdel af 2019, men disse datoer er ikke kendte endnu. 
For landsholdets vedkommende vil der i 2019 være 2 landsholdssamlinger samt deltagelse i en 8 nationers 
turnering i Holland. Dette er de første forberedelser frem mod EM i 2020, hvor der skal hentes endnu en 
medalje! 
 
 
Udover det sportslige er der også sket en del på de organisatoriske plan. Vi har nedsat et ”uofficielt” udvalg for 
powerchair floorball bestående af 6 personer, der alle brænder for sporten, og som vil være en del af at få 
powerchair floorball etableret i Danmark samt at understøtte den udvikling, som sporten og særligt landsholdet 
har været i de senere år. 
En af de første store målsætninger er, at powerchair floorball bliver anerkendt som en selvstændig idræt, og 
således får sit eget idrætsudvalg under Parasport Danmark. Udvalget har sådan set alt det formelle klar til 
dette, så der afventes blot en udmelding fra Parasport Danmark, som formentlig kommer i forbindelse med 
vedtagelsen af den nye struktur i Parasport Danmark.  
 
Alt i alt har vi gang i rigtig mange spændende ting, og vi har mange visioner og projekter, som jeg ser frem til 
at være en del af at igangsætte. 
 
 



 
Spillerrepræsentant 
af Carsten Hansen 
 
Det været endnu en god sæson, men el-hockey.  
 
Det var ikke mindst dejligt at se så mange fremmødte til hockeyweekenden, på musholm, med godt humør. 
Jeg håber meget at hockeyweekenden, vil gentage sig mange år endnu. 
 
Også sidste års lobpa nordic turnering, var en stor fornøjelse, med en masse god hockey, og hygge med glade 
mennesker. 
 
Jeg ser personligt frem at turneringen, igen sættes i gang i slutningen af maj, og det blive forhåbentlig en 
super turnering lige som dig forrige  
 
  



 

Indkomne forslag 

Forslag fra Orient 

Forslag A - Banen 
 
5. Banen 
Hvis der ikke bruges 30 centimeter høje bander nogle steder slettes følgende ”og maksimalt 30 centimeter”. 
Ligeså har vi en tilføjelse; Banderne skal skille sig væsentligt ud fra farven på gulvet. 
 
5.2 

Nuværende tekst; 
Banen skal være omgivet af en minimum 10 centimeter og maksimalt 30 centimeter høj bande. 
Banderne skal have en vinkel på 90 grader i forhold til gulvet. Banderne skal være afrundet i hjørnerne 
eller være afskåret med en 1 meter diagonal bande. Banderne skal kunne give sig. 

 
Ny tekst 
Banen skal være omgivet af en minimum 10 centimeter høj bande. Banderne skal have en vinkel på 90 
grader i forhold til gulvet. Banderne skal være afrundet i hjørnerne eller være afskåret med en 1 meter 
diagonal bande. Banderne skal kunne give sig. Banderne skal skille sig væsentligt ud fra farven på 
gulvet. 

 
 
Begrundelse 
Det er vigtigt at både bander og tape skiller sig væsentligt ud fra gulvet, så dem som ikke har den store 
bevægelighed i kroppen nemt kan orienterer sig om hvor markeringerne og banderne er.  
Vi har desværre oplevet at enten bander eller tapen har tæt på sammen farve som gulvet og det er et problem. 
 

Forslag B - Dommere 
 
6. Dommere 
 

Nyt punkt 6.12 
Dommerne skal bærer sorte shorts eller sorte lange bukser samt sportssko. 

 
 
Begrundelse 
Hvis vi gerne vil have vores sport er en seriøs sport med seriøse dommere, så sender vi i min optik et dårligt 
signal når en dommer f.eks. har cowboybukser på. Eller hvis en dommer optræder med træsko, fine blanke 
sko. Det er i min optik ikke sportstøj. 
På nuværende tidspunkt kan vi lade det være op til dommerne om de ønsker at have lange sorte bukser eller 
shorts på.  
 
Hvis IU har midler dertil kunne man måske forestille sig at dommerne får et helt sæt dommertøj udleveret som 
så skal anvendes til alle stævner. 
 
 



 

Forslag fra Idrætsudvalget 
 

Forslag C - Ændring af retningslinjer for afvikling af 1.division 
 

Oprindelig tekst: 

El-hockey mappens punkt 1.1:  1. division 

 

1. division består af op til 8 hold.  

Der må maksimalt være 2 hold fra samme klub i 1. division.  

Der afvikles 4 stævner. Når de 4 stævner er afviklet, har holdene spillet alle mod alle 2 gange (dvs. 2 

spillerunder).  

 

Hold fra samme klub spiller den første kamp i såvel første som anden spillerunde. 

 

Ændres til: 

El-hockey mappens punkt 1.1:  1. division 

 
1. division består af op til 8 hold. 

Der må maksimalt være 2 hold fra samme klub i 1. division. 

I 1.division afvikles der 4 stævner. 

De 2 første stævner af 1.division består af et grundspil, hvor alle holdene møder én gang (dvs. 1  

spillerunde). 

De 2 sidste stævner består af henholdsvis et nedrykningsslutspil og mesterskabsslutspil.  

Point optjent i grundspillet følger med over i slutspillene. 

 

I mesterskabsslutspillet deltager top 4 holdene fra grundspillet og holdene møder hinanden 2 gange. 

I nedrykningsslutspillet deltager de nederste 4 hold fra grundspillet og holdene møder hinanden 2 gange. 

 

Hold fra samme klub spiller den første kamp, i såvel grundspillet som i slutspillene. 

 

Motivation for forslaget: 

Vi har oplevet at der har været stor forskel på top og bund i 1.division de sidste mange sæsoner, hvilket 

resulterer i en masse ulige kampe. Med dette forslag håber vi at vi kan have flere spændende kampe i løbet af 

sæsonen, og samtidig bibeholde fællesskabet i divisionen, ved at man kan følge hinandens kampe på tværs af 

slutspil til stævnerne. 

Forslaget har været diskuteret i el-hockeys spillerforening, og spillere fra 6 ud af 8 nuværende og kommende 

1.divisionshold har tilkendegivet at de synes forslaget er en god idé. 

 

 

  



 

Forslag D - Regelændring om pointberegning udeblivelse fra stævne og kamp 
 

Oprindelig tekst: 

El-hockey mappens punkt 1.12: Pointberegning 

Hvis en klub må trække et hold fra et enkelt stævne, dømmes holdet som taber med cifrene 5-0 i alle dets 

kampe i den berørte spillerunde. Hvis der er tale om et stævne, hvor der optræder kampe fra flere 

spillerunder, skal idrætsudvalget, placere de manglende kampe fra den ene af de berørte spillerunder, så det 

berørte hold udgår i så få spillerunder som muligt. Kampene afvikles efter samme regler, som hvis et hold er 

forhindret på grund af vejrmæssige forhold. 

 

Ændres til: 

El-hockey mappens punkt 1.12: Pointberegning 

Hvis en klub ikke stiller hold til en eller flere kampe til et stævne, dømmes holdet som taber med cifrene 5-0 i 

alle dets kampe i det pågældende stævne. 

Kampene afvikles efter samme regler, som hvis et hold er forhindret på grund af vejrmæssige forhold. 

 

Motivation for forslaget: 

Idrætsudvalget mener ikke at fordi et hold ikke kan stille op til et enkelt stævne, så skal hele sæsonen for det 

pågældende hold ikke ødelægges. Vi mener simpelthen at straffen er for høj ved at udeblive ved et stævne 

med de nuværende regler. 

 

 

Forslag E - Ændring af dommerkast 
 

Oprindelig tekst: 

15. Dommerkast 

1. Et dommerkast gives for at genoptage kampen. 

a. når dommerne har stoppet kampen af en anden grund end regelbrud. 

b. når to spillere laver overtrædelser mod hinanden på samme tid. 

c. når bolden er kørt flad eller ved en situation, hvor bolden er blokeret. 

 

2. Ved et dommerkast slipper dommeren bolden fra ca. 0,5 meters højde, mens en spiller fra 

hvert hold er klar. Spillerne skal holde på den side af bolden, der er tættest på deres eget 

mål. Bolden skal ikke nødvendigvis afleveres til en anden spiller. 

 

3. Alle ikke-implicerede spillere skal opholde sig mindst 2 meter fra stedet, hvor 

dommerkastet udføres. 

 

4. Dommerkastet udføres på straffelinjen, hvis det er dømt i straffefeltet eller bag mål. I alle 

andre situationer udføres dommerens kast, hvor spillet blev stoppet. 

 

5. Begår en spiller en forseelse under afvikling af et dommerkast, beordres den pågældende 

spiller bort, og erstattes af en medspiller. Derefter afvikles dommerkastet igen. 

 



Ændres til: 

15. Dommerkast 

1. Et dommerkast foretages for at genoptage kampen. 

a. når dommerne har stoppet kampen af en anden grund end regelbrud. 

b. når to spillere laver overtrædelser mod hinanden på samme tid. 

c. når bolden er kørt flad eller ved en situation, hvor bolden er blokeret. 

 

2. Ved et dommerkast slipper dommeren bolden fra ca. 0,5 meters højde i ca. 2 meters afstand fra banden, 
mens en spiller fra hvert hold er klar. Spillerne der deltager i dommerkastet, skal holde på den side af bolden, 

der er tættest på deres eget mål. Bolden skal ikke nødvendigvis afleveres til en anden spiller. 

 

3. Dommerkast foretages altid på midterlinjen i den side af banen hvor spillet blev stoppet. 

 

4. Alle ikke-implicerede spillere skal opholde sig bag egen straffelinje indtil dommeren har sat spillet i gang.. 

 

 

5. Begår en spiller en forseelse under afvikling af et dommerkast, beordres den pågældende 

spiller bort, og erstattes af en medspiller. Derefter afvikles dommerkastet igen. 

 

Motivation for forslaget: 

Vi stiller dette forslag, da vi oplever specielt i 1.division at der i mange kampe ofte er mange dommerkast i 

træk fordi at med de nuværende regler klumper spillet meget sammen når der foretages dommerkast. 

Derudover er der i forbindelse dommerkast ofte “slagsmål” om placeringer og screeninger mellem de spillere 

som ikke deltager i dommerkastet. Med dette forslag undgår vi slagsmål om placering og samtidig 

formindsker klumpspillet. Denne regel blev testet til kampene under super cuppen sidste år, med god 

feedback fra både dommere og spillere. 

 

Se illustrationen nedenfor, for en grafisk visning af forslaget. 

 

 

  



Forslag F - Ændring af om afstandsregel ved frikast 
 

Oprindelig tekst: 

12.3 

Spillerne fra modstanderholdet skal opholde sig mindst 2 meter fra stedet, hvor frislaget tages.  

 

Ændres til: 

12.3 

Spillerne fra modstanderholdet skal opholde sig mindst 3 meter fra stedet, hvor frislaget tages.  

 

Motivation for forslaget: 

Ved at øge den afstand modstanderholdet skal have til stedet hvor frislaget tages fra 2 meter til 3 meter, er 

formålet at give holdet som tager frislaget mere tid til at få styr på bolden inden der kommer pres på fra 

modstanderholdet. 

 

 

Forslag G - Ændring af om afstandsregel ved målslag 
 

Oprindelig tekst: 

14.5 

Spillerne fra det ikke boldførende hold skal opholde sig bag modstanderens straffelinje. Overholdes denne 

regel ikke, tages målslaget om. 

 

Ændres til: 

14.5 

Spillerne fra det ikke boldførende hold skal opholde sig på egen banehalvdel. Overholdes denne regel ikke, 

tages målslaget om. 

 

Motivation for forslaget: 

Ved at øge den afstand modstanderholdet skal have til stedet hvor målslaget tages, er formålet at give holdet 

som tager målslaget mere tid til at få styr på bolden inden der kommer pres på fra modstanderholdet. 

 

 

Forslag H - Tilføjelse til regler for hvornår tiden skal stoppes. 
 

Oprindelig tekst: 

8.3 

Tiden skal kun stoppes ved dommernes signal. Dommerne skal stoppe tiden fra det øjeblik, der er dømt 

straffeslag, indtil spillet igangsættes igen. Det samme gælder ved udskiftning, timeout, teknisk timeout, 

spillerskade og ellers ved dommerskøn.  

 

Ændres til: 

8.3 



Tiden skal kun stoppes ved dommernes signal. Dommerne skal stoppe tiden fra det øjeblik, der er dømt 

straffeslag, indtil spillet igangsættes igen. Det samme gælder ved udskiftning, timeout, teknisk timeout, 

spillerskade og ellers ved dommerskøn. Derudover skal dommerne stoppe tiden ved alle spilstop de sidste 2 

minutter af anden halvleg og alle 5 minutter af eventuel forlænget spilletid.  

 

Motivation for forslaget: 

Vi har i flere år set at hvis hold har haft det resultat de skal bruge, så har de gjort alt hvad de kunne for at 

trække tiden de sidste par minutter. For at undgå dette ønsker vi at indføre dette forslag.  

 

 

Forslag I - Præciseringer til kontrolmåling 
 
Motivation for forslaget: 
I den forgangne sæson har der været en protestsag kørende angående en kontrolmåling af en spiller. Dette 
har medført til at sagen er blevet behandlet af Parasport Danmarks breddeidræt, som har bedt Idrætsudvalget 
at præcisere vores regler, således lignende situationer kan undgås. 
Derfor stiller Idrætsvalget følgende 2 forslag for at sikre at kontrolmålinger bliver udført så ens og kontrolleret 
som muligt fremover. 
Grunden til at en kontrolmåling skal udføres med fulde batterier, er at dette giver et mere retvisende billede af 
hvordan spillerens stol har kørt i kampens spilletid. 
Da teknisk udvalgs kontroludstyr ikke altid kan være tilgængeligt, giver denne ændring mulighed for at 
ibrugtage det udstyr der findes i klubben. 
 
 
Tilføjelse til El-hockeymappen 1.17 kontrolmåling 
Enhver kontrolmåling skal foregå med fulde batterier ( alle lamper i batterispændingsmåleren skal lyse) 
 
Ændring til tekst under 4. Teknisk udvalg 
 
Oprindelig tekst: 
Teknisk udvalg medtager til hver stævne kontrol udstyr 
 
Ændres til: 
Teknisk udvalg medtager til hver stævne kontrol udstyr. 
Den arrangerende klub af stævnet er ligeledes ansvarlig for at sikre velfungerende kalibrerede fartmåler samt 
fartrampe. Disse kan ibrugtages af teknisk udvalg hvis nødvendigt, dog skal det primært fungere som backup i 
tilfælde af teknisk udvalg’s udstyr går i stykker ved et stævne. 
Kalibering af kontroludstyr kan ske ved at kontakte Idrætsudvalget. 
 
 
 


