
FLOORBALL
STÆVNER
Afhold stævner i  Floorball og MotionsFloorball på

hjemmebane med DGI og Floorball Danmark
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Floorballstævner
Folderen er for dig, der gerne vil arrangere et stævne eller
vide mere om floorballstævner i DGI og Floorball
Danmark.

Kom godt i gang med stævnerne
Floorball vokser og der bliver både flere
klubber og spillere i disse år.

Derfor er der flere og flere mennesker
som efterspørger stævner. Floorball
Danmark og DGI tilbyder hjælp med at
arrangere stævner til den voksende
gruppe af spillere. Vi vil medvirke til at
skabe sjove stævner, hvor alle udøvere
har mulighed for at spille kampe mod
andre hold og udvikle sig i nogle gode og
sociale rammer i et floorball fællesskab.

Vi hjælper jer på rette vej med jeres
stævne
Vores mål med folderen er at gøre det let
og overskueligt for alle ildsjæle,
foreninger og hold at arrangere stævner.

Målgrupper
Floorball og MotionsFloorball henvender
sig til næsten alle aldersgrupper og bliver
stadigt mere udbredt.

Jeres stævne kan derfor målrettes til
- Børn
- Teenagere
- Herrer
- Damer
- 60 plus

På tværs af køn
Mix-Floorball er også populært mange
steder. Da floorball ikke er så fysisk
betonet, er det en god anledning til at
spille piger og drenge sammen.

Kamptid
Hvor længe I spiller afhænger af hvor
mange hold der deltager, hvor længe
hallen er til rådighed og hvilken
målgruppe I går efter.

Spørgsmål
Hvis I har spørgsmål, står vi klar til at
hjælpe jer med at lave stævner, der giver
gode oplevelser, spilleglæde, sved på
panden og smil på læben.

Lad bolden rulle…
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Floorballstævner giver liv i hallen. Det skaber et
stærkere fællesskab på klubbens hold og giver

spillerne noget at træne hen imod.

Stævnearrangørens
vigtige overvejelser
Når man skal holde et stævne er det vigtigt at have gjort
sig nogle overvejelser inden man trykker "print" på
invitationen.

Stor eller lille bane? Hvem er stævnet for?
Hvornår skal det foregå? Hvilken pris?
Hvordan sikrer vi, at der kommer
deltagere? Hvad med de praktiske
opgaver på dagen?

Spørgsmålene er mange og et
velfungerende stævne kræver godt

samarbejde.
DGI og Floorball Danmark kan spare jer
for en masse bøvl og kvalitetssikre jeres
stævne.

Søg hjælp hos jeres lokale floorballkonsulent
i god tid i forvejen, hvis vi skal være med til
at administrere stævnet.
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Floorball Danmark og
DGI's hjælp til foreninger
Ved et samarbejde med os sikrer vi i fællesskab en god
kvalitet for stævnet - uanset om I vil spille på stor eller
lille bane.

Administration af stævnet
DGI eller Floorball Danmark sørger for
administrationen af stævnet. Det
indebærer følgende:
- Tilmelding
- Betaling
- Kampprogram
- Invitation
- Økonomi
- PR*�
  � Invitation
  � Mails
  � Flyers og plakater
  � Hjemmeside

* PR indeholder opsætning af invitation,
flyers og plakat - ikke print/tryk

Udvidet PR
Den vigtigste opgave er at få hold til at
deltage i stævnet. Her tilbyder vi hjælp til
at øge synligheden:
- Facebook opslag og Boost

Præmier og udstyr
Hvis I mangler udstyr eller tænker, at der
skal være præmier i form af medaljer til
jeres stævne, så forhør jer hos jeres lokale
floorballkonsulent om det er muligt.

Sparring og rådgivning
Vi ønsker i lige så høj grad som jer at
stævnet bliver en succes. Derfor står vi
floorballkonsulenter til rådighed for
sparring og rådgivning omkring stævnet.
Vi forsøger at hjælpe jer med et skarpt
set-up.

Priser
Administration
Det koster 200 kr. pr. tilmeldte hold at få
DGI til at administrere jeres stævne.

Udvidet PR
Det koster et grundgebyr på 200 kr. plus
boostbeløb (100-500 kr.) at få DGI til at
booste jeres arrangement yderligere på
Facebook.
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Foreningens opgaver
Et godt stævne bliver skabt af foreningen i samarbejde
mellem DGI og Floorball Danmark

Uanset om I holder stævnet alene eller
sammen med DGI, så er det vigtigt at I
som forening lægger en stor indsats før,
under og efter for at få tingene til at spille.

Derfor er foreningens opgaver følgende:
- PR
- Stævnekontor
- Kampafviklere

- Halbooking
- Bander og udstyr
- Klargøring og oprydning

Følgende kan eventuelt gøres:
- Præmier
- Café/kiosk
- Avis/medier
- Underholdning
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Spilleregler
I kan enten vælge at spille MotionsFloorball på lille bane
eller floorball på stor bane. Guidelines til de vigtigste
regler finder I herunder.

MotionsFloorball
I MotionsFloorball spilles der 3 mod 3
uden fast målmand på lille bane.

Banen: 10x20m med bander
Mål: 60x90 cm
Udskiftningszone: På langsiden
Spillere: Kun markspillere – der må ikke
benyttes  faste målmænd. Der må højest
være 3 spillere fra hvert hold på banen på
samme tid.
Sikkerhed og spilleflow:
- Ingen slag på staven.
- Bolden må ikke spilles med hånd eller
hoved.
- Bladet holdes under hoftehøjde.
- Skub, benspænd og hensynsløs adfærd
kan straffes med 2 minutters udvisning.
- Bolden gives ved faceoff på midten ved
start og scoring.
Udskiftning: Der må skiftes ud så ofte
man ønsker.
Straffeslag: Et straffeslag udføres ved at
en spiller, fra egen banehalvdel, skyder
mod modstanders mål. Ingen andre
spillere må være på banen.

Floorball - 5 mod 5 med målmand
I floorball spilles der 5 mod 5 med fast
målmand, på stor bane.

Banen: 20x40m med bander
Mål: 115x160 cm
Udskiftningszone: På langsiden
Spillere: Der må benyttes faste
målmænd med udstyr. Under spil, må der
højest være 5 markspillere fra hvert hold
på banen på samme tid.
Sikkerhed og spilleflow:
- Ingen slag på staven.
- Bolden må ikke spilles med hånd eller
hoved.
- Bladet holdes under hoftehøjde.
- Skub, benspænd og hensynsløs adfærd
kan straffes med 2 minutters udvisning.
- Bolden gives ved faceoff på midten ved
start og scoring.
Straffeslag: Et straffeslag udføres ved at
en spiller, fra egen banehalvdel, dribler
bolden mod modstanderens mål og
forsøger at score på målvogteren. Bolden
må ikke ligge stille eller trækkes tilbage .

For officielle spilleregler se:
www.dgi.dk/media/3384/spilleregler.pdf
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Vi ser frem til at møde jer i hallerne til masser af
gode kampe med høj puls og hyggeligt samvær!

Floorballstævner i DGI
og Floorball Danmark
Kidzliga, Grand Prix eller Danmarksturnering

Spil med i vores stævner
I stedet for at arrangere stævner selv, kan
foreninger også deltage i allerede
planlagte stævner.

Kidzliga
For børn bliver der arrangeret en række
stævner som dit hold kan deltage i. Der
spilles 3 mod 3 og stævnerne inddeles

efter alder og niveau.
Grand Prix  (5 mod 5 plus målmand)
For voksne arrangeres Grand Prix
stævner. Det er for herrer.

MotionsFloorball (3 mod 3)
Stævnerne kan være for alle aldre. Se
stævnekalenderen på hjemmesiden:
http://floorball.dk/staevner/



Find din nærmeste floorballkonsulent

DGI Nordjylland Anja Rasmussen, 40 92 25 47
Anja.Rasmussen@dgi.dk

DGI Storkøbenhavn Erik Lennart Petersen, 20 34 99 81
Erik.Lennart.Petersen@dgi.dk

DGI Midt- & Jens Hagbarth, 31 38 38 11
Vestsjælland jens.hagbarth@dgi.dk

DGI Sønderjylland Mette Spangsberg Sørensen, 23 62 76 64
Mette.Spangsberg.Soerensen@dgi.dk

DGI Midtjylland Mikkel Holm Thomsen, 61 46 26 27
mikkel.holm.thomsen@dgi.dk

DGI Østjylland Pernille Johnsen , 29 12 35 82
pernille.johnsen@dgi.dk

Floorball Danmark Christian Sonne 28 29 88 86  cso@floorball.dk

Om Bevæg dig for livet Floorball
Læs mere om floorball på Facebooksiden "Floorball for alle" eller på en af

hjemmesiderne  www.dgi.dk/floorball  eller  www.floorball.dk


