


Talentprojekt for floorballspillere der vil udvikle sig  

Floorball Danmarks Talentprojekt er et tilbud til de børn og unge, der ønsker at tage deres floorball 

seriøst. På Her giver vi floorballspillere mulighed for at styrke deres udvikling med de bedste instruk-

tører fra ind- og udland som trænere. Talentprojektet er målrettet og resultatorienteret, og det bety-

der, at vi tilpasser træningen til din alder, og på den måde får du det største udbytte af din træning. 

 

Talenttrænerne er blandt landets bedste og uddannede efter Floorball Danmark uddannelses-

krav. Kvalificerede trænere er afgørende for at styrke talentudviklingen. Derfor bliver talenttrænerne 

løbende uddannet, så de hele tiden kan levere en målrettet træning i forhold til floorballs udvikling.  



Talentprojektets formål og målsætning    

 Talentprojektet formål er at medvirke til, at talenterne i dansk floorball får mulighed for at styrke 

deres udvikling gennem en struktureret og inspirerende træning 

 Talentprojektet henvender sig til drenge og piger fra 11 til 17 år 

 Talentprojektet er tilgængeligt for alle spillere i aldersgruppen, der har lysten til og ambitionen 

til at udvikle sig som floorballspiller 

 Talentprojektet er baseret på éndagssamlinger, hvor spillerne får mulighed for at få indsigt i og 

forståelse for nogle af de elementer, der er afgørende for at kunne udvikle floorballmæssige 

kompetencer 

 Målsætningen for Talentprojektets samlinger er, at spillerne skal kunne tage noget med hjem, 

som kan bidrage til at skabe udvikling hos den enkelte - og som ligeledes kan videregives til 

holdkammeraterne og træneren hjemme i klubberne 

 Talentprojektets ambition er, at spillerne skal kunne anvende de konkrete værktøjer, de bliver 

præsenteret for, som inspiration til deres egen træning i klubregi 

 Talentprojektet giver spilleren en unik mulighed for at være en del af floorballsportens fremtidi-

ge udviklingssatsning og tydeliggør vejen til landsholdet for dem, der kan og vil  

 

Hvordan foregår en talentsamling? 

Spillerne introduceres til en række temaer i forbindelse med samlingerne. Hver samling kommer til at 

bestå af både en teoretisk del og en praktisk del med øvelser og spil i hal. Udover floorballøvelser vil 

Talentprojektet løbende gøre brug af eksperter, der vil kunne give talenterne viden om, hvordan de 

kan optimere deres træning fysisk og mentalt.  Hver enkelt samling fokuserer på et specifikt tema i 

forhold til udviklingen af talentspillerne. Temaerne vil fungere som introduktion og inspiration for, 

hvordan spillerne selv kan arbejde videre med deres færdigheder i klubberne. 

 

Projektet i praksis 

 Talentsamlingerne afholdes som éndagssamlinger á 2-4 timers varighed 

 Deltagerprisen er 150,- kroner pr. regionalsamling 

 Du kan tilmelde dig samlinger fra gang til gang 

 Talentprojektet afholder 5-8 samlinger årligt 

 Talentsæsonen starter i august og afsluttes i maj, hvor de regionale talenthold spiller mod 

hinanden i Talentcuppen 



Talentprojektets aktiviteter for sæsonen 2017/18 

 

Talentsamlinger på Sjælland 

2017 

 26 august i København, Gl. Valby Hallen, kl. 10-19 

 9. eller 10. september i Rungsted, kl 10-19 

 4. eller 5. november i Ringsted, kl. 10-19 

 17. december i Kolding, kl. 10-16, landsdækkende samling for årgangene 2001-02 samt piger 2000-04 

2018  

 27. januar Talentturnering i Sverige for årgangene 2001-02 samt piger fra årgang 2000-04 

 3. eller 4. februar i Greve, kl. 10-19 

 28 april i København, Gl. Valby Hallen, kl. 10-19 

 26.-27. maj Talentcuppen 2018 i Kolding for årgange 2001-03 samt piger årgange 2000-04 

 

Talentsamlinger i Jylland  

2017 

 26. august i Randers, kl. 10-19 

 9. september i Ry, kl. 10-19 

 5. november i Brønderslev, kl. 10-19 

 17. december i Kolding, kl. 10-16, landsdækkende samling for årgangene 2001-02 samt piger 2000-04 

2018 

 27. januar Talentturnering i Sverige for årgangene 2001-02 samt pigespillere fra årgang 2000-04 

 3.-4. februar i Sunds, kl. 10-19 

 28. april i Ry, kl. 10-19  

 26.-27. maj Talentcuppen 2018 i Kolding for årgange 2001-2003 og piger årgange 2000-04 

Læse mere 

floorball.dk/landshold/talentudvikling eller facebook.com/talentprojekt  

http://floorball.dk/landshold/talentudvikling/
http://www.facebook.com/talentprojekt/

