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Skolernes Floorballdag – Uge 45, 2022 

Kære foreninger 

Hermed følger Infobrev 2 vedrørende Skolernes Floorballdag.  

 

22 foreninger har tilmeldt sig dagen, med op til over 5000 børn, der over hele landet vil spille floorball i uge 45. Det 

bliver en kæmpe floorballuge, og vi glæder os! 

 

Infobrev 2 indeholder alle relevante informationer, så tag jer god tid og læs det godt igennem. Det kan også være 

en god idé, at alle implicerede frivillige på selve dagen, har læst de afsnit der omhandler afhandling af dagen. 

 

I disse dage sender Dansk Skoleidræt en introduktion ud til danske skoler, og via deres skoleportal, vil man også 

kunne finde informationer om Skolernes Floorballdag. Selve beskrivelsen som skolerne har modtaget fra Dansk 

Skoleidræt, kan findes bagerst som bilag 3. 

 

Derfor starter processen omkring rekruttering af skolerne nu, og I vil også finde al relevant information om dette 

under punktet ”Rekruttering af skoler”. 

 

Hos Floorball Danmark glæder vi os utrolig meget over de mange tilmeldte foreninger, og vil med dette Infobrev 2, 

på bedste vis klæde jer på til alle processerne. Skulle der være spørgsmål til Skolernes Floorballdag, så kontakt 

endelig Børne & ungekonsulent Søren Frederiksen telefon 23 95 21 81 eller på sf@floorball.dk. 

 

God læselyst 

 

 

 

Søren Frederiksen 

Børne & Ungekonsulent  
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Indholdsfortegnelse 

 

• Tilmelding af skoler     Side: 3 
o Tilmeldingsportal     

• Rekruttering af skoler    Side: 3 

o Overblik over processen 

o Opkaldsguide 

o E-mail skabelon 

• Informationer til tilmeldte skoler    Side: 5 

o Overblik over foreningens opgaver inden selve dagen 

o Huskeliste til skoler 
 

• Selve dagen     Side: 7 
o Overblik over foreningsopgaver på selve dagen 
o Forslag til dagens forløb 

 
• Infobrev 3 i september    Side: 7 

 
• Bilagsliste     Side: 8 
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Tilmelding af skoler 

o Tilmeldingsportal 

Skolerne skal udfylde dette skema ved tilmelding: https://forms.gle/iLcXfKdgyX5MSVFX7  

 

Rekruttering af skoler 

o Overblik over processen 

 

 

 

17. juni   
- E-mail fra Dansk Skoleidræt   
D. 17. maj udsender Dansk Skoleidræt en mail til alle skoler (der har samarbejde med Dansk Skoleidræt), 
med informationer om konceptet, selve dagen og hvordan man som skole kan tilmelde sig.  
 
20. juni 
- Foreningen tager kontakt 
Det er vigtigt at foreningen tager kontakt til skolerne i perioden inden sommerferien. Det er netop i denne 
periode at skolerne planlægger det kommende skoleår, og derfor er mulighederne for at komme igennem 
til lærerne størst i denne periode.  
 
17.-24. juni 
- Floorball Danmark og Dansk Skoleidræt reklamerer 
I denne periode vil Floorball Danmark og Dansk Skoleidræt reklamere blandt skoler. Skolerne vil få en 
oversigt over tilmeldte foreninger, og kontaktoplysninger på netop jeres forening. Husk på at en skole ikke 
kan tilmelde sig uden tilmeldingslinket, som de får af jer. 

https://forms.gle/iLcXfKdgyX5MSVFX7
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2. august – 19. august 
- Floorball Danmark og Dansk Skoleidræt reklamerer 
I uge 31 starter lærerne op igen efter sommerferien, for at planlægge skoleåret færdigt. I denne uge og de 
næste uger frem vil Floorball Danmark og Dansk Skoleidræt igen sætte fokus på Skolernes Floorballdag i 
håbet om at rekruttere yderligere skoler.  
 
2. august - 15. oktober 
- Tilmeldingsfrist for skoler 
I perioden efter lærernes sommerferie, er det alt afgørende at I forsøger at finde de skoler i måtte mangle, 
for at kunne fuldende jeres kapacitet. Floorball Danmark har sat en senere deadline for tilmelding af skoler 
(15. oktober), for stadigvæk at holde døren åben, skulle der være mere plads hos jeres forening 

 

o Opkaldsguide 

 

o E-mail skabelon 

Skabelonen er vedhæftet som Bilag 1. 
 

 

 

Før du ringer skolen op, er det vigtigt at du: 

Find skolens telefonnummer via skolens hjemmeside.  

Start samtalen ud med at: 

- Kort introducere dig selv, og jeres lokale floorballforening 

- Kort forklare om konceptet Skolernes Floorballdag 

 

Bed derefter om at komme i kontakt med relevante idrætslærere på de forskellige årgange (husk at det 

skal være 0.-3. klasse. 

 

Til idrætslæreren kan du udover konceptet og jeres floorballforening fortælle om: 

- Undervisningsmaterialet (se afsnittet ”informationer til tilmeldte skoler”) 

- Fortælle om selve dagen (se afsnittet ”Selve dagen”) 

- Hvad det kræver at læreren (se afsnittet ”informationer til tilmeldte skoler”) 

- Hvad det kræver af eleverne (se afsnittet ”informationer til tilmeldte skoler”) 

 

Afslut samtalen med at fortælle om tilmeldingsprocessen, og hvordan skolelæreren kommer ind til 

tilmeldingssiden. 
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Informationer til tilmeldte skoler 

o Overblik over forenings opgaver inden selve dagen 

• Rekruttering af skoler 
Find det antal skoler eller skoleklasser i ønsker. Derudover kan det være en god idé at følge de 
føromtalte guides. 
 

• Overblik over frivillige 

o Som forening skal man lægge en plan for, hvor mange frivillige man har brug for i løbet af 
dagen. Har man skoleklasser fra kl. 9-14 kan det være en idé at arbejde med to hold 
frivillige.  

o Det kan være en god idé som minimum at have en frivillig pr. bane og én frivillige til at styre 
resultater. Husk derudover at involvere idrætslærerne. Disse kan bruges i samme 
funktioner som frivillige. 

o Det giver god mening, at trænerne på jeres yngste hold (hvis I allerede har børnehold) er til 
stede, så børnene får sat et ansigt på en eventuel træner. 
 

• Send huskeliste til skoler  
Nedenstående huskeliste skal sendes til de tilmeldte skoler, senest i uge 42. 
 

• Klar aftale med lærerne 
Lav en klar opgavefordeling mellem jer som forening og lærerne på skolerne. Derudover kan det 
være en god idé at lave en forventningsafstemning, så der er en klar forståelse for, hvad eleverne 
skal have ud af dagen, og hvor stor en del af ansvaret lærerne skal tage på sig.  

 

o Huskeliste til skoler 
Som arrangerende forening er det ligeledes jeres opgave at føre dialogen med skolerne op til dagen. Dette 
for at sikre, at skolerne modtager korrekt information om spillested, mødetid mm, og at I som foreninger 
modtager besked om eventuelle afbud, rettelser i deltagerantal eller andet. 

Foreningen skal senest i uge 42 sende et infobrev ud til skolerne så de føler sig klædt på til dagen. Oplys 
heri følgende: 

 

• Mødetid og sted/adresse 

• Omklædningsmuligheder 
o Overvej om der er tid til omklædning, eller om børnene skal møde omklædt op på dagen 
o Spillerne skal være iført sportstøj (shorts og t-shirt) samt indendørs sko. Der må ikke spilles 

i bare tæer eller udendørs sko 

• Eventuelt udstyr som skolen selv skal medbringe (stave, bolde, veste). 
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• Eventuelt inddeling af hold hjemmefra 
o Der kan være en god tidsbesparelse i, at klasserne på forhånd er inddelt i hold når de 

møder på dagen. Oplys i så fald hvor mange hold hver klasse skal inddeles i/hvor mange 
børn pr. hold 

o Det er optimalt med 5-6 personer pr. hold 
o Bed klasserne om, at oplyse holdnavne på de hold de kommer med 

• Ansvarsfordeling på dagen 
o Gør det klart for lærerne hvad jeres rolle og deres rolle er på dagen og hvad I forventer af 

dem (holde styr på tidsplan, sørge for deres hold er klar til kampe etc.)  

• Dagens forløb  
o Vil der være opvarmning? 
o Hvor mange baner er til rådighed? 
o Er der turnering/fokus på flere kampe? 
o Er der et legeområde? 
o Kampenes varighed, pause mm. 
o Andre nyttige informationer 
o Husk, at for mange af skolebørnene og -lærerne kan spillet og afviklingsformen være nyt for 

dem. Sørg derfor for at oplyse dem bedst muligt om dagens forløb, så de føler sig 
forberedte. 

• Regler 
o Alle skoler får tilsendt reglerne, som de kan øve i idrætstimerne. Reglerne fremgår som 

Bilag X bagerst i Infobrev 2. 
Det kan være en god ide, at udsende et regelsæt til skolerne på forhånd. Nederst i dette 
dokument er indsat reglerne der bruges på spil ved minibaner/Kidzliga 

• Andet 
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Selve dagen 
 

Overblik over forenings opgaver på selve dagen 
o Sørge for udstyr; mål, bander, veste o.lign,. stave og bolde (skoler kan have egne stave 

med). 
o Stille med frivillige på dagen. 
o Stille op til mini baner (3 baner i en hal på tværs er det optimale). 

 
Forslag til dagens forløb 
 

Dagen kan inddeles på forskellige måder. Her er et bud: 

• 09:00 – 11:00 Kampe for 0.-1. klasse 

• 11:00 – 14:00 Kampe for 2. og 3. klasse 
 
Dagen skal afsluttes på en ordentlig måde. Her kan det være en god idé at samle alle og give en fælles 
meddelelse. Her kan man fortælle om: 

• Mulighederne for at gå til Floorball 
• Hvor ofte der er træning 
• Om man spiller mod andre klubber? 

 
Derudover er det fedt at sætte fokus på, at alle elever har bevæget sig, og stiftet bekendtskab med floorball 
som sport. Sig tak for en god dag og ønsk vinderne tillykke (hvis man kører en turnering med vindere). 
 
Som tidligere beskrevet vil der også være et ”Tak for i dag”-brev man giver børnene med hjem. Dette brev 
kan, alt efter jeres ønsker, indeholder oplysninger om trænere, træningstider og andre relevante 
informationer. 
 

Infobrev 3 i september 

Næste gang I modtager information fra Floorball Danmark er d. 20. september, hvor I vil modtage Infobrev 
3. Infobrev 3 vil indeholde følgende: 

o Rekrutteringsproces 

o ”Tak for i dag”-brev 

o Undervisningsforløbet tilsendt til tilmeldte skoler 

o Turneringsskabeloner 
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Bilagsliste: 

Bilag 1: E-mail skabelon – Skolernes Floorballdag 

Bilag 2: Floorball regler 

Bilag 3: Beskrivelse af Skolernes Floorballdag til Dansk Skoleidræts platforme 

 

 

Bilag 1: E-mail skabelon – Skolernes Floorballdag 

 

Skolernes Floorballdag  

Til mailudsendelse til respektive skoler, lærere og idrætsansvarlige i jeres lokalområde. 

 

Kære Idrætslærer (send videre til rette vedkommende) 

Vi vil gerne i samarbejde med Floorball Danmark tilbyde jer at deltage i Skolernes floorballdag 2021. 

Datoerne for arrangementet er nu fastlagt, så det kan komme med I jeres planlægning for skoleåret.  

Hermed datoer og klassetrin:  

(indsæt datoer, måned mv samt klassetrin, hal, og tidspunkter nedenfor) 

x klassetrin x dag den xx. måned kl. xx-xx i xx-hallen (max x klasser kan deltage) 
x klassetrin x dag den xx. måned kl. xx-xx i xx-hallen (max x klasser kan deltage) 
x klassetrin x dag den xx. måned kl. xx-xx i xx-hallen (max x klasser kan deltage) 
x klassetrin x dag den xx. måned kl. xx-xx i xx-hallen (max x klasser kan deltage) 
 
Vi har valgt at tilbyde Skolernes Floorballdag ift. ovenstående dato, klassetrin og maksimalt antal klasser ift. 

at give lærerne og eleverne den bedst mulige oplevelse med Skolernes Floorballdag.   

Husk at det giver den bedste oplevelse at eleverne minimum har 2 idrætstimer med floorball på 

programmet inden turneringen, så de får en god oplevelse. Vi vil tilsende undervisningsprogram udarbejdet 

af Floorball Danmark såfremt i tilmelder jer. 

 

Hvis i har mulighed for dette indsættes dette: 

Som de foregående år vil vi, i det omfang det kan passes ind, gerne stille en instruktør til rådighed ude på 

skolerne i en time for de skoler som ønsker det (skriv på klubmaildresse). 
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Læs mere i vedlagte information om selve dagen. Giver ovenstående anledning til spørgsmål så lad os 

endelig høre nærmere. 

Venlig hilsen 

Indsæt Klubansvarlig for Skolernes Floorball Dag 

 

Fakta:  

Skolernes Floorballdag afvikles i samarbejde med Floorball Danmark, som med succes har afviklet dette 

siden 2015 med op mod 10.000 deltagende elever. Læs mere om dagen og hvordan Floorball Danmark 

understøtter arrangementet her: http://floorball.dk/skolernes-floorballdag/ 

 

 

Praktiske oplysninger (til fri inspiration, justering mv) 

Hold: 
· Alle klasser inddeles i hold af 5-7 elever opdelt mellem drenge og piger (bedst erfaring 
med at pigerne er sammen) 
Skolerne skal senest 14 dage før turneringen, sende antal pigehold og drenge 
hold, samt navne på hold, således vi kan lave turneringsplan. 
o På turneringsdagen er det erfaringen, at det er en god ide at holdnavn skrives på 
den enkeltes spilleres hånd/arm, så bliver panikken mindre når de ikke kan huske 

deres hold (andre kreative ideer virker nok også) ☺ 
 
Træning: 
· Vi har bedst erfaring med at skolerne inden afviklingen bruger minimum 2 træninger på 
at øve floorball i idrætstimerne. 
o Helt basalt hvordan holder man på en stav, aflevere og skyder. Det giver den 
bedste oplevelse for spillerne, at de har prøvet det inden de kommer til 
turneringen. 
o Vi fremsender Floorball Danmark undervisningsmateriale man kan gøre brug af og hvis man mangler 
udstyr så kontakt os, da vi har udstyr man kan låne (bolde + stave) / Kan henvise til udstyrsforhandler 
 
Afviklingen: 
· Der spilles på xx baner (piger på bane 1+2 og drenge på bane 3+4) 
· Kampe er på 6 minutter med 1/2 minutters pause. 
· Der er 3 spillere på banen ad gangen med løbende udskiftning 
· Der vil blive udleveret turneringsprogram inden turneringen pr. mail. 
o Turneringsprogram fremsendes pr. mail 4 dage før turnering 
o Turneringsprogram er tilgængelig i hallen og stillingen kan følges på en opsat 

http://floorball.dk/skolernes-floorballdag/
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skærm i hallen. 
· Der er stave og udstyr i hallen, samt overtrækstrøjer. 
· Der spilles finale i både pige og drenge rækken 
 
Alle spillere vil modtage xx materiale efter turneringen fra Floorball Danmark/XX klub. 
 
Er der nogle spørgsmål så lad os høre nærmere, ellers glæder vi os til en festlig dag med masser 
af sport 
 
 
Mvh 
Klubkontaktperson 
Mailadresse mv 

 

Bilag 2: Floorball regler 

 

Floorballregler 

Følgende regler er tilpasset det kortere spil på minibaner 

• Alle kampe afvikles på minifloorballbaner uden målfelter, men med markering på mållinje.  

• Alle kampe afvikles af 1 x 5 minutter løbende tid, med 1 minut mellem hver kamp.  

• Kampen startes og afsluttes med horn fra tidstagerbordet.  

• Bolden gives fra midten via face-off ved kampstart og fra mål ved scoringer.  

• Ved scoring skal scorende hold trække hjem på egen banehalvdel. ”Første pasning” på egen 
banehalvdel er således fri.  

• Er et hold bagud med 3 mål eller mere, må holdet sætte en ekstra spiller ind indtil målforskellen 
igen er mindre end 3 mål.  

• Alle hold starter med 3 spillere på banen fra start.  

• Der spilles efter almindelige floorball regler, dog aldrig med udvisninger. Der kan tildeles frislag til 
forurettet hold ved ureglementeret spil. En dommer kan bede en spiller om at skifte ud i 2 minutter 
som personlig straf.  

• Der må godt spilles med kroppen, men vær nøje opmærksom på, at det er ligeværdige spillere – 
både med højde, drøjde og alder!  

• Staven må ikke svinges over hoftehøjde – hverken fremad eller bagud.  

• Spilleren må ikke stikke sin stav ind mellem benene på modstanderen.  

• Spilleren må ikke tage bolden med hånd eller hoved.  

• Spilleren må ikke hoppe efter bolden.  

• Spilleren må ikke slå på modstanderens stav med egen stav  

• Straffe tages fra midten. Tages uden andre spillere på banen og med 1 berøring af straffeskytte.  
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Bilag 3: Beskrivelse af Skolernes Floorballdag til Dansk Skoleidræts platforme 

Floorball Danmark afvikler igen i år Skolernes Floorballdag i tæt samarbejde med Dansk Skoleidræt. 

 

Skolernes floorballdag er et tilbud til 0.-3. klasser i Danmark. Dagen er arrangeret af Floorball Danmark og 

Dansk Skoleidræt og afvikles i de tilmeldte floorballforeninger rundt om i landet. 

 

Skolernes Floorballdag er mere end bare en dag med sjov og spil. Det er tilbuddet om et helstøbt 

undervisningsforløb til idrætstimerne, med selve Skolernes Floorballdag i uge 45 som kulminationen på 4-6 

ugers læring og bevægelse.  

 

Selve dagen foregår hos jeres lokale floorballforening. Her afholdes et ministævne for de tilmeldte skoler, 

hvor man alle får rørt sig, og stifter bekendtskab med floorballsporten. Floorball er en sport for alle, hvor 

indgangsbarriererne er få og pulsen altid er høj.  

 

Eleverne vil blive delt i hold, og spille en turnering mod andre skoler som afslutning på 

undervisningsforløbet. En sjov og afvekslende halv dag fyldt med god stemning og sved på panden.  

 

For at tilmelde sig Skolernes Floorballdag, skal I kontakte jeres lokale floorballforening. I finder en oversigt 

over foreninger og kontaktinformationer via dette link: 

https://floorball.dk/skolernes-floorballdag/ 

 

https://floorball.dk/skolernes-floorballdag/

