
 

Kære floorballklubber 

Igen i år inviterer Dark Devils, Mørke (med assistance fra Randers Raptors) til stævne mellem jul og 
nytår. I år er fokus på at lave et stævne for ungdomsspillere i skyggen af COVID.  Der vil derfor ikke 
være plads til seniorrækkerne. 

9.30 til 13.00 afvikles et kidzligastævne. Her spiller de to yngste rækker minifloorball på små baner i 
den store hal og den ældste række spiller på en Kleinfeld-bane i den nye hal. 

XX COVID XX 
For alle hold gælder at der max må være 7 personer med – enten 5 spillere og 2 trænere eller 6 
spillere og 1 træner.  Spillerne må kun opholde sig i den hal de spiller i.  Tilskuere er der desværre 
ikke plads til.   Forældre skal sidde i caféen og have mundbind på.  Med disse regler kan vi holde os 
under 50 i hver hal.  Yderligere tiltag vil blive tydeligt angivet ved ankomst. 

Ved tilmelding benytter vi Floorball Danmarks anbefalede niveaudeling. 

• A 6-8 år samt uerfarne B’ere. 3 spillere uden målmand. 150 kr. per hold (9.30 – 
11.00) 

• B 8-10 år samt uerfarne C’ere. 3 spillere uden målmand. 150 kr. per hold (11.00 – 
13.00) 

• C 10-13 år. Kleinfeld: 3 spillere + målmand. 200 kr. per hold (9.30 – 13.00) 

Seniorhold 
Damer, herrer og motionister må vi springe over.  Vi ses først i 2021. 

Tilmelding  
Tilmeldingsfristen er d. 12. december.  Tilmelding og spørgsmål sendes til per@bendsen.dk.   Da vi 
har et begrænset antal pladser, bliver holdene tilmeldt efter først til mølle-princippet.  Betaling 
foregår via MobilePay på dagen og kvittering sendes efterfølgende via mail. 

Følg med i tilmeldinger og kampplan, men også i resultaterne på selve dagen her  

https://instantLIGA.com/event/iL-xl4f0mu 

Som sædvanlig vil vi undervejs uddele små præmier til spillere, der på den ene eller anden måde 
gør sig positivt bemærket. 

😷 Caféen er åben under stævnet         😷 Floorballcenteret møder også op med nogle gode tilbud. 

Glædelig jul🎄 

Mørke IF Floorball 


