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FamilieFloorball
I denne folder får du nogle gode og 
håndgribelige fif, så du nemt og hurtigt kan 
starte FamilieFloorball op i din forening.  

FamilieFloorball er en idræt, hvor hele 
familien kan være med - selv de 
mindste!

En god måde at få børn tidligt i gang med 
floorball er ved at oprette et familiehold, hvor 
børn har mulighed for at lege og være aktive 
sammen med deres forældre og 
bedsteforældre.

Målet er at både børn og voksne har nogle 
hyggelige og sjove timer sammen, hvor 
bevægelse, fællesskab og glæde er i centrum.

FamilieFloorball kan som bonus give en positiv 
afsmitning på foreningens øvrige liv: De nye 
medlemmer kan på længere sigt give flere 
ungdomsmedlemmer, flere forældre på 
MotionsFloorball-holdet, flere bedsteforældre 
på 60+-holdet og flere frivillige i foreningen.

Målgrupper

FamilieFloorball henvender sig oftest til 
familier med børn i aldersgruppen 4-10 år, men 
der er masser af positive eksempler på, at også 
ældre og yngre aldersgrupper kan være med. 
Det vigtigste er nemlig samværet og det 
sociale aspekt.

På nogle FamilieFloorball-hold består kernen af 
tidligere spillere, som har fået børn, og derfor 
bruger FamilieFloorball til at komme i gang 
med sporten igen.

I andre foreninger har man tiltrukket voksne 
uden floorballerfaring, som primært er 
tiltrukket af muligheden for et aktivt 
fællesskab med deres børn
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Få styr på 
det praktiske 
Vi har forsøgt at gøre det lettere for dig at 
starte FamilieFloorball op ved at skabe et 
overblik over de mest basale praktiske ting, 
som det er nødvendigt at have styr på, inden 
man starter et FamilieFloorball-hold. 
Baner og udstyr

Det anbefales at spille FamilieFloorball på små 
baner. Det er ikke nødvendigvis et krav, at der 
skal være bander, men det er selvfølgelig en 
fordel.

Har man deltagende børn med stor 
aldersspredning, kan man evt. arrangere to 
baner, hvor de helt små spiller på den ene 
bane, mens de lidt større skolebørn spiller på 
den anden.

Det anbefales at bruge store mål, så det er 
lettere at score, ligesom man hos de mindste 
børn kan vælge at spille med en blød skumbold. 

Det er en fordel, fordi små børn oftest ikke har 
reflekser til at kunne stoppe en almindelig 
floorballbold, da den triller alt for hurtigt.

Optimalt set stiller foreningen udstyr til 
rådighed, så deltagerne bare skal møde frem i 
sportstøj.

Sørg derfor gerne for, at holdet har adgang til:

• Stave både til børn, juniorer og voksne
• Masser af bolde/skumbolde i forskellige 
farver
• Mål
• Kegler
• Bander til små baner
• Briller til børnene

Hvornår?

Det er som regel bedst at udbyde 
FamilieFloorball lørdage eller søndage om 
formiddagen for at gøre det nemmere for 
forældre at deltage. Begrænsede haltider kan 
dog selvfølgelig betyde, at man må lægge 
træningen på andre tidspunkter, hvilket der 
også er gode erfaringer med.

Selvom man for børnenes skyld bør undgå 
sene aftentider, kan man selvfølgelig også 
tænke kreativt og f.eks. træne en fredag aften 
mellem 18-19, og bagefter gøre det til en 
hyggelig tradition at afslutte træningen med at 
vise DR1's "Disney Sjov" på storskærm. 
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Hvem skal stå for træningen?

Det er vigtigt at have en engageret træner, som 
er vant til at kunne håndtere de mindste - og 
som selv har lyst til at lege med børn og 
forældre. Så selvom det kan have sine fordele 
med en erfaren floorballtræner, kan man også 
sagtens benytte børnetrænere fra andre 
idrætsgrene, eller f.eks. en pædagog eller lærer, 
hvis man har en sådan i foreningen.

Det kan også være en god idé at have flere 
trænere tilknyttet, så de kan afvikle træningen 
på skift. På den måde bliver der ikke trukket alt 
for store veksler på de samme personer hele 
tiden.

Hvad skal det koste?

Kontingentstørrelsen er selvfølgelig op til den 
enkelte forening og skal ses i forhold til, hvad 
der betales på de øvrige hold.

Man kan enten lade både børn og voksne 
betale det samme, eller have et kontingent pr. 
barn og lade forældrene deltage gratis. Eller 
noget helt tredje.
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Skaf deltagere 
til holdet 
 
Rekruttering

Når det nye hold skal markedsføres, gælder det 
om at udnytte alle muligheder:

Internt bruger man selvfølgelig foreningens 
hjemmeside og Facebookside, og laver opslag i 
klubhuset eller i hallen, hvor man holder til.

Eksternt kan man lave plakater og flyers, som 
kan hænges op eller deles ud i byen, f.eks. i det 
lokale supermarked, eller i børnehaver og på 
skoler.

Man kan også lave opslag på relevante, 
eksterne Facebook-sider. F.eks. har mange 
byer og kommuner sider, hvor man kan 
reklamere for sine aktiviteter. Det er kun 
fantasien, der sætter grænser!

Brug kommunen

Hvis I har en god kontakt til kommunen, kan I 
også få dem til at hjælpe jer med at formidle 
budskabet til kommunens institutioner, som 
kan videreformidle tilbuddet til børn og 
forældre.

Men husk også selv at følge op ved at tage 
kontakt til de enkelte institutioner eller skolens 
idrætslærere. Erfaringsmæssigt er det jo ikke 
alle, der får læst de mails, der bliver sendt 
rundt.

Vær forberedt på, at det hurtigt kan udvikle 
sig til flere hold

Erfaringen viser, at FamilieFloorball ofte 
afføder andre floorballaktiviteter. Det sker 
blandt andet, når forældrene får så meget 
smag for sporten, at de ønsker at spille 
MotionsFloorball med andre voksne. Eller når 
bedsteforældrene ønsker at spille sammen 
med  jævnaldrende på  60+-holdet. På et 
tidspunkt vil børnene måske også foretrække 
kun at spille med andre børn - og måske endda 
komme til stævner eller andet.

Vær derfor klar til at gribe de nye floorball-
hold, som FamilieFloorball måske kaster af sig.

Få hjælp af din lokale 
Bevæg dig for livet-Floorball-konsulent

Husk at du altid er velkommen til at kontakte 
din lokale Bevæg dig for livets-Floorball-
konsulent, hvis du har brug for råd og hjælp til 
at starte FamilieFloorball op i din forening.

Konsulenternes kontaktinformationer står på 
bagsiden af denne folder, og de er altid parate 
til at hjælpe dig, så du kan få de allerbedste 
floorballoplevelser til dit lokalområde.
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Forslag til aktiviteter
Det primære fokus i FamilieFloorball er sjov og 
leg på børnenes præmisser. Sekundært at 
sætte fokus på træning af de mindste børns 
motorik.

Sørg dog for, at der er masser af løb! Og uanset 
om børnene løber med eller uden bold, så sørg 
også for, at de altid har en stav i hånden, så de 
vænner sig til fornemmelsen.  

Man kan gøre træningen meget enkel:

• Opvarmning med bold
• Små teknik- og afleveringsøvelser
• Skudøvelser med fokus på teknik, afhængigt 
af aldersgruppen
• Afslut altid med masser af små kampe, enten 
med børn og voksne hver for sig, eller hvor 
holdene er blandet på tværs af alder, køn og 
niveau.

Der kan hentes inspiration til velegnede 
floorballøvelser på www.dgi.dk/traenerguiden 

Lav også masser af lege, som f.eks.:

• Kongens efterfølger
• Ståtrold (hvor man bliver fri ved at skyde 
bolden imellem benene)
• Skyd til måls efter kegler, skraldespande, eller 
hvad der findes omkring banen.
• Forhindringsbaner, som man evt. skal forcere 
med stav og bold
• Kampe, hvor man er to og to sammen om én 
stav.

Fantasien og evnen til at tilpasse sig 
situationen er noget af det vigtigste, når man 
har med de helt små at gøre. Der er ikke to 
træningstimer, der er ens - og ofte må man 
kunne improvisere.  
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Sammen om et aktivt Danmark 
bevægdigforlivet.dk

Bevæ
g dig for livet - Floorball - August 2020 - Tekst: Erik Lennart Petersen

 
Kontakt os
Find din lokale 
Bevæg Dig For Livet-Floorballkonsulent her: 

Storkøbenhavn, Nordsjælland & Bornholm:
Mette Baastrup, 30 57 21 58, mail: mette.baastrup@dgi.dk

Midt- og Vestsjælland & Storstrømmen:
Steen Ulrik Hansen, 23 35 39 56, mail: steen.ulrik.hansen@dgi.dk 

Nordjylland:
Jonas Kjær, 24 24 74 69, mail: jonas.kjaer@dgi.dk

Midtjylland & Vestjylland:
Nicklas Kristensen, 40 26 31 63, mail: nicklas.kristensen@dgi.dk

Østjylland & Sydøstjylland:
Thomas Grasbakken, 2912 35 82, mail: thomas.skaug.grasbakken@dgi.dk

Sønderjylland, Sydvest og Fyn:
Amalie Rasmussen, 30 35 00 47, mail: amalie.rasmussen@dgi.dk


