
 

 

 
Infobrev 1 

 
Floorball Danmark præsenterer hermed Skolernes Floorballdag. I tæt samarbejde med DGI og med 
en positiv tilkendegivelse fra Dansk Skoleidræt om at være en del af konceptet, ønskes det at sætte 
floorball på skoleprogrammet for en dag.   
 
Skolernes Floorballdag er et tilbud til de yngste klassetrin i Danmark om at prøve kræfter med floorball for en 
dag. Dagen afvikles i de tilmeldte floorballforeninger rundt om i landet. 
 
Men modsat tidligere år, kan man nu afholde eventet på den mest passende dato i uge 45, 2021. Man 
forpligter sig derfor ikke til at skulle afholde eventet på én specifik dato.  
 
Eventet har tidligere høstet stor succes og 2021 bliver ingen undtagelse. Efter en hård covid-19 periode for 
foreningslivet ønsker vi med Skolernes Floorballdag at sætte gang i den lokale rekruttering og skabe 
opmærksomhed omkring floorball rundt i landet. 
Via dette link kan I som forening melde jer til selve 
eventet: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6mnF6a_qbwl7Iw0yOuOqkx8OGRJNz8jotdEOtVcYC
vbSIuA/viewform?usp=sf_link 
 
Derudover vil vi gerne inviterer alle interesserede til online infomøde onsdag d. 17. marts kl 19. Her vil vi 
gennemgå de vigtigste elementer og hvor der samtidig vil være mulighed for at stille spørgsmål til 
konceptet. Klik her for at deltage i mødet  
 
Nedenfor følger en beskrivelse af floorball foreningens ansvarsområder. 
 
Tilmeldingsstruktur 
1. (Nu) Foreningerne modtager Infobrev 1, invitation til online møde 17. marts og link til tilmeldingsportalen i 
Google. 
2. 15. april er der tilmeldingsfrist for foreningerne. 
3. Alle tilmeldte klubber vil i starten af juni modtage Infobrev 2 med al information om rekruttering af skoler. 
Samtidig modtager alle skoler information om eventet fra Floorball Danmark, samt tilmeldingsportalen og 
kontaktoplysninger på alle deltagende klubber. 
4. I starten af juni skal de enkelte foreninger række ud til skolerne. 
5. 15. oktober er der tilmeldingsfrist for skolerne. 
6. Afholdelse i uge 45. 
 
Rekruttering af skoler 
Jf. punkt 4 i tilmeldingsstrukturen er det jeres opgave som forening at skabe den konkrete kontakt til 
skolerne. Floorball Danmark sender på forhånd al materiale ud til skolerne med kontaktoplysningerne på 
jeres foreninger, men det er stadig jer der skal ringe skolen op, og lave den konkrete aftale. Det er jer som 
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forening der har netværket i lokalmiljøet, og derfor også det bedste kendskab til, hvem og hvor man bør 
henvende sig. 
 
Infobrev 2 der bliver udsendt i starten af juni måned, vil indeholde al information og hjælp til at rekruttere 
skolerne i lokalområdet. 
 
Styr på antal af tilmeldte 
For at dagen skal blive en succes og børnene kan gå glade hjem efter en god dag med floorball er det dog 
vigtigt at vi på forhånd sikrer os, at tilmeldingerne stemmer overens med hvad i som klub kan rumme. Det er 
derfor jeres opgave som forening at holde styr på, at der kun laves aftaler med det max antal elever der er 
mulighed for. Via en opdaterende portal vil I hele tiden kunne følge med i, hvilke skoler der har tilmeldt sig, 
med hvor mange børn. Hvis overskuddet og de frivillige hænder rækker, er det også helt okay at afholde 
eventet over flere dage. 
 
Har I for mange/for få deltagere på dagen, så kontakt Carl-Emil fra Floorball Danmark på cec@floorball.dk 
for vejledning og sparring. I de større kommuner kan der være mulighed for at rokere skoler mellem 
foreninger, alt efter behov. 
 
Information 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. 
Det anbefales, at I efter tilmeldingsfristen (15. oktober) sender en info-mail ud til skolerne så de føler sig 
klædt på til dagen. I infobrev 2 vil I modtage en skitse på, hvordan en sådan mail kunne se ud.   
 
Undervisningsmateriale 
Ligesom tidligere år udsender Floorball Danmark undervisningsmateriale til skolerne. I materialet, der er 
under udarbejdelse, finder skolerne inspiration til mange gode, sjove og spændende floorballøvelser, 
således at de kan stifte bekendtskab med spillet forud for dagen. Materialet vil også være tilgængeligt til 
download via Floorball.dk. 
 
Foreningens opgaver på afholdelsesdagen 
Som arrangører er det foreningens opgave at tage godt imod børnene når de ankommer på dagen samt 
sørge for, at de får sig en god oplevelse med hjem. Det er jer alene, der står for dagens forløb. Heri ligger 
følgende opgaver: 

• Booking af hal 

• Sørge for udstyr; stave, bolde, mål, bander, veste o.lign. (bed evt. skolerne om at tage et udstyr 
med, hvis I ikke har nok) 

• Stille med frivillige på dagen 

• Stille op til mini baner (3 baner i en hal på tværs er det optimale) 

• Planlægge dagens forløb og udarbejde eventuelt spilleprogram 

Infobrev 2 vil ligeledes indeholde gode råd til, hvordan de frivillige hænder bruges bedst på dagen. 

 

Dagens forløb 

Dagen kan inddeles som følger: 

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

• 12:00 – 14:00 Kampe for 2. og 3. klasse 

 
Det kan være en mulighed at udvide dagen, særligt hvis der er mange tilmeldte. Ønsker en 
forening at udvide dagen, skal dette aftales med de tilmeldte skoler. 
 
0.-3. klasse er den primære målgruppe. Der kan dog være tilfælde hvor den lokale floorball 



 

forening ser specifikke muligheder i 4.-5. klassetrin, som derfor beskrives som den 
sekundære målgruppe. 
 
 
Efter dagen 
Vi håber at der til efter Skolernes Floorballdag vil dukke massere nye ansigter op til 
træning. Dette kan være en stor udfordring, hvis man ikke er helt forberedt. Overvej derfor 
hvordan I vil håndtere tiden efter Skolernes Floorballdag. Infobrev 2 vil indeholde flere 
konkrete muligheder for jer som forening. 
  
Kontakt 
Foruden infobrevene og online-infomødet har I også muligheden for at tage en snak om 
mulighederne med jeres lokale floorball-konsulent: 
Mette Baastrup 
DGI Storkøbenhavn, DGI Nordsjælland & DGI Bornholm 
E: mette.baastrup@dgi.dk M: 30 57 21 58 
 
 
Steen U. Hansen 
DGI Midt- & Vestsjælland 
E: steen.ulrik.hansen@dgi.dk M: 23 35 39 56 
 
Amalie Rhode Rasmussen 
DGI Sønderjylland, DGI Fyn og DGI Sydvestjylland 
E: amalie.rasmussen@dgi.dk M: 30 35 00 47 
 
Nicklas Kristensen 
DGI Midtjylland og DGI Vestjylland 
E: nicklas.kristensen@dgi.dk M: 40 26 31 63 
 
Thomas Skaug Grasbakken 
DGI Østjylland og DGI Sydøstjylland 
E: thomas.skaug.grasbakken@dgi.dk M: 29 12 35 82 
 
Jonas Kjær 
DGI Nordjylland 
E: jonas.kjaer@dgi.dk M: 24 24 74 69 
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