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Infomøde 1
17. marts 2021



Agenda

▪ Koncept

▪ Selve dagen

▪ Tidsplan

▪ Rekruttering af skoler

▪ Infobrev 2

▪ Post Skolernes Floorballdag

▪ Målsætning

▪ Økonomi
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Koncept - Skolernes Floorballdag
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▪ Et tilbud til 0.-3. Klasse om at spille en floorballturnering i skoletiden, arrangeret af 

en lokal floorball forening. 

▪ Arrangeret i et samarbejde mellem Floorball Danmark, DGI Floorball og Dansk 

Skoleidræt.

▪ Formålet er at give børn over hele landet en god idrætsoplevelse med floorball.

▪ Dagen skal være med til at booste medlemshvervningen til den lokale forening.



Selve dagen
Eksempel på afholdelse

- 08:00 – 09:00 Opsætning af baner 

- 09:00 – 11:00 Kampe for 0.-1. Klasse

- 11:00 – 12:00 Frokost

- 12:00 – 14:00 Kampe for 2.-3. klasse
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Tidsplan

15. April

- Tilmeldingsfrist for 
værtsklubber

24. maj

- Infobrev 2 til 
værtsklubber
- Officiel mail til 
skoler

8.-12. November (Uge 45)

- Skolernes Floorballdag
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15. oktober

- Deadline for 
skoletilmelding

18.-22. Oktober (Uge 42)

- Foreningen udsender 
info til skolerne om 
selve dagen

1.-21. juni

- Start kontakten til 
skolerne

*Derudover vil skolerne modtage et læringsforløb om floorball og regler, når de 
er blevet tilmeldt.



Proces for rekruttering af skoler
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E-mail fra Dansk Skoleidræt 
25. maj Foreningen tager kontakt 

1.-21. juni

Skolerne

Floorball Danmark reklamerer 
1.-21. juni

Tilmeldingsportal

ForeningenFloorball Danmark

Foreningen vil kunne følge 
med i tilmeldingerne på 
portalen

Floorball Danmark 
administrerer portalen



Rekruttering af skoler
Mail fra Dansk Skoleidræt
- Koncept
- Kontaktoplysninger på de tilmeldte floorballforeninger

Kontakt fra foreningen
- Mail (Infobrev 2 indeholder skabelon)
- Opkald (Infobrev 2 indeholder skabelon til samtale)
- Mød op på skolen
- Insider

Reklamation fra Floorball Danmark
- Kampagner på sociale medier

- Udsendelse af nyhedsbrev
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Infobrev 2
Indhold foreninger finder i infobrev 2

- Opkaldsguide

- E-mail skabelon

- Idéer til selve dagen

- Link til portalen

- Huskeliste til skoler

- Træningsforløbet tilsendt til tilmeldte skoler

- Turneringsskabeloner

- Diplom skabelon / “Tak for idag”-brev

- Gode idéer til tiden efter Skolernes Floorballdag
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Post Skolernes Floorballdag
Eksempel på tiltag til tiden efter Skolernes Floorballdag
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Skolernes 
floorballdag

Åben prøvetræning 
1

Få navn og 
telefonnummer på 
forældre

Skriv en SMS 
dagen inden PT2 
med en hilsen og 

praktiske 
oplysninger

Åben prøvetræning 
2

Afslut dagen med 
at give diplom og 
fortælle om åben 
træning den XX. kl 

XX



Målsætning
Målsætning for Skolernes Floorballdag

- Floorball Danmark har en klar målsætning om, at Skolernes Floorballdag er 
repræsenteret i alle større danske kommuner i efteråret 2023.

- Læringsproces 

- Den gode historie

- Øget promovering

- Større økonomi i samarbejde med Dansk Skoleidræt

- Rekrutterings resultater
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Økonomi
Forslag til økonomiske tiltag

- Søg DIF/DGI foreningspulje:
- https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2021/3/nyhed
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https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2021/3/nyhed?fbclid=IwAR2BswvMxBT_wzQ-Cj10Qd6bS9tuOSo0NUnMMwXmXfvRlHSDqQRDq0z285c


Vi glæder os til uge 45!


