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Floorball Tilbage På Sporet 
Der er endelig kommet en plan for genåbningen af Danmark. Dermed har vi nu også en udsigt til, hvordan vi 

kan få startet foreningerne op igen og få floorball tilbage på sporet.  

Derfor har DGI Floorball, Bevæg Dig For Livet Floorball og Floorball Danmark sat sig sammen og drøftet de 

muligheder, der er, for at få gang i sporten igen efter en lang nedlukning på over 4 måneder.  

Genåbningsplan af Indendørsidræt i Danmark 
Helt generelt er regeringens og støttepartiernes genåbningsplan for indendørsidrætten prioriteret i 

følgende tre faser. 

Fase 1:  Pr. 21. april åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge til og med 17 år uden krav om 

coronapas. Forsamlingsloftet bliver 25 inkl. trænere. 

Det bliver ligeledes tilladt, at personer over 70 år med et forsamlingsloft på 10 personer og krav om corona-pas kan 

dyrke indendørsidræt. 

Retningslinjerne kan læses her:  

Fase 2: I anden fase åbnes der, den 6. maj med coronapas, for indendørs idræt for voksne over 18 år. Her skal der 

ligeledes forhandles om, hvilke sportsgrene der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages. 

Fase 3: I tredje omgang pr. 21. maj åbnes med coronapas de resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som 

ikke er åbnet i de forrige faser. 

Situationen Lige Nu  
Landets floorballforeninger kan deles ind i 3 kategorier 

- De foreninger, der ikke haft nogen aktivitet i over 4 måneder. 

- De foreninger, der har forsøgt sig med virtuel træning og udendørs floorball. 

- De foreninger, der er er gået all in på at skabe nye fællesskaber, virtuel træning, udendørsfloorball, 

konkurrencer, gaver til frivillige, osv. 

Nogle foreninger melder om svigtende kontingentbetaling og fald i medlemstallet. Dette kan også ses i Floorball DKs 

medlemstal, som er faldende fra 2020 til 2021.  

Faldet kan skyldes, at mange foreninger opgør deres medlemstal pr. 31/12, og at danskerne generelt under 

coronakrisen er blevet mindre aktive.  

Derudover er Floorball Danmarks Danmarksturneringen for bredde- og ungdomsrækker aflyst.  

Floorball Danmark har sammen med DGI Floorball og Bevæg Dig For Livet Floorball lagt fokus på to overordnede 

kategorier. 

- Medlemmerne tilbage til foreningen. 

- Rekruttering af nye medlemmer. 

Herunder redegøres for de enkelte elementer i to kategorier: 

 

 

  

https://floorball.dk/corona/de-generelle-retningslinjer-for-indendoers-floorball/
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Medlemmerne Tilbage til Foreningen: 
For at få gang i foreningerne igen og få medlemmer tilbage til foreningen, fokuseres på en række indsatser 

fra april til juni. Læs om de enkelte indsatser neden for.  

Bliv Klar til Genstart af Foreningen 
Floorballkonsulenter sidder klar til at hjælpe jeres forening i gang igen. De kan vejlede og rådgive jer 

undervejs i processen med genstarten af foreningen, samt hvad I særligt skal være opmærksomme på. Du 

kan finde din lokale floorballkonsulent her og booke din lokale konsulent til jeres træning/opstart af 

foreningen.  

DGI har udarbejdet en super guide til, hvordan foreningen bliver klar til genstart, og der er god inspiration 

at hente. Du kan læse guiden her. 

Derudover afholder DGI også en række webinarer om genstart af foreningerne. Deslige planlægger 

Floorball Danmark, Bevæg Dig For Livet Floorball og DGI Floorball at afholde et fælles webinar om 

tilbagevending til floorball i foreningerne.  

Der kan også findes inspiration til genstarten i de lokale netværksgrupper.  

Kommunikationspakke 
Floorball Danmark og DGI Floorball stiller en kommunikationspakke til rådighed, som foreningen frit kan 

benytte. Pakken indeholder. 

• Mailskabelon til udsendelse fra formand/kontaktperson til foreningens medlemmer.  

• Forslag til 2-3 Facebook-opslag som foreningerne kan copy/paste til deres egne sider og grupper, 

mhp. hhv. genstart af eksisterende hold og medlemmer samt opslag målrettet nye tilbud til og 

rekruttering af nye medlemmer.  

Udendørs Floorball 
Det er pt. lovligt at forsamles op til 50 udendørs, hvor kropskontakt også er tilladt. Det giver en masse 

muligheder for at træne floorball udendørs og ses med sit hold igen.  

Det er dog få foreninger, der har adgang til en multibane, hvor underlaget ikke er asfalt, og få foreninger 

der har investeret i en konkret udendørs floorballbane. 

Floorball Danmark og DGI Floorball opfordrer foreninger at søge DGI/DIF’s foreningspulje om midler til 

investering i en udendørsbane. Du kan læse mere op foreningspuljen her.  

Derudover er dialog med den lokale kommune også en mulighed. 

Udendørs floorball: 3-mod-3-turneringen 
Floorball Danmark har valgt at investere i 3 komplette udendørsbaner (20 x 10) inkl. bander, som placeres 

på centrale geografiske steder i Danmark. Brugsret tilfalder den lokale forening. Udendørsbanerne vil stå på 

en trailer, således det er nemt for andre foreninger at bruge banerne. Banerne vil kunne bookes i en 

bookingkalender fra juli. 

Med de 3 nye baner og de eksisterende baner i Frederikshavn, Brønderslev, Esbjerg og Rungsted (2 x gange 

20x10 meter), arrangerer Floorball Danmark 3-mod-3-turneringen for alle aldersgrupper i løbet af maj og 

juni.  

https://www.dgi.dk/floorball/floorball-i-bevaeg-dig-for-livet/om-bdfl-floorball/faa-hjaelp-af-vores-konsulenter
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/foer-genstart-2021?_cldee=bWF3a0BmbG9vcmJhbGwuZGs%3d&recipientid=contact-b74e0e0b29d6ea11a2eb00505696222a-cccf19ada156487fb51b34b61b947209&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=BDFLgenerelmails&esid=2d77a9e2-5f82-eb11-a306-00505696471a
https://www.dif.dk/da/forening/stoette
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Der vil i år, som kompensation for den aflyste Danmarksturnering, være gratis tilmelding.  

Derudover vil der i løbet af sommeren være en del streetfloorball-turneringer arrangeret i samarbejde med 

lokale foreninger. Stævner vil fremgå af stævnekalenderen på floorball.dk.  

Indendørs floorballturnering 
Floorball Danmark vil i maj og juni, arrangere turnering for ungdomsturneringshold (U11 til U18), hvor der 

sigtes mod at kunne afvikle 4-5 runder inden sommerferien. Første turneringsrunde vil blive afviklet i 

weekenden d. 8/9. maj. 

Tilmelding skal ske til turnering@floorball.dk med tilmeldingsfrist 28. april. Tilmeldingen skal indeholde 

klubbens navn, kontaktperson for klubben, hvilke alderstrin, samt oplysning om eventuel mulig haltid fra 

8/9 maj til 12/13. juni. 

Rækkerne vil blive inddelt i regionale puljer af 4-5 hold i hver.  

Der vil, som kompensation for den aflyste Danmarksturnering, være gratis tilmelding.  

Der opfordres til derudover til at klubber arrangere KidzLiga rundt om i landet.  

Ferieskoler 
DGI Floorball arrangerer rundt om i landet, i samarbejde med en række foreninger, ferieskoler. Dette er en 

oplagt mulighed for, at børn kan få spillet floorball i sommerferien, og dermed fastholdes over sommeren. 

Folderen kan ses her. 

Foreningsnetværk 
I de 6 etablerede foreningsnetværk vil der blive afholdt netværksmøder i slutningen af april, hvor 

fastholdelse og rekruttering er temaet. Her vil foreninger kunne sparre og vidensdele med hinanden. Målet 

er at gøre foreningerne imellem stærkere i fællesskabet og dermed styrke hinanden.  

Rekruttering. 
Floorball Danmark, DGI Floorball og Bevæg Dig For Livet Floorball vil efter sommerferien komme med en 

række rekrutteringsindsatser, der skal være med til at få flere danskere til at spille floorball. 

Bevæg Dig For Livet (BDFL) 
Der er forskellige aktiviteter tilknyttet BDFL, som året rundt arbejder på at styrke foreninger, fastholde 

eksisterende medlemmer og rekruttere nye spillere. I BDLF er tilknyttet en fuldtidsprojektleder og 6 

halvtidsfloorballkonsulenter fordelt rundt i landet.  

I BDFL Floorball er motionsfloorball hovedkernen, hvorfor der i løbet af foråret og efteråret vil være fokus 

på en række aktiviteter for den kategori af medlemmer. 

Kvindefloorball 
BDFL Floorball vil arbejde målrettet mod at flere foreninger får gang i kvindefloorball. Dette blandt andet 

ved at lave et podcast om inaktivitet samt øget markedsføring for at trække flere kvinder til sporten. Som 

forening kan I få hjælp til at starte kvindefloorball op i foreningen ved at kontakte jeres floorballkonsulent. 

mailto:turnering@floorball.dk
https://mimer.dgi.dk/offentlig/BA52EC54-001
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StreetFloorball 

Fra juni til august vil der fokuseres på at udbrede StreetFloorball, og gøres større brug af de mange 

udendørs multibaner. Erfaringen fra sommeren 2020 viser, at det gav et bedre grundlag for at komme 

hurtigere i gang efter pausen. StreetFloorball er også en god måde at skabe mere synlighed på. 

 

Du kan se mere om StreetFloorball her.  
 

Familiefloorball 
I 2021 er der et øget fokus på at starte konceptet FamilieFloorball op i foreningerne. FamilieFloorball er en 

måde at samle familien på, og træningen ligger typisk i weekenden, hvor alle aldre er velkomne. Det er med 

til få inaktive forældre i gang, og samtidig en mulighed for at få børn til at starte til floorball. 

Du kan læse mere om opstart af FamilieFloorball her.  

Floorball for 60+ mænd og kvinder 
I samarbejde med visionskommuner og foreninger vil BDFL Floorball arbejde på at bredde 60+ ud. 60+ 

målgruppen er ofte en god indgangsvinkel til øget kommunesamarbejde med mulighed for tilskud. Kontakt 

jeres floorballkonsulent for at høre mere om opstart af 60+ hold.  

Udviklingsaftalerne 
En udviklingsaftale kan gøre din forening stærkere og være en god hjælp til at komme i gang igen. Forløbet 

kan køres fra 3 måneder til 2 års forløb og aftales med din lokale floorballkonsulent. Du kan læse mere om 

konceptet her. 

Startpakkerne – Start en forening 
Vil du starte din egen forening? Så giver en startpakke en rigtig god start.  

Læs mere om Startpakke her:  

Floorballens dag: Nationalt Åbent Hus-arrangement d. 29. august 2021 
Reservér din hal søndag d. 29. august 2021. Her vil Floorball Danmark i samarbejde med DGI Floorball og 

BDFL afholde et nationalt åbent hus-arrangement.  

Floorball Danmark vil i den forbindelse teste leadgenerering i floorball ved at gennemføre et nationalt 

åbent hus-arrangement efter sommerferien, med fokus på at markere at indendørsidrætten for alvor er 

genåbnet. Det nationale åbent hus-arrangement vil blive afholdt lokalt i de af Floorball Danmarks og DGIs 

tilmeldte foreninger og på fem centrale udendørs steder i Danmark. 

Floorball Danmark vil til eventet teste ’drop-in’ fællesskabet, ved på fem centrale steder i Danmark at stille 

en udendørsbane op, og via målrettet markedsføring i området dyrke fællesskabet og idrætten og samtidig 

vække danskernes interesse for floorball. Forbundet har i foråret 2021 købt tre baner. 

De indkøbte udendørsbaner skal før og efter arrangementet kunne brugers af foreninger og forbund til at 

’markedsføre’ floorball uden for hallen, og til at undersøge muligheden for at forlænge floorballsæsonen 

om sommeren med en mulig open-air turneringen i 2022. 

Hvis arrangementet bliver en succes med flere prøvemedlemmer til følge, vil Floorballens Dag etableres 

som et årligt nationalt åbent hus-arrangement i august måned. 

Tilmelding til dagen sker ved at udfylde formularen i dette link.  

https://floorball.dk/bdfl-2/bdfl/#streeetfloorball-
https://mimer.dgi.dk/offentlig/589F7E74-003
https://mimer.dgi.dk/offentlig/842FCB4D-004
https://mimer.dgi.dk/offentlig/0C671337-003
https://forms.gle/yCUfJbpoXYGNGAdr5
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Skolernes Floorballdag i uge 45 
Skolernes Floorballdag er et arrangement i uge 45, hvor op mod 10.000 børn og unge fra danske skoler i 

hele landet prøver kræfter med floorballsporten. Konceptet er målrettet 0.-3. klasse. 

Dagen har vist sig at være en af de bedste rekrutteringskanaler, vi har til rådighed, til at få børn ind i 

foreningen. Læs mere her om, hvad det kræver, og hvordan du tilmelder din forening til konceptet. 

 

Børn- og Ungetilbud 
 

Floorball Danmark og DGI Floorball vil sammen fokusere på at hjælpe foreninger med at få flere børn i 

foreningen. Dette bliver et tilbud til eksisterende foreninger med børnehold samt til foreninger som vil 

starte børn og ungdom op.  

Vi vil fokusere på målgruppen 6-9 år, hvor foreningen kan købe en børnestartpakke.  

Pakken vil indeholde: 

• 12 små stave. 

• 20 bolde i forskellige farver. 

• 2 små mål. 

• Konsulenthjælp til Facebook-opslag, inkl. et målrettet, mindre boost (f.eks. kr. 200,-) i 
lokalområdet. 

• Opstart af ekstern instruktør, der kommer ud i foreningen de første 1-3 gange. Det er dog vigtigt, at 
foreningen på forhånd har fundet en potentiel lokal instruktør, som deltager fra starten, så 
personen kan involveres og gradvist overtage træningen, når det indledende forløb er forbi. 

• Obligatorisk deltagelse i vidensdelingsnetværk, med det formål at få den gode start.  

Skolesamarbejde 
Floorball Danmark og DGI Floorball vil under et pilotprojekt teste skolesamarbejdet i en enkelt 

kommune/forening i efteråret 2021. Her laves et forløb over 6 uger på fire til fem skoler over flere 

alderstrin. Forløbet designes af Floorball Danmark og DGI Floorball i samarbejde med kommunen og 

foreningen. Forløbet afprøves i efteråret, og instruktøren findes og betales af FD/DGI. Foreningen udpeges 

efter en ansøgningsproces.  

På baggrund af erfaringerne fra pilotprojektet, vil der i 2022 udarbejdes et koncept der kan udbredes til 

hele landet.  

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

