
TILBUD TIL DIN

FLOORBALLKLUB
Tiltag og koncepter fra Bevæg dig for livet Floorball, der

udvikler foreningen og får flere med
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Bevæg dig for Livet -
Floorball for alle
Bevæg dig for livet floorball har samlet alle de bedste
floorball tilbud til din forening

Bevæg dig for livet, en fælles
vision
Bevæg dig for livet – Floorball er et
resultat af Bevæg dig for livet-visionen
mellem DIF, DGI, TrygFonden og Nordea-
fonden og har til formål at bevæge
danskerne.
BDFL-Floorball har fokus på at styrke
udbuddet af floorballaktiviteter og sprede
glæden ved sporten. Flere skal løbe efter
bolden, og vi vil sammen med
foreningerne udvikle floorballsporten
både på og uden for banen.

Det gør Bevæg dig for livet –
Floorball
Floorballsporten er en lettilgængelig
stavsport, der kan spilles hele livet. Både
af voksne, seniorer, familier og teenagere.
Bevæg dig for livet - Floorball sætter
fokus på at skabe de bedste rammer for
alle, så sporten er med til at dække de
fysiske og sociale behov – uanset alder og
livssituation.

For at nå vores mål med at udbrede
floorballsporten skal det være nemt at
blive en del af fællesskabet. Floorball er

som sport let at lære - selv som
senstarter. Derfor skal det også være let
for nye foreninger at komme i gang. For at
hjælpe foreningerne på vej, har vi udviklet
konceptet MotionsFloorball, der
henvender sig til nye såvel som
etablerede klubber.

Klubber og foreninger
For at vi sammen kan udvikle os, står vi
klar til at hjælpe klubber og foreninger. Vi
servicerer fra første fløjt, og som medlem
af Floorball Danmark og DGI får klubberne
adgang til konsulentbistand året rundt -
herunder deltagelse i netværk med andre
foreninger, turnerings- og
stævneaktiviteter, uddannelsestilbud/
undervisningsmateriale samt basis
forsikringsdækning via Idrættens
forsikringer, hvis uheldet er ude.

Vi håber at I vil tage godt imod vores
tilbud. Vi står altid parat til at hjælpe jer
der hvor I er.  I finder vores
kontaktoplysninger på bagsiden.
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Floorball-startpakke
Godt begyndt er halvt fuldendt. Med en startpakke,
udstyr og rådgivning fra Bevæg dig for livet Floorball er
du godt hjulpet!

Startpakke - så er du godt igang!
Nye foreninger kan for bare 2.995 kr. blive
medlem af både Floorball Danmark og
DGI samt få en startpakke med 12 stave,
20 bolde, plakater, øvelseskort og to
timers opstartsworkshop med en dygtig
instruktør. Samtidig rådgiver vi om den
gode opstart og hjælper med at arrangere

et opstartsevent.
Medlemsskabet af de to organisationer
gælder for indeværende år.

Kontakt den lokale BDFL Floorball
konsulent
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Inspiration til træning
Et godt træningsmiljø sikrer fastholdelse og udvikling af
spillerne. Vi har helt sikkert noget der passer til jeres
niveau

Inspiration til træning
Et godt træningsmiljø er vigtigt i forhold
til at bevare glæden ved floorball. Det er
med til at fastholde spillere og tiltrække
nye. Derfor skal I værne om jeres
igangsættere, tovholdere og trænere.
Det er helt sikkert en god idé at give
inspiration via vores kurser og
uddannelser eller ved at få en instruktør
ud og lave en træning hos jer.

DGI Trænerguiden Floorball
Trænerguiden er en gratis online
øvelsesbank. du finder den på dgi.dk/
traenerguiden

Træning på hjemmebane
En ny og sjov måde at få inspiration på er
at booke en træner til at besøge jer i jeres
træningstid. Vi tilpasser træningen efter
jeres ønske, rammer og niveau. Det kan
være en blandet træning eller med fokus
på et tema, som f.eks.:

Pasninger
Skud
Taktik
Boldkontrol

Vi står for alt, herunder også at klæde

jeres tovholdere/trænere på før, under og
efter, så de får et godt udbytte. Samtidigt
giver det træningen et sjovt og
afvekslende pift.
Pris 500 kr. pr. time eller efter aftale.

Kontakt din lokale BDFL
floorballkonsulent

3 timers introkursus
Kurset giver en god introduktion til
MotionsFloorball og indeholder masser af
øvelser og forklaring af teknik til
begyndere og letøvede.
Kurset varer 3 timer og normalt skal der 8
med på kurset for at vi opretter det.
Pris: 400 kr. pr. deltager.

Kontakt din lokale BDFL
floorballkonsulent

1-2-Træner
Er et 6-timers kursus for den nye træner.

Kurset har særlig fokus på trænerrollen,
herunder formidling og pædagogik.
Desuden indgår der også en række
konkrete øvelser til brug i træningen i
kurset.
 Pris: 1.000 kr. pr. deltager.

Kontakt Floorball Danmark
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Floorball Danmarks
Træneruddannelse
Nyt kursus med 3 separate moduler

”Med inspiration fra Sverige har vi skabt
et nyt og spændende kursus målrettet
den mere erfarne træner. Uddannelsen
består af tre moduler, der kan tages
uafhængigt af hinanden.

Teknik
Taktik
Special teams

Læs mere om træneruddannelsen på
Floorball Danmarks hjemmeside
floorball.dk

Pris: 1200 kr. pr. deltager
Kontakt Floorball Danmark
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Stævner for alle
Vores udvalg af stævner er lige fra spirrevipper til
seniorer og fra nybegynder til elite

Stævner
Det er motiverende og sjovt at spille mod
andre og det giver lidt ekstra krydderi til
træningen og oplevelsen med floorball.
Derfor arrangerer vi stævner sammen
med foreningerne eller vi hjælper med at
skaffe flere deltagere til jeres stævne.

Motionsstævner
Din forening kan både spille og arrangere
stævner i MotionsFloorball og Floorball.
Det kan være:

Firmastævne
60+ stævne
Mix-stævne
Herre-stævne
Dame-stævne

Vi arrangerer oftest stævner i
MotionsFloorball (3 mod 3) eller Floorball
(5 mod 5 + målmand), men har I et særligt
ønske til formatet, så er vi åbne for
forslag.

 Kontakt din BDFL floorballkonsulent

KidzLiga
KidzLiga er stævner for børn på 6-12 år .
Stævnerne arrangeres i fællesskab
mellem foreninger og Floorball Danmark,
og der spilles 3 mod 3 på lille bane.

Kontakt Floorball Danmark

TeenLiga
TeenLiga er stævner for 13-17 årige.
Formatet minder om KidzLiga. Vil I
afholde et TeenLiga stævne?

Kontakt din BDFL floorballkonsulent

Grand Prix stævner
Grand Prix er en stævnerække, der spilles
på stor bane med dommere. Det er for
voksne med niveau fra nystarter til
spillere under divisionsniveau. Stævnerne
arrangeres i samarbejde mellem
foreninger og Floorball Danmark. Vil I
være med til at starte et Grand Prix?

Kontakt Floorball Danmark

Skolestævne
Har din forening lyst til at få flere
medlemmer via et skolestævne, så er vi
klar på at støtte op om det.

Kontakt din BDFL floorballkonsulent

Til motionsstævner, TeenLiga og
Skolestævner tager vi et lille gebyr for at
oprette stævnet, tage imod tilmelding,
oprette stævneplan og markedsføring.
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Floorballskole i ferien
En sjov oplevelse for jeres børnehold og en måde at få
nye medlemmer på

DGI Floorballskole er et nyt koncept, som
minder om de ferieskoler, man kender fra
fodbold og håndbold. En floorballskole
kan enten vare 2, 3 eller 5 dage og er fyldt
med floorball og andre sjove aktiviteter.
Målgruppen er børn og unge mellem 7-13
år. DGI står for et undervisningsprogram,
bestilling af tøj og drikkedunk, tilmelding,
PR og håndtering af økonomi. Vi kan også

hjælpe med at finde en instruktør eller en
gæstetræner, hvis det er nødvendigt.
Foreningen skal finde en skoleleder til de
dage, som skolen kører, samt sørge for
hal og PR.
En DGI Floorballskole kan være en god
måde at få nye medlemmer til holdet på.

Kontakt din BDFL floorballkonsulent
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Floorball-landsstævne -
et hit for børn og unge!
Meld jeres hold til Floorball-landsstævnet i foråret og giv
jeres unge spillere en super oplevelse. Over 1.000 børn
og unge fra hele landet er med til en sjov og huyggelig
weekend med masser af floorball og aktivitetet

Landsstævne i floorball
Hvert år i det tidlige forår afvikler
Floorball Danmark Landsstævnet for
mere end 1.000 børn og unge fra hele
landet.

Piger, drenge og mixhold i alle aldre dyster
i floorball på forskellige baner over en hel
weekend med overnatning.
Mellem kampe, er der masser af andre
aktiviteter, mad og udstyrssalg, så du kan
blive godt klædt på i floorballsporten.

Et sikkert hit
At deltage i Landsstævnet er et sikkert hit
blandt alle børn og unge, og Floorball
Danmark kan også være behjælpelig, hvis
der er behov for at indgå
holdfællesskaber, idet landsstævnet
handler om at alle kan være med.

Oplevelse og medaljer
Når landsstævnet slutter står i tilbage
med glade floorball- og
oplevelsesmættede børn og unge, der

ovenikøbet har fået en medalje om halsen
og en landsstævne-t-shirt med sig hjem,
og allerede glæder sig til at deltage i
næste års landsstævne.

Kontakt Floorball Danmark.
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Turnering i hele landet
Floorball Danmark udbyder turneringer
for børn, unge og voksne af begge køn og
på forskellige niveauer.
Turneringerne begynder oftest i
september og afsluttes typisk i marts.
For børn og unge spilles der regulære
floorballkampe i turneringsregi fra U11 op
til U20 hold.
Der findes fleksible rækker og
turneringsformer for nye spillere, og mere
etablerede rækker og DM-slutspil for
erfarne ungdomsspillere.
For voksne afvikles floorballturneringer
både for motionister i fleksible former,

samt for mere erfarne spillere i divisioner
og ligaregi, ligesom der afvikles danske
mesterskaber og finalearrangementer.
Med andre ord: Alle kan nemt og hurtigt
være med i Floorball Danmark
turneringstilbud på regionalt plan.
Så har i lyst til planlagte kampe og
turneringer, så tøv ikke med at kontakte
Floorball Danmark.

Kontakt Floorball Danmark.
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Foreningsudvikling
Uanset hvad I drømmer om eller bøvler med, så er vi klar
med råd, vejledning og løsninger. Det er guld værd at få
sparring og viden, når I udvikler klubben

Udviklingsforløb for foreningen
Trænger din forening til fornyelse kan I få
et "Bevæg dig for livet" udviklingsforløb,
med 12 timers konsulenthjælp.
Udviklingsforløbene bruges f.eks. til at få
flere medlemmer, igangsætte og
planlægge events, få flere frivillige,
fundraising, få styr bestyrelsesarbejdet
eller bliv skarpere på jeres
kommunikation .

Forløbet koster 3500 kr.
Kontakt din BDFL floorballkonsulent

Kurser i foreningsudvikling
Er der brug for mere viden i foreningens
bestyrelse, så kan I bestille et spotkursus.
Kurserne hedder: Styrk foreningen, og
omhandler følgende temaer:

Frivillighed - rekrutering og pleje
Organisering af opgaver
Kommunikation og synlighed
Ledelse og udvikling i foreningen
Teamsamarbejde

Kurserne koster 2.000 kr. pr. kursus og
kurserne foregår på jeres hjemmebane.

Kontakt din BDFL floorballkonsulent

Regionale Floorball netværk
I de fleste landsdele afholdes
netværksmøder. Møderne kan have
forskellig karakter og indhold alt efter
hvad klubberne ønsker.
De fleste landsdele har også
netværksgrupper på facebook. Grupperne
bruges f.eks. til
- Koordinering af kampe
- Deling af info
- Erfaringsudveksling og videndeling
- Hjælp og inspiration

Kontakt din BDFL floorballkonsulent

Kommunalt samarbejde
De fleste kommuner støtter godt op om
foreningslivet og giver et flot kursustilbud.
Vi kan hjælpe med at etablere et godt
samarbejde med din kommune.

Inspiration til foreningsudvikling
via DGI's hjemmeside
På DGI's hjemmeside www.dgi.dk/
foreningsledelse kan I finde masser af
inspiration. Der er blandt andet også flere
onlinekurser, som kan give brændstof til
at gøre foreningen endnu stærkere.
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PR og markedsføring
Synlighed og kommunikation er afgørende for din
forenings succes!

PR og markedsføring
Har din forening gode tilbud I ønsker at
promovere, så yder DGI en professionel
service inden for PR og markedsføring .
Det kan f.eks. være

Facebook annoncering
Udarbejdelse af foldere, flyers og andet
materiale
Kommunikations- og

rekrutteringsstrategi
Hjemmeside

Vi skræddersyer gerne en pakke med
løsninger til jer, så indhold og pris
afhænger af hvad I ønsker.

Kontakt din BDFL floorballkonsulent



Kontakt din lokale BDFL-konsulent

STORKØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND:
Mette Baastrup, tlf: 30 57 21 58, mail: mette.baastrup@dgi.dk

MIDT- OG VESTSJÆLLAND:
Jens Hagbarth, tlf: 31 38 38 11, mail: jens.hagbarth@dgi.dk

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

MIDT- OG VESTJYLLAND
Mikkel Holm Thomsen, tlf: 61 46 26 27,
mail: mikkel.holm.thomsen@dgi.dk

ØST- & SYDØSTJYLLAND
Thomas Grasbakken, tlf: 29 12 35 82,
mail: thomas.skaug.grasbakken@dgi.dk

SØNDERJYLLAND, SYDVEST OG FYN:
Stine Søndergård, tlf: 21 30 27 86,
mail: stine.soendergaard@dgi.dk

FLOORBALL DANMARK
Camilla Faber Huhnke Andersen, 60 17 70 19, mail: can@floorball.dk

Om Bevæg dig for livet
Bevæg dig for livet er en invitation til fællesskab,

motivation og nye idéer til at dyrke idræt og motion.
Det starter med dig – og involverer hele Danmark.


