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Formål og baggrund 

600.000 flere danskere skal dyrke idræt i 2025. 

Det er et af målene for den hidtil største partnerskabsaftale i dansk idræts historie: ’Bevæg dig for livet’. 

Nordea-fonden, TrygFonden, DIF og DGI er gået sammen om at udleve visionen. 

Visionens målsætning er, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 procent af 

befolkningen skal dyrke idræt i en forening. 

Floorball er valgt til at være med i den første bølge af idrætter og et af initiativerne er: FamilieFloorball. 

Floorball har haft en pæn medlemsvækst siden 2002: 2.800 i 2002 til 6.400 i 2013. 

Erfaringer fra Sverige viser, at floorball har et stort udviklingspotentiale, og at det sandsynligvis er muligt 

at gøre floorball til en stor holdidræt i Danmark med aktiviteter for alle aldre. 

Samarbejdet mellem organisationerne Dansk Floorball Union, DIF og DGI skal indfri det store potentiale 

der handler om at få mange flere danskere til at dyrke floorball – herunder FamilieFloorball. 

Floorball har nogle unikke fordele: 

• Det er billigt at gå til floorball. 

• Det er fleksibelt i sin organisering. 

• Det er en nem begynderidræt for alle aldersgrupper. 

• Det er effektiv træning fra starten. 

’Spillet rummer en unik kobling af spilleglæde, intensitet og begrænsede tekniske forudsætninger’ 

(Visionsrapporten juni 2014). 

Undersøgelse 

Denne publikation er resultat af en undersøgelse, forløbet i juni-juli 2015. 

Undersøgelsen formål har været at afdække udbredelsen af FamilieFloorball i Danmark. 

Endvidere er formålet at give inspiration til idrætsforeninger – som ønsker at etablere FamilieFloorball 

som et godt foreningstilbud. 

FamilieFloorball 

FamilieFloorball kan defineres som: ’aktiviteter på tværs af generationer, hvor børn, forældre og 

bedsteforældre – 2 eller flere generationer - kan være aktive sammen, på samme sted og på samme tid’. 

FamilieFloorball henvender sig typisk til dem, der vælger fællesskabet, og som kan se et familie-

perspektiv i dette. FamilieFloorball kan give en positiv afsmitning på idrætsforeningens øvrige liv. 

Det kan give flere ungdomsmedlemmer, flere involverede forældre - og flere frivillige ledere. 

Tak til de foreninger der har bidraget til denne publikation - med deres version af FamilieFloorball. 

God fornøjelse med FamilieFloorball. 
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Spørgsmål og svar 

Idé 
Hvordan opstod tanken om FamilieFloorball? 

Stephan Grey: ’Nogle af os trænerne havde en ’brainstorming’ omkring, hvilke aktiviteter vi skulle satse 

på for at udbrede kendskabet til sporten og tiltrække nye medlemmer. 

Præmissen var, at finde de aktiviteter vi mente der gav mest ’value for money’ under hensyntagen til 

ressourceknaphed og begrænsede økonomiske midler. 

Ud over, at FamilieFloorball ikke koster klubben ret meget økonomisk og er en aktivitet hvor klubben 

kunne adskilles sig fra andre foreninger, så ville den kunne gennemføres med begrænsede ressourcer’. 

Michael Landerholm: ’I vinteren 2014 prøvede vi til en træning at lukke et lille område af, så de der har 

børn kunne hygge og spille lidt sammen. Det synes voksne og børn var så sjovt, så i foråret 2015 spurgte 

vores formand om vi kunne tænke os at starte med FamilieFloorball. Vi synes var en super idé’. 

Jacob Mønster: ’Floorball for sjov’, som vores FamilieFloorball hedder, opstod efter kontakt med Dansk 

Floorball Union som via Danmarks Idrætsforbund (DIF) efterlyste et motionstilbud til ’motionssvage’ 

personer’. 

Rune Toft: 'Vi har haft succes med at lave noget ud fra samme koncept inden for tennis. Så jeg tænkte 

det også kunne fungere med floorball'. 

Peter Brandt Vand: 'Jeg havde set det i andre klubber, når vores ungdomshold var ude og spille. 

Jeg tænkte at det evt. kunne være en god vej til at rekruttere nye unge spillere, og øge kendskabet til 

floorball'. 

Remo Schneider: Vi talte om at der ingen tilbud findes for de yngste - så det ville vi gøre noget ved 

gennem FamilieFloorball'. 
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Formål 
Hvad er formålet med FamilieFloorball? 

Stephan Grey: ’Vi har det som en del af vores mål at sætte fokus på sport og motion for alle 

aldersgrupper i Rungsted Hørsholm Floorball Klub. 

Vi ville med dette initiativ, i samarbejde med Hørsholm Kommunes institutioner, vise at floorball også er 

en sport for de mindste. En sport man kan dyrke sammen som familie. 

Når det er sagt, er det væsentligste formål at øge kendskabet til sporten hos vores primære målgruppe 

og derigennem tiltrække flere medlemmer. Efterfølgende har FamilieFloorball også vist sig at give 

forældre som medlemmer. Vores motionshold består primært af forældre, der fik deres første kendskab 

til floorball via FamilieFloorball’. 

Michael Landerholm: ’Formålet er at give alle børn i alderen fra 0-8 år mulighed for at komme og lege og 

spille floorball - sammen med forældre’. 

Jacob Mønster: ’Floorball for sjov’ har til formål at udbrede floorball til grupper af mennesker der ellers 

ikke vil komme i kontakt med idræt’. 

Rune Toft: 'At samle nogen i hallen på tværs af alder og niveau og have nogle hyggelige timer. 

Fællesskab er noget vi prøver at dyrke meget i vores lokalområde'. 

Peter Brandt Vand: 'At øge kendskab til Floorball i Randers. Og at rekruttere nye spillere, primært til 

vores ungdomshold'. 

Remo Schneider: 'Formålet er først og fremmest at give børn og deres forældre en aktiv og sjovt 

oplevelse. Bevægelse og glæde står i centrum - og det er helt klart vores håb at vi der igennem kan få 

flere til at spille floorball'. 
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Målgrupper 

Hvilke målgrupper er FamilieFloorball rettet mod? 

Stephan Grey: ’Alle drenge og piger på Hørsholm Kommunes institutioner i alderen 4-8 år blev inviteret 

til gratis FamilieFloorball. Forældrene blev også er blevet opfordret til at deltage’. 

Michael Landerholm: ’Alle børn i alderen fra 0-8 år. Vi har dog også accepteret andre aldersgrupper’. 

Jacob Mønster: ’Floorball for sjov’ retter sig mod alle, som har lyst. Dog primært nye grupper som ikke 

har dyrket idræt før - eller som ikke har dyrket idræt i lang tid. 

Det er for begge køn og for alle aldre. Vi har haft deltagere fra 7 år og op til 70 år på samme tid - på 

samme hold’. 

Rune Toft: 'Alle der har lyst, men det henvender sig mest til familier med børn i forskellig aldre der 

ønsker at være sammen om en fælles aktivitet'. 

Peter Brandt Vand: 'Alle aldre, men primært de unge fra 10 år og nedefter'. 

Remo Schneider: 'Forældre med børn i alderen 2-6 år'. 

Rekruttering og PR-indsats 
Hvordan rekrutterer I deltagere – og hvordan spreder I budskabet? 

Stephan Grey: ’Hørsholm Kommune har formidler budskabet til kommunens institutioner – og 

institutionerne har formidlet til børn og forældre. 

Vi tog kontakt til Hørsholm Kommune hvor vi præsenterede vores ideer og fik deres godkendelse. 

Der er jo ingen kommune der ikke vil støtte op omkring en forening der hver søndag i en måned tilbyder 

gratis sport for børn og forældre. 

Kommunen sendte materiale rundt til institutioner, mens vi selv efterfølgende tog kontakt til de enkelte 

institutioner. Her henviste vi til drøftelserne med kommunen for at legalisere projektet og få dem til at 

tage ejerskab. Erfaringsmæssigt er det jo ikke alle der får læst de mails der bliver sendt rundt – så husk 

at følge op’! 

Michael Landerholm: ’Vi har brugt vores hjemmeside og vi har printet posters og sat op flere steder i 

byen. Endvidere har jeg annonceret på en fælles facebookgruppe som vi har i Mørke’. 

Jacob Mønster: ’Vi har samarbejdet med to forebyggelsescentre i Københavns Kommune: 

Forebyggelsescenter Vanløse og Forebyggelsescenter Nørrebro. Her har vi været i tæt dialog med 

kommunale motionsvejledere. Forebyggelsescentrene har henvist deltagere til ’Floorball for sjov’. 

Der ud over har aktiviteten været beskrevet på vores hjemmeside. Og endelig har vi opfordret 

medlemmerne til at sprede budskabet til venner, familie og andre’. 

Rune Toft: 'Via vores hjemmeside og med opslag i hallen, i klubhuset og i den lokale Brugs'. 

Peter Brandt Vand: 'Hjemmeside, facebookgrupper og mund til mund metode'. 

Remo Schneider: 'Vi brugte Facebook - og opslag i børnehaver'. 
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Aktivitetsdag og tidspunkt 

På hvilke dage og hvilke tidspunkter bliver FamilieFloorball afviklet? 

Stephan Grey: ’Søndage fra kl. 9:30 - 10:30 med start søndag d. 31. august og afslutning søndag d. 5. 

oktober 2014. 

Michael Landerholm: ’Vi har afviklet FamilieFloorball 6 gange i alt. Det var hver anden mandag kl 17:00. 

I næste sæson flytter vi det måske til torsdag kl 16:30? 

Vi vil prøve at få det til at være hver uge - det kan være svært at huske hvornår det er hver anden uge’. 

Jacob Mønster: ’I 2014 har vi arrangeret ’Floorball for sjov’ om mandagen fra kl. 18-20. 

Fra efterår 2015 vil vi også arrangere ’Floorball for sjov’ om lørdagen kl. 10-12’. 

Rune Toft: 'Fredag aften kl. 19.00'. 

Peter Brandt Vand: 'Vi startede med onsdag eftermiddag. Men vi har rykket det i denne sæson til lørdag 

formiddag kl. 10-12, for at gøre det nemmere for forældre at komme med. Også for ikke at kollidere med 

andre idrætsgrene, der træner på dette tidspunkt'. 

Remo Schneider: 'I weekender, lørdag og søndag formiddag'.  



9 

 

Fast eller tidsbegrænset forløb 

Er FamilieFloorball et fast tilbud eller et tidsbegrænset forløb? 

Stephan Grey: ’Det blev udbudt til at vare fra den 31. august til den søndag d. 5. oktober 2014, men 

opbakningen var dog så stor at vi fortsatte resten af sæsonen. Deltagerne meldte sig ind og betalte 

kontingent’. 

Michael Landerholm: ’Vi havde det som et tidbegrænset tilbud. Med den tilslutning vi havde så ser det ud 

til, at vi kan gøre det til et fast tilbud’. 

Jacob Mønster: ’Det begyndte som en test, men nu er det fast tilbud’. 

Rune Toft: 'Det forløber i vinterhalvåret hvor hallen er åben'. 

Peter Brandt Vand: 'Det er et fast tilbud i 2015. Vi evaluerer på fremmøde osv. Det er samtidig et gratis 

tilbud i denne sæson'. 

Remo Schneider: 'Vi har tilbudt FamilieFloorball fra slutningen af august til midten af april'. 
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Fysiske rammer 

Hvor bliver FamilieFloorball afviklet (skolehal/idrætshal/andet)? 

Stephan Grey: ’Vi dannede en bane svarende til en halv floorballbane. Det er ikke nødvendigvis et krav at 

der skal være bander. 

Aktiviteterne kan fint afvikles med bander, mål, stave og bolde’. 

Michael Landerholm: ’Vi afviklede FamilieFloorball i Mørke Idrætshal, hvor vi arrangerede to små baner: 

de helt små spillede på en bane og de lidt større skolebørn spillede på den anden’. 

Jacob Mønster: ’I en ganske almindelig idrætshal, i Grøndal Multicenter. 

Vi har brugt bander og har nogle gange opdelt hallen i mindre baner’. 

Rune Toft: 'Vi har været i vores idrætshal hvor vi også har almindelige floorballhold kørende på 

ugebasis'. 

Peter Brandt Vand: 'Det bliver afviklet i samme hal som vores ungdomshold træner i. Randers 

Statsskole'. 

Remo Schneider: 'Vi har brugt en idrætshal som vi bruger til andre hold'. 

Sociale rammer 

Har I specielle samværsformer, regler, rutiner, ritualer ved FamilieFloorball – sammenlignet 

med foreningens øvrige tilbud? 

Stephan Grey: ’Nej – det har det ikke været. 

Deltagerne til FamilieFloorball blev også tilknyttet microholdet og fik adgang til at spille turneringer 

samme med spillerne på microholdet – dog uden forældre’  

Michael Landerholm: ’Nej, det har ikke været meget forskelligt fra andre tilbud’. 

Jacob Mønster: ’Der har ikke været nogle specielle tiltag. Deltagerne i ’Floorball for sjov’ deltager på lige 

fod med resten af klubbens medlemmer i diverse sociale tilbud’. 

Rune Toft: 'Der har været arrangeret fællesspisning i forbindelse med FamilieFloorball'. 

Peter Brandt Vand: 'Ikke noget specielt endnu. Det er indtil videre den samme gruppe der har været der'. 

Remo Schneider: 'Vi har haft vores egne rutiner - som er tilpasset aldersgruppen'. 
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Udstyr 

Hvilket udstyr bruger I og hvem stiller udstyr til rådighed? 

Stephan Grey: ’Klubben havde stave, bolde og andet udstyr, så deltagerne skulle bare møde frem med 

shorts, t-shirt og gummisko’. 

Michael Landerholm: ’Vi brugte vores egne bander og små mål. Vi har også købt nogle børne- og 

juniorstave’. 

Jacob Mønster: ’Vi bruger normalt floorballudstyr som klubben har indkøbt og stillet til rådighed’. 

Rune Toft: 'Idrætsforeningen har et komplet sæt floorballbander'. 

Peter Brandt Vand: 'Vi bruger udstyr og bander fra vores forening'. 

Remo Schneider: 'Udstyr stillede klubben til rådighed. Vi havde stave til børn og voksne - og en stor pose 

med en masse bolde i forskellige farver. Vi brugte det som har været tilgængeligt i hallen: skraldespande 

at spille bolde op i, bænke til at kravle på og spille boldene under, net og håndboldmål m.m. 

Fantasi 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 gange der er ens - ofte er det sådan at det man har planlagt ikke kan bruges - og så 

må man kunne improvisere'. 

Deltagerbetaling og medlemsskab 
Betaler deltagerne for FamilieFloorball? 

Stephan Grey: ’Den første måned var gratis – derefter kostede det 450 kr. for en sæson pr. barn (gratis 

for forældre). De forældre som efterfølgende begyndte på motionsholdet betalte 750 kr. i kontingent’. 

Michael Landerholm: ’Det kostede 50 kr. for 6 gange i 2014. Jeg ved ikke hvad næste sæson kommer til 

at koste’. 

Jacob Mønster: ’Deltagerne betalte 300 kr. for en 1/2 sæson i 2014’. 

Rune Toft: 'Jeg mener at det har været gratis i den første sæson vi har kørt det. Men det er meningen at 

betalingen skal være symbolsk og kun dække omkostninger til halleje. Det er sammenværet og det 

sociale aspekt der er vigtigt'. 

Peter Brandt Vand: 'Det er gratis indtil videre'. 

Remo Schneider: 'I år har det kostet 100 kr. pr. sæson pr. barn. De første to år har det været gratis. 

Klubben har betalt for halleje'. 
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Antal 
Hvor mange deltagere har deltager i FamilieFloorball? 

Stephan Grey: ’Der var ca. 40 deltagere i de 4 uger. Ca. 20 fortsatte efter de 4 uger, enten til 

FamilieFloorball eller ved at børnene overgik til microholdet’. 

Michael Landerholm: ’Der kom ca. 10-15 børn hver gang. Antallet af forældre varierede en del’. 

Jacob Mønster: ’Floorball for sjov’ har haft 60-70 deltagere i løbet af sæsonen. Her var ca. 25 aktive ved 

sæsonafslutningen’. 

Rune Toft: 'Fra 8 til ca. 20 deltagere'. 

Peter Brandt Vand: 'I sidste sæson, var der mellem 6-12 unger hver gang'. 

Remo Schneider: 'Der har været fra 8 deltagere til 35 deltagere'. 

Ledere 

Hvem er ledere af FamilieFloorball og hvordan foregår rekruttering af lederne? 

Stephan Grey: ’Vi havde kompetente trænere til stede fra Rungsted Hørsholm Floorball Klub. Trænere der 

er vant til at håndtere de mindste. Det vigtigste var at finde nogle som havde tid- og lyst til at lege med 

børn og forældre’. 

Michael Landerholm: ’Vi er to som spiller på seniorholdet. Vi har selv små børn’. 

Jacob Mønster: ’Jeg er leder af aktiviteten. Der var ingen specifik rekruttering’. 

Rune Toft: 'En lokal ildsjæl som kom til halbestyrelsen og spurgte om der var ledige haltider'. 

Peter Brandt Vand: 'Det er mig der er leder på FamilieFloorball, med hjælp fra en anden fra bestyrelsen. 

Rekrutteringen skete helt automatisk, da jeg selv foreslog at vi skulle have FamilieFloorball på et 

bestyrelsesmøde. Til hjælp med afvikling om lørdagen er vi ved at rekruttere forældre'. 

Remo Schneider: 'Det har været mig som har stået for dette. Jeg meldte mig idet jeg selv har to børn i 

målgruppen. Desuden har jeg spillet floorbold i mange år og er uddannet pædagog'. 
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Økonomi 
Hvordan får I penge til FamilieFloorball? 

Stephan Grey: ’Ud over udstyr – så kostede FamilieFloorball ikke klubben penge’. 

Michael Landerholm: ’Floorballafdelingen i Mørke IF har sørget for halltider og har betalt frugt og juice 

ved hver samling’. 

Jacob Mønster: ’Vi fik støtte af Dansk Floorball Union og af Danmarks Idrætsforbund (DIF) til en opstart. 

Efterfølgende har deltagerbetalingen fået det til at løbe rundt’. 

Rune Toft: 'Idrætshallen og idrætsforeningen har stillet rekvisitter og lokaler til rådighed'. 

Peter Brandt Vand: 'Det er frivillig hjælp fra alle, så det er kun halleje, der skal betales. I sidste sæson fik 

vi tiden til at passe ind da vi havde hallen i for vejen'. 

Remo Schneider: 'Vi har ikke haft udgifter til FamilieFloorball'. 

Samarbejdspartnere 

Hvilke samarbejdspartnere arbejder I med? 

Stephan Grey: ’Hørsholm Kommune og institutioner i kommunen’. 

Michael Landerholm: ’Vi har klaret det fint inden for vores egen forening’. 

Jacob Mønster: ’Vi har samarbejdet med to forebyggelsescentre i Københavns Kommune: 

Forebyggelsescenter Vanløse og Forebyggelsescenter Nørrebro. Her har vi været i tæt dialog med 

kommunale motionsvejledere. 

Endvidere har vi samarbejdet med Dansk Floorball Union’. 

Rune Toft: 'Idrætshallen og idrætsforeningen - samt lokale ildsjæle'. 

Peter Brandt Vand: 'Vi har planer om at tage fat i skolernes idrætslærere for at sprede budskabet i de 

mindre klasser'. 

Remo Schneider: 'Vi har benyttet forskellige trænere fra klubben. Vi har også brugt trænere fra andre 

idrætsgrene - som har med de yngste at gøre'. 

 



14 

 

Aktiviteter 

Hvilke typer af aktiviteter bruger I? 

Stephan Grey: ’Det primære fokus i FamilieFloorball er sjov og leg på børnenes præmisser. 

Der ud over ønskede vi at sætte fokus på træning af de mindste børns motorik. 

Floorball kan spilles af børn helt ned til 4 års alderen og er en teknisk sport, der er meget velegnet til at 

træne børns motorik. Samtidig med at det er en sport hvor alle kan være med. 

Aktiviteter: Ståtrold, grænsekrig, aktivitetsbane, balanceøvelser og ’puste bold’ er alle lege som børnene 

synes er sjove. Der ud over spillede vi kamp fordi alle syntes at det var sjovt’. 

Video med FamilieFloorball: www.youtube.com/watch?v=6Qm8w3KuQxs  

Michael Landerholm: ’Vi startede altid med ’kongens efterfølger’. Derefter legede vi altid ’ståtrold’ hvor 

man bliver fri ved at skyde bolden mellem benene. Efter det spillede vi kamp – og fik frugt og juice i 

pausen’. 

Jacob Mønster: ’Vi gjorde det meget enkelt: opvarmning med bold, må øvelser med regelforklaring - og 

meget spil til to mål’. 

Rune Toft: 'Vi har lavet små turneringer med blandede hold: børnehold for sig og voksne for sig. 

Vi har også spillet turneringer hvor alle er blandet på tværs af alder, køn og niveau. 

Vi har skudt til måls efter kegler, plastikkrus og hvad vi nu har kunnet finde. 

Vi har opstillet forhindringsbaner som man skulle forcere med stav og bold. 

Vi har spillet spil hvor man er 2 og 2 sammen om 1 stav'. 

Peter Brandt Vand: 'Opvarmning består som oftest af 'Tic' af forskellige slags. Det er for at få pulsen op. 

Ungerne synes altid om det. 

Teknikøvelser, afleveringsøvelser, lidt skudøvelser med fokus på teknik. Det skal være sjovt. 

Altid en masse kamp for det er derfor de kommer'. 

Remo Schneider: 'Bevægelse er det vigtigste: masser af løb. Det er vigtigt at børnene altid har en stav i 

hånden - om de så løber med eller uden bold. 

Vi brugte store mål da det har været svært at kunne skyde præcist. Ofte har jeg brugt en blød bold da 

den almindelige floorballbold ruller alt for hurtigt for de små. Deres reflekser er for langsomme til at 

kunne stoppe en hurtig bold'. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=6Qm8w3KuQxs
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Fastholdelse 

Hvordan fastholder I deltagerne? 

Stephan Grey: ’Det er vigtigt at trænerne har en oprigtig interesse og har lyst til at lege med børn og 

forældre – det er nøglen til fastholdelse’. 

Michael Landerholm: ’Vi udsendte ’reminders’ på Facebook’. 

Jacob Mønster: ’Vi forbedrede træningsfaciliteterne hen ad vejen. Vi begyndte på en skole i en lille 

gymnastiksal og flyttede senere til Grøndal Multicenter. Vi lytter meget til deres feedback – og 

arrangerede en udendørs sommerfloorball’. 

Rune Toft: 'Det kom heldigvis lidt af sig selv'. 

Peter Brandt Vand: 'Nej, men vi prøver at have fokus på at alle skal have det sjovt når de er der'. 

Remo Schneider: 'Ikke noget specielt'. 
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Status 

Tilbyder I FamilieFloorball for nuværende – og vil I tilbyde det i fremtiden? 

Stephan Grey: ’Vi fortsætter selvfølgelig i næste sæson. En brochure er ved at blive udarbejdet og vil 

blive sendt ud i august 2015’. 

Michael Landerholm: ’I efteråret 2015 starter vi op igen’. 

Jacob Mønster: ’Holdet fortsætter i efteråret 2015 sæson’. 

Rune Toft: 'Jeg er ret sikker på det starter op igen til efteråret 2015'. 

Peter Brandt Vand: Vi tilbyder FamilieFloorball hver lørdag i den kommende sæson fra kl. 10-12 om 

formiddagen'. 

Remo Schneider: 'Det kommer til at bliver en fast del af klubbens tilbud i fremtiden'. 

Erfaringer 

Hvad vil I gøre anderledes hvis I skulle i gang med FamilieFloorball nu? 

Stephan Grey: ’Vi ville have udarbejdet flere lege så der var mulighed for større variation’. 

Michael Landerholm: ’Jeg ville nok tilbyde FamilieFloorball hver uge – og ikke i hver anden uge’. 

Jacob Mønster: ’Vi ville sørge for gode træningsfaciliteter fra begyndelsen’. 

Rune Toft: 'Fredag aften er ikke ideel da mange vælger en aften derhjemme med Disney Sjov og 

popkorn. Vi har overvejet om disse 2 elementer skulle være en del af tilbuddet? Og jeg tror faktisk at det 

bliver det vi afprøver her til vinter'. 

Peter Brandt Vand: 'Det skal være sjovt og man skal få folk til at synes om floorball'. 

Remo Schneider: 'Noget af det sværeste er at vide hvor mange der kommer til hver gang. Når børnene 

er 2-6 år er svært at holde en stabil gruppe. Tidspunktet kan også være lidt svært at tilpasse. Hvis det er 

for tidligt sover nogle - og på andre tidspunkter er der nogle der sover til middag'. 
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Råd til andre floorballforeninger 

Hvilke gode råd vil I bringe videre til andre foreninger der påtænker at tilbyde 

FamilieFloorball? 

Stephan Grey: ’Start heller op nu end at vente. Det er den bedste aktivitet hvis penge og ressourcer er 

knappe’. 

Michael Landerholm: ’Ved det ikke, måske kan jeg sige mere, efter at vi har afviklet næste sæson’. 

Jacob Mønster: ’Floorball for sjov’ er vitterligt sjovt. Det vigtigste er gode fysiske rammer og at der en 

engageret leder. Den personlige relation er vigtig når man samarbejder med Forebyggelsescentre. Mød 

frem og tal med motionsvejlederne’.  

Rune Toft: 'Prøv at finde en der brænder for det, så går det hele næsten af sig selv'. 

Peter Brandt Vand: 'Vi startede med at have det onsdag eftermiddag, og det kolliderede med for mange 

andre tilbud, så det var svært for børnene at kunne nå det hele. 

Vi ville have fundet flere til at hjælpe med afvikling på skift, så der ikke bliver trukket for store veksler på 

de samme personer hele tiden'. 

Remo Schneider: 'Det er vigtigt at det er en træner der selv synes det er sjovt at lege - ambitionerne 

skal ikke være for høje'. 
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Yderligere information om forbund og foreninger 

DGI 

www.dgi.dk  

Dansk Floorball Union 

www.floorball.dk  

FamilieFloorball i Rungsted-Hørsholm Floorball Klub  

www.youtube.com/watch?v=6Qm8w3KuQxs  

 

Rungsted-Hørsholm Floorball Klub 

www.rungstedhorsholmfloorball.com  

 

Mørke IF Floorball - Dark Devils 

www.moerkeiffloorball.klub-modul.dk  

 

Floorball-Fællesskabet København 

www.ffk.dk  

 

IF Ådalen 

www.ifaa.dk  

 

Randers Raptors Floorball Club 

www.randersraptors.dk  

Esbjerg Sharks Floorball Club 

www.esbjergsharks.dk  

 

http://www.dgi.dk/
http://www.floorball.dk/
http://www.youtube.com/watch?v=6Qm8w3KuQxs
http://www.rungstedhorsholmfloorball.com/
http://www.moerkeiffloorball.klub-modul.dk/
http://www.ffk.dk/
http://www.ifaa.dk/
http://www.randersraptors.dk/
http://www.esbjergsharks.dk/
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Yderligere information om floorball 

Center for Holdspil og Sundhed 

Forskning i floorball www.holdspil.ku.dk  

EMU Danmarks læringsportal  

Undervisningsmaterialer: 

der ønsker en indføring i basal teknik og taktik i floorball. 

 

 

www.emu.dk/modul/floorball  

Excellent Floorball 

XFBall er en gratis, pædagogisk platform for spillere, trænere, forældre, lærere og elever. 

Netværket giver mulighed for at skabe- og se animerede spil og floorballøvelser www.xfball.com  

Special Olympics Floorball 

Gratis undervisningsmateriale om floorball. 

Videos, regler, teknik, taktik, planlægning af sæson, opvarmning m.m. (engelsk). 

http://digitalguides.specialolympics.org/floorball  

On-Sport  

Videos af øvelser i floorball www.on-sport.dk  

Skolernes Floorballdag 

Deltag i Skolernes Floorballdag. En sjov oplevelse sammen med din klasse www.aktivrundti.dk  

International Floorball Federation 

Undervisningsmaterialer om floorball (engelsk) www.floorball.org  

Wikipedia 

Læs mere om floorball https://da.wikipedia.org/wiki/Floorball  

SkoleFloorball – sådan staver du med kroppen 

Jørgensen M Michael, Bøyesen Mikkel. SkoleFloorball – sådan staver du med kroppen. Dansk Floorball 

Union; 2015. ISBN 9788799831203 (TRYK). ISBN 9788799831210 (PDF). 

Instruktionsbog i Floorball 

Jørgensen M Michael, Veisig Franz. Instruktionsbog i Floorball. Roskilde: Forlaget ROAS; 1998. 112 s. ill. 

ISBN: 8787359408. Lån på bibliotek eller køb: www.roas.dk   

INDIVIDUAL TECHNIQUEAND TACTICS 

International Floorball Federation. INDIVIDUAL TECHNIQUEAND TACTICS. Teaching Individual Technique 

and Tactics in Floorball; Instructions and Drills; 2007. PDF: www.floorball.org  

Floorballkompendium 

Kock Michael, Hviid Jonas. Floorballkompendium. Institut for Idræt, Københavns Universitet; 2007. 

PDF: www.emu.dk  

SPILLEREGLER for Floorball 

SPILLEREGLER for Floorball. Dansk Floorball Union; 2014. PDF: www.floorball.dk  

 

 

http://www.holdspil.ku.dk/
http://www.emu.dk/modul/floorball
http://www.xfball.com/
http://digitalguides.specialolympics.org/floorball
http://www.on-sport.dk/
http://www.aktivrundti.dk/
http://www.floorball.org/
https://da.wikipedia.org/wiki/Floorball
http://www.roas.dk/
http://www.floorball.org/
http://www.emu.dk/
http://www.floorball.dk/
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ISBN 978-87-998312-2-7 (TRYK). 

ISBN 978-87-998312-3-4 (PDF). 


