
FLOORBALL
OPSTARTSPAKKE
Kom godt i gang med floorball i din forening
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Floorball Opstartspakke

Har I lige stiftet en ny floorballklub - eller
ønsker din forening at starte et
floorballhold - er DGI og Floorball
Danmark gået sammen om at skabe en
startpakke, som gør det let for jer at
komme i gang.

Startpakken indeholder følgende:

-  Udstyrspakke med 10 stave og 20 
bolde.

-  Besøg i jeres egne lokaler af en ekstern 
floorball-instruktør til en 2-timers 
workshop "Kom godt i gang med 
Floorball".
Workshoppen kan f.eks. afvikles som et 
åbent "kom og prøv"-arrangement eller i 
forbindelse med en af foreningens andre 
aktiviteter.

-  To pladser på Floorball Danmarks 
regionale trænerkursus "1-2-Træner" for 
nye trænere.

-  To eksemplarer af hæftet
"MotionsFloorball" med inspiration og 
øvelser.

-  PR-materialepakke (skabelon til flyers, 
plakater og pressemeddelelser), som I let 
kan tilpasse. 

Startpakken (som har en værdi af
kr. 9.500,-) koster i alt kun kr. 1.500,-
(fordelt med hhv. kr. 500,- til et års 
medlemskab af Floorball Danmark og 
kr. 1.000,- til DGI)

Medlemskabet af Floorball Danmark giver 
adgang til gratis konsulentbistand året 
rundt herunder almen klubservice og 
klubudvikling, turnerings- og 
stævneaktiviteter, uddannelsestilbud/
undervisningsmateriale, samt basis 
forsikringsdækning via Idrættens 
forsikringer, hvis uheldet er ude.

Hvis I ikke allerede er medlem, anbefaler 
vi, at I også melder jer ind i DGI, men det 
er ikke noget krav for at kunne købe 
startpakken.

Med ovenstående pakke og med hjælp fra 
en af DGI's konsulenter, er I klar til at 
komme i gang med en idræt, der giver 
sved på panden, smil på læben, fart, 
spænding, intensitet, uforudsigelighed, 
motion og leg.
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Kontakt din lokale floorballkonsulent i DGI

DGI Sønderjylland (samt DGI Sydvest, 
DGI Sydøst og DGI Fyn)
Stine Søndergård, tlf. 21 30 27 86 
stine.soendergaard@dgi.dk

DGI Midtjylland
Mikkel Holm Thomsen, tlf. 61 46 26 27 
mikkel.holm.thomsen@dgi.dk

DGI Østjylland
Pernille Johnsen, tlf. 29 12 35 82 
pernille.johnsen@dgi.dk

DGI Nordjylland
Anja Rasmussen, tlf. 40 92 25 47
anja.rasmussen@dgi.dk

DGI Midt- og Vestsjælland
(og DGI Storstrømmen)
Jens Hagbarth, tlf. 31 38 38 11
jens.hagbarth@dgi.dk

DGI Storkøbenhavn (og DGI Nordsjælland) 
Erik Lennart Petersen, tlf. 20 34 99 81 
elp@dgi.dk




