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–  FOR ALLE! 

KOM OG VÆR MED

Velkommen til Hørning Floorball Klubs  
børne- og ungdomshold 2019-2020

– imødekommende, sjov og udfordrende floorball til alle børn og unge.



Hørning Floorball Klub ønsker at give flest mulige børn og unge glæde ved at spille 
floorball, så de gennem sporten får motion og socialt netværk, samt gode oplevelser.

Vi har 4 gyldne regler for vores børn og unge:
• Vi opmuntrer spillerne med positiv kritik  

gennem fokus på samspillet og holdindsatsen 
• Vi ønsker at udvikle spillerne gennem  

sjov og leg indenfor fleksible rammer
• Fairplay og udvikling er vigtigere  

end regler og point
• Vi rummer alle børn og unge

Cheftræneren skal sikre den praktiske ramme om 
holdet, ift. træning, spillere, udstyr og stævner.

Trænerne kan udfordre børnene ift. floorball, f.eks. med 
teknisk eller taktisk input. Det er ikke nødvendigt med 
en stor floorballerfaring. 

Hjælperne understøtter både koordinatoren og 
trænerne, så vi i fællesskab laver en stabil ramme for 
spillerne.

Vi kan altid bruge flere voksne hænder til at hjælpe med 
at skabe en god ramme for børne- og ungdomsholdene.

Hørning Floorball Klub har i 2019-2020 tre hold til børn og unge:
Træningen for alle hold er for både drenge og piger

Kontakt Anders Lovén på 4011 2742 og hør nærmere.

BØRN MIX CA. 7-10 ÅR
Cheftræner: Anders Lovén 
Træningstid: lørdag  
kl. 10:00 – 11:00
Kontingent: 350 kr for et helt 
år inklusiv en floorballstav
Børneholdet har mulighed 
for at deltage ved stævner 
(kaldet KidzLiga) i løbet af 
sæsonen. Det er helt frivilligt, 
om man har lyst at deltage.

UNGDOM MIX (U11) 9-12 ÅR 
Cheftræner: David Hjortbak
Træningstid: tirsdag  
kl. 18.00 – 18.45 og  
lørdag kl. 11:00 – 12:00
Kontingent: 450 kr for et helt år 
inklusiv en floorballstav
Ungdomsholdet er tilmeldt  
U11 FLEX turnering. Det er helt 
frivilligt, om man har lyst at deltage.

JUNIOR MIX (U13)  
CA. 11-15 ÅR 
Cheftræner: Patrick Funck 
Træningstid: tirsdag  
kl. 18.45 – 19.30  
og lørdag kl. 12:00 – 13:00 
Kontingent: 450 kr for et helt år  
inklusiv en floorballstav
Junior holdet er tilmeldt en mellem
baneturnering, ligesom der er  
træningskampe i løbet af sæsonen.  
Det er helt frivilligt, om man har lyst  
at deltage.

NYT HOLD
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