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Hørning Floorball Klub – for børn!

Hørning Floorball Klub ønsker at give flest mulige børn og  
unge glæde, motion og gode oplevelser ved at spille floorball

Alle hold er mix-hold og Hørning Floorball Klub tilbyder noget for børn i alle aldre:

Træningstider børnehold 2020 – 2021:

* Alle priserne gælder for en hel sæson 
(01.08.2020 – 01.08.2021)

** Hvilke lørdage afhænger af kampe og stævner, 
og vil fremgå af klubbens kalender

Du kan læse mere om det enkelte hold på vores 
hjemmeside: www.hif-floorball.dk/dk/holdene/

U11 
Årgange 2009 og 2010 
Tirsdag kl. 18.00 – 19.15 i Puls Arena + nogle 
lørdage** kl. 11.30 – 13.00 i Puls Arena 
Cheftræner: David Hjortbak
Træner: Bodil Havelund, Kristian Kaadner

PRIS: 450,-*

U13 
Årgange 2006 - 2008 
Onsdag kl. 15.00 – 16.00 +  
nogle lørdage** kl. 11.30 – 13.00  
i Puls Arena 
Cheftræner: Patrick Funck

PRIS: 450,-*

Puslingefloorball  
Årgange 2015, 2016 og 2017
Mandag kl. 16.00 – 17.00 i Trapezen 
Cheftræner: Ilse Sejer 
Træner: Jørn Kragelund

PRIS: 150,-*

U7
Årgange 2013 og 2014  
Lørdag kl. 10.00 – 11.30 i Puls Arena 
Cheftræner: Karina Jappe

PRIS: 350,-*

U9 
Årgange 2011 og 2012
Onsdag kl. 16.00 – 17.00 i Dybet  
Lørdag kl. 10.00 – 11.30 i Puls Arena
 Cheftræner: Anders Lovén 
Træner: Simone Rohde

PRIS: 400,-*

VI HAR 4 GYLDNE REGLER  
FOR VORES BØRN OG UNGE: 

1. Vi opmuntrer spillerne 
med positiv kritik

2. Vi ønsker at udvikle spillerne gennem 
sjov og leg indenfor fleksible rammer

3. Fairplay og udvikling er 
vigtigere end regler og point

4. Vi rummer alle børn og unge



Hørning Floorball Klub – for voksne!

Alle er velkomne til træning, hvor fællesskab,
holdånd og god motion er i fokus.

DAME  
SENIOR 16+
Dameholdet er tilmeldt 1. division og
landspokalturneringen. Der vil desuden
blive arrangeret træningskampe på et
begyndervenligt niveau i den lokale
turnering Øst Kyst Liga. Det er helt frivilligt,
om man har lyst at deltage i kampe. 

TRÆNINGSTIDER:
Tirsdag i Puls Arena: kl. 19:15 - 20:40
Torsdag i Puls Arena: kl. 19:00 - 20:30

PRIS: 600,-*

HERRE 
SENIOR 16+
Herreholdet er tilmeldt Floorball Danmarks
3. divisionsturnering og den lokale
turnering for motionshold, Øst Kyst Liga.
Det er helt frivilligt, om man har lyst at
deltage i kampe. 

TRÆNINGSTIDER:
Tirsdag i Puls Arena: kl. 20:40 - ca. 22.15
Torsdag i Puls Arena: kl. 20:30 - ca. 22:15

PRIS: 600,-*

MOTIONSFLOORBALL
Mixhold - både damer og herrer
Holdet er for alle motionister, der har mulighed for 
og lyst til sjov og sund motion i dagstimerne. Det er 
let at komme i gang med og kan spilles af alle.

TRÆNINGSTIDER:
Tirsdag i Dybet: kl. 12:00 - 13:30

PRIS: 250,-*

FLOORBALL 
FOR SJOV 16+
Mixhold - både damer og herrer
Floorball For Sjov er hygge floorball og for 
begyndere. Der er mulighed for at deltage i 
kampene i Øst Kyst Ligaen.

TRÆNINGSTIDER:
Onsdag i Dybet: kl. 21:00 - ca. 22.15

PRIS: 400,-*

* Alle priserne gælder for en hel sæson (01.08.2020 – 01.08.2021)
Du kan læse mere om det enkelte hold på vores  
hjemmeside: www.hif-floorball.dk/dk/holdene/



Find os på facebook
facebook.com/hoerningfloorball

Kom og vær med! 
Vi giver gerne et par prøvetimer
Alle uanset alder og kendskab til sporten er meget velkomne.  
Vi garanterer sjov og sved på panden. Vi stiller udstyr til rådighed,  
så du behøver  kun et par indendørs sko for at komme i gang. 

Klubben holder flere sociale arrangementer om året med stor opbakning  
– det er en rigtig god måde at møde andre borgere i byen på.

Du kan læse mere om holdene på vores hjemmeside her:  
hif-floorball.dk/dk/holdene/
Tilmeld dig her: hif-floorball.dk/tilmelding

Trykkeri:


