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- en holdsport med fart over feltet for børn og unge med udviklingshandicap!Vi glæder os til at spille med dig!
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Floorball
Har du lyst til at dyrke en holdsport, hvor der er fart over feltet, så er floor-
ball måske noget for dig? 
Her får du pulsen op, farve i kinderne og smil på læberne! 

Floorball er, groft sagt, det man i skolen ofte bare kalder for „hockey“. Floorball 
er en fantastisk sjov sport, som er meget nem at gå til. Sporten er blandt de mest 
voksende sportsgrene i Danmark, og har for nylig rundet 7.000 medlemmer og 
117 klubber. Dermed overgår floorball sportsgrene som eksempelvis ishockey.

Spillet
Kampen spilles af 3 perioder på hver 20 minutter. Holdet har 5 markspillere og 1 
målmand på banen ad gangen. Der må være op til 20 spillere på et hold.
Markspilleren har 1 stav - staven skal være af plast. Det er bedst hvis stavens 
længde går fra gulv til spillerens navle.
Målmanden har ingen stav og skal bruge ansigtsmaske. Fire trænere står for træ-
ningen, og to af dem er landsholdsspillere!

Hvem kan deltage?
Børn og unge med udviklingshandicap/særlige behov.

Påklædning
Du skal spille i almindeligt sportstøj og sko. Vi har stave og målmandsudstyr, som 
du kan låne.

Samarbejde mellem Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg og AaB Floorball giver børn og unge med udviklingshandicap mulighed for at spille floorball!

Vi spiller 
både inde og 
ude - alt efter 

årstiden!

Hvor og hvornår?
AaB Floorball, Hornevej 2, 9220 Aalborg Ø

Fredage: kl. 16.30 - 18.00

Bus nr. 11 (mod Skallerupvej) kører dig næsten lige til døren.

Det er gratis at spille frem til sommerferien. Find yderligere oplysninger 
om I.H. Aalborg på: www.ihaalborg.dk og læs mere om floorball på: 
www.aabfloorball.dk

Kontakt: Helge Overgaard. Mobil: 30203243. 
       Mail: hockeyparmer@gmail.com

Vi har kaffe på kan-
den til mor og far!


