
 

Invitation 
Floorballstævne 

1. - 6. klasser 

Mandag den 6. Februar 2023 for 1. Klasser fra kl. 10-16 
Tirsdag den 7. Februar 2023 for 2. Klasser fra kl. 10-16 
Onsdag den 8. Februar 2023 for 3. Klasser fra kl. 10-16 
Torsdag den 9. Februar 2023 for 4. Klasser fra 10-16 
Fredag den 10. Februar 2023 for 5.+ 6. Klasser fra 10-16 

Gladsaxe Idrætshal 1, Vandtårnsvej 55, 2860 Søborg 

Det er en fornøjelse at invitere alle 1. - 6. klasser til floorballstævne. 

Retningslinier 

• Alle spillere skal have indendørs fodtøj på og må ikke spille barfodet eller i strømpe-
sokker.  

• Der spilles på 3 baner. 

• I 1. klasse skal der være 5 spillere på banen og i 2.-6. klasse skal der være 4 spillere. 
på banen. Der kan være et frit antal udskiftningsspillere. 

• Holdet skal have ensfarvede trøjer. 

• Hockeystaven må ikke komme over hoftehøjde. 

• Der kan tilmeldes hold fra 1.-6. klasse i en pigerække og en drengerække. 

• Piger kan deltage på drengehold 

• Det er den spiller på holdet, der går i højeste klasse, der angiver hvilken alders-
klasse, holdet skal tilmeldes i. 

• En spiller må kun deltage på ét hold og i én aldersgruppe. 

• Vi tilstræber, at alle hold får mindst 3 kampe. 

• Spilletiden vil være afhængig af tilmeldte hold.  

• Kampene for 1.-2. og 3. klasse bliver dømt af sportsudvalgets dommerkorps. 

Vigtigt  
Det er den enkelte skoles ansvar at overholde regler med hensyn til alder, køn osv. Der kan 
gives dispensation for gældende regler ved forudgående henvendelse til sportsudvalget. 

Husk  

Sportsudvalgets motto: Alle børn kan deltage ud fra det de kan, og ikke ud fra hvad der 
giver det bedste resultat. 

 
 
 
 
 



 

 
Tilmelding  
 
Skal ske til skolens repræsentant i Sportsudvalget, så det samlede antal tilmeldiger er hos 
Sportsudvalget senest fredag den 20. januar 2022 kl. 12.  
 

Spørgsmål omkring stævnet kan mellem kl. 11.30-12.30 rettes til: 
 
Christina, Buddinge Skole, tlf.:  61 60 91 28 
 
Christoffer, Gladsaxe Skole, tlf.: 50 74 36 50 
 
På Sportsudvalgets vegne, Guy Rubaudo  
Tlf.:.: 40 11 80 51 
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