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TRÆN TIL SKOLERNES
FLOORBALLDAG
- ET ARRANGEMENT UNDER AKTIV RUNDT I DANMARK
Kære lærer
Mange tak for jeres tilmelding til Skolernes Floorballdag. Skolernes Floorballdag er
et arrangement under Aktiv rundt i Danmark og arrangeres i samarbejde med Dansk
Floorball Union.
’Et spil med få afbrydelser – højt aktivitetsniveau – eleverne har det sjovt – som konditionstræning er floorball ideelt – alle kan deltage uanset fysisk styrke – piger og drenge kan spille på samme hold – kræver ikke et bestemt antal elever – kan spilles med få
regler – der opstår sjældent skader’. Citater: idrætslærere og pædagoger – om spillet
med den lille, hvide bold.
Hæftet er opbygget således, at du som lærer får en kort introduktion til spillets væsentligste regler og rammer. Herefter beskrives tre undervisningsforløb i floorball til
brug for 0.-3. klasse. Hæftet afsluttes med henvisning til yderligere information om
floorball.
Du må endelig kontakte Michael Milo Jørgensen fra Dansk Floorball Union, hvis du har
spørgsmål angående dette materiale: mmj@floorball.dk
God fornøjelse med undervisningen. Hvis du ikke når at træne til Skolernes Floorballdag, så mød op alligevel! Dine elever får med garanti en god dag, og hæftet kan du jo
bruge senere i din undervisning.
Venlig hilsen

INDHOLD
Anders Flaskager, lektor
Projektleder, Aktiv rundt i Danmark
Kontakt afla@ucsyd.dk
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LÆRERINTRO
Floorball kan spilles i løbet af skoledagen – og ikke blot i faget idræt.
Floorball har en lang tradition for udøvelse i skole- og institutionsmiljøer.
Eleverne kan, i mange sammenhænge, selv organisere. Et par stave,
en bold og et par stole, der kan bruges som mål; så er de i gang.
Floorball kan spilles både inde og ude. I en gymnastiksal, i en idrætshal
– og fx i en aula.

FLOORBALL I DANMARK
Dansk Floorball Union arrangerer turneringer og stævner
for børn, unge, kvinder og mænd. Der er over 120 floorballforeninger i Danmark. Danmark har landshold for kvinder
og mænd.
SPILLETS HISTORIE
Spillet sås første gang i 1960’erne i USA. Her havde man brug
for et spil til udendørs brug, når ishockeyhallen var lukket.
En fabrikant producerede nogle plasticstave – og dermed
var grundlaget for floorball skabt. En legetøjsimportør i
Holland importerede stave og bolde, og en gruppe svenske
studerende opdagede stavene i Holland og tog dem med til
Göteborg i 1968. Dette blev startskuddet til floorball i Sverige
– eller ’innebandy’, som spillet kaldes ’hinsidan’.
I 1970’erne vandt floorball stor udbredelse på skoler og
som firmaidræt.

FÆLLES MÅL
BOLDSPIL OG BOLDBASIS
-E
 leven kan modtage og aflevere
forskellige boldtyper.
- Eleven kan spille bold med få regler.
-E
 leven har viden om enkle regler i spil
med bold.
SAMARBEJDE OG ANSVAR
-E
 leven kan samarbejde i par eller i små
grupper om idrætslege.
NORMER OG VÆRDIER
-E
 leven kan respektere regler og aftaler
for idrætsaktiviteter.
- Eleven har viden om regler og idrætsaktiviteter.
ORDKENDSKAB
-E
 leven har viden om og kan anvende
enkle fagord og begreber.
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SKOLEFLOORBALL – SÅDAN KAN I SPILLE
Spil gerne uden målmand. Lad den bageste elev, med stav,
også være målmand – dog uden, at denne må bruge hænder.
Har man ikke godkendte kampmål, kan man bruge andre mål,
fx minifloorballmål.
Som alternativ til mål kan man bruge kegler, plinte, heste
m.m. til at markere målets stolper.
Placer målene et lille stykke fra enden af banen – således at
eleverne kan spille bag målene. Brug vægge, skamler eller
andet som bander. Opdel lokalet i flere baner på tværs og spil
tre mod tre eller fire mod fire.

STAVEN
De billigste er fremstillet af plastik - de dyrere er fremstillet
af kevlar, kulfiber, nylon og composite.
Staven skal række op til spillerens navle, når denne står oprejst, og staven berører gulvet.
Floorball er en indendørs idræt, men det er også muligt at
spille udendørs. Udendørs spil slider meget på stavbladet, så
brug billige stave til dette formål. Tip: Man kan også anvende
en tennisbold ved udendørs spil.
HOLD PÅ STAVEN.
Hvis eleven spiller med staven på venstre side af kroppen:
Højre hånd: Hold med et fast overhåndsgreb øverst på
staven. Denne hånd styrer staven.

DE 6 VIGTIGSTE REGLER
TIL BRUG I SKOLEN
Det er ikke nødvendigt at kende- og overholde
samtlige spilleregler for at få stor glæde af at
spille floorball.
1) Undgå slag på staven
2) Undgå skub
3) Undgå højt løftet stav
4) Undgå stav mellem ben
5) Indslag. Når bolden forlader banen,
skal det ikke-fejlende hold tildeles et indslag
6) F
 rislag. Når der begås en forseelse skal et
frislag tildeles det ikke-fejlende hold

Venstre hånd: Hold med et løst underhåndsgreb ca.
20-30 cm nede på staven. Denne hånd støtter staven.

BOLDE.
Brug den officielle bold, som er fremstillet af plastmateriale.
Variation: Brug tennisbold, skumbold, en bold, der er lavet af
sammenkrøllet papir, andre bolde.
PÅKLÆDNING.
Almindelig idrætsbeklædning. Generelt kan det anbefales at
vælge sko, der er konstrueret med henblik på brug ved indendørs idræt, fx til håndbold eller badminton.

FLOORBALL - DET OFFICIELLE SPIL
Banen skal være 40 m x 20 m, omkranset af
en bande med runde hjørner.

Spilletid Tre x 20 minutter med to pauser på
hver 10 minutter, hvor holdene skal skifte side.

Målfelt på 4 m x 5 m skal markeres 2,85 m fra
banens korte sider.

Spillere Der må højest være seks spillere fra
hvert hold på banen, heraf kun én målmand.

Målmandsfelt på 1 m x 2,50 m skal markeres
0,65 m fra målfelternes bageste afgrænsning.

Face-off (duel). Når dommeren fløjter, sættes
i gang ved, at to spillere kæmper om bolden.

Kampmål Højde: 1,15 m. Bredde: 1,6 m.
Dybde: 0,65 m.

Bolden er fremstillet af plastmateriale.
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MÅLMAND.
I skoler spilles oftest uden målmand, og derfor kan specielt
målmandsudstyr udelades.
Det anbefales, at skoler følger nedenstående, hvis man
ønsker at spille med målmand:
- Målmand SKAL bære en godkendt hjelm.
- Målmand må IKKE bruge stav.
- Målmand må anvende specielt forede bukser og bluse.
-M
 ålmand må anvende knæbeskyttere
(målmand ligger ofte på knæ under spil).
- Målmand må anvende handsker og skridtbeskytter.

Floorball | Træningshæfte

S5

1

LEKTIONER

2

3

4

IDEER TIL
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HOLD BANEN FRI
I spiller på et afgrænset område med et hold på hver
banehalvdel. I skal nu forsøge at holde jeres banehalvdel
fri for bolde. Boldene skal spilles over på det andet holds
banehalvdel. På hvilken banehalvdel ligger der flest bolde
efter fx to minutter?

– KAN AFVIKLES UAFHÆNGIGT AF HINANDEN.

1

2

3

4

Aflevere =

Antal elever:
2+
Rekvisitter: 	En stav til hver elev
En bold til hver elev
Banens størrelse: Variabel, afhængig af elevantal
Læringsmål: 	Skyde
Aflevere
Modtage

1. LEKTION
OPVARMNING
Brug opvarmning med elementer fra floorball: Bevægelser,
stav og bold.

FLERE ØVELSER, ENKELTVIS
A) S
 pil bolden fra den ene til den anden side af en streg
på gulvet.

1) En stav og en bold pr. spiller. Let løb: Fremad, baglæns,
sidelæns, gadedrengeløb, folkedanserløb, spark dig selv
bagi, høje knæløftninger, drej rundt om dig selv – og andre
former for let løb.

B) S
 amme som a. Hvor mange driblinger kan eleven nå
på 20 sekunder?

2) T
 otalbevægelser i højt tempo. En stav og en bold pr. spiller.
Floorballbevægelser: Skud fra henholdsvis venstre/højre
side af kroppen, driblinger med vendinger, finter, små
spurter m.m.

D) Nu med slalomløb mellem genstande, der står på stregen.

C) Samme som a, men nu, imens eleven løber på stregen.

E) Foretag en 360˚ rotation – både højre og venstre om.

JÆGER
En elev er ’jæger. Resten af eleverne afleverer bolden til
hinanden, uden at jægeren får fat i den. Hvis jægeren fanger
bolden, byttes der roller.

2

Antal elever:
3+
Rekvisitter: 	En stav til hver elev
En bold
Banens størrelse: Variabel, afhængig af elevantal
Læringsmål: 	Samarbejde
Løbe uden bold
Drible
Aflevere,
Modtage,
Gøre sig spilbar
Kommunikere
Bolderobre
Regelfokus:
Brug eventuelt ’undgå slag på staven’
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Aflevere =

SPIL FLOORBALLL
Opdel lokalet i flere baner på tværs og spil tre mod tre eller
fire mod fire.
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Eleverne skal forsøge at skyde genstandene over på
modstandernes banehalvdel. Når der ikke er flere genstande
i midten, stoppes spillet – og det hold, der har skudt flest
genstande over på det andet holds banehalvdel, har vundet.

2. LEKTION
OPVARMNING
Brug opvarmning med elementer fra floorball: Bevægelser,
stav og bold.
1) E
 n stav og en bold pr. spiller. Let løb: Fremad, baglæns,
sidelæns, gadedrengeløb, folkedanserløb, spark dig selv
bagi, høje knæløftninger, drej rundt om dig selv – og andre
former for let løb.
2) Totalbevægelser i højt tempo. En stav og en bold pr. spiller.
Floorballbevægelser: Skud fra henholdsvis venstre/højre
side af kroppen, driblinger med vendinger, finter, små
spurter m.m.

SPIL: FÅ DET VÆK
Eleverne deles i to hold, der står i hver sin ende af lokalet.
I midten af lokalet placeres et antal lette genstande.

FLERE ØVELSER, ENKELTVIS
A) Spil bolden op på væggen – på forskellige måder. Stående
eller i løb. Kvantitet: Hvor mange skud kan eleven nå på et
minut? Kvalitet: Ram en markering på væggen – eller ram
en genstand, der er opstillet på gulvet.

Antal elever:
2+
Rekvisitter: 	En stav til hver elev
En bold til hver elev
Lette genstande (skumbold, plastflaske)
Banens størrelse: 	Variabel, afhængig af elevantal
Læringsmål: 	Skyde
Aflevere
Modtage

FLERE ØVELSER, PARVIS
B) Aflever bolden til hinanden. I forskellige afstande.
Stående eller i bevægelse (forlæns, baglæns, sidelæns…)
C) Den ene afleverer bolden i luften – den anden afleverer
langs gulvet.
D) Aflever eller skyd, efter at eleven har drejet rundt om
sig selv (360˚ rotation – både højre og venstre om).
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Skud =

SPIL FLOORBALLL
Opdel lokalet i flere baner på tværs og spil tre mod tre
eller fire mod fire.

E) Brug forskellige afleveringsformer – og opfind nye.

SPIL: HOLD ØJE
Alle bevæger sig frit rundt på et afgrænset område. Dem, der
dribler med en bold, skal aflevere til én uden bold – når de får
øjenkontakt med én, der ikke har en bold.

3. LEKTION

1

Elever uden bold må gerne kalde på bolden.
Antal elever:
Rekvisitter:

4+
En stav til hver elev
En bold til hver anden elev
Banens størrelse: Variabel, afhængig af elevantal
Læringsmål: 	Aflevere
Modtage
Løbe uden bold
Kommunikation

3

5

Aflevere =
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OPVARMNING
Brug opvarmning med elementer fra floorball: Bevægelser,
stav og bold.
1) En stav og en bold pr. spiller. Let løb: Fremad, baglæns,
sidelæns, gadedrengeløb, folkedanserløb, spark dig selv
bagi, høje knæløftninger, drej rundt om dig selv og andre
former for let løb.
2) Totalbevægelser i højt tempo. En stav og en bold pr.
spiller. Floorballbevægelser: skud fra henholdsvis venstre/
højre side af kroppen, driblinger med vendinger, finter,
små spurter m.m.

FLERE ØVELSER, PARVIS
A) A dribler med en bold og bevæger sig frit rundt på et
afgrænset område. B dribler også med sin bold og skal
forsøge at følge med A.
B) A dribler med en bold og bevæger sig frit rundt på et
afgrænset område. B dribler også med sin bold og skal
forsøge at røre A. Begge skal holde kontrol over egen bold.
C) A og B dribler med en bold hver og bevæger sig frit rundt
på et afgrænset område. A og B skal nu forsøge at slå
bolden fra hinanden – uden at miste kontrol over egen bold.

Drible =
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SPIL: FØLG LEDEREN
Eleverne deles i par. ’Lederen’ dribler med bolden og
bevæger sig frit rundt i det afgrænsede område. ’Forfølgeren’
dribler også med sin bold og skal forsøge at følge med
’lederen’. Der byttes.

1
L
L

Antal elever:
Rekvisitter:

4+
En stav pr. elev
En bold pr. elev
Banens størrelse: Variabel, afhængig af elevantal
Læringsmål: 	Drible
Temposkift
Retningsskift
Boldkontrol

2

Drible =

SPIL: CIRKELBOLD
Eleverne deles i to hold. To målmænd uden stav sidder i de
to afgrænsede målmandsområder. De to hold spiller mod
hinanden og forsøger at score ved at spille bolden til egen
målmand.
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Aflevere =

APPENDIX
DANSK FLOORBALL UNION www.floorball.dk
EMU DANMARKS LÆRINGSPORTAL
Undervisningsmaterialer:
• Floorballkompendium, udarbejdet med henblik på
undervisning i gymnasiet, men kan anvendes af alle, der
ønsker en indføring i basal teknik og taktik i floorball.
• Otte videosekvenser af øvelser.
• Links til andre materialer om floorball
www.emu.dk/modul/floorball.

Der er scoret, når det lykkes en markspiller at spille bolden
til egen målmand, således at denne griber bolden inde i
målmandsområdet.

ON-SPORT
Videos af øvelser i floorball www.on-sport.dk

Markspillerne må ikke komme ind i målmandens område,
og målmanden må ikke forlade målmandsområdet.

WIKIPEDIA
Mere om floorball https://da.wikipedia.org/wiki/Floorball

Antal elever:
4-16
Rekvisitter: 	En stav til hver markspiller
En bold,
Fire sjippetove - el.lign. der kan afgrænse
et målmandsområde på gulvet.
Banens størrelse: Variabel, afhængig af elevantal
Læringsmål: 	Samarbejde
Forsvar
Angreb
Løbe uden bold
Drible, aflevere
Modtage
Gøre sig spilbar
Kommunikere
Bolderobre
Regelfokus:
’undgå slag på staven’
’undgå skub’.

SKOLEFLOORBALL
– SÅDAN STAVER DU MED KROPPEN
Jørgensen M Michael, Bøyesen Mikkel. SkoleFloorball
– sådan staver du med kroppen. Dansk Floorball Union; 2015.
ISBN 9788799831203 (TRYK). ISBN 9788799831210 (PDF).
INSTRUKTIONSBOG I FLOORBALL
Jørgensen M Michael, Veisig Franz. Instruktionsbog i Floorball. Roskilde: Forlaget ROAS; 1998. 112 s. ill. ISBN:
8787359408. Lån på bibliotek eller køb på www.roas.dk

FORSKNING OG SUNDHED
Boldspil på små baner giver store resultater i folkeskolen.
Floorball og lignende boldspil forbedrer formen hos
ni-tiårige skolebørn med op til 30% efter få ugers træning.
Det viser forskning publiceret i tidsskriftet European Journal
of Sport Science.
Vend banerne på tværs af sportshallen og lad børnene spille
tre mod tre. Sådan sikrer man, at skolebørn opnår en imponerende fremgang i deres fysiske form.
Center for Holdspil og Sundhed (CHS) er placeret på Institut
for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet. På CHS
forskes der i, hvilken betydning floorball har i forhold til
forskellige målgruppers sundhed, bl.a. skolebørns.
European Journal of Sport Science. ‘Heart rate response
and fitness effects of various types of physical education for
8- to 9-year-old schoolchildren’. 2014.
Center for holdspil og sundhed www.holdspil.ku.dk

BIDRAGSYDERE
Tekst: Michael Milo Jørgensen, udviklingskonsulent,
Dansk Floorball Union
Fotos: Jens Albagaard og Tobias Wellendorf

SPILLEREGLER FOR FLOORBALL
SPILLEREGLER for Floorball. Dansk Floorball Union;
2014. PDF www.floorball.dk

SPIL FLOORBALLL
Opdel lokalet i flere baner på tværs og spil tre mod tre
eller fire mod fire.
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