
Sted
Vesthallen, Fussingsvej 65, 8700 Horsens.

Tidspunkt
Opstart oktober 2019.
Spilledage er fredage aftener fra kl. 19:00 til cirka 
23:00. Hvis der er familier eller børnehold fra 8 til 
12 år med, vil disse spille først på aftenen, så de er 
færdige senest kl. 20:00.

Puljer og præmier
Der spilles seks minutter pr. kamp. Der spilles med 
tre personer på banen, fri udskiftning under kamp. 
Hvert hold må bestå af seks personer.
HFI sørger for alt udstyret. Man stiller bare op i spil-
letøj og sko til indendørs brug (gerne ens spilletrø-
jer).

Aldersgrænsen er minimum 15 år, hvis man skal 
spille på et voksenhold. Gælder dog ikke for familie 
og børnehold, da disse så vil spille i puljer for sig 
selv. Dog skal man have alderen til at kunne mestre 
en stav.

Turneringen vil løbe over ca. 3 mdr., hvor der sidste 
aften vil være præmieoverrækkelser.

Der vil være ekstra præmier en enkelt eller to spil-
leaftener for fx; flot mål, god teamånd eller andre 
værdige detaljer. 

Pris
Prisen er 750 kr. pr. turnering pr. hold. Prisen er incl. 
medlemskab til HFI.

Tilmelding
Tilmelding senest søndag den 27. september 2019 
og foregår ved at udfylde medsendte tilmeldings-
blanket.

Vi glæder os til at se Jer alle til en ny og spændende 
form for motion, hvor alle kan være med!

Kontakt
Aage Lærche 
Tlf.: 93 60 93 17 
Mail: floorball@hofi.dk

MOTIONSFLOORBALL 
SÆSON 19/20 
Horsens Firma- og Familie Idræt inviterer din arbejdsplads, familien, 
vennerne eller idrætsklubben til en frisk omgang motionsfloorball. 
I denne sjove og intensive sport er der plads til alle uanset alder 
og niveau.

www.hofi.dk

Horsens 
Firma- 

og Familie 
Idræt

Søg på 
Horsens Firma og Familieidræt 



TILMELDINGSBLANKET 
TIL MOTIONSFLOORBALL 
Udfyld blanketten og send den til floorball@hofi.dk.

NAVN PÅ HOLD

FIRMA / FAMILIE / FORENING:

ADRESSE:

TLF. NR. FIRMA / FAMILIE / FORENING:

MAILADRESSE TIL FIRMA / FAMILIE / FORENING:

KONTAKTPERSON:

TLF. NR. KONTAKTPERSON:

MAILADRESSE TIL KONTAKTPERSON:

Ønsker du/I at tilmelde flere hold, laves der en ny tilmeldingsseddel.

www.hofi.dk
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