Rungsted Hørsholm floorball klub

Årsplan for ungdommen

Rungsted Hørsholm floorball klub
Niverød Bakke 16
2990 Nivå
Tlf. 21 21 62 87
www.rungstedhorsholmfloorball.com

Åbent hus
Tid: Lørdag den 12 august 2017 kl. 10-13
Sted: Hørsholmhallen
Hold: Alle
Pris: Gratis
Tilmelding: Holdsport

Vi starter sæsonen med et brag.
Tag forældre, søskende eller skolekammeraten med til åbent hus.
Der vil være masser af aktiviteter både udendørs og indendørs, hvor der er mulighed
for at udfordre far og mor eller kammeraten i floorball. Ungdomsudvalget sørger for
underholdningen med hoppeborg etc.
Derudover vil klubben tænde grillen og byder alle på gratis pølser og brød. Der vil
desuden være mulighed for at købe drikkelse
Teambuilding
Tid: Søndag den 20 august 2017 kl. 10-17
Sted: Karsemosegård
Hold: U15, U17
Pris: Gratis
Tilmelding: Holdsport
Teambuilding og opstartsarrangement for U15/U17, hvor spillerne ruystes sammen til
den kommende sæson
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Rungsted ungdoms cup (med overnatning)
Tid: weekenden den 2. til 3 september 2017
Sted: Hørsholmhallen, Rådhushallen, Rungstedhallen
Hold: U11, U13, U15, piger
Pris: 150 kr. (aftensmad, morgenmad + overnatning)
Tilmelding: Holdsport
I samarbejde med Floorball Danmark afholder Rungsted Hørsholm floorball Klub
Rungsted ungdoms cup i weekenden 2-3 september 2017.
Rungsted ungdoms cup er en turnering på store bane for drenge og piger i U11, U13 og
U15.
Der er gruppespil lørdag og placerings kampe og medalje overrækkelse søndag.
Udover medaljer vil der være en pokal til de vindende hold i rækkerne. Alle hold er
garanteret minimum 6 kampe.
Der er konkurrencer og aktiviteter mellem kampene
Lørdag aften vil der være fælles aftensmad og socialt samvær
Spillerne overnatter i hallen natten mellem lørdag og søndag
Efterårs camp
Tid: den 16. til 18 oktober 2017
Sted: Hørsholmhallen
Hold: U5, U7, U9, piger
Pris: 350 kr.
Tilmelding: Holdsport
Rungsted Hørsholm Floorball klub afholder for første gang en efterårs camp i de 3
første dage i efterårsferien for U5-U9.
Der vil være fokus på legen og det skal være sjovt. Der vil både være floorball og andre
aktiviteter. Campen er i dagtiden fra kl. 9-15
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Gothia Cup i Gøteborg
Tid: onsdag den 3. til 7 januar 2018
Sted: Gøteborg
Hold: U11, U13, U15, piger
Pris: ca. 1.000 kr. (aftensmad, morgenmad, frokost + overnatning)
Tilmelding: Holdsport
Gothia Cup er Nordeuropas største internationale turnering i floorball og spilles i
Gøteborg i perioden den 4 - 8. januar 2017.
Der deltager 450 hold, med 10.000 deltagere fra 8-10 lande.
Turneringen er kendt for at være det største man kan opleve som ungdomsspiller i
Nordeuropa. Klubben deltog sidste år for første gang i turneringen og det var en så stor
succes at vi tager afsted igen
Praktik:
•
•
•
•
•

Kørsel tog.
Busser og sporvogn i Gøteborg er med i prisen
Deltagergebyret er incl. 10 måltider mad og overnatning (kørsel til Gøteborg er
ikke inkluderet, men en pris findes når vi har et større overblik)
Overnatning er på skoler
Vi tager afsted onsdag eftermiddag (efter skole) og kommer hjem søndag aften

Landsstævne
Tid: weekenden den. 6 til 7 april 2018
Sted: Ringsted (kan ændres)
Hold: U5, U7, U9, U11, U13, U15, piger
Pris: ca. 750 kr. (aftensmad, morgenmad, frokost + overnatning)
Tilmelding: Holdsport
Landstævnet er årets største begivenhed for alle ungdomsspillere. Til landsstævnet
mødes 1.000 spillere fra hele landet til floorball og social samvær. Alle holdene
ankommer fredag aften, mens selv turneringen starter tidligt lørdag morgen med kampe
hele dagen. Lørdag aften er der en række fælles aktiviteter på tværs af holdene.
Søndag formiddag spilles slutspil og placeringskampe (kampe for alle).
Praktik:
•
•
•
•

Kørsel bil
Deltagergebyret er incl. morgenmad, frokost, og morgenmad, samt overnatning
Overnatning er på skoler
Vi tager afsted fredag eftermiddag (efter skole) og kommer hjem søndag aften
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Kidz liga turneringer
• Tid:
o 24. september kl. 10-13 (Hørsholmhallen)
o 10. december kl. 10-13 (Hørsholmhallen)
o 18. februar kl. 10 – 13 (Hørsholmhallen)
o 27. maj kl. 10-13 (Hørsholmhallen)
• Hold: U5, U7, U9, U11, piger
• Pris: gratis
• Tilmelding: Holdsport
Afslutningsfest
• Tid:
o Lørdag den 9. juni kl. 15-18 (Hørsholmhallen)
• Hold: Alle
• Pris: gratis
• Tilmelding: Holdsport
Vi starter med at spille en miniturnering på 4 baner, hvor spillerne bliver inddelt i rækker
efter årgang. Kl 17.00 er der fælles spisning hvor forældre, søskende er velkommen til
at deltage. Der vil blive uddelt medaljer for bedste kammerat, årets topscore og bedste
spiller for de enkelte hold.
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