
 

Onsdag den 6. november 2019 kl. 17 afvikles 

der firmafloorball turnering i samarbejde med 

Benløse Floorball Club og ligaholdet.  

Hvorfor firmafloorball 

Benløse Floorball Club har mange sponsorer og 

mange af Jer har endnu ikke prøvet at spille 

floorball selv. Derfor er det på tide, at alle 

firmaer nu får chancen for at prøve kræfter med 

sporten.  

 
Fælles spisning 
Vi har i samarbejde med Forni’s lavet mulighed 
for fælles spisning, inden vi går i gang med 
kampene. Der vil blive serveret Biksemad med 
rugbrød, béarnaise og rødbeder. 
Prisen er kr. 65,00 og bestilles samtidig med 
tilmelding til arrangmentet. Drikkevarer er for 
egen regning og købes i cafeteriet. 
 
Banen og tid 

Alle kampe spilles efter princippet Minifloorball. 

Det vil sige banen og målene er mindre. Et hold 

består af mellem 3-5 personer. Der er 3 spillere 

på banen ad gangen og spilles uden målmand. 

Kamplængden vil være  ca. 8 min., alt efter 

antal tilmeldte hold. 

 
Regler 

Før stævnet og i programmet for dagen vil der 

kort stå hvilket regler, der vil blive lagt vægt på 

under stævnet. 

Udstyr 

Benløse Floorball Club stiller stave til rådighed for 

stævnet. Hvert hold skal selv stå for at have ens 

spilletøj med. Der vil være mulighed for 

omklædning tæt på hallen. 

 
Program for stævnet 

Kl. 17.00: Fælles spisning 

Kl. 18.00: Stævnevelkomst 

Kl. 18.15: Første kamp 

Kl. 21.00 Slut  

Efter stævnet vil Benløse floorball Club 

overrække præmie til de vindende hold i rækken. 

Hvor og hvornår? 

Onsdag den 6. November kl. 17.00 

Ringsted Sportscenter, Tvær Alle 8, 

4100 Ringsted 

Tilmelding til stævnet 

Tilmelding til stævnet kan ske ved at kontakte 

thomas@bfcfloorball.dk senest den 30. oktober. 

Er der floorballspillere på holdet, hører vi det 

meget gerne, af hensyn til planlægningen. 

Prisen for deltagelse i stævnet vil være 550 kr. pr 

hold. Vi sender Faktura til firmaet for deltagelse 

og evt. mad. 

Der er ingen max på antal hold til stævnet. 
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