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 Floorballs udviklingsrejse…

- På verdensplan og helt generelt

- Floorballs udvikling i Sverige

- Floorballs udviklingsarbejde i Danmark
- Status 2014

- Bevæg dig for livet 2015-2017

- Næste fase, 2018-2020



Floorball – the unique team sport of the world

Sweden 123 125 122 119 118
Finland 43 45 47 49 51
Czech Rep. 33 33 34 37 38
Switzerland 29 28 28 30 30
Total top 4 228 231 231 235 237

All the world 273 280 284 293 297

Rest of the world 45 49 53 58 60 
16.5% 17.5% 18.7% 19.8% 20.2% 

Challenging group Europe
Germany 6 8 8 10 10
Norway 7 7 6 7 7
Denmark 5 5 6 6 6
Slovakia 3 3 4 4 4
Latvia 2 2 3 3 3
Russia 2 2 2 2 2
Estonia 2 2 2 2 2
Poland 2 2 2 1.5 1.5
Hungary 1.4 1.4 1.5 1.5 1.4
Netherlands 1 1 1 1 1

Other continents
Japan 2.2 in 2013 Korea 1.5 in 2013
Australia 1.6 in 2013 Singapore 1.7 in 2013

Players per association 2009         2010             2011          2012            2013 (in thousands)

http://www.floorball.dk/


Floorball
Antal spillere A-licens B-licens (-15 år) Mænd Kvinder
2011 119 530 36 861 82 669 88 178 31 352
2012 118 573 35 646 82 927 87 613 30 960
2013 119 260 35 451 83 809 87 770 31 490

Antal medlemmer (RF 2012)
Floorball 185 500 i forhold til…

Basketball 80 000
Fodbold 1 050 000
Håndbold 100 000
Ishockey 109 000
Volleyball 8 400 (OBS licenser)

De største SF i øvrigt – antal medlemmer
Atletik 503 000 (OBS – Friskis o Svettis…)
Golf 491 000
Gymnastik 210 000
Korpen 208 000
Ridsport 150 000



Floorball i Sverige

Floorballs historik og vækst:
1970-tal: ”Fritidshjem”, mere leg end spil…

1981: Svenska Innebandyforbundet stiftet (sektion i Landhockey, 15 foreninger)

1985: Medlem i Riksidrottsforbundet (som eget SF, nr 58 i RF, 165 foreninger)

1990: Stærk vækst – fra 2 500 til 25 000 spillere (flere end 1 000 foreninger)

1996: Første VM-finale, Sverige-Finland med over 15 000 tilskuere i Stockholm!

2000-tal: Cirka 1 250 foreninger med 120 000-130 000 licenserede spillere

2012-2013: 1 030 foreninger og cirka 120 000 licenserede spillere

Cirka 500 000 svensker dyrker floorball i foreninger, på skoler og arbejdsplatser…

Aktuel status i SF: Cirka 80 MSEK i balanceret budget med 35 ansætte personer



Floorball i Sverige

Vigtigste faktorer til udviklingen ud fra Svenska Innebandyforbundets rolle:

Foreningsudvikling med bestyrelserne som målgruppe – organisationsudvikling
kontinuitet og virksomhedsplaner gennem tydelighed og attraktion (stærke lokale 
udviklingsaktører)

Godt samarbejde med SISU Idrottsutbildarna (uddannelse i SF og foreninger)
Regionale og lokale uddannelsestilbud omkring generelle udviklingsbehov i foreningerne (SDF)
spilleruddannelse, træner- lederskab, policys, forældreroller, bestyrelser mv.

Udfordrer sig selv til udvikling og gerne i førende samspil med andre (RF, andre SF, kommuner 
mv.) attitude – målsætninger – tålmodighed i planer…

God PR-strategi (internt og eksternt) om at floorball er enkelt, billigt, og med stærke kørende 
udviklingstiltag over tid.
Se regional/lokal initiativ ovenfor, LTAD-inspiration, omlægning af træneruddannelser mv.



Hvad er vigtigst?

Aktiviteter

Strategier

Visioner/ Mål

Værdier

Idé 

http://www.floorball.dk/


Titanic - Isbjerg

http://www.floorball.dk/


High Performance System

Floorball activities and training culture

Base Recruiting concepts – more players/members

Progression  15-17 years Progression 17-19 years

Senior/elite

CLUB DEVELOPMENT

Organizational development

Board coordinate goals and plans

firmly established in club

Coach- and leader
educations/development

Branding
Communication
Media 

http://www.floorball.dk/
http://www.floorball.dk/


HVORDAN? evaluering opfølgning

vision

mål strategi

--------------------------------------------------------------------------------

aktiviteter - handlingsplan

hvordan?  hvem? hvornår?

værdier

idé

HVAD?

Udviklingsproces - foreningsplan

analyse
udvikling

http://www.floorball.dk/


Forøg og Formindsk 

.

Floorballs unikke fordele -
potentialer

▪ Det er billigt
▪ Meget fleksibelt i sin organisering
▪ Nemt at gå til for begyndere
▪ Effektiv træning fra starten 

”Spillet rummer en unik kobling af spilleglæde, intensitet og 
begrænsede tekniske forudsætninger” (Visionsrapporten juni 
2014)



nede og 

Bevæg dig for livet 
Floorball

1. Målsætninger, status 
og erfaringer. 

2. Strategier og 
realisering af potentialer.

3. Ressourceoptimering 
og acceleration.



Forøg og Formindsk 

.

Bevæg dig for livet – Floorball

Målsætninger 2015-2017 ”50 + 50”- effekten

2015:
Udvikling af 3-4 floorballkoncepter (Resultat, 4 koncepter findes)

25 samarbejdsaftaler som spydspidsforeninger (Resultat 30 stk.)

12 nye floorballforeninger – (Resultat, 32 stk. brutto, 22 stk. netto)

Medlemsvækst til i alt: 8.000 medlemmer, 130 foreninger (Resultat 6.409 stk. = + 445 stk. 
– 131 stk. foreninger)

2016:
Nye samarbejdsaftaler som spydspidsforeninger på vejen mod 50 stk. 
(2 nye klare, 3-4 i proces)

18 nye floorballforeninger (Status er lige nu 32 stk. nye i 2016)

Medlemsvækst til i alt: 9.500 medlemmer, 150 foreninger.



Forøg og Formindsk 
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Bevæg dig for livet – Floorball

Forts. målsætninger 2015-2017 ”50 + 50”- effekten

2017:
50 stk. samarbejdsaftaler som spydspidsforeninger på plads. 

20 nye floorballforeninger, 50 stk. i alt. 

Medlemsvækst til i alt:11.000 medlemmer, 180 foreninger.



Forøg og Formindsk 

.

Floorballkoncepter – her findes 
noget for alle ☺

Der findes lige nu 3 slags koncepter indenfor BDFL Floorball:

- MotionsFloorball (for alle, inklusive Floorball60plus)

- SkoleFloorball

- FamilieFloorball



Forøg og Formindsk 
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En udviklingsrejse…
Strategier der viser vejen frem 

3 hovedstrategier skal være bærende elementer for floorballs vækst i Danmark: 

- Kommunikation: ”Udbrede kendskabet til floorball - i hele landet”

- Kompetenceudvikling: ”Forankre floorballs potentialer og store fordele – til 
mange forskellige målgrupper”. 

- Organisation:  ”Binde sammen nationale, regionale, lokale aktører – gennem 
samarbejdsløsninger/aftaler

Aktivitetsudvikling (koncepter Floorball Danmark) + 
forenings/organisationsudvikling (DGI med bestyrelser) = medlemsudvikling



Forøg og Formindsk 
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Floorball skal vende sig ud til 
samfundet!

Floorball Danmark (fra 21. maj 2016, tidligere Dansk Floorball 
Union)

Love: § 1 stk. 5: 
- at være et kompetencecenter der producerer, indsamler, behandler og formidler 
viden og erfaringer inden for floorball.

Vores overordnede fokusområder:
- Bevæg dig for livet
- Stævner
- Danmarksturneringen (inkl. dommere)
- Sport – Landshold, spillere og trænere
- Kommunikation



•

Sådan arbejder vi med rekruttering af 
medlemmer?

 Ressourcer

 Resultater

 Refleksioner 



•



•



•

Bevæg dig for livet styrker vores 
prioriteringer 

Ressourcer 
2.5 stillinger i Floorball Danmark (1.0 egenfinansieret, 1.5 
projektfinansieret).
- projektledelse, udvikling, kommunikation, administration

½- årsværk i seks DGI landsdelsforeninger (3 stillinger i 
alt).

Cirka 500.000 kr. per år til udviklingspulje, udstyr, møder, 
uddannelser, markedsføring. 



•

Bevæg dig for livet hjælper os at holde fokus 
i hverdagen

Resultater 2014 2015 2016
0-12år 230 – 1.273 314 – 1.297 414 – 1.583

13-18 år 186 – 763 192 – 938 218 – 1.049

19-24 år 207 – 629 222 – 641 201 - 611

25-59 år 680 – 1.949 712 – 1.978 1.021 – 2.396

60+ 20 – 27 31 – 84 54 - 178
--------------- ---------------- ---------------------

I alt:         5.964 stk. (109 IF)         6.409 stk. (131 IF)  7.725 stk. (166 IF)
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REKRUTTERING - Refleksioner 2015 - 2017

 30 - 50 stk. spydspidsforeninger som lokale og regionale 
udviklingsaktører.

- 2- årige udviklingsaftaler med mål og handleplaner vedr. 1-2 
floorballkoncepter. 

 Samarbejdet med DGI
- Foreningsudvikling, uddannelse, nye foreninger/floorballafdelinger, 

lokale netværk. 

 MotionsFloorball er vores guldæg!
- Nem og tilgængelig aktivitet for ALLE. 
- Role models - f.eks BK Skjold (seniorer/ældre mænd). 
- Fysisk måling og forskning (10-12 ugers forløb), sundhed og    

netværk/kontakter. Samarbejdet med Center for Holdspil og 
Sundhed ved Københavns Universitet. 

 Udbredelse af kendskabet til floorball til andre ”samfundsaktører”. 

”Floorballtraditionalister” er på vej at blive vores bedste 
motions- og rekrutteringsambassadører…



Forøg og Formindsk 
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Bevæg dig for livet fase 2, 2018-2020:

- Kvalitet 

- Samarbejde

- Acceleration

RESSOURCEOPTIMERING:
Hvordan kan vi få økonomi – udvikling – administration/drift til at 
hænge godt sammen ifølge en Floorballmodel 2.0? 



•

Strategispor 1: Bevæg dig for livet 2018-2020

 Vi vil fastholde projektets grundstruktur sammen med DIF og 
DGI.

 Vi vil finde veje til at blive mere landsdækkende via vores 
DGI- samarbejde. 

 Vi vil satse maksimalt på MotionsFloorball, som også 
inkluderer rekruttering og fastholdelse af teenagere, udover 
den helt centrale BDFL- målgruppen, voksne motionister. 



•

Spydspidsforeninger i dansk floorball

Erfaringer bagudrettet – refleksioner i nutid – overvejelser 
fremadrettet

 Foreninger som vil udvikle sig selv og gerne ser sig som en lokal 
udviklingsaktør. 

 Foreninger som vil bidrage til floorballs vækst og udbredelse (regionale 
samarbejder)

 Foreninger som vil sprede de gode budskaber omkring floorballs ”unikke 
fordele”, især MotionsFloorball. 

Forventninger på spydspidsforeningerne? 
Spydspidsrollen indebærer at foreningen skal have en grundlæggende vilje til at 
udvikle sig som floorballforening. Foreningen skal også kunne fungere som en 
inspirator/ambassadør, og være åben for at tage initiativer i som omegn, alt for 
at også hjælpe andre foreninger og aktører til at komme i gang med floorball. 
Dermed bidrager spydspidsforeningen til at kendskabet til floorball udbredes 
rigtigt meget, og at floorball forhåbentlig startes op mange forskellige steder. 



•

Initiativpulje for spydspidsforeninger sæson 2017-2018 

12 timers udviklingsforløb (foreningsudvikling + aktivitets/floorballudvikling) 
for foreningens bestyrelse, (gælder også f.eks. strategigruppe, 
arbejdsgruppe, projektgruppe, med forankring til den samlede bestyrelsens 
arbejde. 

Nye spydspidser – ”gratis” i 2017-2018 (værdi 6.000-7.000 kr.) 
Etablerede spydspidser – koster 2.000 kr. for et samlet forløb (BDFL-
visionsprojekttilbud)

Initiativet eller satsningen
 Beskrivelse af målgruppefokus.

 Eventuelt samarbejde med anden organisation som har direkte kontakt til 
målgruppen (f.eks. Dansk Skoleidræt, Firmaidrætten, Ungdomsringen, 
Ældresagen m.fl).

 Aktivitetsform/er der omfatter ambition/målsætning om antal nye 
medlemmer. Kan f.eks. være stævner, ”projekt/træningsforløb”, kom-og-
prøv- aktiviteter/åbent hus- arrangementer. 

Pulje: 2.500 kr. – 5.000 kr. til udstyr, leje, markedsføring, ev. instruktør  
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