
 

Dark Devils efterårscup 2013 

Mørke IF Floorball – Dark Devils inviterer hermed til sæsonens første stævne  

i Mørke Idrætscenter lørdag den 14. september.  

Stævnet er for U9, U11-, U13, U15 og motionister. 

Det endelige program for dagen vil afhænge af antallet af tilmeldte hold og den aldersmæssige fordeling. 

Dagens første kampe vil formentlig blive fløjtet i gang kl. 9.30. De yngste spillere lægger ud, og der spilles 

på to baner ad gangen. Når børneholdene er færdige med deres kampe ud på eftermiddagen, rykkes 

banderne ud til stor bane, og så er det de voksnes tur.  

Forventet sluttidspunkt for ungdom: ca. kl. 13.30.   

Forventet sluttidspunkt for motionister: ca. kl. 18.30. 

U-9 og U11: Der er tale om et minifloorball-stævne. Der spilles efter almindelige minifloorball-regler med 

tre spillere på banen ad gangen. Kampene afvikles af én dommer.   

U-13 og U15: Der er tale om et Kleinfeld-stævne. Der spilles efter almindelige Kleinfeld-regler. Der skal 

være 3 markspillere og 1 målmand på banen. Kampene afvikles af én dommer.  

Voksne: Der spilles efter almindelige floorballregler med to dommere på banen. 

Op til denne sæson har en række østjyske floorballklubber givet hinanden håndslag på, at vi skal have 

etableret nogle flere stævner i Østjylland, end vi tidligere har formået. En af metoderne til at nå dette mål 

er, at vi ikke går så højt op i, om alle spillere på et hold lige har den rigtige alder. Det er f.eks. o.k. at tage en 

enkelt eller to ældre spillere med på sit hold eller for et motionisthold at have nogle 3. divisionsspillere 

med. Det er også o.k. for to klubber at gå sammen, hvis de hver for sig ikke kan stille med et hold. Det 

kunne f.eks. være to klubber, der går sammen om at stille med et rent pigehold. Ring eller skriv endelig, 

hvis der er spørgsmål til dette, eller hvis I står med et halvt hold, som I gerne vil have parret med et andet. 

Vi vil gerne opfordre jer alle til at bakke op og tilmelde jer dette stævne med de spillere, I har. 

Tilmelding efter først til mølle-princippet pr. mail til knud.enevoldsen@jp.dk. Husk sidste frist er lørdag den 

7. september – men tilmeld jer meget gerne før. Endeligt program for stævnet udsendes snarest derefter. 

Stævnegebyr: Børnehold: 100 kr. Voksenhold: 200 kr. – betales kontant til dommerbordet ved ankomst. 

Forplejning: Cafeteriet er åbent hele dagen, og Mørke by ligger lige udenfor. Derudover er det muligt at 

opholde sig i Mørke Idrætscenters ungdomsmiljø, hvor man kan bl.a. fornøje sig med bordtennis, 

airhockey, pool, computerspil og almindelige brætspil mellem kampene. 

Vi tager forbehold for justeringer af ovenstående.  

Yderligere info:  

Ole Hansen, tlf. 20735426, ole.hansen7@skoedstrup-skole.dk  

Knud Enevoldsen, tlf. 30826068, knud.enevoldsen@jp.dk 

          Med venlig hilsen 

         Mørke IF Floorball – Dark Devils 
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