


Powerchair Floorball er en el-kørestolsdrevet sport med 
fart, tempo og taktik. Sporten kan som udgangspunkt 
spilles af alle med et fysisk handicap, der lever op til 
det officielle mindstehandicap defineret af Parasport 
Danmark, og sporten kan dyrkes af alle aldersgrupper. 
Sagt på en anden måde: Vi har plads til alle!

Spillere med mindre funktionsnedsættelser benytter 
ofte almindelige floorballstave, mens spillere med lidt 
mere omfattende funktionsnedsættelser ofte benytter en 
speciel fastmonteret stav på stolen. 

I Powerchair Floorball er der fem spillere på banen fra 
hvert hold, og kampene afvikles over 2 x 20 minutters 
effektiv spilletid.

Der benyttes særlige sportsstole, der er bygget til 
formålet. Det er dog muligt at benytte sin egen stol i 
starten, eller forhøre sig hos de enkelte klubber om 
muligheden for at låne en stol indtil man får sin egen 
sportsstol. Klubberne er meget behjælpelige med at 
ansøge kommunen om støtte til køb af egen stol.

Aktuelt har vi klubber i Aalborg, Aarhus og Rødovre, og 
vi er altid på udkig efter nye spillere.

Så hvis du synes, at det lyder interessant, eller er du 
nysgerrig på at se og høre mere, så kontakt endelig den 
klub tættest på dig via nedenstående kontaktpersoner. 

Du er også velkommen til at besøge os på Facebook 
på https://www.facebook.com/powerchairfloorballdk 
hvor du kan se en masse billeder og videoer af vores 
fantastiske sport.

IH Aalborg: 
Kontaktperson: Mads Larsen

Telefonnummer og e-mail: 60 18 08 27 – rollingmads@
gmail.com

Adresse og træningstider: Teglgårds Plads 1, 9000 
Aalborg – Hver torsdag kl. 16.00 – 18.00.

GIF Orient: 
Kontaktperson: Dorte Berenth 

Telefonnummer og e-mail: 20 13 33 46 – d.b.@mail.
tdcadsl.dk 

Adresse og træningstider: Rødovre Parkvej 425, 2610 
Rødovre – Hver tirsdag fra kl. 19.00 – 22.00.

LAVIA Aarhus:
Kontaktperson: Alexander Ibsen 

Telefonnummer og e-mail: 30 26 66 12 – 
alexanderibsen93@gmail.com

Adresse og træningstider: Janesvej 2, 8220 Brabrand – 
Hver fredag fra kl. 16.00 – 18.00.

Søger du et mere socialt og aktivt  
idræts- og fritidsliv? Er du til fart, 
action, taktik og socialt sammenhold? 
Frygt ej. Vi har lige tilbuddet til dig. 


