
Vi er SÅ klar til forårets Ung Cup. Og naturligvis hel-
garderet mod corona. Vær med og dyst mod klasse-
hold fra hele landet, når vi giver bolden op til Ung 
Cup Høvdingebold og Motionsfloorball 2021.

Ung Cup - nu i special edition
Vi har tilpasset vores aktiviteter, så sammenholdet 
forsvarligt kan dyrkes - og vi lover, det bliver lige så 
fedt som altid! Bliv her klogere på det nye format:

Høvdingebold og Motionsfloorball i nye klæder
Vi deler klasserne op i grupper á syv elever, som skal 
dyste i fem varianter af høvdingebold og motions- 
floorball. Holdet skal score så mange point til hver 
dyst som muligt. Vinderholdet er det hold, som på 
tværs af landet har scoret flest point samlet i de fem 
aktiviteter.  

Hvor og hvornår?
Ung Cup afholdes til og med juni 2021. Da vi fortsat er  
underlagt restriktioner, er konceptet i år strikket  
sådan sammen, at vi kommer ud til jeres skole, når 
det passer ind i jeres planlægning - og corona- 
situationen.  
Vi vil indrette et fedt område med gear til de fem 
udfordringer på skolen, så  
klasserne skiftevis kan komme forbi og samle  
points til deres hold. 

Pris
Pris for deltagelse er kr. 500,- per klasse. Her kan I 
lave hold a syv personer.

Varighed per klasse 
90 min. inkl. velkomst,  
introduktion og afvikling af aktiviteter. 
 

UNG CUP

Læs mere og tilmeld jer på

www.firmaidraet.dk/ungcup

  Det skal I dyste i

- Skyd om kap
- Floorball- 
  forhindringsbane
- Floorball-pool
- Grib med velcro
- Fartmåleren



UNG CUP

Her spiller vi de indledende stævner:

• Hillerød
• Nykøbing Falster
• Aalborg
• Odense
• Horsens
• Aarhus
• Esbjerg
• København
• Kolding
• Sønderborg
• Svendborg
• Viborg
• Holstebro
• Nyborg

UNG CUP 
slutter af med 
et brag af 

en finale d. 
26. marts i Odense.

Har I spørgsmål til turneringen? 
Kontakt stævneleder Brian York på 
tlf. 20 21 25 69 eller bry@firmaidraet.dk.

Tilmeld jeres hold & find mere 
info om de lokale stævner på

www.firmaidraet.dk/ungcup

Besøg challenge zone med 
masser af gode konkurrencer 
og udfordringer, hvor du kan 
dyste i præcision, teknik, 
balance, fart og meget mere.


