Velkommen til
Vanløse Floorball

Kære nye floorballspiller,
Når du har deltaget i 2 prøvetræninger og har besluttet dig for at fortsætte med at spille floorball,
melder du dig ind i klubben via vores hjemmeside:

www.vanlosefloorball.dk
På forsiden i topmenuen øverst til højre under ”Bliv medlem” finder du vores forskellige hold. Din
træner eller holdleder kan fortælle dig, hvad dit hold hedder.
Under ”Tilmeld” opretter du en profil, hvorefter du kommer videre til betalingssiden.
Som medlem accepterer du klubbens fotopolitik.
På hjemmesiden kan du læse vores fotopolitik og mere om Vanløse Floorball.
Vi er en velfungerende klub med en aktiv bestyrelse, der arbejder ambitiøst og innovativt for
udvikling af floorballsporten i almindelighed, klubben og den enkelte spiller i særdeleshed.
I bestyrelsen har vi også stort fokus på de gensidige forventninger og frivillighed, da vi ikke kan være
en velfungerende klub kendetegnet ved loyalitet og sammenhold, hvis vi ikke alle på forskellig måde
bidrager til klublivet.
Vores årshjul fortæller om de aktiviteter, der er i løbet af året, og som vi håber, at du og din familie
vil deltage i, så fællesskabet styrkes. Nogle af aktiviteterne bidrager også til en forbedring af
klubbens økonomi.
Vanløse Floorball er meget aktiv på Facebook (Vanløse Floorball lukket gruppe) og Instagram
(#viervanløse). På Facebook har hvert hold sin egen gruppe. Det er en god ide, at du bliver medlem
af begge grupper og Holdsport, da det er her, at det meste af kommunikationen omkring holdet
(træning, kampe mv.) foregår.
Du møder til træning i shorts, t-shirt og indendørssko.
I første omgang kan du låne en stav af klubben, men på sigt skal du have købt din egen.
Hvis du spiller kampe for klubben i Floorball Danmarks danmarksturnering (fra U11-U17 og alle
breddehold), skal du på et tidspunkt også have købt dit eget spillertøj.
Vanløse Floorball har et fantastisk samarbejde med Copenhagen Floorball Center, hvor du kan handle
stav, sko og vores officielle klubdragt til gode priser.

www.copenhagenfloorballcenter.dk/klubshop
Velkommen til Vanløse Floorball - vi glæder os til at spille floorball med dig
Mange hilsner Bestyrelsen
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