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NYT FRA BESTYRELSEN

GENERALFORSAMLING
Klubben afholder generalforsamling 
onsdag den 6. marts i Sundbyøsterhallens 
tidligere cafeteria. Der er vigtige emner 
på dagsorden. Vi skal bl.a. tage stilling til 
et forslag om vedtægtsændringer og så 
skal der vælges nye bestyrelsesmedlem-
mer og formand og kasserer. 
Vi glæder os til at se jer.
Se dagsorden på hjemmesiden og læs om 
kandidaterne til bestyrelsesposterne.

FLERE DOMMERE I AKTION ER 
ET MUST
Klubbens forpligtelser med hensyn til 
at dømme hjemmekampe og eksterne 
kampe er i indeværende sæson over-
vejende blevet varetaget af en lille flok 
engagerede dommere i Hafnia.
Alexander, Marc Glentvor og Mikkel Ravn 
har alle været afsted mange gange i 
løbet af sæsonen, og det sætter klubben 
stor pris på. 
Det er dog nødvendigt, at vi får opgaven 
spredt ud på flere skuldre. Derfor vil 
klubben opfordre til at flere medlemmer 
bliver certificerede dommere fra DaFU. 
Som dommer får du, udover at blive en 
bedre floorball spiller, en god timeløn og 
fornøjelsen af at være på første parket 
til en god omgang floorball. Både D1 og 
D2 har allerede et par spillere, der har 

meldt sig klar, når DaFU 
næste gang udbyder et 
dommerkursus.

Vigtige datoer i Hafnia FC forår 2013
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6. marts Generalforsamling kl. 19.00 i 
Sundbyøsterhallens tidligere cafeteria

1./17. marts Deadline for tilmelding til turneringen i 
sæson 13/14

13. april 3-mands DM i Hvidovre
20. april DM-finaler i Valby

25.-28. april Marselisborg Cup
8. juni Afslutningsfest

Nyt fra holdene  

Dame 2: Et hold i udvikling

Træner Malene gør status for dame 2 
her inden holdets sidste tre kampe.

Det har været en udfordrende sæson 
for dame 2. Udfordringerne har vist 
sig på flere fronter, men heldigvis 
består dame 2 af en flok spillere som 
hellere end gerne tager udfordrin-
gerne op, og byder ind med engage-
ment og spillelyst. 

Først og fremmest har rammerne 
for dame 2 har været udfordrende, 
den sene træningstid mandag har 
krævet selvdiscplin fra både spillere 
og træner. Det har dog været kende-
tegnende for mandagstræningerne, 
at når først man er kommet afsted og 
igang, så glemmer man, at det er en 
sen mandag aften, man løber rundt 
på et halgulv. Den sene træningstid 
havde nok også indflydelse på den 
udfordring, som holdet oplevede i 
form af spillerafgang ved sæsonstart. 
Heldigvis er nye kommet til og den 
faste kerne har insisteret på at træne 
og spille videre. 

Endelig har resulaterne været en ud-
fordring for holdet. Holdet er gået 
fra i sidste sæson at vinde næsten 
alle kampe til i denne sæson at tabe 
oftere end det har vundet. Derfor 
var sejren mod FFK for nylig også 
en kæmpe forløsning og måske et 
lille varsel om, at flere sejre venter. 

- Jeg kan i hvert fald konstatere, at 
holdet er i udvikling. De koncepter 
og den teknik vi øver bliver oftere og 
oftere sat i spil i vores kampe. 

Der er også en fantastisk gejst på 
holdet på trods af nederlagene. 

- Jeg er imponeret over den på én 
og samme tid meget realistiske men 
også fandenivolske tilgang som spil-
lerne har til spillet og egen formåen.

- Jeg glæder mig til at lede damerne 
gennem de sidste kampe, og er helt 
tryg ved at give dem videre til en ny 
træner.  

Dame 1+2: MBC 2013 
– dette år muligvis i selskab med H3 

MBC (Marselisborg Cup) afholdes i 
Store Bededagsferien som i år falder 
25.-28. april 2013.

Klubben sender i år mindst to gode 
håndfulde damespillere af sted til 
floorball, sjov og fest. 
- Udklædningen skal være original, 
udtaler Nanna (D2) og hertil venter 
vi alle i spænding.
Koordinatorerne, Rikke (D1), Maria 
(D2) og Sofia (D1) er i fuld gang 
med at forberedelserne til det første 
MBC-møde. 
Vi ser forhåbentlig frem til en festbus 
fuld af floorballentusiaster fra Øst 
med FFK og Rødovre i 
bagagerummet.

http://hafniafloorball.dk/?p=1490
http://hafniafloorball.dk/?p=1480
http://www.facebook.com/hafniafc
http://www.hafniafloorball.dk


NYT FRA BESTYRELSEN

NY TRÆNINGSTRØJE 
– DAMERNE VIL HAVE MERE 
KLUBTØJ
Bomulden skal udskiftes til fordel for po-
lyester (og en lynlås), hvis det skal stå til 
damerne. Derfor vil vi nu gå i gang med 
at undersøge markedet. Hvis du vil have 
en trøje med, så skriv til sofia@kyndesen.
com snarest.
Derudover kan de damespillere, der vil 
købe eget spillertøj (til kampe) tilsva-
rende give en melding, da vi skal være 
et minimumsantal på ca. 10 for at få det 
i trykken.

TRÆNINGSTIDER
 MARTS/APRIL 2013
Klubben har afmeldt noget af trænings-
tiden for marts/april og derfor er træ-
ningstiderne som følger:

Gl. Valby - marts/april
Mandag 
 19-21: H3

Sundby Hal 3 - marts
Tirsdag
 17-18: Ungdom
 18-19.30: D1
 19.30-21: D2

Torsdag
 17-18: Ungdom
 18-20: D1/D2
 20-22: H1/H2/H3

Sundby Hal 3 - april
Tirsdag
 17-18: Ungdom
 18-19.30: D1/D2
 
Torsdag
 17-19: Ungdom
 19-21: Fællestræning for alle  
 klubbens seniorhold

Tiderne for maj følger senere.
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Nyt fra udvalgene

Socialudvalget lever!

Rikke (D1) er hjemvendt fra det store 
udland og tager nu sammen med 
Sina,  Maria (D2) og Claus (H3) te-
ten i Socialudvalget. 

Det er ingen hemmelighed, at ud-
valget er svækket efter stort frafald 
i løbet af sæsonen, så har du lyst 
til at give en hånd med så kontakt 
endelig udvalget. Vi glæder os til 
en afslutningsfest d. 8. juni – som 
får et mere familiepræget tema som 
”opvarmning” og fortsætter venne-
modellen, som var en stor succes til 
Vinter-vennefesten. 
Igen opfordres herrespillerne til at 
byde op til dans – tænk, vi savner jer 
sørme! Invitationen bliver udsendt 
når vi nærmer os.

Nyt fra holdene 

Dame 1+2: Spillerudvalg for D1 og 
D2

Næste sæson står allerede for døren 
og det er tid til, at alle hold melder 
ind i forhold til hvilke række de vil 
spille i i kommende sæson.

For damernes vedkommende er der 
blevet nedsat et Spillerudvalg, der 
har ansvaret for at afklare forvent-
ninger og ønsker til sæson 13/14. 
Den endelige beslutning bliver taget 
tirsdag d. 19. feb., men umiddelbart 
er der meldt klart ud, at damerne 
fortsætter med et hold i Ligaen og i 
1. division. 
Desværre er det tid til, at vi skal 
kigge efter nye trænere. Sophie og 
Malene takker af for hhv. D1 og D2, 
til stor ærgrelse, men tilsvarende 
forståelse fra holdenes side.
Vi leder derfor med lys og lygte efter 
nye trænere til damesiden. Har du 
mod på en udfordring, men samti-
dig stor fornøjelse så kontakt ende-
lig bestyrelsen eller hiv fat i enten: 
Sina (D2), Bjørg (D1), Joanna (D2), 
Mette-Marie (D1) eller Sofia (D1).

Følg klubben på Facebook.com/hafniafc og på hafniafloorball.dk

http://www.facebook.com/hafniafc
http://www.hafniafloorball.dk

