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Velkommen i
Floorballklubben
Holbæk Bombers

Medlemskab
Kontingent pr. sæson
Børn (0-17 år):  375,00 kr.
Voksne (18-99 år): 500,00 kr.
Husstand:  800,00 kr. *
Passiv:   50,00 kr.

* Det er muligt at betale et samlet kontingent 
for hele husstanden til kun 800,00 kr. årligt.

Indmeldelsesgebyr (én gang)
Børn (0-17 år):  150,00 kr. **
Voksne (18-99 år): 300,00 kr. ***

** I bytte for dit indmeldelsesgebyr får du ud-

*** I bytte for dit indmeldelsesgebyr får du et 
gavekort på 400,00 kr. til Copenhagen Floor-
ball Center.

Betaling
Spar Nord, Holbæk: 9040-4575388081
eller online via http://bombers.nemtilmeld.dk

Kontakt
Mail
info@holbaekbombers.dk

Web
www.holbaekbombers.dk

Sociale medier
www.facebook.com/holbaekbombers
www.twitter.com/holbaekbombers
www.instagram.com/holbaekbombers

Træning og kampe
Alle klubbens hold træner på Holbæk Semi-
narium, Seminarieparken 2, 4300 Holbæk.

Herreholdet og Junior Bombers spiller deres 
hjemmekampe i Bjergmarkshallen, Bispehøjen 
2, 4300 Holbæk.

Vi benytter Holdsport.dk som tilmelding til 
træning og kamp. Spørg din træner, hvordan 
det virker.

Bestyrelsen
Karina Karl, formand
 Mail: formand@holbaekbombers.dk
Peter Knudsen, kasserer
 Mail: kasserer@holbaekbombers.dk
Ole Hallenberg, sekretær
Anette S. Petersen
Jens Albagaard

Events
Holbæk Bombers arrangerer diverse events, 
hvor der kan blive brug for medlemmernes og 
forældrenes hjælp. Vi bruger især en del tid 
på at arrangere:
- Nordvestsjællands Floorball Summercamp
- Holbæk Floorball by Night
- Skolernes Floorballdag
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Herrer Damer Ungdom

Trænere

Jannick Mortensen
40 50 33 45 / herre@holbaekbombers.dk

Anders Fangel Hansen, Herre Motion
42 95 46 67 / anders_fangel@hotmail.com

Træningstider

Mandag kl. 20-22 (vægt på taktik og teknik)
Onsdag kl. 20-22 (vægt på kamptræning)
Onsdag kl. 20-21 (Herre Motion)

Lidt om holdet

Holbæk Bombers er klubbens seniorhold for 
herrer. Holdet består af både erfarne og uer-
farne spillere. Træningen lægges an, så der 
er plads til alle – og der lægges stor vægt på 
det sociale aspekt. Som nybegynder kan man 
med fordel starte på Herre Motion.

Kampe

Holbæk Bombers deltager i Danmarksturnerin-
gen 2015/2016 i Serie 1, Øst, kreds 1.
Hjemmekampene spilles i Bjergmarkshallen i 
Holbæk.

Kørsel til udekampe

Ved kørsel til udekampe betaler man 30 kr. til 
chaufføren, når man kører med. Betaling fore-
går samme dag som kampen og sker enten 
kontant eller via Mobile Pay/Swipp.

Trænere

Anette S. Petersen
51 70 17 16 / lady@holbaekbombers.dk

Mathias Korsholm Mathiesen
22 13 11 02 / lady@holbaekbombers.dk

Karina Karl, Dame Motion 
51 91 30 21 / formand@holbaekbombers.dk

Træningstider

Mandag kl. 20-21 (Dame Motion)
Tirsdag kl. 20-21.30

Lidt om holdet

Lady Bombers er klubbens seniorhold for 
damer. Holdet består af både erfarne og 
nybegyndere. Træningen lægges an, så der 
er plads til alle – og der lægges stor vægt på 
det sociale aspekt. Som nybegynder kan man 
med fordel starte på Dame Motion.

Kampe

Lady Bombers deltager ikke i turnering, men 
spiller træningskampe i ny og næ - og delta-
ger normalt ved 3-mands DM.

Kørsel til udekampe

Ved kørsel til udekampe betaler man 30 kr. til 
chaufføren, når man kører med. Betaling fore-
går samme dag som kampen og sker enten 
kontant eller via Mobile Pay/Swipp.

Trænere

Thomas Lentz, U11
61 46 02 71 / junioru11@holbaekbombers.dk

Thomas Kielberg, U13 
41 58 50 43 / junioru13@holbaekbombers.dk

Træningstider

Mandag kl. 16.30-18.00 (U11)
Mandag kl. 18.15-19.45 (U13)

Lidt om holdene

Junior Bombers er klubbens hold for børn og 
unge. Der er børn i alderen 8 til 14 år i øjeblik-

Vi har opdelt træningen i et U11-hold og et 
U13-hold for at give alle børnene den bedste 
mulighed for at udvikle sig.

Kampe

Junior Bombers deltager i Danmarksturnerin-
gen 2015/2016 i hhv. U11 Flex og U13 Flex. I de 
særlige Flex-rækker kan man deltage med 
blandede hold af både drenge og piger, og 
man må have spillere med, der er lidt ældre 
end rækken ellers foreskriver.

Der er brug for forældrenes hjælp til afvikling 
af hjemmekampe i Bjergmarkshallen samt til 
kørsel til udekampe.


