
Blackhawks’ U15 floorball drenge til Gothia Cup i Sverige 

  

Torsdag den 2. Januar kom dagen, hvor 105 Blackhawks spillere + trænere/ledere og forældre drog mod 
Göteborg til verdens største ungdoms floorball turnering. 

U15 drengene finpudsede deres ”skills” fredag den 27. Dec. og mandag den 30. Dec., hvor de spillede 
træningskampe mod et lidt ældre ”All star” hold samt vores dameliga hold med gode resultater. 

Turen derover gik fint, der var god stemning på Stena Line. Efter at være tjekket ind på skolen tog vi ud for at 
se lidt på Göteborg og få lidt at spise. 

Desværre var natten noget kold, da der var sket en fejl, og der derfor kun var leveret tynde tæpper til 
skolerne i stedet for dyner. 

Vi skulle fredag meget tidligt op – kl.06.30, da vi havde kampstart allerede kl. 09.00. Inden dér skulle der 
være spist morgenmad på skolen, transport med sporvognen fra skolen til hallen og opvarmning. 

Kampen blev en tæt kamp, men desværre lykkedes det vores modstander Tranemo IBK, at score til 
resultatet 2-1 blot 11 sek. før kampen blev fløjtet af. Vores drenge var velspillende og gav alt, hvad de 
kunne. 

U15 drengene stillede op som Boys15, hvilket er for årgang 2004. Vi har dog flere yngre spillere på holdet 
fra årgang 2005 & 2006, så vi kunne tydeligt se, at vi manglede fysikken overfor de velspillende svenske 
hold. 

Kl. 14.00 mødte vi svenske Varla IBK, efter at vi lige havde været tilbage og vende på skolen og få lidt 
frokost. Desværre var nattens kulde og manglende søvn begyndt at sætte sine spor og 2 drenge spillede 
med feber på Panodil. 

Igen er svenskerne os overlegen på spil og fysik, og vi må se os slået med 4-2. Fredag aften var vi ude og 
se nogle spændende kampe og ellers var der hygge på skolen. Vi var lovet, at der ville komme dyner kl. 
19.00, så det ventede vi på. Det trak dog ud, og først kl. 24.00 kunne vi endelig tage imod dynerne. Der var 
sent ro, men drengene kunne heldigvis sove længe, da de først havde kamp igen lørdag eftermiddag. I 
mellem morgenmaden og frokosten hyggede drengene på skolen. Efter en god nat søvn var energien igen 
god ved de fleste, så de spillede lidt fodbold på multibanen ved skolen, dog havde vi to drenge med feber, 
som slet ikke kom i kamp lørdag. 

I begge lørdagens kampe fik vi tildelt et straffeslag. I første kamp udspillede vores Oscar Bjørk totalt 
målmanden og satte skuddet helt op i krydset – FLOT! Selvtilliden var derfor god ved Oscar, så da vi i 2. 
kamp også skulle tage straffe, var det derfor nærliggende, at Oscar tog det igen. Lige inden han skulle 
skyde, blev han dog gjort opmærksom på, at vores modstander havde set hans sidste straffe trick på den 
”live streaming” som var blev lavet, så han måtte tænke hurtigt og skyde på en anden måde. Desværre 
lykkedes det keeperen at trække til den rigtige side, så desværre gik det ikke vores vej. 

Efter kampen var det hjem på skolen. Drengene skulle tidligt i seng, da slutspillet for vores del, startede 
søndag morgen kl. 09.00, så vi skulle op kl. 06.30. Vi skulle spille 1/16 dels finalen mod IBK Lund Öster, som 
var blevet nr. 3 i deres pulje. 

Vi oplevede, at det hold på mange måder nok var en lettere modstander, end de andre hold vi havde mødt. 
Desværre var vi slet ikke velspillende den dag. Flere drenge var syge, og der var ikke rigtig nogen som 
spillede op til deres maximale. Så selvom det så lovende ud til at starte med, så måtte vi tage imod endnu et 
nederlag, og var derfor slået ud af turneringen. 



Det var besluttet, at vi på U15 ville rejse hjem allerede søndag, hvis vi blev slået ud. Derfor var der booket 
Stena billetter hjem kl. 18.20. Vi tog derfor tilbage til skolen, fik lidt at spise og fik pakket alle vores ting 
sammen og afleveret vores klasselokale. Derefter tog vi i Valhalla Hallen og så lidt floorballkampe samt fik 
besøgt ”klubhuset”, som er en meget stor floorball forretning i Göteborg. Drengene valgte derefter at tage ud 
til Salming Arena og se vores U17 drenge spille ¼ finale. De kom bagefter men efter et stærkt comeback 
hev de sejren hjem. Dog kunne vores drenge ikke se hele kampen færdig, da de skulle til færgen. 

  

En del forældre havde taget turen til Sverige, så under kampene var det dejligt med hjemlig opbakning. På 
færgen hjemad blev der hygget med forældrene og spist god mad samt vundet lidt ”mønt” på 
spilleautomaterne. 

Alt i alt har det været en dejlig lærerig tur for trænere/ledere og spillere. Det lykkedes to af klubbens hold at 
hive bronzepokaler med hjem, hvilket er en meget flot bedrift af danske hold. Som holdleder er jeg stolt af 
vores U15 drenge, de spillede stort set lige op med alle de svenske hold, til trods for at kun 6 af vores 15 
spillere er fra årgang 2004 og dermed gamle nok til rækken. 

  

Nu ser vi frem til landsstævne 2020 som igen i år skal være på hjemmebane. 

  

Tak til FUF Frederikshavn, som har gjort det muligt for U15 drengene at deltage i Gothia Cup. 

Yours Sincerely/Med venlig hilsen 

  

Sanne Røntved Dahl/U15 drenge, Frederikshavn Blackhawks  

 

 
  
  



 

 

 

 



 


