
Få en unik sportsoplevelse som tilskuer til holdsporten Goalball og støt
børn/unge med synshandicap.  

Goalball er en hurtig, krævende og sjov holdsport, der stiller 
ekstraordinære krav til spillernes taktiske sammenspil, tekniske evner og
mod – de spiller uden synet. 

For første gang afholdes Super Goalball Event den 11. september 2021,
hvor du kan opleve Danmarks landsholdsspillere i et nervepirrende
opgør om trofæet. 

I den tilstødende hal skal børn og unge med synshandicap og seende
sammen prøve kræfter med Goalball for første gang – udvikle holdånd 
og tekniske færdigheder. 

Det sker til Super Goalball Event 2021 
09:30: Fælles ’’Kick-off’’ 
10:00-12:00: Se indledende kampe for landsholdsspillerne i den ene hal,
eller lær om Goalball sporten i den anden hal. 
13:00-14:00: Pause med show - genopfyld depoterne i madområdet. 
14:00-16:00: Fortsættelse af ligakampe for landsholdsspillerne. Nye spillere
skal spille kamp for første gang. 
16:00-16:45: Grin og gode ’’røverhistorier’’ fra tidligere Goalball stjerner. 
16:45-17:00: Overrækkelse af trofæ til vinderholdet af ligakampene. 

Hvorfor Super Goalball Event? 
· Støt børn/unge med synshandicap til positive sportsoplevelser – din entré
pris går til at lave nye Super Goalball Events.
· Oplev Danmarks landsholdsspillere i aktion – giv dem en uforglemmelig
dag med din opbakning. 
· Få en unik oplevelse med dine venner og familie med masser af sjove
indslag. 

Hvor: Elbohallen, Tingvejen 24, Taulov, 7000 Fredericia. 
Entré pris: 50,- kr. pr. person. Læs mere/tilmeld dig som publikum via
Facebook ''Super Goalball Event 2021'' eller via
www.blindmotion.dk/Supergoalballevent.
Mad og drikke kan købes i madområdet. 

Det er et af efterårets vigtigste sportsevents – invitér alle du kender
med til en uforglemmelig dag med fart over feltet. 

Vi glæder os til at se jer!

 

 Goalball spilles på
verdensplan i over 40

lande.
 

Der spilles om nationale og
internationale

mesterskaber såsom EM,
VM og Paralympiske Lege. 

 Danmarks kvinde- og
herrelandshold hører til

blandt de bedste i verden. 

I Danmark spilles der
goalball på alle niveauer,
lige fra motions- til elite-

goalball. 

 Goalball spilles af både
drenge og piger i alle aldre. 

Super Goalball Event 2021


