
Prøv kræfter af med

Program for aftenen tirsdag d. 18. februar:

Kl. 18 – Velkomst med sandwich og øl/vand

Oplæg:
- Historie bag kørestolsrugby
- Kørestolsrugby internationalt og i Danmark
- Det danske landshold i kørestolsrugby ( evt. 1-2 spillere fra landsholdet )
- Introduktion til kørestolsrugby ( stolene, banen, kamp, taktik )

Kl. 18.30 – Turnering

Kl. 21 – Sejrsceremoni, og tak for i aften
Pris:
Køb et firmahold for kr. 1.500,- pr. hold (med 2-3 deltagere fra din virksomhed – og to 1. div. spillere).
For kr. 600 kan du også købe en enkelt plads på et hold, som vi sammensætter (her vil der også være 1. 
div. spillere på holdet)
 
Du kan også bare deltage som tilskuer for kr. 100 incl. sandwich og øl/vand

Tilmelding sker på mail til Karsten Geertsen: kg@odderhaandbold.dk

KØR MED/MOD VORES 1. DIVISIONS SPILLERE

Kom til en anderledes og sjov sportsaften sammen med vores 1. division spillere. 

Tirsdag den 18. februar har vi i samarbejde med Qufora Egmont Open lavet en aften, hvor I kan komme 
ud og prøve en andeledes, sjov og action fyldt sport – kørestolsrugby - sammen med vores 1. divisions-
spillere – samt støtte et stort lokalt event. 

Vi spiller en lille turnering med hold, der hver især består af 2 af vores 1. divisionsspillere og 2-3 fra vores 
sponsorvirksomheder eller bestyrelsen. 

Vores aften er opvarmning til en stor international kørestolsrugby turnering i Hou den 27. – 29. marts. 
Det er en turnering for både klub- og landshold med ca. 15 forskellige nationaliteter. Det er en af de 
største turneringer i sporten med en masse glade deltagere, som tilbringer 5 dage i Hou på Egmont 
Højskolen.



Funfact:
Kørestolsrugby blev udviklet i slut-70’erne i Canada som et alternativ til fysisk handicappede, der ville have et 
holdspil med bold, fart og taktik. 

Kørestolsrugby har siden bredt sig til det meste af verden som en steppebrand, og kom til Danmark i starten af 
90’erne. Siden da har kørestolsrugby i Danmark udviklet sig kraftigt, og har i dag 6 klubber med godt 100 
medlemmer og mange flere på vej. 

Det danske landshold i kørestolsrugby vandt her i 2019 sølvmedaljer til EM, og er dermed kvalificeret til De 
Paralympiske Lege i Tokyo 2020.

Vis omverdenen at I også bakker op om handicapidræt.
 
Qufora Egmont Open tilbyder alle virksomheder kan få deres logo med i vores programhæfte, som deles ud til 
alle deltagere og tilskuere. Derudover hænger vi plakater op i hallerne, hvor jeres logo også kommer på.
 
Denne lokal opbaknings pakke koster 2.500 kr.

Se mere her: www.egmontopen.dk
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