BESØG GÅRSLEV
EL-HOCKEYKLUB
Gårslev Hallen,
Skolegade 14b, 7080 Børkop
Lars Fogt Andersen
3052 5048
LFA@energinet.dk
Middelfart - Gårslev, 27 min
Fredericia - Gårslev, 12 min
Kolding - Gårslev, 30 min
Vejle - Gårslev, 24 min
Horsens - Gårslev, 38 min

Gårslev
el-hockeyklub

NY ELHOCKEYKLUB
ÅBNER I GÅRSLEV

KOM TIL GÅRSLEV OG OPLEV FÆLLESSKABET
Med opstart i februar 2019 tilbydes el-hockey til børn og unge med
et fysisk bevægelseshandicap af Gårslev Gynamstikforening, Vejle.
For tilmelding, kontakt Lars Fogt Andersen på
3052 5048 eller LFA@energinet.dk.

EL-HOCKEY - EN PARASPORT FOR ALLE

El-hockey er den ultimative holdsport for børn og unge med fysisk handicap. Fælles
for dem er, at de er vilde med fart, og de sætter pris på fællesskabet og vennerne på
tværs af klubberne.
Mange spillere oplever store begrænsninger i deres kunnen i deres hverdag, men på
el-hockeybanen møder de kun forhindringer i form af mod- og medspillere, og sommetider dommeren.
El-hockey spilles af to tre-mandshold i små livlige el-kørestole, som styres af et joystick. Joysticket kan placeres forskellige steder afhængigt af spilleren. Foran har
stolen en stav fastmonteret, så det er stolens bevægelser, som afgør boldens tur
rundt på den 14x20 meter store bane. VoltHockeystolen er danskproduceret af
IMMO A/S i Vejle.
El-hockey spilles i tre divisioner. I 1. division er der høje krav til spilforståelse, teknisk
og håndtering af stolen, mens 2. og 3. division spilles i et helt andet tempo, hvor der
er plads til alle.
Læs mere op spillet på www.elhockey.dk.

HISTORIEN OM EL-HOCKEY

Salget af en sølv-tikrone, udgivet i anledningen af Kronprins Frederiks 18-års fødselsdag,
fik en væsentlig betydning i udviklingen af el-hockey, da salget gav et overskud.
I 1988 udskrevet industriminister Niels Vilhjelm en designkonkurrence., hvor arkitekten
Mogens Holm Rasmussen vandt, og den elektriske sportskørestol blev en realitet. Den
første klub blev etableret i Skive i 1989.
Sidenhen er sporten blevet udbredt til Sverige, Norge, Tyskland, USA og Canada. Siden
opstarten af el-hockey har kronprinsen sammen med IMMO A/S spillet en stor rolle i
udbredelsen af sporten til bl.a. Canada.

HVOR FINDER VI EL-HOCKEY KLUBBERNE?

El-hockey spilles under Parasport Danmark, hvor derigennem findes klubber fordelt
i hele landet. I de enkelte klubber stilles VoltHockey-stolen til rådighed for deres
medlemmer, men den kan også søges efter serviceloven §100. Alle klubber træner
minimum én gang om ugen.
Besøg en klub nær dig, og hør mere om el-hockey, og hvordan VoltHockey-stolen
fungerer. For yderlig information omkring klubber, træningstider og kontaktpersoner, gå ind på www.elhockey.dk.

KLUBBER I DANMARK
Jylland
• Aabenraa
• Gørding
• Herning
• Skive
• Aarhus
• Viborg
• Aalborg
• Gårslev
Fyn
• Odense
Sjælland og øerne
• Rødovre
• Brønshøj

INTERNATIONALE KLUBBER
•
•
•
•
•

Norge
Sverige
Tyskland
USA
Canada

