
                     
 
PM: Fistball EM kommer til Sønderjylland i januar 2023 
European Fistball Association (EFA) afholder EM på dansk grund for første gang i fistballens 
historie. U19 dame- og herrehold fra Italien, Østrig, Tyskland, Danmark og Schweiz kæmper om 
den europæiske fistball-krone den 7. og 8. januar 2023 i Kruså/Krusau. 
På grund af et afbud fra den oprindelige arrangør af EM fik Team Denmark Faustball 
muligheden for at være vært for U19 European Fistball Championship (mænd og kvinder) i 
Grænsehallerne i Kruså med kort varsel. Arrangør er European Fistball Association (EFA). 
Uffe Iwersen fra Bund Deutscher Nordschleswiger siger: ”Denne mulighed blev grebet, fordi et 
europamesterskab giver fistballen i Sønderjylland og Danmark et ordentligt skub. Derudover 
kan arrangementet kvalificere Sønderjylland som et sted for fremtidige store fistball-
begivenheder.” 
 
Fakta 
EM afholdes i Fritids- og aktivitetscentret Grænsehallerne i Kruså i dagene 7. og 8. januar 2023. 
European Fistball Association (www.efa-fistball.com) er det europæiske fistball-forbund 
grundlagt i november 2015, som alle europæiske fistball-forbund er tilsluttet. 
 
Faustball i Danmark 
Fistball har en årtier lang tradition i Sønderjylland. Denne tradition blev især dyrket af det tyske 
mindretal i Nordslesvig. 
Traditionen blev genoplivet i 2016 af Deutscher Jugendverband für Nordschleswig og Bund 
Deutscher Nordschleswiger. 
Siden da er der sket meget i Nordslesvig: På klubniveau deltager junior- og seniorhold i 
forskellige DFBL-ligaer som Team Nordschleswig. 
Som det danske landshold deltager mænd, kvinder og juniorer i VM og EM som Team Denmark 
Faustball. 
En opskrift på succes for denne spændende udvikling er arbejdet med unge, som blandt andet 
fremmes i samarbejde med de tyske skoler og idrætsklubber i Sønderjylland. Eksempelvis 
afholdes danske børn/ungdomsmesterskaber på klub- og skoleniveau. Målet er yderligere at 
fremme Faustball i Nordslesvig og i det øvrige Danmark. 
 
Team Nordschleswig | Team Danmark fistball online: 
www.facebook.com/teamnordschleswig, 
www.instagram.com/teamnordschleswig_teamdenmark 
 
Alle oplysninger om EFA 2023 FISTBALL U19 EM på tysk, dansk og engelsk på: www.fistball-
euro.dk 
Billetter: https://www.bdn.dk/buchen?event-id=103900 
Hvad er fistball? https://www.youtube.com/watch?v=eianLufXGtM 
 
EM Trailer (Download): 
https://www.dropbox.com/s/3xjje123u257lng/EM%20Trailer%20v1.mp4?dl=0 
Logo (Download): https://fistball-euro.dk/download-logos/ 
 
Pressebilleder - Kreditering: Uwe Spille (Download): 
https://www.flickr.com/photos/uwe_spille/51876559652/in/album-72177720296632147/ 
https://www.flickr.com/photos/uwe_spille/51877605333/in/album-72177720296632147/ 
https://www.flickr.com/photos/uwe_spille/51961738242/in/album-72177720297639452/ 
https://www.flickr.com/photos/uwe_spille/52482569577/in/album-72177720303481356/ 
 
Yderligere oplysninger: Uffe Iwersen, +45 61223586, iwersen@bdn.dk 
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