FLICKBALL SØGER FODBOLDKLUBBER TIL

TALENTUDVIKLING
1. Er du tilknyttet en fodboldklub, der arbejder med ungdomsfodbold?
2. Er I på udkig efter nye værktøjer til talentudvikling?
3. Er i interesserede i ekstra indtægter til klubkassen?
Kan du svare ja til disse 3 spørgsmål, så læs endelig videre !!
LIDT OM OS
•
•
•

FlickBall arbejder med talentudvikling i fodboldklubber, helt konkret i form af
trænerværktøjer og opbyggende spil til børn og unge (U6-U14).
FlickBall afsat midler til at understøtte talentudvikling i fodboldmiljøet
Et sådant samarbejde vil være fuldt sponseret af FlickBall og vil desuden kunne bidrage
med lidt ekstra penge i "kassen", glade trænere/instruktører og glade medlemmer.

DET FÅR I TIL FODBOLDKLUBBEN
•
•
•

6 stk. FlickBall trænersæt (standard 3D Tactics). Værdi kr. 6.000. Jeres pris: kr. 0,1 stk. FlickBall Træner workshop (Brug Bolden). Værdi kr. 15.000. Jeres pris: kr. 0,1 stk. FlickBall Cup stævne for U6-U14. Værdi kr. 15.000. Jeres pris: kr. 0,-

JERES UDBYTTE
•
•
•

Unikt 3D Tactics trænersæt til trænere/instruktører (som gør det lettere, sjovere og
mere effektivt at formidle taktik)
Event for trænere/instruktører, der giver inspiration og værktøjer til spilforståelse,
taktik, samarbejde og fairplay
Event med turnering for jeres medlemmer/deltagere, hvor de i hold á 2 dyster om æren
og adgang til DM finalen

VILKÅR
•
•
•

Klubben indgår sponsoraftale med FlickBall, hvor FlickBall leverer ovenstående
I inviterer til trænerworkshop og jeres FlickBall Cup stævne. FlickBall klarer praktikken
Klubben får 50% af indtægterne fra FlickBall Cup stævnet

DET MED SMÅT
•
•

Fodboldklubben skal IKKE have penge op af lommen (dog undtaget evt.
transportomkostninger ifm events)
Vi ser gerne at sponsoratet indeholder logo og medlemstilbud på jeres hjemmeside,
mails og facebook

FÅ MERE AT VIDE
•

Video: https://www.youtube.com/watch?v=DA8A9VGibd4

•

Kig ind på: www.flickball.dk
Ring/mail på T: 7070 7690 / M: play@flickball.dk

•

Fun Learning Games ApS Ahlgade 1C, DK-4300 Holbaek, Mail: play@flickball.dk

Web: www.flickball.dk

Tel: 7070 2690

