Viborgs fodboldkampe skal vindes med hovedet
FK Viborg er eliteoverbygning for ungdomsfodbolden i Viborg FF og seneste skud på
stammen af fodboldklubber, der har indgået en klubaftale med Fun Learning Games
om brug af FlickBall som taktisk træningsredskab.
Viborg er en stolt og traditionsrig fodboldby med mange år på bagen i dansk topfodbold. Det er
derfor endnu en blåstempling af FlickBall-konceptet, at Fun Learning Games har indgået en
klubaftale med FK Viborg om integrering af FlickBall i klubbens taktiske forberedelser til træning
og kamp.
Blandt landets bedste
FK Viborg er en eliteoverbygning for en række lokale fodboldklubber i Viborg og omegn og
fungerer som ungdomsafdeling for Viborg FF, som de seneste to sæsoner var at finde i Alka
Superligaen. FK Viborg tæller hold fra U13-U19 og har siden 2015 vundet de landsdækkende
U17 og U19-divisioner fire gange.
Henover sommeren har klubbens trænere benyttet FlickBall-redskabet til taktisk træning og
oplæg, samt relevant fodboldfaglig pauseunderholdning til ungdomsturneringer,
turneringskampe og træningspas.
”FlickBall giver en helt ny dimension til den taktiske træning med ungdomsspillere. Spillet
skaber både stor forståelse for fodboldspillet og medspillerne og er dermed et effektivt redskab
til at træne taktik og styrke relationerne på holdet,” FK Viborg U14-træner Morten Emil
Christensen.
Tjen penge til klubben
FlickBall er et fodboldskakspil oprindeligt udviklet i samarbejde med skoler og fodboldklubber
med henblik på at skabe et læringsspil, der både er sjovt, underholdende og udviklende.
Tidligere på året lancerede Fun Learning Games en træningsmanual, der benytter FlickBalls
3D-spilleplade til taktisk fodboldtræning og sidenhen har også et klubkoncept set dagens lys.
Her får klubberne udover muligheden for at forbedre sine spilleres taktiske fodboldforståelse
penge til klubben ved salg af FlickBall-spil til medlemmerne, der selv kan erhverve det
underholdende brætspil til rabatpris.
Klubaftalen kan let og hurtigt aktiveres på FlickBall’s hjemmeside og tæller udover FK Viborg
allerede også blandt andre Holbæk B&I, Vordingborg IF og Stenløse BK.
For yderligere information kontakt:
Tim Monrad Larsen, Direktør, Fun Learning Games ApS, tlf: 40306330, e-mail: tml@funlearninggames.dk
Læs mere
Hjemmeside: www.flickball.dk/think-football
Facebook: www.facebook.com/FlickBallDK
Instagram: http://instagram.com/FlickBallDK
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