Danmarks bedste til fodboldskak kan være fra
din kommune

Din Kommune er blandt 23 kommuner som deltager i den landsdækkende FlickBall

Cup 2017, hvor skolebørn fra 1.-4.-klasse på sjoveste vis dyster om at blive Danmarks
bedste fodboldskak-spillere.

For femte år i træk afholder Fun Learning Games danmarksmesterskabet i FlickBall, der

kombinerer leg, bevægelse og læring til fordel for skolebørnenes udvikling. Elever, pædagoger
og lærere er garanteret en uforglemmelig oplevelse i underholdningens tegn, når brætspillene
rulles ud og børnene får lov til at udfolde deres motoriske evner i samarbejde med hinanden.
Populær skoleturnering for børn i hele landet
FlickBall Cup 2017 løber af stablen i oktober med indledende skolestævner på de lokale skoler.
Vinderne herfra kvalificerer sig til landsdækkende semifinaler og finaler, hvor der dystes om
flotte præmier og titlen som landets bedste fodboldskak-spillere. Der vil derudover være
diplomer til samtlige af turneringens deltagere og gaver til alle finaledeltagere.

Der dystes i tomandshold og alle skolebørn fra 1.-4. klasse kan deltage. Der deltager ca. 10.000
børn fra hele landet, og i år er et stærkt stigende antal kommuner gået med i projektet.
Sponsoreret af kommunerne
FlickBall Cup er en non-profit turnering arrangeret af Fun Learning Games i samarbejde med

Danske Bank og 23 af landets kommuner. Takket være velvillige sponsorer og kommunernes

opbakning er det muligt for skoler og SFO’er at deltage ganske gratis. I en tid hvor skolerne er
under stort pres, er det noget der vækker ekstra stor begejstring - både hos kommuner,
skolebestyrelser og forældreråd.

"En kombination af skak og fodbold i ét og samme spil gør, at FlickBall på flere niveauer er med
til at udvikle de små grå. Og så er det fantastisk at opleve, hvordan et brætspil kan

udkonkurrere de elektroniske medier og samle børn og unge i et fællesskab, hvor leg og læring
er i højsædet og skaber en euforisk kampstemning."
– Borgmester i Holbæk Kommune, Søren Kjær.
Kreativ leg, bevægelse og læring
Omdrejningspunktet i FlickBall Cup er, at det skal være sjovt og lærerigt for alle.
●

Legen involverer kreativitet, spil, konkurrence og samarbejde.
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●

Bevægelse involverer aktivering, fin-motorik, hånd-øje-koordination samt bevægelse
omkring spillet og turneringsområdet.

●

Læring består i samarbejde, tænke et ekstra skridt frem og positiv
konkurrencementalitet.

For yderligere information kontakt:

Tim Monrad Larsen, Direktør, Fun Learning Games ApS, tlf: 40306330, e-mail:
tml@funlearninggames.dk

Lars Pedersen, Erhvervsdirektør, Danske Bank, tlf: 24971030, e-mail: l arpe@danskebank.dk
Læs mere
Hjemmeside: www.flickball.dk
Facebook: www.facebook.com/FlickBallDK
Instagram: http://instagram.com/FlickBallDK
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