Dansk brætspil skal uddanne tyske fodboldverdensmestre
FlickBall 3D Tactics bliver fremover en fast bestanddel af den tyske træneruddannelse
i landets næststørste fodboldregion, Westfalen.
Holbækbaserede Fun Learning Games har udviklet 3D-taktikbrættet FlickBall 3D Tactics i
samarbejde med trænere og spillere i Danmark og Tyskland, og fremover er det trænerne selv,
som kan udvikle sine taktiske evner med brætspillet. Således har Fun Learning Games indgået
en aftale med det tyske fodboldforbund, FLVW, om at taktikbrættet skal indgå i
træneruddannelsen.
Europas mest vindende fodboldnation
Tyskland er forsvarende verdensmestre og Europas mest vindende fodboldnation. FLVW er det
tyske fodboldforbunds afdeling i Westfalen, der blandt andre huser storklubberne Borussia
Dortmund og Schalke 04 og har mere end 8 millioner indbyggere. Med 950.000 medlemmer
fordelt på 17.000 hold, er FLVW dermed den næststørste fodboldregion i hele Tyskland.
FLVW har været med til at udvikle FlickBall 3D Tactics, der adskiller sig fra de gammeldags
magnettavler ved at have et 3D-element, der ifølge undersøgelser i ungdomsrækkerne gør
værktøjet ideelt til at fremme fodboldforståelse samt arbejde med taktisk analyse, refleksion og
samarbejde.
Fremover vil taktikbrættet blive integreret i det tyske fodboldforbunds træneruddannelse for CLicens, hvor instruktører vil undervise i materialet og vise relevante og faglige træningsøvelser
på spillebrættet. Ved endt uddannelse vil trænerne få udleveret relevant trænermateriale og
have mulighed for at tilkøbe spillet hos sportskæden Teamsport Philipp, der er eksklusive
forhandlere i Tyskland.
"FlickBall er et fremragende værktøj. Det giver et godt overblik over hele banen og spillerne kan
nemt overføre opstillinger og øvelser direkte fra taktiktavlen til den rigtige fodboldbane," udtaler
Klaus Weiling, der er er ansvarlig for talenttrænere i DFB (det tyske foeboldforbund).
Testet på trænere og spillere
Fodbold vindes i høj grad med hovedet, og ud fra den filosofi har Fun Learning Games sammen
med fodboldmiljøet sat sig for at udvikle et værktøj, der enkelt og effektivt gør os klogere på
fodbold.
"FlickBall er det moderne taktikbræt. Her er fodboldbanen skaleret ned i bordstørrelse, hvilket
gør det nemt for alle at diskutere fodbold. Med FlickBall kan du iscenesætte træningsøvelser,
spilsituationer og bevægelsesmønstre, som er direkte overførbare til den rigtige fodboldbane,"
udtaler Tim Monrad Larsen, Direktør i Fun Learning Games ApS.
Aftalen med FLVW er endnu en blåstempling af Fun Learning Games, der netop er blevet
nomineret til Årets Iværksætterpris i Holbæk Kommune.
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Klaus Weiling, ansvarlig for talenttrænere i DFB, Westfalen, Tyskland

FlickBall 3D Tactics i brug på træneruddannelsen i Tyskland

Workshop med tyske fodboldtalenter
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Træner workshop med Holbæk Sportsakademi. Fra venstre: Christian Sloth (U13 træner i
Tuse), Morten Rutkjær (UEFA Pro licenstræner) og Klaes Egel Rasmussen (HBI træner).
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