Fun Learning Games
styrker fodboldprofilen
Den danske iværksættervirksomhed, Fun Learning Games ApS, har med virkning fra 7. maj
2018 ansat fodboldprofilen, Stefan Nymann Håkansson, i en nyoprettet stilling som Sports
Manager.

Stefan Nymann Håkansson, 36 år, er UEFA A-træner (og tidligere fodboldspiller) med flotte
resultater i bl.a. Brøndby og Holbæk Bold & Idrætsforening. Fodboldkarrieren er blevet
suppleret med ansættelser som lærer, underviser og konsulent.
Udover en stærk fodboldprofil kommer Stefan Nymann Håkansson således også med en stærk
faglig/pædagogisk baggrund, som matcher Fun Learning Games filosofien perfekt: udvikling
via leg og læring.
VÆRKTØJ TIL FORBUND, KLUBBER & TRÆNERE
Fun Learning Games har i samarbejde med fodboldverdenen udviklet et unikt koncept omkring
fodboldspillet FlickBall, der gør det nemmere at forstå - og forklare - fodbold. Konceptet giver
trænere og instruktører et unikt værktøj til at fremme taktisk forståelse og indlæring, samtidig
med at fodboldungdommen via leg opnår en bedre spilforståelse.
FlickBall konceptet er på kort tid blevet en fast bestanddel i en række fodboldforbund og
fodboldklubber, herunder DBU samt de tyske delstatsforbund FLVW (Westfalen) og WFV
(Wüttemberg). FlickBall kan af trænere og instruktører anvendes som intuitivt, interaktivt og
autentisk taktikbræt*, dels som et taktisk betonet fodboldspil, der stimulerer samarbejde, blik
for spillet og taktiske færdigheder**.
STYRKE FODBOLDPROFILEN
Med ansættelsen af Stefan Nymann Håkansson sætter Fun Learning Games yderligere turbo på
satsningen indenfor fodbold. Med reference til virksomhedens direktør, Tim Monrad Larsen, får
Stefan således ansvar for yderligere at styrke fodboldprofilen, internt som eksternt.
”Vi er vildt glade for Stefan’s tiltrædelse, og jeg er personligt overbevist om, at Stefan med sin
stærke fodboldbaggrund, fodboldviden og professionelle tilgang til tingene er den helt rigtige til
at hjælpe både os og vores samarbejdspartnere til at gøre det endnu bedre.”
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Stefan Nymann Håkansson får ansvar for at forankre og videreudvikle FlickBall koncepterne til
forbund, klubber og trænere.
BAGGRUND
2015:

FLG (Fun Learning Games ApS) etableres med basis i Holbæk, Danmark

2016:

FLG lancerer FlickBall som fodboldspil, herunder landsdækkende FlickBall Cup
turnering

2017:

FLG indgår samarbejde med fodboldforbund i Danmark og Tyskland omkring
udvikling af FlickBall som kombineret 3D taktikbræt og fodboldspil.
FLG kåres som årets iværksætter 2017 i Holbæk.

2018:

FLG lancerer i 2018 FlickBall 3D Tactics som integreres i træneruddannelsen i en
række forbund, herunder DBU, FLVW og WFV
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Tim Monrad Larsen
Fun Learning Games Aps
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T: +45 40 30 63 30
M: tml@funlearninggames.dk
W: www.funlearninggames.dk
F: www.facebook.com/FlickBallDK
F: http://www.facebook.com/FlickBallDE
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