Fun Learning Games ApS indgår strategisk samarbejde med tysk
fodboldforbund
Fun Learning Games har indgået et samarbejde med FLVW, der er det tyske
fodboldforbunds afdeling i Westfalen om udviklingen af et taktisk træningsværktøj til
fodboldtrænere og spillere.
Fodbold vindes med hovedet. Derfor har Fun Learning Games sat sig for at skabe et enkelt og
effektivt hjælpemiddel, der kan fremme fodboldforståelse og taktisk overblik. Konceptet, der er
baseret på fodboldskakspillet FlickBall hedder Think Football og er udviklet i samarbejde med en
række fodboldeksperter i Danmark og Tyskland.
Tysklands næststørste region
Blandt samarbejdspartnerne er således det tyske fodboldforbunds afdeling i Westfalen, FLVW.
Området i Westfalen huser blandt andre 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 lige fra starten vist stor interesse for Think Football-projektet og har dermed været
en aktiv medspiller i udviklingen af Think Football-guiden, der er en introduktion til at integrere
FlickBall i leg, træning og taktiske oplæg uanset alder og niveau.
” Vi er enormt stolte af, at verdensmestrene i fodbold har taget vores Think FootBall koncept til
sig. Interessen i både forbundet og blandt trænerne har været overvældende, og det tætte
samarbejdet har klart løftet konceptet. Vi ser frem til den fælles udrulning i Tyskland,” udtaler
Tim Monrad Larsen, Direktør i Fun Learning Games ApS
Testet på trænere og spillere
Henover sommeren er Think Football blevet præsenteret for FLVW’s talenthold i alderen U12 og
U13, hvor regionens allerbedste spillere og trænere er samlet. Her har trænerne som led i Think
Football-konceptet benyttet FlickBall til taktisk træning og oplæg, ligesom spillet er blevet brugt
som relevant fodboldfaglig pauseunderholdning mellem træningspassene.
Hos FLVW er man meget begejstret for FlickBall’s taktiske muligheder, hvorfor Think Footballguiden og det medhørende FlickBall 3D Taktikbræt i dag anvendes bredt i forbundet.
FlickBall er oprindeligt udviklet i samarbejde med børnehaver, skoler og fodboldklubber med
henblik på at skabe et læringsspil, der både er sjovt, underholdende og udviklende. Det nye
samarbejde mellem Fun Learning Games ApS og FLVW er med til at udforske spillets store
fodboldtaktiske potentiale og er starten på et større samarbejde mellem de to parter.
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