
Glädje, rekreation 
och tävlingsnerv!

En unik upplevelse för alla åldrar!



UPPLEVELSER är vad människor i vår del av världen vill 
ha mer och mer av. Våra koncept BFG Minifotbollsgolf och 
SCE Sportchansen har bägge väckt stor uppmärksamhet 
och växer. Till en liten peng kan man investera i en an-
läggning, som ger stora värden – både upplevelse-, aktivitets- 
och resultatmässigt.

SCE Sportchansen är nytt sedan 2015 och vi har 
levererat vår första anläggning till Helsingborgs Stad, 
en aktiv idrottskommun pigg på innovationer! Här kan 
man prova på 6 olika sporter och konceptet kan an-
passas till varje kunds specifika behov. På skolgården, 
spontanidrottsplatsen eller konferensanläggningen.

BFG Minifotbollsgolf startade för drygt 10 år 
sedan och har utvecklats hela tiden. Nu har vi tagit 
ytterligare grepp för att utveckla konceptet med nya 
hinder, nya material som gör anläggningarna mindre 
underhållskrävande och lätta att sätta upp. 

Minifotbollsgolf och 
Sportchansen – upplevelse 
och aktivitet för alla!



AKTIVITET
Minifotbollsgolf är en unik upplevelse för alla åldrar. 
Det gäller att ha kul och nå mål, det vill säga att få 
bollen i hål eller nät. Fotbollsgolf har sitt ursprung från 
Benny Sahléns tid i Hisingstads IS i slutet av 80-talet, 
så vi är originalet!
 
TÄVLINGSNERV
Det är spännande att se bollen trilla in och tävlingsmo-
mentet ger en kick när spelet är igång. Banorna över-
raskar med olika svårighetsgrader. För både amatör 
och proffs.

GEMENSKAP
Minifotbollsgolf är perfekt för företag, skolutflykter, 
föreningar, supportrar, svensexor, möhippor, konfer-
ens- och campinggäster. Världens största sport – fot-
boll, har aldrig varit hetare och intresset spiller över 
till fotbollsgolfen.

Det gäller att ha kul och 
få bollen i hålen och målen

• Enkla regler, lättstartat

• Fungerar för alla åldrar

• Passar även i kuperad eller 

• stenig terräng

• Kan vara mobil eller fastmonterad

• Kräver liten yta

• Kan användas både inom- och utomhus

Minifotbollsgolf och 
Sportchansen – upplevelse 
och aktivitet för alla!

M I N I F O T B O L L S G O L F  F Ö R  A L L A

Alla som kan sparka på en boll 
älskar att spela – och man får 
gärna kasta.



GLÄDJE
Sports Camp Event är essensen av sex sporter: fotboll, innebandy, 
handboll, basket, ishockey och tennis. Det kan tävlas som i en sex-
kamp eller fritt mot sig själv eller andra.
 
REKREATION
Flera forskningsrapporter har visat att rörelse under skoldagen 
ökar skolprestationen. Detta förstärks bland annat av en studie vid 
Göteborgs Universitet så sent som i oktober 2014.
 
TÄVLINGSNERV
Varje bana har tre svårighetsgrader och det finns 24 olika färdiga 
bandesigner. En hel anläggning kräver inte mer än 500 m2 yta. Men 
ni väljer själva hur många banor ni vill ha.

Lustfylld rörelse 
och aktivitet med 
olika sporter

M I N I F O T B O L L S G O L F  F Ö R  A L L A S P O R T C H A N S E N  F Ö R  A L L A

• Banorna påminner om minigolf, 
   men är mobila

• Kan flyttas inomhus under vintertid

• Variation med svårighetsgrad

• Banor kan kombineras hur man vill

• Variation med tre svårighetsgrader



?

Varför satsa på sportkoncepten?

 Spontanidrott ligger rätt i tiden

  Aktvitet – rörelse – lekfullhet

  Låg investeringsnivå – mycket för pengarna

  Intresset växer kraftigt– matchar bangolfen   
 mycket bra i praktiken

  Ökar antalet besökare – till gagn för alla andra   
 verksamheter på platsen

  Utmärkt till olika typer av events

  Mobila eller fastmonterade – det avgör    
 omständigheterna

  Kompletterar mycket – även vid lekplatser,   
 på bostadsområden

  Perfekt upp- och nedvarvning samt bra 
 sponsoraktivitet

 Lockar ungdomar till sporten
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Vad passar bäst för dig?



MARKNADSTRÄDET AB
Lövskogsgatan 34, SE-441 55 Alingsås

mobil +46(0)708-42 44 54, 
info@marknadstradet.se

www.marknadstradet.se

Referenser
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Vi skapar mervärden för 
våra partners

Med den nya generationen banor levererar vi efter 
knock-downprincipen (transport i platta paket). Kan 
även fås för fast montering och även med förankring 
i marken. Vi kan leverera till och med kick-off. 

För Minifotbollsgolf levereras normalt 12 av kunden 
utvalda banor och då medföljer scorekort, skyltar, 
flaggor etc. Kunden väljer sin egen färgsättning.
Vi levererar tre, sex, nio, tolv eller femton banor.

För Sportchansen levereras normalt multiplar av sex 
banor – en i varje sport, men kunden har frihet att 
välja de sporter som passar på platsen.

Banorna kan sättas upp i många sammanhang och finns 
på campingar, konferensanläggningar, skolgårdar, vid 
events, parker och köpcentra. Flera av banorna kan 
även placeras i lekparker och är då anpassade för detta 

ändamål. Vi använder miljövänligt material. Underhållet 
är förenklat i nuvarande  utförande. Banorna är mobila 
och lätta att transportera.
Finansieringslösning finns med leasing på 5 år.
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Testa oss gärna!

HELSINGBORGS STAD I GÖTEBORGS STAD I KRONOCAMPING SAXNÄS, ÖLAND I HJO CAMPING I CAFÉ NYFIKET, VEGBY

SENASTE LEVERANS

Hör bara av dig – vi kommer!


