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En unik upplevelse för alla åldrar!



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

UPPLEVELSER är vad männi-
skor 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 anläggning, som 
ger stora värden- både upplevelsemässigt, aktivitets-
mässigt och i integrationstermer.
 
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 underhåll-
skrävande och lätta att sätta upp. 
 

Testa oss gärna!



Minifotbollsgolf är perfekt för företag, skol-
utflykter, föreningar, supportrar, svensexor, 
möhippor, konferens- och campinggäster. 
Världens största sport – fotboll, har 
aldrig varit hetare och intresset spiller 
över till fotbollsgolfen. Det går även att göra 
bra affärer.
 

Alla som kan sparka på en 
boll älskar att spela.

Vi finns etablerade på 
ett flertal platser, som 
t ex:

• Café Nyfiket, Vegby

• Hjo Camping

• Skatås motionsanläggning, Göteborg

Vacker miljö, gott fika och minifotbollsgolf.

Sätt dig ned med din landskapsarkitekt 
eller ring oss direkt.

Nöje för alla – och då 
menar vi det verkligen!



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.).

Normalt ingår 12 utvalda banor med en 
leverans och då med följer scorekort, skyltar, 
flaggor etc. Vi levererar även 3, 6, 9 och 15 
banor.

Banorna kan sättas upp i många sammanhang 
och finns på campingar, konferensanläggnin-
gar, 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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Lövskogsgatan 34, SE-441 55 Alingsås
mobil +46(0)708-42 44 54, 

info@marknadstradet.se
www.marknadstradet.se

Vi skapar mervärden för våra 
partners.
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