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Glädje, rekreation och tävlingsnerv!



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 anlägg-
ning, som ger stora värden- både upplevelse-
mässigt, aktivitetsmässigt och i integrationstermer.
 

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 kon-
ceptet kan anpassas till varje kunds specifika 
behov.

Lustfylld rörele och 
aktivitet på skolgården!

FOTBOLLSGOLF

HANDBOLLSGOLF



RÖRELSE
Forskare, politiker och 
lärare vittnar om behovet av 
lustfylld rörelse och aktivi-
tet för att elever ska må bra 
i skolan. Vi tror att en mer 
inbjudande och aktiverande 
skolgård är en nyckel.

AKTIVITET 
Många skolgårdar är trista, oinbjudande och grå. Sportchansen, 
Sports Camp Event kan hjälpa till att skapa en mer levande skolgård 
genom att väcka den inneboende tävlingsnervern och skapa möten 
mellan elever och grupper. Aktivering är inte minst viktigt för de 
elever kom kan ha svårt att på egen hand ha konstruktiva raster.

TENNISGOLFINNEBANDYGOLFHANDBOLLSGOLF



VI HAR UTVECKLAT IDÉN MED KNOCK 
DOWN
Detta innebär att vi får en enkel logistik, där mindre luft 
transporteras. När leveransen kommer fram till kunden 
är det enkelt att sätta ihop banorna då dessa fungerar 
som moduler.

Banorna är i tåligt material men vi rekommenderar
att vintertid förvara dessa inomhus. Där det även går
att använda dem. Skivorna är gjorda i UV-beständig färg.
Banorna kan förankras på olika sätt:

Alt. 1: sättas direkt på ett golv
Alt. 2: på en stomme av tryck-impregnerat, miljöklassat 
trä som sedan ställes på en plan, grusad, yta.
Alt. 3: gjutas in i markbetong med separata bultsystem.

S P O R T C H A N S E N  F Ö R  A L L A

Praktisk leverans.

VÅRA BANOR
Leveransen utgörs av multiplar av 
6 olika discipliner. För en skolgård 
föreslår vi 6x3 = 18 banor. Då 
skapas både variation och möjlighet 
för många barn att prova på spelet 
under en rast eller håltimma.att en 
mer inbjudande och aktiverande 
skolgård är en nyckel.
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