Sportchansen är ett relativt nytt
sportkoncept, där man får pröva
på 7 olika sporter i miniformat.
Fotboll
Hockey
Golf
Basket
Tennis
Handboll
Innebandy
Konceptet bygger på de erfarenheter vi har från tidigare produktion och leveranser av Mini
Fotbollsgolf samt Willes Innebandygolf.

Dessutom har vi även gjort två provleveranser av det nya konceptet med
goda erfarenheter.
Nu är vi beredda att lansera konceptet
i större skala!

IDÉ

Att i miniformat prova på 7 olika sporter
i så verklig miljö som möjligt.
Banorna är professionellt framtagna
och så långt möjligt tillverkade i snickerifabrik i Västra Sverige samt i mekanisk verkstad.
En av våra samarbetspartners är
Sandra Carlborg, världsmästare i longdriving i golf, boende i Alingsås, caféernas och ljusets stad.
Till vår hjälp har vi även 7 olika föreningar, som legitimerar kvalitet och värdegrund bakom
konceptet:

IDROTT FÖR ALLA! SPORT HAR ALDRIG
VARIT ENKLARE! !
UTVECKLING
Från början har vi samarbetat med
studenter på Jönköpings Tekniska Högskola.Sedan har konceptet utvecklats
genom empiriska tester samt provleveranser till Helsingborgs Stad samt
Nässjö kommun.
I nästa steg har vi kompletterat sex
sporter med den sjunde: golf
Här en bild från tester inför framtagning av golfbanorna. Sandra och vår
produktdesigner Robert Maksinen har
lagt ner ett genuint arbete:

I varje disciplin finns tre alternativa banor,
I allt kan vi leverera 21 banor! Varje bana har tre svårighetsgrader, vilket gör
det möjligt för alla att spela. Detta ger också ett incentive att komma tillbaka
och utmana både sig själv…och andra.
Nedan finner du bild på tre olika banor, som också är våra demobanor,
en i fotboll, en i golf och en ishockey.

PRAKTISKA UPPGIFTER
Banorna är mobila och kan användas både i sporthallar
och andra inomhuslokaler, såväl som utomhus både på
gräs- och asfaltsytor. De kan även fastmonteras, om detta
är önskemålet.
Materialet är kompakt och oerhört vädertåligt. Ett års
garanti lämnas. I leveranserna ingår 4 set av klubbor samt
bollar – också noga utprovade för ändamålet.
Då vi har tillverkningen på nära håll har vi gått ifrån standardlösningar och tillverkar t.ex. även målburar, som är
direkt anpassade för konceptet, allt enligt
Svensk Standard.

Vår normalleverans är på 14 banor, två
i varje disciplin. En sådan anläggning
kräver ej mer än 500 m2.
Alla leveranser går från vår lokal i
Alingsås och sätts upp av ett team
härifrån. Vi kan även leverera enstaka
banor. Begär offert.

Omvärld och miljö
Nya idrotts- och sportanläggningar, inkl. padel, är oerhört kapitalkrävande.
Intresset och behovet av rörelse och glädje är större än någonsin. All forskning
talar för detta, vilket t.ex. Generation Pepp starkt understryker. Vi vill på detta
sätt också bidra till att ge ungdomar i s.k. utsatta områden en chans till en
trevlig och integrerad aktivitet.
Våra anläggningar ligger på en rimlig nivå för olika användare, även prismässigt. Jämför gärna med andra investeringar.

Målgruppper
- Kommuner -för både fritid
och skola
- Besöksmål
- Eventföretag
- Hotell- och konferensanläggningar
- Bad
- Campingar
- Köpcentra- eller i anslutning till dessa
- Övriga sportanläggningar, multisportcentra
- Bostadsföretag- som trivselfaktor för boende och besökare

INTRESSERAD?
Kontakta oss:
SPORTCHANSEN SWEDEN AB
Lövskogsvägen 34
441 55 ALINGSÅS
0708-424454
info@sportchansen.com

