Fodboldklubbernes digitale hjemmebane

DBU eFodbold er en eFodbold-turnering for alle danske fodboldklubber.
Det er samtidig også et tilbud om hjælp til at starte en god og
velfungerende eFodbold-afdeling op i jeres klub.

Om turneringen
Vi spiller i tre aldersgrupper

U8-12

U13-16

Turneringen spilles som stævner, hvor man
mødes fysisk i en af klubberne og spiller
mod hinanden
eKLUB

U17+

April-oktober
Rekrutteringsstævner, hvor alle frit
kan tilmelde hold fra stævne til stævne

Der spilles ikke
kønsopdelt
– piger og
drenge spiller
sammen

November-februar
Indledende gruppespil i DBU eFodbold
Et hold består af 2-6 spillere

Marts
Regionale finaler

Der spilles 2 mod 2

Grand Finals

vs

Kom med
på rejsen
og tilmeld
jeres hold nu!

Vinderne kan kalde sig
Danmarksmestre i DBU eFodbold

Hvilket udstyr skal vi bruge?
For at deltage i DBU eFodbold-turneringen skal klubben tilkøbe en såkaldt
Gaming Arena som består af:

1 x PlayStation,
inkl. FIFA-spillet

4 x Controllere

1 x Fjernsyn (velegnet
til gaming - 50 tommer)

1 x 'Græstæppe'
(2 x 3 meter)
- et vinylgulv, der
kan rulles ud

4 x Læderpuf

Prisen er meget fordelagtig:

kr. 2.500,- inkl. fragt.
Pris gældende i efteråret 2021 – der kan
komme variationer efterfølgende
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Vi opfordrer desuden til, at man stiller
til kamp i klubbens farver (logo/tøj)

på

Hvad kan en DBU eFodbold-konsulent hjælpe med?
Vores eFodbold-konsulenter er klar med gratis hjælp til f.eks:
Opstart af hold (gode råd og konkret hjælp)
Teknisk vejledning i forbindelse med stævner
Gode råd til træning, trænerrekruttering og indretning af et fedt lokale til eFodbold
Kommunikation af jeres eFodbold-tilbud
Bevægelse og fysisk aktivitet som en del af jeres tilbud
Korrekt medlemsregistrering
Find dem på www.dbu.dk/efodbold-konsulenter

Hvorfor udbyde eFodbold i fodboldklubben?
eFodbold kan skabe mere liv i klubhuset
eFodbold kan trække nye typer af medlemmer til klubben
og måske også fastholde nogle af de nuværende i klubben
eFodbold bygger på den samme kærlig til spillet med den
runde kugle som "traditionel" fodbold
Læs mere på www.dbu.dk/efodbold

Med eFodbold kan fodboldklubberne appellere til nogle mennesker,
der ellers ikke normalt færdes i klubben. Vi vil gerne trække nogle unge
ud af værelserne, ind i klubhusenes fællesskaber og videre ud på banerne.
Vi tror på, at vi kan udnytte synergieffekter mellem eFodbold og det traditionelle fodboldtilbud til at fastholde og få flere unge ind i fodboldklubberne
Bent Clausen, næstformand i DBU og
formand for DBU Breddekomité

www.facebook.com/dbuefodbold

