
SWERINK SpliTbordersystem
för korpspel, skolcuper, barn & ungdom

SWERINK - SpliTbordersystem
Förutom att vår ELITRINK har fått ett NYTT UTFÖRANDE och blivit SVART, så finns den
fortfarande att få som vit, samt att Ni också har möjligheten till att beställa er egen färg
på topplisten - Så hade vi också glädjen att introducera en ny möjlighet och konstruktion
under år 2006. En systemlösning som ägnar sig till fördel för korpspel, barn & ungdom.

Responsen har varit mycket positiv från våra intressenter.
Vår NYHET & SUCCÉ - SPLIT BORDER SYSTEM - delar in en yta på 20 x 40 m i TRE SPELFÄLT.
Genom att lägga till några extra sargblock, så skapar man två tvärväggar inom en ELITRINK.
Spelytorna blir som tre stycken minisarger, där de två yttre fälten blir på 13,8 x 20 m och
mittfältet på 12,3 x 20 m.

Antalet innebandyspelare ökar i omfång.
I det Svenska IBF:s rapport redovisades i år 2006 över ca 130 000 licensierade spelare & entusiaster!
Innebandyn är ju idag en av de mest växande sporterna och ökningen bara fortsätter i rasande fart.
De senaste 10 åren har innebandyn fått en ökning på ca 7 % pr. år och blivit Sveriges största
inomhusidrott. Ökningen är störst bland ungdomar och antalet spelare ökar mest på tjejfronten.
De står för dryga 25% av licenserna.

Leverantörernas ansvar
Eftersom innebandysporten attraherar barn & ungdom är det viktigt att även vi som
leverantörer kan bidra till utvecklingen. Därför är det både inspirerande och självklart
för alla parter att konstruera & skapa nya lösningar som underlättar arbetet
och engagemangen bland distrikten och dess föreningsverksamhet.

Ett nytt anslutningssystem
SPLIT BORDERN har ett anslutningssystem som är lätt att fästa på
de fyra punkterna mellan två block i själva huvudsargen.
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