Afsender: Fodbold Loppen - Hobro IK
Ansvarlig: Vibeke Riis Jacobsen
Kontakt: v.riisjakobsen@hotmail.dk - Tlf. 60 46 25 25

Hobro d. 7. juni 2018

PRESSEMEDDELSE

FODBOLD-LOPPER I FULD GANG
Nyt tiltag i fodboldklubben Hobro IK

5 frivillige fodboldmødre, en Facebook Gruppe og en masse brugt fodboldudstyr
er opskriften på det nye tiltag fra fodboldklubben Hobro IK A 1913.

Hobro IK er en fodboldklub med mange medlemmere i alle aldersgrupper. Fælles for dem alle er, at de højst sandsynligt ejer et par fodboldstøvler, måske også et par benskinner, fodboldstrømper og et fodboldsæt. Dette fodboldudstyr kan med tiden blive for stort, lille eller bliver
måske slet ikke brugt - så hvorfor have det liggende og fylde i skabet. Udfra den tanke, opstod idéen til at lave en køb og salg Facebookgruppe med brugt fodboldudstyr. Klubben kontaktede derfor Carina Rask Vernersen, som både er fodboldmor, men også ejer af det lille
webbureau ”Like Social” i Hobro, og har erfaring med de Sociale medier, marketing og grafisk design. Sammen med Carina fik klubben
startede projektet op, og der var hurtigt 4 andre fodboldmødre der meldte sig til at hjælpe med projektet - blandt andet også tidligere superligaspiller; Mads Justesens kone, Pernille Bærentsen Justesen.
Hele projektet har allerede grebet om sig, og de 5 kvinder har planer om at lave et fysisk marked ved sæsonstart efter sommerferien. Her
skal det være muligt at få et bord, og sælge sit fodboldudstyr, eller ting der relatere til fodboldens verden. Velgørenhed er også i tankerne,
og de aktive kvinder, vil stable et julemarked på benene, hvor der skal samles ind til gode formål. ”Så det bliver meget mere end bare en

Facebook gruppe, og vi kan virkelig lave nogle spændende tiltag og hjælpe en masse mennesker på denne måde” - udtaler Maria Okkerholm
Iversen, som er mor til 3, hvor 2 af dem spiller fodbold i klubben.
Da det egentlig ikke kræver så meget at komme igang, er planen at Facebook gruppen allerede går igang fra uge 24. De 5 kvinder har lavet
en slags vagtordning, så der hele tiden er en ”Admin” der holder øje med gruppen. På den måde, skulle det gerne blive en seriøs salgsgruppe,
hvor folk kan købe, bytte og sælge indbyrdes, og hygge sig med det samtidig. Klubben forventer selvfølgelig ikke at der komme 100 salgsopslag op første dag, men håber at folk vil tage idéen til sig, sprede budskabet og bakke om projektet. Det er en offentlig Facebook gruppe, så
alle kan være med og kræver ingen godkendelse. Gruppen kan findes på Facebook, hvis du søger efter ”Fodbold Loppen Hobro IK A 1913”.
Link til gruppe:
https://www.facebook.com/groups/195565041165345/

