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HØJEST	  BYDENDE	  FÅR:	  
VI	  UDLODDER	  30-‐MINUTTERS	  BEHANDLINGER.	  	  

	  

EFTER	  HVER	  	  BEHANDLING	  VIL	  DU	  HAVE	  FØLELSEN	  

AF	   STØRRE	   BEVÆGELSESFR IHED	   OG	   EN	  

HANDLEPLAN	   FOR	   HVAD	   DU	   SELV	   KAN	   GØRE.	  

BEHANDLINGER	  FØLGER	  KONCEPTERNE	  INDEN	  FOR	  

MUSKULOSKELETAL	   FYSIOTERAPI,	   MULLIGAN	   OG	  

DYNAMIC	  NEUROMUSKULÆR	  STABILITET.	  

DU	   KAN	   OGSÅ	   UDNYTTE	   TIDEN	   PÅ	   REN	  

VELVÆRENDE	  MASSAGE.	  	  

	  

-‐	  KØB	  EN	  BEHANDLING	  INDEN	  D.	  20	  SEPTEMBER	  

2014	  –	  BEHANDLING	  VIL	  KUNNE	  INDLØSES	  FREM	  

TIL	  1.FEBRUAR	  2015	  

	  

BEHANDLINGSAUKTION:	  
	  
STØT	  EN	  IDRÆTSFYSIOTERAPEUT	  MED	  AT	  STØTTE	  
HJEMLØSELANDSHOLDET	  FOR	  TREJDE	  ÅR	  I	  TRÆK	  
	  	  
	  

Hvordan	  kan	  jeg	  støtte?	  
Ethvert	  bidrag	  modtages	  med	  stor	  glæde.	  	  
Du	  kan	  betale	  med	  Mobilepay	  på	  tlf.:	  0045-‐27646815	  eller	  overføre	  på	  	  
reg	  2120.,	  konto.nr.8128774883	  
Kontakt:	  andreasbjerregaard.wordpress.com	  
Email.:	  andreas_bjerregaard@yahoo.dk	  	  	  	  Tlf.nr.	  27646815	  

E	  



HVEM	  HJÆLPER	  DU	  
Hjemløse	  livet;	  Peter's	  liv	  var	  allerede	  mærket	  a	  en	  intensiv	  stofmisbrug	  ”Mine	  tanker	  var	  tomme,	  jeg	  tænkte	  

kun	  på	  stoffer.	  Jeg	  havde	  ingen	  tro	  på	  fremtiden,	  fordi	  jeg	  ikke	  kunne	  se	  hvad	  skulle	  gøre	  med	  mit	  liv.	  Men	  da	  

jeg	  spillede	  fodbold,	  havde	  jeg	  ikke	  brug	  for	  stoffer”.	  

	  

Peter	  var	  en	  del	  af	  hjemløselandsholdet	  i	  over	  et	  år.	  ”Fodbold	  ændrede	  min	  måde	  at	  tænke,	  jeg	  er	  fuldstændig	  

fri	  fra	  stoffer	  og	  jeg	  har	  taget	  kontrollen	  over	  mit	  eget	  liv.	  Jeg	  fandt	  ud	  af,	  at	  hvis	  jeg	  kunne	  håndtere	  

fodboldtræning,	  så	  kan	  jeg	  håndtere	  et	  job,	  en	  uddannelse	  og	  everything	  else	  

	  

Ovenstående	  var	  en	  del	  af	  resultatet	  af	  min	  præsentation	  ved	  IOC	  'Sport	  For	  All'	  Conference	  i	  Peru	  2013	  om	  de	  

fordele	  vi	  så	  i	  fysioterapeutisk	  indsats	  til	  hjemløse	  fodboldspillere.	  	  

DIN	  STØTTE	  GÅR	  TIL	  
Gennem	  de	  seneste	  par	  år	  har	  danske	  fysioterapeutstuderende	  været	  ansvarlige	  for	  behandling	  af	  over	  60	  

nationer	  til	  Hjemløse	  VM	  og	  hjulpet	  hjemløse	  med	  behandlinger	  til	  gade	  fodboldturneringer.	  

Behandlingsauktionerne	  	  skal	  hjælpe	  ved	  at	  vi	  som	  fysioterapeuter	  kan	  rejse	  med	  	  til	  VM	  for	  tredje	  år	  i	  træk.	  

	  



HVAD	  FÅR	  DU	  NÅR	  DU	  VÆLGER	  AT	  STØTTE	  
Udover	  at	  du	  køber	  en	  ydelse	  til	  dine	  venner,	  kollegaer	  eller	  yderligere	  netværk	  vil	  vi	  reklamere	  med	  din	  støtte	  på	  vores	  sociale	  
medier.	  Dette	  sikre	  dig	  at	  du	  får	  reklame	  samtidig	  med	  at	  du	  støtter	  et	  godt	  projekt,	  og	  modtager	  en	  dygtig	  fysioterapeutisk	  
behandling.	  
•  Andreasbjerregaard.wordpress.com	  (flere	  hundrede	  besøgende	  dagligt)	  
•  Twitter	  (302	  følgere)	  
•  Virksomhedsfacebook:	  207	  følgere	  
•  Private	  venner	  (905)	  
•  Instagram	  (223)	  
•  Retweet	  af	  utallige	  interesse	  grupper	  med	  større	  følgeskare.	  	  

Lad	  os	  tage	  en	  snak	  om	  hvordan	  vi	  kan	  promovere	  dig.	  

Vi	  havde	  omkring	  100	  behandlinger	  (varierende	  fra	  65	  -‐	  145	  behandlinger	  pr.	  dag)	  om	  dagen	  med	  alle	  mulige	  skader;	  fingre-‐	  og	  

skuldre	  der	  var	  røget	  ud	  af	  led,	  brækkede	  knogler,	  større	  akutte	  ligamentskader	  og	  muskelrupturer,	  mindre	  muskel-‐	  og	  

ligamentforstrækninger,	  slag	  og	  skræmmer,	  dehydrering,	  angst	  reaktioner,	  muskelømhed,	  profylaktiske	  behandlinger	  og	  rådgivning.	  	  

	  	  

Det	  er	  vores	  konklusion	  at	  vores	  indsats	  gjorde	  en	  stor	  forskel	  for	  de	  deltagende	  nationer.	  	  

Mange	  landstrænere	  oplevede	  at	  deres	  hold	  ikke	  ville	  havde	  kunnet	  deltage	  i	  hele	  turneringen,	  hvis	  de	  ikke	  havde	  modtaget	  hjælp	  

under	  turneringen.	  Artiklen	  "the	  oil	  behind	  the	  engine"	  skrevet	  af	  en	  journalist	  fra	  Homeless	  World	  Cup	  under	  turneringen	  vil	  også	  

kunne	  understøtte	  dette.	  Artiklen	  kan	  du	  finde	  på	  google	  eller	  på	  Andreasbjerregaard.wordpress.com	  

	  

Vi	  glæder	  os	  til	  at	  komme	  i	  dialog	  med	  dig.	  

BEHANDLINGS	  OPLEVELSER	  FRA	  DE	  SIDSTE	  TO	  HOMELESS	  WORLD	  CUPS	  


