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FC Damsø og Efficax Behandling indgår et samarbejde. 

Samarbejdet træder i kraft omgående og giver alle spillere i FC Damsø og deres nærmeste familie mulighed 

for at søge professionel hjælp hos Efficax Behandling. Efficax tilbyder til gengæld en rabat på 20 % i forhold 

til normalpris. 

Derudover indebærer aftalen også at de to parter arbejder tæt sammen for at skabe de bedst mulige 

forudsætninger for skadesbehandling og skadeforebyggelse for fodboldspillerne i Damsø. Således har FC 

Damsøs to faste fysioterapeut studerende Line og Sofie nu mulighed for sparring med Kasper og Jon fra 

Efficax. Derudover kan samarbejdet også sikre at der bliver givet en ensartet og målrettet behandling til 

gavn for spillerne og deres familie. 

”Det har i en længere periode været et stort ønske fra spillere og ledere i FC Damsø at få opgraderet 

klubbens sundhedssektor. Derfor var der heller ingen tvivl, da det kom på tale at vi kunne indgå et 

samarbejde med Efficax. Det er vigtigt for os at vi gennem samarbejdet kan sikre os at vores spillere får en 

ordentlig og professionel behandling, når der opstår skader og skavanker. Derudover er det meget glædeligt 

at Efficax er lokaliseret i Vanløse og dermed er en lokal forretning. Vi vil som klub anbefale vores 

medlemmer at søge hjælp hos Efficax, hvis dette skulle være nødvendigt” – udtaler René Ulka Nørgaard 

bestyrelsesmedlem i FC Damsø. 

Efficax Behandling er en fysioterapeutisk praksis på Jyllingevej 58, 1. tv. 2720 Vanløse, som udover at 

tilbyde kvalificeret fysioterapi, også tilbyder massage og akupunktur. Klinikken åbnede i oktober 2016 og 

består af en massør og to fysioterapeuter. Fysioterapeuterne er begge i gang med 4. år på en 5 år lang 

overbygning inden for Osteopati, hvilket specialiserer os inden for alle former for manuel behandling, 

herunder også mange af de samme teknikker som en kiropraktor anvender. Derudover har Kasper, flere års 

erfaring med fodbold, hvor han tidligere har været tilknyttet Herlev IF og Boldklubben FREM, mens Jon har 

arbejdet inden for cykelverdenen og været til OL med landsholdet, samt arbejde for diverse danske 

cykelhold. Begge fysioterapeuter har et indgående kendskab til idrætsrelaterede problematikker og er 

begge snart specialiseret som sportsfysioterapeuter 

Aftalen træder i kraft fra dags dato og gælder for alle medlemmer i FC Damsø, samt deres nærmeste 

familiemedlemmer. 


