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DE SELVEJENDE  
SAMARBEJDER I KØGE
Læs om, hvordan de selvejende  
i Køge har skabt synergi

Med et fælles system kan foreninger og 
selvorganiserede lettere tilgå alle  
kommunens faciliteter.

Side 3

GRØNLAND MED PÅ  
DIGITALISERINGSBØLGEN
Grønland vil være verdens mest fysisk 
aktive land

Læs om, hvordan ét fælles system 
styrker samarbejdet i et land med langt til 
nabobyerne.

Bagsiden

CHECK-IN
Få løsningen, der skaber tættere kontakt 
med dine brugere

Med CHECK-IN får du overblik og giver 
dine brugere en bedre oplevelse, når de 
besøger dine faciliteter.

Side 6

SKOLEMAD PÅ MENUEN
Få inspiration til at udnytte dine  
faciliteter

Med Skolemad kan du tilbyde en ekstra 
service og bruge de faciliteter og den 
viden, du allerede har i dit idrætsanlæg.

Side 6

HOS OS HANDLER ALT  
OM EN FÆLLES OG FÆRDIG  
LØSNING

TEMA

SAMSKABELSE  
I NYT PROJEKT
Esbjerg Kommune har skabt en værdifuld  
fremgangsmåde, hvor kommunen,  
de selvejende institutioner og foreningerne  
arbejder sammen.

Visionen er, at det bliver let for borgerne at 
finde den helt rigtige forening at være aktiv  
sammen med, og at det bliver nemmere for 
foreningerne at være – ja, forening. 
Kommunen vil understøtte foreningerne,  
så deres udfordringer bliver imødekommet  
og ikke besværliggjort. 

Det skal løses med en fælles platform,  
som gør det lettere at kommunikere og  
styrker relationen – gennem samskabelse  
er det et projekt, som kommunen og  
foreningerne bygger i fællesskab.

Side 4-5
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DET HELE 
HANDLER OM 
SAMARBEJDE
 
Lige nu oplever vi, at der er utroligt 
mange af vores kunder, som arbejder 
på kryds og tværs af faggrupper,  
når vores system skal integreres.  
Det er fantastisk at se, hvor meget 
værdi det giver alle parter, og det taler 
lige ind i det, som vi står for – nemlig 
samarbejde. 

Det giver en unik energi, og så kan vi 
mærke, at vi arbejder med nogen,  
der bare brænder for at skabe  
forandringer. Her vil jeg især gerne 
nævne Esbjerg Kommune som et 
fremragende eksempel på at bruge 
samskabelsesmetoden i deres  
arbejde, hvor kommunen har rakt 
en hånd ud til foreningerne og de 
selvejende institutioner, så alle kan 
være med til bords. Det er en genial 
opskrift på at finde frem til en komplet 
og færdig løsning, hvor alles behov er 
dækket.

I denne udgave af BRND NEWS har vi 
derfor valgt at have tema om sam- 
skabelse, og på de følgende sider kan 
du læse om, hvordan de internt  
arbejder sammen i både Esbjerg 
Kommune, de selvejende institutioner 
i Køge og Grønlands Idrætsforbund for 
at gøre det lettere at være forening.

Der er et væld af valgmuligheder blandt vores hardware-løsninger, som alle er udviklede til at være koblet til vores software.

Systemet tilbyder mange muligheder for 
udvikling og synlighed. 

Vores nye software er overskuelig og 
brugervenlig og let at tilgå for såvel 
borgere som kommune.
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SOFTWARE OG HARDWARE  
I ÉN SAMLET LØSNING
MED VORES UNIKKE HARDWARE, SOM ALLE KAN KOBLES TIL SOFTWAREN, 
STYRKER VI SYNLIGHED OG TILGÆNGELIGHED ENDNU MERE

Én løsning, hvor alle kan tale sammen 
og arbejde sammen på tværs af 
institutioner og platforme, på tværs af 
fagområder og daglige opgaver og på 
tværs af software og hardware – det er 
dét, vi brænder for. Når det skal være 
let at være forening, let at være frivillig 
og let at være en kommune, som styrker 
sine borgers aktive interesser, kræver 
det samarbejde.
2020 har på trods af corona været et 
godt år for os. Vi har fået mange nye 
samarbejder, og vi er vokset, så vi nu er 
hele 36 kollegaer i BRND – og vi glæder 
os til at have mindst lige så meget fart 
på i 2021.
Hvis der er noget, som vi virkelig er  
blevet bekræftet i det seneste år,  
så er det, at bookingsystemer skal ud-
vikles sammen med dem, der skal bruge 
systemet – det er vores tilgang. Vi lytter 
og samarbejder, så vi ved at kombinere 
vores viden og vores kunders erfaringer 
får de bedste resultater og bygger  
løsningen sammen. Det er det, som gør 
BRND anderledes.
Det sidste års tid har vi særligt arbejdet 
på at udvikle nye og flere hardware- 
løsninger, som alle kan kobles til vores 

software-system. Det betyder, at vi 
nu også tilbyder fx adgangsmøller, 
optælling via kameraovervågning, 
check-in-løsninger, infoskærme,  
scannere og meget mere. 

Det er alle løsninger, der sparer tid i det 
daglige, hvor mange af de manuelle og 
administrative processer nu kører auto-
matisk, fordi vores hardware deler data 
med softwaren, så alle informationer 
er samlet ét sted. Et godt eksempel på 
synergien mellem hardware og software 
er salg af billetter. Når billetten købes, 
får man en QR-kode, som man bruger 
til at komme igennem adgangsmøllen, 
mens adgangsmøllen sender infor-
mation retur til systemet. Det bringer 
softwaren ud til kunden, som bruger den 
direkte sammen med hardwaren – én 
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Billetten er gældende på alle hverdage. 

Billetten giver også adgang til vores wellnes 

område.

løsning, hvor alt taler sammen. 
Kombinationen af software og hardware 
er en værdifuld tilgang, som optager 
os meget. Det sparer tid og ressourcer 
både for besøgende, for kommunen 
og for foreningerne og de selvejende 
institutioner. Og så rammer det lige ned 
i tanken om at skære ned på manuelle 
administrative processer. Derfor tager 
vi ansvar for en samlet løsning, hvor de 
forskellige parters behov og udfordrin-
ger er dækket gennem softwaren og de 
tilhørende hardware.



Fra venstre: Halinspektører Jim Rasmussen, René Ørum Nielsen, Morten Lund, Mikael Steen Hansen, Kim Petersen.

Jim Rasmussen, centerleder hos Køge 
Nord Sport Center.
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4 ÅRS SAMARBEJDE MED ERFA-GRUPPER

HUSE, HALLER OG FORENINGER I  
KØGE ARBEJDER SAMMEN 
DE SELVEJENDE INSTITUTIONER ER GÅET SAMMEN OM BRND BOOKINGLØSNING

”Kommunens system understøttede ikke 
kommunens egen idrætsstrategi,  
og derfor valgte vi at skifte til et system, 
som gjorde,” fortæller Jim Rasmussen, 
centerleder hos Køge Nord Sport Center. 
I dag har de kørt med BRND’s løsning i 
halvandet år, og nu er flere af kommunens 
selvejende også med.

Synergi, flere muligheder og mere  
pondus. Det er nogle af de fordele,  
som Jim Rasmussen fremhæver ved,  
at de nu er flere selvejende, der bruger 
samme system. Han påpeger, at de før 
blot åbnede deres faciliteter for  
foreningerne, mens de nu kan være  
med til at sætte dagsordenen og også 
gøre det nemmere at bruge faciliteterne. 

Som forening, borger eller selvorganiseret 
gruppe i Køge Kommune skal man nu 
blot have én bruger for at leje faciliteter 
i de forskellige haller. Det giver mange 
flere muligheder, og så er systemet også 
meget mere overskueligt, fordi al data er 
samlet ét sted. 

GRØNLAND:

”Når vi er flere selvejende, der arbejder 
sammen, kan vi både dele data og  
kapacitet – det er både en fordel for os 
og vores brugere,” siger Jim Rasmussen 
og tilføjer: 

”Vi styrker samtidig vores forretning  
med en større belægningsgrad,  
lettere administrative processer og et 
mere simpelt workflow.” 

Samarbejdet på tværs af de selvejende 
institutioner er blevet intensiveret, og 
de taler meget om bookingsystemet på 
deres møder, mens de også viser det til 
andre. ”Jo flere der er med, desto stærkere 
bliver samarbejdet,” konkluderer Jim 
Rasmussen.
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TEMA SAMSKABELSE

PR
OJE

KTLEDELSE SELVEJENDE

FORENINGER

FORVALTNING

Pernille Sjørup 
Fritid Esbjerg Kommune

Carrie Lynne Lautrup
Projektleder

Det nye system skal styrke relationen mellem kommunen og foreningerne, så de sammen kan styrke foreningslivet i kommunen. Samskabelsesmetoden sikrer, at foreningerne bliver hørt,  
så deres udfordringer bliver løst. Esbjerg Kommune forventer at være i mål med projektet i 2022.

At arbejde på nye måder betyder ikke, 
man smider alt det gamle væk.  
Det betyder blot, at nye perspektiver 
kan komme i spil. Og selvom Folkeoplys-
ningsloven skal overholdes, er der plads 
til forandringer, siger Pernille Sjørup fra 
Esbjerg Kommune.
Projektet handler om at få bygget et  
system, som både foreninger og kom- 
munen kan arbejde i sammen, og som gør 
det nemmere at være forening og styrker 
borgernes aktiviteter. Med samskabel-
sesmetoden er der kommet nye input 
på banen med nye perspektiver. Dét er 
kun en fordel, mener Pernille Sjørup, der 
sidder med det koordinerende ansvar for 
folkeoplysning. 
”Nogle af de ting, vi beder foreningerne 
om, synes de er træls. De vil hellere lave 
aktiviteter for medlemmerne end at sidde 
med det administrative – og det forstår 
man jo godt. Men der er bare ting, som vi 
skal vide, og så er det så vigtigt,  

at ’nødt til’-handlingerne er så nemme 
som overhovedet muligt,” fortæller hun.
Vigtigheden er fællesskabet og forenings-
livet, og kan Esbjerg Kommune lave et 
system, der gør arbejdet nemmere for 
alle, er de nået i mål. Sådan et system 
kræver input fra alle involverede.
”Gennem samskabelse får vi vinkler ind 
fra foreningerne og kollegaer i andre fag, 
og det kan vi bruge. Det ville vi ikke have 
fået, hvis vi bare havde kørt derudad selv, 
som vi plejer,” uddyber Pernille Sjørup,  
der er meget optimistisk om det kom- 
mende system og ser samskabelses- 
metoden som den helt rigtige arbejdsgang 
til udviklingen af det nye system.

NYE ARBEJDSMETODER GIVER NYE PERSPEKTIVER
DER BLIVER MERE TID TIL DET, DER GIVER MEST VÆRDI

I Esbjerg Kommune arbejder de med 
samskabelse, når et nyt system skal gøre 
det lettere for både kommune og forening 
at arbejde sammen om foreningslivet. 
Dét kræver, at alle faggrupper er med og 
bliver hørt.
Carrie Lynne Lautrup er projektleder 
hos Esbjerg Kommune i projektet om 
at styrke foreningslivet i kommunen. 
Hendes vigtigste rolle er, at alle bygger 
projektet sammen – og det går på tværs 
af kommunen og foreninger. Det er nemlig 
ikke kommunens projekt alene, for når vi 
taler om foreningsliv, idræt og aktiviteter, 
handler det om alle i kommunen og i 
sidste ende også borgerne. 
”Vi har en drøm om, at projektet ender ud 
i, at kommunen understøtter borgeren i 
at blive aktiv og at finde den forening og 
fællesskab, der passer til dem. Derfor skal 
vi have alle med i projektet,” fortæller Car-
rie Lynne Lautrup. Netop af den grund har 
det været vigtigt for Esbjerg Kommune at 

finde et system, som var nemt for både 
forening og kommune at arbejde i.
Når kommunen implementerer et system, 
der er lavet sammen med foreningerne, 
kan det bedre rumme alles udfordringer 
og arbejdsgange:
”Foreningerne skal helst føle, at vi 
faciliterer deres arbejde. Der er krav og 
regler, som skal overholdes, og det kan 
vi ikke gøre noget ved – men vi kan gøre 
det lettere for foreningerne, og vi kan 
skabe nye relationer, så kontakten med 
kommunen ikke kun handler om krav og 
regler, men også om spændende projek-
ter, som fremmer aktivitet, foreningsliv og 
fællesskaber,” siger hun. 

ESBJERG KOMMUNE STYRKER RELATIONEN MED 
FORENINGERNE
SAMSKABELSE PÅ TVÆRS AF KOMMUNER, FORENINGER  
OG SELVEJENDE INSTITUTIONER

SAMSKABELSE I ESBJERG ER EN KÆMPE SUCCES
HELT NY MÅDE AT SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF KOMMUNER, FORENINGER OG SELVEJENDE INSTITUTIONER
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TEMA SAMSKABELSE

PR
OJE

KTLEDELSE SELVEJENDE

FORENINGER

FORVALTNING

Thomas Rejkjær 
Nielsen
Konsulent og bindeled  
mellem foreninger og  
Esbjerg Kommune

Jacob Haag, 
SEPE, Sport og 
Event Park Esbjerg ”Jeg forventer et system, der er tilpasset 

den virkelighed, vi lever i her og nu,” 
fortæller Jacob Haag, event- og aktivi-
tetschef hos Sport og Event Park Esbjerg, 
og tilføjer, at han ser frem til at bruge 
et moderne system, som lever op til et 
moderne idrætscenters behov. 
Sport og Event Park er en selvejende insti-
tution i Esbjerg Kommune. De stiller deres 
faciliteter til rådighed for blandt andet for-
eningerne i kommunen, og derfor havde 
de et ønske om et fælles system, hvor de 
bedre kunne synliggøre deres faciliteter. 
”Vi har en stor skare af folkeoplysende 
foreningerne, der bruger vores faciliteter. 
Derfor har vi både foreningernes og de 
selvejende institutioners bedste for øje,” 
forklarer Jacob Haag, der har haft ansva-
ret for bookingafdelingen gennem 11 år, 
hvor han har samlet mange erfaringer, 
 og det er især dem, han trækker på i 

samskabelsesprocessen. ”Min rolle er at 
kigge på facilitetsdelen og se på, hvilke 
behov både kommunen og de selvejende 
institutioner har,” uddyber han.
Samskabelsesprocessen er netop med til 
at sikre, at det nye fælles system også 
dækker de kommercielle behov, som de 
selvejende har. Samtidig henvender sy-
stemet sig også mere direkte til borgerne 
og foreningerne, hvilket giver en bedre 
belægningsgrad. ”Vi satser på et smidigt 
og fleksibelt system, hvor brugerne let 
kan finde tilgængelige faciliteter, uanset 
om man er forening, virksomhed eller 
borger,” slutter Jacob Haag.

ET KOMPLET SYSTEM, DER NÅR HELE VEJEN RUNDT
NU BLIVER DER TAGET HØJDE FOR BÅDE BORGERNE,  
FORENINGERNE OG DE SELVEJENDE INSTITUTIONER

Det nye system skal styrke relationen mellem kommunen og foreningerne, så de sammen kan styrke foreningslivet i kommunen. Samskabelsesmetoden sikrer, at foreningerne bliver hørt,  
så deres udfordringer bliver løst. Esbjerg Kommune forventer at være i mål med projektet i 2022.

Thomas Rejkjær Nielsen har ansvaret for 
at få foreningernes input til den nye  
platform. Han har ikke tidligere talt med 
dem om bookingdelen, og derfor kommer 
han med et blankt papir og er åben for en 
dialog om, hvordan det nye system bedst 
kan dække foreningernes behov.
”Det stærkeste ved samskabelsesmeto-
den er, at vi udvikler sammen,” fortæller 
Thomas Rejkjær Nielsen og uddyber: ”Det 
betyder, at vi har mulighed for at justere 
løbende – og blive overrasket. De hold-
ninger, vi kunne have på forhånd, bliver 
vi klogere på.” Idéen med samskabelse 
er netop, at alle aktører skal bidrage til 
processen, og derfor er det også vigtigt, 
at foreningerne er med til at sætte deres 
præg på det nye system. 
Indtil videre har han talt med 30 
foreninger, som alle har været meget 
glade for at blive kontaktet og taget med 
i processen. ”Allerede dét er en succes, 
fordi de er blevet taget med på råd,” siger 
Thomas Rejkjær Nielsen og forklarer, at 
han lytter til, hvad de forventer og ønsker 
af systemet. ”Og meget af det kan vi løse,” 

tilføjer han. 
Et af ønskerne har været, at det bliver 
muligt at samle alle sine bookinger i en 
kurv, som man så kan acceptere på én 
gang. ”Det gælder om, at der skal være så 
få klik som muligt,” fortæller han.
Thomas Rejkjær Nielsen forventer, at sy-
stemet bliver mere intuitivt og mere logisk 
at navigere i – både for foreningerne og 
for borgerne, så det bliver lettere at være 
forening og lettere for borgerne at finde 
den forening, der passer bedst til dem.
”Ønskescenariet er, at vi kan synliggøre 
aktiviteter for borgerne, så de finder 
det foreningstilbud, der passer præcist 
til dem,” fortæller han og siger, at han 
håber, at platformen bliver mere end 
bare et administrativt system. ”Det skal 
være et redskab, vi kan bruge til at hjælpe 
hinanden.”

FORENINGERNE TAGES MED PÅ RÅD
30 FORENINGER HAR ALLEREDE GIVET DERES INPUT 

SAMSKABELSE I ESBJERG ER EN KÆMPE SUCCES
HELT NY MÅDE AT SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF KOMMUNER, FORENINGER OG SELVEJENDE INSTITUTIONER
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NYHED! SÆT SKOLEMAD 
PÅ SKEMAET
UDNYT ANLÆGGENES FACILITETER TIL FULDE,  
SÅ DU KAN UDVIKLE DIN FORRETNING OG BASERE 
DIN INDKOMST PÅ FLERE TILTAG

Skab tæt kontakt med dine brugere og 
byd dem velkommen hos dig med CHECK-
IN-skærmen. Dine brugere vil føle sig 
tættere på dig uden at føle sig overvåget.

CHECK-IN-skærme dækker ikke kun haller, 
men alle typer lokaler og udendørsarealer.
Det giver et præcist overblik, fordi du får 
data over, hvem der er mødt frem –  
modsat et kamera, der blot tæller antallet 
af fremmødte. Direkte på infoskærmen 
kan dine brugere give feedback på deres 
besøg. Det gør det nemmere for dem at 
komme i direkte dialog med dig, og de 
kan mærke, at du vil gøre deres oplevelse 
bedre. 
Hvis en bruger har flere bookede tider hos 
dig på samme dag, får de let et overblik 
over, hvad de har booket, hvornår og 
hvorhenne. Er de hos dig hele dagen,  
men til forskellige aktiviteter, kan de 

8. august 2020 08:45
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DAGENS AKTIVITETER I KOMMUNE KUJALLEQ
Tid

08.00 - 09.00

08.00 - 09.00

08.00 - 09.00

08.00 - 12.00

09.00 - 11.00

09.00 - 11.00

10.00 - 12.00

10.00 - 11.00

13.00 - 14.00

10.00 - 11.00

11.00 - 13.00

10.00 - 11.00

14.00 - 15.00

Aktivitet

Skoleidræt

Svømning

Babysvømning

Svømning

Skoleidræt

Skoleidræt

Svømning

Udspring

Skoleidræt

Svømning

Skoleidræt

OffentligSvømning

Skoleidræt

Hold/klasse

3A, 3B

Elite

Offentlig

Offentlig

5B, 5C

5B, 5C

U16 drenge

5B, 5C

Offentlig

5B, 5C

5B, 5C

Forening/skole

Byskole

Svømmeklubben Neptun

Facilitet

Svømmesalen

Svømmebassinet

Varmtvandsbassinet

Varmtvandssalen

Svømmesalen

Varmtvandsbassinet

Varmtvandsbassinet

Udspringsbassinet

Varmtvandsbassinet

Svømmebassinet

Varmtvandsbassinet

Svømmesalen

Varmtvandsbassinet

Baderedskaber 
findes i aflåst skab.

Provstegårdsskolen

Provstegårdsskolen

Pensionistforeningen

Deep Dive Udspring

Provstegårdsskolen

Provstegårdsskolen

Provstegårdsskolen

Bane

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6

Omklædning

1, 3

6 11

14

9

17

22

0

0

0

0

0

0

0

26

2

4, 5, 7

1, 3

2, 4

2, 4

2, 4

2, 4

6

2, 4

2, 4

2, 4

Bemærkninger CHECK-IN

Ved ankomst skal 
leder/træner.

I ER NU

REGISTRERET
GOD FORNØJELSE!

TIL STARTSKÆRM

Meld ind her, hvis du oplever uoverensstemmelser, mangler m.v.

GIV DIT FEEDBACK

DU HAR FLERE TIDER I DAG. 
VIL DU TJEKKE FLERE IND?

GÅ TIL TJEK IND

70%BELÆGNING20%
10%

Med BRND’s CHECK-IN-skærme giver du dine brugere en fantastisk kundeservice, samti-
dig med at du får et overblik over faciliteter og kan styre din forretning efter det.

VÆRDISKABENDE  
FACILITETSSTYRING 
OG OVERBLIK
SKAB DIALOG MED BRUGERNE OG GIV DEM DEN  
BEDSTE OPLEVELSE

sagtens tjekke ind på alle bookinger med 
samme. Det gør det let og enkelt for dine 
brugere at være hos dig.

Skolemad ligger i systemet Colosseum, 
som allerede bruges af flere idrætsan-
læg i Danmark. 

På en overskuelig og brugervenlig 
hjemmeside kan forældrene sammen 

med deres børn se menuer for hver uge 
og bestille og betale det, de vil have.

Uanset om der er søskende, som går 
på forskellige skoler med forskelligt 
skema, kan al mad bestilles på én gang. 

Forældre kan oprette deres børn

Forældre kan oprette alle deres børn i 
systemet og endda også dele profilerne 
med hinanden, så begge forældre har 
overblik.

Lækker og frisk mad bliver leveret til 
skolen

Maden bliver leveret direkte til skolen i 
god tid, hvor den bringes direkte hen til 
børnene. Nemt og enkelt.

Færdigpakket frokost eller buffet

Forældrene bestemmer selv, hvor ofte og 
hvilken mad de vil bestille til deres børn.  
Betalingen foregår let og sikkert via  
kreditkort eller MobilePay.

Skolemadplanen er fleksibel

Hver måned er der en ny menu, som 
forældrene og deres børn kan vælge 
mad ud fra.

Du kan se løsningen her: https://www.waerket.dk/mad/skolemad/

Brugerne af dine faciliteter får informa- 
tion om fx redskaber, lokaler, tider osv.,  
så de nemmere kan komme i gang med 
deres aktivitet. 
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Nye produkter
fra BRND
Her ser du et udpluk af 
hardware, du kan koble til din 
software

BAZAAR POS 

Få tilkoblet din kasseløsning til dit 
bookingsystem og slip for manu-
elle administrationstimer.

CHECK-IN

Med CHECK-IN-skærmen byder du 
dine brugere velkommen til dine 
faciliteter.

WÆRKET HAR OGSÅ FÅET 
SKOLEMAD PÅ MENUEN
MED SKOLEMAD STÅR WÆRKETS KOMMERCIELLE TILTAG STÆRKERE

Gennem et år har Skolemad været på 
skemaet hos Wærket som en tilføjelse 
til de øvrige tilbud, som idrætscentret 
udbyder til borgerne i kommunen og 
byens turister.

Jesper Vinther Fruergaard er centerchef 
for idrætscentret Wærket, der ligger i 
Thyborøn i Lemvig Kommune. Wærket 
har både haller og baner til alle former 
for sportsgrene, et helt nyt vandkultur-
hus samt arrangementer og events. Og 
selvom Wærket allerede er selvejende og 
har mange andre tiltag end de klassiske, 
så havde de et stort problem.

Jesper Vinther Fruergaard skulle bruge 
et system, som kunne favne bredt og 
være innovativt, så det ikke stoppede den 
proces, som det hele går ud på: Wærket 
skulle være mere kommercielt for ikke at 
rende i problemer uden for sæson.

”Det er jo ingen hemmelighed, at der i 
byer som Thyborøn bliver færre og færre 
børn og unge. Vores vigtigste kunder er 
skoler og foreninger, og hvis vi også skal 
kunne servicere dem om 10 år, skal vores 
center trække fornuftigt på alle vores 
ressourcer,” siger Jesper Vinther  

Et idrætsanlæg kan meget mere end at tilbyde lokaler. Med skolemadsordningen er der nu også mulighed for at styrke den kommercielle 
del - blot ved at udnytte de ressourcer, der allerede er til rådighed.

Jesper Vinther Fruergaard, centerchef for 
idrætscentret Wærket.

Fruergaard, der uddyber med, at hvis 
antallet af børn i kommunen falder, gør 
tilskuddet fra kommunen det også. Det er 
vigtigt for ham, at borgerne får øjnene op 
for centret og bruger det aktivt. Derfor må 
centret favne de kommercielle krav, som 
folk stiller til steder som Wærket, og her 
var Skolemad en god tilføjelse.

”Vi har gennem et år kørt systemet 
Skolemad sammen med idrætsanlægget 
Wærket i Thyborøn,” fortæller Christian 
Gram Bredskov fra BRND, der uddyber, 
at idrætsanlæggene nemt kan kobles til 
systemet, og at det både favner bestilling 
fra forældre, information om skolerne, 
lister til køkkenet og betalingsmodul. 
Idrætsanlæggene skal stå for at lave den 
gode mad, de skal ikke bekymre sig om 
administration og kontakt til skoler eller 
forældre.

”Tanken med systemet er selvfølgelig 
at hjælpe idrætsanlæggene med at 
tjene flere penge lettere. De har allerede 
faciliteterne – vi skal hjælpe dem med 
at udnytte dem til fulde,” siger Christian 
Gram Bredskov. 

Systemet er, ligesom BRND’s andre løs-
ninger, fleksibelt, så det kan tilpasses det 
enkelte idrætsanlæg. Forretningskoncep-
tet er ét nyt af mange, hvor BRND har sat 
sig for at hjælpe idrætsanlæggene med at 
drive en bedre forretning, samtidig med 
at de hjælper både skoler og forældre med 
den sunde mad til børnene. En stor del af 
indtjeningen i idrætsanlæg kommer fra 
skolerne, og ved også at tilbyde skolemad 
til børnene styrkes dialogen mellem dem.

Skolemad hjælper Wærket til fortsat 
at kunne have en omsætning, mens 
mange af hallerne har været lukket ned, 
og så taler løsningen sammen med det 
øvrige system fra BRND, så det hele 
kører samlet. Idéen har været, at maden 
laves af dem, der i forvejen har køkken, 
personale og viden om sund kost til børn: 
idrætsanlæggene.

TO I ÈN
FÅ DEN FINANSIERET
GENNEM REKLAMER

Hånddispensere 

Hånddispensere er blevet uund- 
værlige - hvorfor ikke bruge 
dispenseren til også at markeds-
føre dine arrangementer?. 

Ring 88130000
eller skriv på  
info@brnd.com
for yderligere info!



VISIONEN OM AT VÆRE  
VERDENS MEST FYSISK AKTIVE LAND

“DET ER VORES VISION, MEN VI KAN IKKE GØRE DET ALENE”

I Grønland er der lange afstande mellem 
byerne, og det giver en særlig udfordring, 
når man gerne vil arbejde sammen om 
et fælles mål – nemlig målet om at være 
verdens mest fysisk aktive land i 2030.  
Med BRND’s løsning har der åbnet sig en 
unik mulighed for at samle landets kom-
muner, foreninger og borgere, og den har 
GIF, Grønlands Idrætsforbund, grebet.

GIF ønsker at skabe aktive fælleskaber 
for både at styrke befolkningens sundhed 
gennem fysisk aktivitet samt den sociale 
sundhed gennem fællesskaber.  
Bjørn Søvsø Jensen, ansat som portefølje-
leder hos GIF, har sammen med fire andre 
ansvaret for det strategiske arbejde, der 
skal lede Grønland i mål. 

”Det er vores vision, derfor har vi også 
et ansvar som bannerførere, så vi kan 
motivere foreningerne og deres frivillige 
til at være med. For vi kan ikke gøre det 
alene. Derfor arbejder vi både med lokal 
forankring, samtidig med at vi gerne vil 
have foreningerne til at se ud over egne 
grænser, så vi kan etablere samarbejder 
på tværs af foreninger og kommuner,” 
fortæller Bjørn Søvsø Jensen. 

Målet er, at det skal være let at være 
forening og let at være frivillig. Bjørn 
påpeger samtidig, at det bliver en digital 
omvæltning for grønlandske kommuner. 
Derfor er det vigtigt, at de kan støtte 
hinanden i processen og kommunikere 
sammen ud fra et fælles datasæt og en 
fælles platform.

”Allerede nu har det samlet kommuner-
ne. Vi har fået en anledning til at tale 
sammen, fordi vi skal inspirere hinanden 
og dele erfaringer med BRND’s system, og 
her kommer vi automatisk til også at tale 
om andre ting. Det er en digital omvælt-
ning for både kommuner og foreninger, 
men det har styrket vores samarbejde,” 
slutter han.

I næste udgave af BRND NEWS kan du 
læse meget mere om projektet om at gøre 
Grønland til verdens mest fysisk aktive 
land.

Bjørn Søvsø Jensen, portefølgeleder 
GIF - Grønlands Idrætsforbund

Grønlands 9 specialforbund får med BRND’s løsning lettere ved at registrere deres 
medlemmer korrekt. Det har stor betydning, da tildelingen af midler i høj grad er baseret 
på antallet er medlemmer. Med løsningen kan de desuden også promovere deres events, 

fx Grønlands mesterskaberne, på en helt ny måde.

VERDENS MEST FYSISK AKTIVE LAND I 2030
GRØNLAND SAMARBEJDER PÅ FÆLLES PLATFORM
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