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Når der går sport i det
Det skal være sjovere
at dyrke motion! Med denne vision vil tre iværksættere lancere
et gratis GPS software program
til mobilen, som kan give alle
udøvere af distancesport en
komplet træningsdagbog og
tilmed et online netværk med
andre, der dyrker samme sport.
Rent praktisk kræver det, at
man har en mobil med GPS og
har den med ud at løbe, cykle,
hike, etc. Idéen er, at når man er
færdig med dagens træning, vil
den tilbagelagte rute automatisk
blive uploadet til en personlig
profilside, hvor man kan se sin
gennemsnitshastighed, tophastighed og meget mere.
”Træningsdagbogen fungerer ligesom en profil på de
klassiske online communities,
og er udgangspunkt for en lang
række forskellige aktiviteter. For
eksempel kan man udfordre vennerne i sit netværk på den rute
man har løbet, eller dele viden
om spændende ruter rundt om
i verden,” fortæller Mette Lykke,
som er en af iværksætterne bag
idéen. Hun mødte de to andre
partnere, Christian Birk og Jakob
Jønck, i konsulentvirksomheden
McKinsey & Co., hvor de alle tre
arbejdede som managementkonsulenter. Christian Birk er i
øvrigt tidligere dansk mester i
400 meter løb.
”Vi tror på, at distancesport
vinder frem, fordi mange ikke

Temaet bag Endomondo:
Jakob Jønck, Christian Birk
og Mette Lykke.

For eksempel kan man udfordre
vennerne i sit netværk på den rute,
man har løbet, eller dele viden om
spændende ruter...
kan overskue faste aftaler
såsom håndbold hver onsdag
kl. 19-21. Vi har behov for den
fleksibilitet, som løb og cykling
giver. Men samtidig vil vi gerne
være sociale, og det giver vores
community mulighed for, idet
man for eksempel kan spørge i
sit netværk, om der er én, der vil

med ud at løbe samme aften,”
siger Mette Lykke, og nævner, at
man også som virksomhed kan
få et idrætssite, hvor alle medarbejdere er med og på den måde
kan konkurrere og udfordre
hinanden internt.
”Programmet til mobilen
bliver gratis at downloade og
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medlemskab på sitet er også
gratis. Men det vil være muligt at
få nogle ekstra funktioner, som
koster lidt – det kan være, hvis
du skal løbe maraton i New York
og gerne vil have, at din familie
kan følge med live hjemmefra,”
forklarer Mette Lykke, der lige
som Christian Birk og Jakob
Jønck har sagt konsulentjobbet
op for at dedikere al sin tid til
projektet og den fortsatte udvikling af funktionerne på sitet.

info

”Det sværeste ved jobskiftet
er at affinde sig med, at tingene
ikke går så hurtigt i begyndelsen,” siger Mette Lykke.
”Det bedste er til gengæld, at
vi har fuld kontrol over processen, vi møder mange inspirerende mennesker– og det er virkelig
livsbekræftende at ”springe ud
over klippen” og satse på sin
idé,” slutter hun. (ifs)
‡ www.endomondo.com

Er du i færd med at iværksætte en ny idé, som vi kan omtale
her på siden, så send os et par ord om dit produkt på mailen
redaktion@ivaerksaetteren.dk

