
Sosial bærekraft 
for barn og unge



“ Fremtiden for barn og unges 
aktiviteter handler i stor 
grad om bærekraft.”

      

På vei ut av pandemien er det 
nå naturlig å kaste et blikk 
tilbake på to år som forandret 
breddeidretten for alltid.

Restriksjoner skapte utfordringer 
for alle klubber og lag, men selv om 
store deler av verden stoppet opp, 
fortsatte Sponds brukertall å øke. 
Gjennom 2021 så vi rekordhøye 1,4 
millioner månedlige aktive brukere 
som tok i bruk Spond for å holde 
kontakten og komme sammen 
når det var mulig. Selv midt i 
nedstengninger, når man ikke kunne 
møtes eller trene, gledet brukerne 
seg over hvordan Spond lot dem 
holde seg aktive på egenhånd og 
heie hverandre frem.

Teamet her i Spond har hatt stor 
glede av å støtte våre lojale trenere, 
spillere og supportere i løpet av 
denne krevende tiden, holde dem i 
kontakt og hjelpe til med å forberede 
de etterlengtede gjenåpningene. 
Retter vi blikket fremover er det 
ingen tvil om at mange grupper 

og lag vil trenge hjelp til å overleve 
og blomstre. Det er grunnen til 
at bærekraft i breddeidretten er 
viktigere enn noen gang, og vi er 
forpliktet til å gjøre vårt.

Spond eksisterer for å være en 
digital tilrettelegger for bærekraftig 
breddeidrett og aktiviteter for barn 
og unge. Vi er ydmyk og utrolig 
takknemlig for de 1,1 millioner 
ukentlige brukerne som stoler på at 
vi hjelper dem med å skape aktive, 
positive og sunne samfunn rundt om 
i verden.

Fra alle oss i Spond ønsker vi dere en 
glad vår og vellykkede sesonger for 
idrett og aktivitet gjennom 2022!

Trine Falnes  
Administrerende direktør, Spond

“Spond var en 
avgjørende faktor 
under pandemien.” 
Vi klarte å holde motivasjonen 
oppe under nedstengingen 
for alle våre 300+ medlemmer 
gjennom Spond-appen, hvor 
det var enkelt å kommunisere 
og organisere aktiviteter.
Kjetil André Aamodt - Olympisk 
gullmedaljevinner + styreleder,  
Huk FK, Norge



Vekst i brukere  
på Spond-appen

41% 

Antallet invitasjoner til 
arrangementer sendt  

ut via Spond

Midler samlet inn via 
Spond-plattformen til 

klubber og lag

50 millioner40 MNOK

Antall timer spart  
av trenere og arrangører  

som bruker Spond

13,4 millioner

Tilsvarer et bidrag til samfunnet på

NOK 5,3mrd.  
/ 6.872 årsverk

Høydepunkter 
fra Sponds 
sportsår: 
2021

“ Every club should  
use Spond.” 

“ Spond gives our club a  
one-stop system to manage 
our membership and  
events/activities.
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“ Enhver klubb  
bør bruke Spond.”

Etter mye research og 
flere mislykkede forsøk, 
registrerte vi oss på Spond. 
Appen har spilt en stor rolle 
i vår vellykkede innsats for 
å redde klubben.
Mark Foster, styreleder,  
Wraysbury FC, Storbritannia



Hvordan kan vi 
hjelpe bredden?
Breddeklubber, foreninger og 
grupper rundt om i verden har 
stått gjennom to år med stor 
usikkerhet. Nedstengninger var 
en utfordring for mange, men 
det førte også lag og deltakere 
sammen, med en sterk følelse  
av samhold og kameratskap.

I første omgang handlet alt om 

overlevelse. Nå, med stadig mer 

åpne samfunn, kan frivillige, trenere 

og arrangører igjen fokusere sin 

innsats på å skape en sunn og 

bærekraftig fremtid. I tillegg til å 

forbedre kommunikasjonen, er 

det tre nøkkelområder hvor Spond 

hjelper et økende antall klubber, 

organisasjoner og brukere:

Spare tid
Når store deler av tiden går med 

til å få alle tilbake i organisert 

aktivitet, må de frivillige rundt lag 

og organisasjoner nå gjøre mer med 

mindre ressurser tilgjengelig. Spond 

sparer den gjennomsnittlig trener 

eller gruppeleder for gjennomsnittlig 

2,5 timer per uke, og frigjør dermed 

tid for de frivillige til å gjøre mer av 

det de elsker, enten det er å trene, 

spille eller støtte på andre måter.

Bedre økonomi
Pandemien har medført færre 

inntektsstrømmer til breddeidretten 

og mange team sliter med å klare 

seg økonomisk. En retur til en mer 

normal hverdag er ingen garanti for 

å dekke historiske underskudd eller 

kommende utgifter. Derfor trenger 

bredden nye måter å skaffe inntekter. 

I mange markeder legger Spond 

til rette for enkle og interaktive 

digitale pengeinnsamlingsverktøy, 

slik at klubbkassene fylles med sårt 

tiltrengte midler.

Betalinger
En jevn og sikker kontantstrøm 

er avgjørende for at klubber og 

organisasjoner skal ha en forutsigbar 

og bærekraftig drift. I stedet for 

å måtte ta inn betalinger via flere 

ulike kanaler lar Spond deg be om, 

overvåke og behandle betalinger 

gjennom appen. Vi forbedrer 

kontinuerlig de betalingsalternativene 

som vi tilbyr i de forskjellige landene 

hvor Spond er til stede.

Spond utforsker hele tiden nye 

måter hvor vi kan støtte våre 

brukere, bistå på veien til sportslig 

suksess, og opprettholde deltakelse 

og økonomisk stabilitet i den nye 

normalen etter pandemien.

Veien videre
Breddeidrettens verden 

fortsetter å utvikle seg, og vi 

i Spond skal gjøre det samme 

gjennom nye tjenester og 

muligheter. Blant annet med 

stadig nye forbedringer av appen 

og Spond Club som kommer 

senere i 2022. Dette vil inkludere 

enda bedre funksjonalitet i vårt 

komplette medlemssystem for 

de som opererer på klubbnivå, 

den internasjonale utrullingen 

av vårt nye bærekraftsverktøy, 

samt forbedrede betalings- og 

innsamlingsfunksjoner i appen. 

“ Spond er  
svaret!”

Hvis du ønsker å forenkle 
tiden du bruker som trener, 
kommunisere med spillere 
og gjøre det enkelt å 
administrere arbeidet uten å 
bruke tre til fire forskjellige 
apper, er Spond svaret ditt!
Mike Dawkins, assistenttrener,  
Notre Dame Academy, USA



spond.com


