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Små bolde - store planer 
 

Handi Life Sport er internationalt førende producent af bolde til handicap- og ældreidræt. 

Efter mange års tornerosesøvn er det tid til et gearskifte. InnovationsAgenterne hjælper 

virksomheden på vej mod en ambitiøs væksstrategi. 
 

 
 

- Vi er en lille virksomhed, men vi har et stort vækstpotentiale, fortæller bestyrelses- 

formand Jens Bromann, der startede Handi Life Sport i 1987 sammen med Kirsten Ir- 

gens Bromann, der er virksomhedens direktør. 
 

I de 27 år siden etableringen har Handi Life Sport levet et forholdsvist stille liv. Virksomheden 

er vokset organisk. Kunderne er kommet stort set af sig selv, nye lande har sluttet sig til kun- 

dekredsen og produktsortimentet er vokset støt: fra boccia-bolde over petanque-bolde til lyd- 

bolde til blinde - samt udstyr til seniorsport og genoptræning. 
 

Men nu skal Handi Life Sport vækkes af sin tornerosesøvn. Der skal skrues gevaldigt op for 

vækstplanerne. Potentialet er til stede, mener Jens Bromann. Nu skal det bare udnyttes fuldt 

ud. InnovationsAgenterne har hjulpet med at tilrettelægge Handi Life Sports nye vækststrategi, 

der bl.a. går ud på at fordoble produktionen i løbet af de kommende 2-3 år. Og agenterne har 

vist virksomheden videre til nye samarbejdspartnere, der bistår med at realisere de ambitiøse 

planer. 
 

- Kirsten Bromann kontaktede InnovationsAgenterne på en konference arrangeret af 

Dansk Industri, fortæller Jens Bromann. 
 

- Hun tænkte, at det kunne være spændende at invitere dem indenfor i virksomheden. 

Det er altid interessant at blive udfordret af udefrakommende eksperter, der kigger sig 

omkring og giver et bud på de ”ømme tæer” i forretningen. Og vi var godt klar over, at 

vores produktivitet og produktionssikkerhed langt fra var optimal, fortæller han. 
 

Handi Life Sport og InnovationsAgenterne blev hurtigt enige om, at virksomhedens produktivi- 

tet var et helt centralt problem. 
 

- Vores svaghed var, at vores produktion svingede i takt med ordrebeholdningen. Når de 

aktuelle ordrer ikke udfyldte hele vores kapacitet, var vi ikke gode nok til at holde 

tempoet oppe og producere til lager. Den svingende produktivitet betød både flere fejl 

og en dårlig udnyttelse af kapaciteten. 
 

Fokus på at fastholde en jævn produktivitet var det første skridt op ad ekspansions-stigen for 

den lille virksomhed nord for Roskilde. Kuren består bl.a. af en mere tydelig ledelse og en kla- 

rere opdeling af medarbejdernes ansvar. Desuden blev ordretavlen – omdrejningspunktet i 



 

produktionen – re-designet, så den gav medarbejderne et bedre overblik over produktionen, 

ikke bare fra dag til dag men også over længere tid. Formålet var at give medarbejderne en 

bedre forståelse for ”de store linjer” i produktionen og dermed undgå udsving i produktivite- 

ten. 
 

Desuden har InnovationsAgenterne bidraget til at igangsætte en række øvrige vigtige tiltag. 

Sideløbende med et produktivitets- og kvalitetsløft fokuserer virksomheden nu på en forbed- 

ring af produktionsapparatet og styrkelse af salgsfunktionen. 
 

- InnovationsAgenterne har hjulpet os i gang og peget os videre til nye samarbejdspart- 

nere og støttemuligheder, forklarer Jens Bromann. 
 

- Vi har fået midler fra Styrelsen for Forskning og Innovation til at videreudvikle det 

plast-granulat, der udgør indmaden i vores bolde. Desuden samarbejder vi med inge- 

niører fra Dansk Produktions Univers. De skal levere et nyt design af vores produkti- 

onsapparat, så vi får mulighed for at tredoble produktionen med et uændret antal 

medarbejdere. 
 

- Og vi søger lige nu midler til en grundig analyse af vores salgspotentiale. Vi ønsker et 

samlet overblik over, hvordan vi øger salget på vores nuværende markeder og hvilke 

nye markeder, det kan betale sig at tage hul på. 
 

Årsagen til, at ledelsen har så høje tanker om vækstpotentialet i Handi Life Sport, er ikke blot 

at virksomheden kan tilbyde de bedste produkter til en konkurrencedygtig pris. Markedet er 

ifølge Jens Bromann i kraftig udvikling. De sportsgrene, Handi Life Sport leverer udstyr til, vok- 

ser i popularitet og breder sig til stadig flere lande. Globalt set er der ligeledes ved at komme 

fokus på, at fysiske aktiviteter er ekstremt gavnlige for ældre menneskers trivsel og sundhed. 

Desuden anerkendes Handi Life Sport bredt som førende leverandør i branchen. 
 

Senest har Handi Life Sport f.eks. indgået en aftale med det internationale boccia-forbund om 

at levere bolde til en kampagne for boccia-sportens udbredelse i tolv udviklingslande. Derud- 

over leverer virksomheden bocciabolde til en plejehjemskæde i Hong Kong, der har boccia som 

en integreret del af deres tilbud til beboerne. Desuden har den europæiske fodboldsammen- 

slutning UEFA valgt Handi Life Sports lydbold som den officielle bold ved blindefodbold (futsal). 

Og bolden fra Skibby vil de næste fire år trille ved samtlige officielle futsalkampe, europame- 

sterskaber, verdensmesterskaber og ved De Paralympiske Lege 2016 i Rio. 
 

På den baggrund kan man godt forstå Jens Bromann, når han taler om Handi Life Sports store 

vækstpotentiale. Et potentiale, der nu bliver udnyttet, når virksomheden skifter gear og griber 

mulighederne. 
 

 

  


