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FORANDRING STILLER
KRAV TIL WEAR

Af Vagn Kirkelund, formand, Wear

Modeindustrien er udfordret på ansvarlighed
En af de største udfordringer vi står overfor, er den 
bæredygtige omstilling. De sidste to år er der kommet et 
markant større fokus på bæredygtighed blandt forbrugerne 
og politikkerne. Den danske modebranche skal inden 
udgangen af marts 2020 fremlægge et klimaudspil til 
regeringen med anvisninger til, hvor vi som branche bedst 
kan nedbringe vores CO2 udledning. Her mener jeg, vi skal 
være ambitiøse og udvise ansvarlighed.
 

Forbrugerne efterspørger forståelige 
certificeringer
Vi skal arbejde hen mod en mærkning, således forbrugerne 
nemt kan sammenligne den ene vare med den anden i forhold 
til, hvor stort et aftryk varen sætter på klimaet. Hvis vi 
kunne udarbejde et mærke, der kan det samme, som når man 
køber fx hårde hvidevarer og gerne vil vide, hvor meget 
strøm apparatet bruger – altså hvor klimavenligt det er, så 
vil det virkelig flytte noget.
 

Eksporten bliver fortsat vigtig
Den danske modeeksport har gennem de seneste ti år kun 
oplevet fremgang. Det skal fastholdes og vi må ligeledes 
erkende at nye markeder skal udnyttes. Vores skandinaviske 
nærmarkeder er ikke nok og vi skal derfor kigge på markeder 
som Polen og Frankrig, men også markeder som USA og 
Canada bør vi være opmærksomme på. Vi skal have styr på 
betalinger og likviditeten i et marked, der efterspørger 
længere kredittid.
 

Nethandlen fylder mere og mere
Vi er udfordret i forhold til nethandlen, da det kniber med at 
tjene penge her – også selvom der er tale om store mængder. 
Og det er uanset, om det er salg på egen eller på en af de store 
internationale webshops. Forbrugerne har taget nethandlen 
til sig og handlen fortsætter med at vækste. Jeg føler mig dog 
sikker på, at nethandlen ikke kommer til at stå for al handel i 
fremtiden, men den kan tage så meget af den samlede handel, 
at traditionel detailhandel kan blive umulig. Det vil stille nye 
krav til samhandlen mellem wholesale og retail.

Vi er udfordret i forhold til 
nethandlen, da det kniber med at 
tjene penge her

 
Forandring stiller krav til Wear
Som brancheforening skal vi være meget opmærksomme på 
om vi yder de rigtige ydelser til vores medlemmer. Derfor 
skal vi sikre dialogen med medlemmerne og samtidig lytte til 
branchen generelt. Derfor er vi i Wear nødt til at øge vores 
kendskabsgrad og fastholde medlemmerne, samtidig med at 
vi får flere nye medlemmer. Vi er også åbne overfor mulige 
fusioner med relaterede brancheforeninger. Jo større vi er, jo 
flere muskler har vi til at imødekomme fremtiden.

Det er en utrolig spændende opgave at være formand for brancheforeningen Wear. Modebranchen er i en 
voldsom udvikling på mange områder, hvilket stiller større krav til foreningen og det vi kan tilbyde 
medlemmerne. Vi bruger derfor mange ressourcer på vidensdeling, kurser og arrangementer. Samtidig er 
vi en del af Dansk Erhverv, som yder professionel juridisk rådgivning på alle de centrale områder, der er 
relevante for modebranchen.
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DEEREST
FOR DEN VELKLÆDTE MAND

Interview med de tre ejere af Deerest

Hvorfor åbne retail i disse tider?
Vi åbnede vores første forretning i marts 2018, og i november 
2019 flyttede vi til den nye adresse på Esplanaden 5. Vi har 
aldrig tænkt over, at det ikke ville lykkes, selvom vi har 
kunne læse i aviserne at detailhandlen er presset. Vi har fra 
starten troet på vores koncept og at der var et behov i 
markedet for kvalitetshabitter til en fornuftig pris.
 

Hvor stor er forretningen?
Hele lejemålet er på 250 m2 – fordelt på 100 m2 forretning, 
100 m2 lager og 50 m2 kontorlokaler. Det var vigtigt for os, at 
vores lager ligger i forbindelse med forretningen og at det var 
så stort, at vi ikke skulle proppe forretningen med varer. 
Vores forretning skal være overskuelig og et rart sted at 
opholde sig. Der er store prøverum og ovenikøbet en lille bar, 
hvor gæster kan få en Gin & Tonic.
 
Hvem er jeres kunder?
Det er en bred gruppe af mænd, der handler hos os – i alle 
aldre og alle indtægtsgrupper. Men vores to største 
kategorier er typisk gom & gæst samt business segmentet. Vi 
tilbyder skræddertilpassede jakkesæt og har et meget 
velfungerende samarbejde med et skrædderi, som tilretter 
habitterne efter behov, hvilket gæsterne sætter stor pris på. 
 
Hvad er jeres styrker?
Vi er nærværende og brænder for vores produkter. Vi er selv 
i forretningen hver dag og er i tæt kontakt med vores 
kunder. Vores koncept gør det nemt for manden at købe 
jakkesæt. Mange mænd handler kun to-tre gange om året og 
vil derfor gerne støttes og vejledes i det rigtige valg. Vi får 
ligeledes stor ros for vores pasformer – et helt nødvendigt 
must, når man vil sælge habitter. Man kan tilføje vest til alle 
vores sæt, om man ønsker det, så der er total valgfrihed på 
størrelser og sammensætning. Det hele foregår på gæstens 
præmisser. 

Hvor får i produceret jeres jakkesæt?
Vi vælger selv metervarer fra italienske metervare-
producenter, der også leverer til nogle af verdens største 
brands. Italien har en lang og traditionsrig produktion af 

metervarer af høj kvalitet. Vores leverandører besøger os to 
gange om året, hvor vi vælger de metervarer, som vi vurderer 
den danske mand gerne vil gå med. Herefter sendes den til 
Tyrkiet, hvor habitterne bliver syet.

Vi gør det nemt for manden at købe 
et skræddertilpasset jakkesæt

Er jeres sortiment bredt nok?
Vi oplever, at kunderne sætter stor pris på, at vi har et niche-
univers med et dybt sortiment. Vi holder os til jakkesæt og 
dertil hørende tilbehør som skjorter, slips, lommeklude og 
en portugisisk håndlavet model sko. Faktisk tror vi, at det 
kan være vejen frem for den klassiske herreforretning, hvis 
den skal have en berettigelse i fremtiden. Men det må tiden 
jo vise.

I en tid hvor alle taler nethandel, og detailhandlen ofte er udfordret, var det en fornøjelse at tale med de tre 
ejere af Deerest, Benni Petersen, Mikkel Bo Hansen og Jean Vendel, som i december 2019 flyttede deres 
forretning til Esplanaden, som er en af de mest mondæne adresser i København. Fra start har de ikke været 
i tvivl om, at de havde fat i noget rigtigt og siden åbning af deres første forretning i 2018, har de kun oplevet 
fremgang i salget og kundetilfredsheden.
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MODEEKSPORTEN HAR
& VIL FORTSAT ÆNDRE SIG

Af Nikolai Klausen, direktør, Wear

En af de store udfordringer i modeeksporten er, at flere – 
særligt de større virksomheder, i stigende grad sender deres 
varer direkte fra producenterne til deres kunder i udlandet, 
og derved fremgår det ikke som eksport i Danmarks Statistik. 
Når vi i mange år har talt om eksport, er det de varer, som 
først kommer til Danmark fra eksempelvis Kina, Indien eller 
Bangladesh, for derefter at blive eksporteret til f.eks. 
Tyskland, Norge eller Storbritannien.

De seneste år har mange virksomheder fokuseret på nye og 
mere strømlinet logistik- og transportmuligheder, der er 
med til at gøre lead time kortere i forhold til levering hos 
store udenlandske kunder som f.eks. Zalando eller 
Stormagasiner i udlandet. Disse store kunder får i stigende 
grad levering direkte fra virksomhedernes producenter, og 
derved bliver dette salg ikke længere opgjort som eksport. 
Hvor stor en indvirkning denne udvikling har på 
eksporttallene vides ikke, men der er ingen tvivl om, at denne 
’direkte eksport’ vil stige i de kommende år og for nogle 
virksomheder kan det blive hele deres samlede eksport til et 
land, hvis der er tale om en distributør eller importør.

Ser man dog på den samlede modeeksport fra januar til 
november 2019 blev der eksporteret dansk modebeklædning 

og fodtøj for 32,9 mia. kr. Det er blot en mindre stigning på 
0,3 procent i forhold til samme periode i 2018, hvilket vidner 
om aftagende vækst i modeeksporten. Over de seneste fem 
år har der været en pæn vækst i eksporten af modetøj og 
beklædning. I 2015 udgjorde eksporten ca. 28,3 mia. kr. i 
perioden januar-november. Den steg med 15,7 procent på tre 
år og udgjorde i 2018 hele 32,9 mia. kr.

Eksporten af modetøj fylder 88 procent af den samlede 
modeeksport, hvor eksporten af fodtøj udgør de resterende 
12 procent. Fra januar til november sidste år løb eksporten af 
modetøj op i 29,1 mia. kr., hvilket er et fald på 100 mio. kr. i 
forhold til samme periode i 2018. I 2015 eksporterede danske 
virksomheder tøj for omtrent 24,8 mia. kr. til udlandet. I 2018 
var det 29,2 mia. kr., hvilket svarer til en vækst på 17,7 
procent. Denne vækst er dog aftaget i 2019, hvor der for 
første gang i den femårige periode er sket et fald i eksporten.

Dansk modeeksport er i forandring. Efter flere år med salg til udlandet ser det ud til, at væksten er 
stagneret. Kun i fem af de første 11 måneder i 2019, her der været vækst, og det kun i begrænset omfang. 
Samtidig har der været tilbagegang i tre og status quo i de resterende fire måneder. Derimod har der været 
en lille stigning i eksporten af fodtøj, der steg med 200 mio. kr. til 3,8 mia. kr. samlet set. Det svarer til en 
stigning på 7,1 procent i eksport af fodtøj.

Dansk eksport af mode og fodtøj i 2015 og 
2019 (januar-november)
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Derimod var der en lille stigning i eksporten i fodtøj, der steg 

med 200 mio. kr. til 3,8 mia. kr. Det svarer til en flot stigning 
på hele 7,1 procent. Eksporten af fodtøj er altså årsag til, at 
eksporten stagnerer fremfor at falde i 2019. Eksporten af 
fodtøj har i løbet af de seneste fem år ligget mere stabilt end 
eksporten af tøj. Siden 2015 er efterspørgslen fra udlandet 
dog steget med ca. 300 mio. kr.

Den danske modeeksport er ikke blot vokset målt i sig selv, 
men også som relativ andel af den samlede danske eksport. I 
2015 udgjorde modeeksporten 4,8 procent af den samlede 
danske eksport, hvilket steg til 5,2 procent i 2018. Men med 
’normaliseringen’ af modeeksportens vækst, faldt dens 
andel til 4,9 procent i 2019.

Den danske modeeksport er ikke 
blot vokset målt i sig selv, men også 
som relativ andel af den samlede 
danske eksport

Det vigtigste eksportmarked for dansk modeeksport er 
Tyskland efterfulgt af Sverige, Holland og Norge. Tyskland 
efterspurgte dansk modetøj for 8,6 mia. kr. i januar til 

oktober 2019, hvilket svarer til 28 pct. af den samlede 
eksport. Til sammenligning efterspurgte Sverige, Holland og 
Norge 29 pct. af den samlede modeeksport tilsammen.

Eksport af beklædningsgenstande og 
-tilbehør i 2015 og 2019 (januar-november)
mia. kr.

30

25

20

15

10

5

0
2015 2016 2017 2018 2019

24,8 25, 5
27, 3

29,2 29,1

Eksporten af fodtøj i 2015 og 2019 
(januar-november)
mia. kr.

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0
2015 2016 2017 2018 2019

3, 5 3, 5 3,4
3,6

3,8

 Eksport 
af 

modetøj 
2018 

i mia. kr. 

Eksport 
af 

modetøj 
2019 

i mia. kr. 

Andel 
2018 

Andel 
2019 

Ændring 
(pct.-
point) 

1 Tyskland 9,2 8,6 30% 28% -2% 

2 Sverige 3,8 3,6 12% 12% 0% 

3 Holland 3,2 2,9 10% 9% -1% 

4 Norge 2,6 2,6 9% 8% 0% 

5 Storbritannien 1,7 1,8 6% 6% 0% 

6 Polen 0,5 1,4 2% 5% 3% 

7 Frankrig 1,3 1,4 4% 4% 0% 

8 Belgien 1,2 1,3 4% 4% 0% 

9 Finland 1,1 1,0 4% 3% 0% 

10 Italien 1,0 1,0 3% 3% 0% 

 - Resten af verden 4,6 5,0 15% 16% 1% 
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SECOND FEMALE
& EKSPORT

Interview med Lars Andresen, CEO, Second Female

Hvad er jeres største eksportmarked?
Norge er faktisk vores største eksportmarked, også selvom 
vi kan være udfordret på valutakursen. Danmark er vores 
næststørste marked efterfulgt af Tyskland på tredjepladsen. 
Da Tyskland er Danmarks klart største eksportmarked, har 
vi måtte fortage ændringer i vores agent setup i Tyskland. 
Derfor har vi store forventninger til eksportvækst i Tyskland 
de kommende år.

Overvejer i nye markeder?
Ja det gør vi. Men vi er allerede på 16 markeder, så det skal 
nøje overvejes og planlægges. Senest har vi fået agent i 
Frankrig, som har showroom samt egne sælgere, så vi undgår 
underagenter. Udover showroom i Paris har vores franske 
agent ligeledes showroom i Bordeaux og Marseille. På sigt 
holder vi et skarpt øje på Canada/USA – begge potentielle 
store markeder.

Har messer betydning for jeres eksport?
Messerne betyder fortsat meget for os. Vi er i dag på CIFF, 
Revolver, Modefabriek, Premium og Who’s Next. Messerne 
har hver især deres styrker og det er forskelligt, hvordan de 
støtter op om vores eksport. I Danmark benytter vi f.eks. 
også messerne til at bakke op om en samlet modeuge. 
Messerne er ligeledes et oplagt sted at møde potentielle nye 
kunder på en mere uformel måde. 

Benytter i sælgere eller agenter?
Vi benytter agenter og distributører på vores 
eksportmarkeder. Det er kun i Danmark vi har egne sælgere. 
Det virker godt for Second Female og Just Female og vores 
salgsorganisation har været opbygget sådan i alle 19 år. Men 
vi skal selvfølgelig være opmærksomme på, om agenterne 
performer, derfor har vi f.eks. måtte ændre agent i Tyskland.

Jeres største udfordring på nye 
eksportmarkeder?
Som nævnt er vi allerede på 16 markeder og derfor er de nye 
eksportmuligheder på mere fjerntliggende markeder som 
Canada, USA, Japan, Rusland og Korea. Når vi går ind i et nyt 
marked, er det vores erfaring, at man skal gøre det 100 
procent. Hvilket betyder investeringer i showroom, 
kollektioner og markedsføring. Men det betyder ikke, at det 
ikke er interessant, blot at det er et setup, som kræver 
ekstraordinær planlægning.

Med 19 år i modebranchen har Second Female og Just Female stor erfaring med eksport. Wear har i dette 
interview med CEO, Lars Andresen, rundet nogle af de udfordringer, der er med eksport og hvordan de 
griber det an. Med to brands som begge præsenterer fire kollektioner årligt, er der mange ting, som skal 
falde på plads for at fastholde eksportvæksten. Med deltagelse på fem forskellige messer i Europa er det 
også store investeringer, der foretages.

Fakta om Second Female

Etableringsår:   2000

Antal ansatte:   32

Antal markeder:  16

Antal kollektioner:  4 (På begge brands)

Engrossalg:   Ja

Egen webshop:   Ja

Egne butikker:   Nej
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KOMPETENCE
KAN SLÅ NETHANDLEN

Af Steen Egede Hansen, formand, Danmarks Sportshandler Forening

Bæredygtighed i retail
Hvordan skal vi tackle den omstilling, som alle snakker om 
og hvordan kan vi som detailhandlere hjælpe regeringen med 
at nedbringe CO2 udledningen? Det er ikke nemt og vi spiller 
gerne med, hvor det giver mening. Men jeg tror, at vores 
leverandører skal udvikle en mere bæredygtig produktion, 
også selvom vi endnu ikke kan mærke den store forbruger-
efterspørgsel. Hvis vi venter til forbrugerne er klar, så er vi 
kommet bagud.

Afgifter på plastikposer
Det kan undre mig, at regeringen nu vil indføre højere afgifter 
på plastikposer i detailhandlen. Det skal være helt klart, at 
jeg går ind for et mindre plastikforbrug, men at afgifterne 
kun skal stige for detailhandlen og ikke nethandlen er jo 
næsten konkurrenceforvridende. Nethandlen forbruger i 
den grad plastik og anden emballage i deres forsendelser, 
men de er ikke omfattet den nye lovgivning og vil derfor ikke 
blive mærket af de højere afgifter.

Kompetence kan slå nethandel
Nethandlen tager fortsat større markedsandele og det 
sætter øget krav til detailhandlen. Vores stærkeste kort er 
kompetence og produktviden. Vi kan tilbyde forbrugerne en 
dialog om valget af de rigtige produkter til alle former for 
sportsudøvelse eller anden fysisk aktivitet. Selv om mange 
forbrugere selv henter produktviden på nettet, oplever jeg, 
at klart størstedelen fortsat værdsætter den personlige 
kontakt og dialog. Den rigtige vejledning kan i nogle tilfælde 
være med til at forhindre sportsskader.

Huslejestigninger er en stor udfordring
Uanset om vores salg er stigende eller faldende, er avancerne 
faldende. Det skyldes ikke mindst at detailhandlen er gode til 
at trykke på rabatknappen, men også at indkøbsavancerne 
ikke har været stigende i mange år – tvært imod. Samtidig 
har vi de sidste 10 år kun oplevet stigende huslejepriser. Der 
skal ikke herske nogen tvivl om, at det for mange vil være en 
nødvendighed at få huslejenedsættelse, hvis forretningen 
skal overleve. Senest har vi set, at bl.a. Bestseller har meldt 
ud, at de forventer huslejenedsættelser. Jeg kan så kun håbe 
på, at det ikke bliver de små detailhandlere, der skal betale 
den nedsættelse.

Vi skal fastholde og være aktive i 
samarbejdet med Handelsfagskolen

Brancheglidning har forandret branchen
Der har altid været brancheglidning mellem sport og mode. 
Men de seneste år har det virkelig tage fart – særligt på 
sneakers området. Den gode traditionelle ’sportsbutik’ står 
mere end nogensinde med den udfordring, om de skal være 
mere specialiseret eller fortsætte med at være den lokale 
generalist? Outdoorkategorien har taget et valg mod 
specialister, hvilket ser ud til at tiltale forbrugerne.

DSF må indstille sig på forandring
Som brancheforening skal vi være opmærksomme på forand-
ring og være klar til at imødekomme nye ønsker fra vores 
medlemmer. Vi skal fastholde og være aktive i samarbejdet 
med Handelsfagskolen om faguddannelsen af elever i 
sportsbranchen. Vi skal turde at gå forrest i nytænkning af 
“Lærehåndbog & Arbejdshæfte”, som eleverne får udleveret, 
når de starter deres uddannelse. Men vi skal ligeledes være 
tilgængelig og relevant på vores hjemmeside www.dsfsport.
dk og gennem nyhedsbreve til medlemmerne.

Detailhandel indenfor sport og fritid er udfordret som den øvrige detailhandel. Men sports- og 
fritidsbranchen kan med fordel udnytte den specialviden, som ofte følger med salget af vores produkter. 
Det er min vurdering, at vores branche bør søge nye digitale løsninger på fagkundskab og produktviden. Vi 
skal også kigge indad og lære af de forretningskoncepter, som tydeligvis har succes og tiltaler forbrugerne.
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HUMMEL
OM FREMTIDEN

Interview med Allan Vad, CEO, Hummel

Hvad er jeres styrker?
Hummel har en bredde i vores portefølje af produkter og 
kategorier, som er en stor styrke. Virksomheden har dertil en 
agilitet og fleksibilitet ift. markedet og vores kunder som er 
en underliggende styrke. Vi har et unikt brand med en 
uvurderlig arv, der er med til at skabe en stærk kultur i 
Hummel.

Hvilken kategori forventer I mest af?
Vi forventer vækst i alle vores kategorier og BU’s. Vores Sport 
og Style kategorier er længst i internationaliseringen og vil 
derfor vækste mest i de kommende sæsoner.

Sportmaster er solgt, hvad nu?
Vi ser fortsat Sportmaster som en god partner i Danmark og 
er glade for den stabilitet, der nu tilsyneladende er kommet 
omkring deres forretning.

Hvad forventer I af Newline og HALO?
Vi ser Newline som et stærkt kompliment til Hummel på flere 
af vores forretningsområder (Teamsport, Retail og B2B) 
samt på flere markeder, hvor det integreres i vores setup 
samt vores entry på løb. Vi vil opleve stærke synergieffekter 
og forventer høj vækst, specielt fra 2021 og frem.

Vi ser ligeledes et stort uudnyttet potentiale i HALO, der kan 
skaleres også udenfor Danmark. Det har et stærkt og tydeligt 
DNA, som vi kan bygge videre på. Også her stærke synergier i 
et integreret setup i vores Style unit.

Har I planer om andre opkøb?
Ja, vi er åbne overfor yderligere opkøb som komplimenterer 
vores øvrige forretning og hvor vi kan udnytte vores 
internationale platform. Det kunne eventuelt være et 
Outdoor brand?

Retail eller e-tail?
Vi tror fortsat på retail – men helst i kombination med online 
i en omni-channel model. Modsat andre i branchen ligger vi 
dog vægt på, at wholesale er vores primære kanal og håber at 
videreudvikle vores position i markedet igennem stærke 
partnerskaber med udvalgte retail partnere.
 

Sportsbranchen og bæredygtighed?
Det er indiskutabelt et stort og væsentligt emne. Vi vil som 
brand og leverandør til branchen tage ejerskab og gå i front 
med hensyn til at skubbe vores branche i en mere bæredygtig 
branche. Blandt andet igennem vores bæredygtige 
kollektioner, som lanceres i 2020 samt en række andre tiltag.

Hummel blev grundlagt i 1923 som et sko- og sportsbrand med dybe rødder i fodbold og håndbold. Hummel 
er et af de ældste og mest dedikerede brands inden for teamsport, og deres klassiske vinkler har altid 
været symbolet på, at de hos Hummel kan lide at gøre tingene lidt anderledes – og altid med kant og 
karakter. Danmarks Sportshandler Forening har haft en snak med Hummels CEO, Allan Vad, om Hummel 
og andre relevante branchespørgsmål.

Fakta om Hummel

Grundlagt:  1923
Antal ansatte:  155 i Aarhus  
 1000 på verdensplan
Antal markeder:  35+
Certificeringer?  OEKO-TEX
Webshop:  Ja
Antal egen forretninger: +200

3



UDVIKLING I
DETAILHANDLEN

Af Nikolai Klausen, sekretariatschef, Danmarks Sportshandler 
Forening & direktør i Wear

Men hvad skal der til og hvad siger statistikkerne om 
detailhandelsudviklingen i Danmark? Min egen vurdering er, 
at vi desværre kommer til at se flere butikslukninger. 
Udbuddet er for stort og mange af de etablerede 
specialforretninger har ikke et nutidigt udtryk, der gør, at 
forbrugerne finder dem relevante. Forbrugerne forventer 
noget helt andet end hvad der tilbydes, og forretningerne 
skal erkende, at de er en del af oplevelsesøkonomien og 
derved er i konkurrence med andre oplevelser, som der i 
stigende grad bruges penge på.

Ser man på detailomsætningsindekset fra november 2018 til 
oktober 2019 er der forskel på hvorvidt der er tale om den 
samlede detailhandel eller udviklingen på sports- og 
campingudstyr, tøjforretninger eller skotøjsforretninger. 
Det samlede detailsalg har ligget jævnt på lidt over indeks 
101, mens sko- og tøjforretninger begge har oplevet en 
svingende udvikling på indeks 93-99 og kun en enkel måned 
med fremgang. Forhandlere af sports- og campingudstyr kan 
dog være godt tilfredse. De har siden januar kun oplevet 
fremgang på mellem indeks 104 og knap 108, hvilket må siges 
at være flot.

I de kommende år vil tendensen nok fortsætte. Udviklingen i 
byerne skal stabilisere sig og niveauet for antallet af 
forretninger skal ligeledes finde sit niveau. Men jeg er af den 
overbevisning, at den fysiske forretning har en stor fremtid. 
Nethandlen er jo ikke den helt store oplevelse og i takt med, 
at byerne får tilpasset og udviklet sig, vil forbrugerne 
langsomt vende tilbage. Det bliver ikke på samme niveau 
som tidligere, men nye og opdaterede butikskoncepter vil 
være med til at løfte de byer, som allerede nu er gået i gang 
med en omstilling.

Nethandlen er jo ikke den helt store 
oplevelse og i takt med at byerne  
får tilpasset og udviklet sig, vil 
forbrugerne langsomt vende tilbage

Hvis vi ser på den samlede udvikling i perioden januar til 
oktober 2019, er det tydeligt at succesen ligger indenfor 
forretninger med Sport- og Campingudstyr. Mens den 
samlede detailhandel har indeks 101,2, oplever Sports- og 
Campingudstyr en fremgang på hele 6,7 procent. Hvad der 
ligger bagved denne fremgang, viser tallene desværre ikke. 
Men noget kunne tyde på, at forbrugerne er mere aktive og at 
oplevelser i naturen er i vækst.

Detailhandlen er udfordret og under stor forandring, senest med salget af Sportmaster. Ændret 
forbrugsmønstre, stigende nethandel, international konkurrence og stigende huslejepriser samtidig med, 
at forbrugerne bliver mere bevidste og stiller store krav til de eksisterende detailhandlere. Udviklingen er 
dog ikke ens for alle typer forretninger eller koncepter, nogle klarer sig bedre end andre.  Men der skal 
tænkes nye tanker og omstilling er nødvendig hos alle.
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Tøj- og skoforretninger er kraftigt udfordret. Som tallene 
viser, oplever de begge et stort fald i udviklingen. Med 
tilbagegang i samtlige måneder – på nær skoforretninger i 
februar og marts 2019, er det samlede indeks for 

tøjforretninger på 94 og for skoforretninger 95,7 i perioden 
januar-oktober 2019. Det betyder, at tøj- og skoforretninger 
har oplevet tilbagegang i 2017, 2018 og 2019.

Det er min erfaring, at de enkelte forretninger med fordel 
kan udarbejde en tilpasnings-strategi inden for følgende 
overskrifter: technology, relevanse, convenience, knowledge, 
community og cooperation.

Ny teknologi er grundfundamentet i fremtidens detailhandel. 

Med den rette teknologi kan detailhandlen arbejde målrettet 
gennem fakta, fremfor mavefornemmelser. Omstilling skal 
ske oftere for at sikre en relevans. Tilgængelighed har en stor 
betydning i en tid, hvor kunderne er svære at fastholde og 
konkurrencen fra andre oplevelser er konstant tilstede.

Viden kan hentes gennem kasseløsninger, SoMe, web og på 
anden vis. Viden skal systematiseres og gøres brugbart, så 
den kan støtte op om det fællesskab, som skal knytte 
kunderne til ens forretning. Men den enkelte forretning kan 
ikke løfte byen alene. Samarbejde på tværs i byen er et must 
for, at detailhandlen kan overleve.

Driftsomkostninger betyder selvfølgelig meget, når man 
som detailhandler er presset på omsætningen. Her er der 
mulighed for at justere på de variable omkostninger, 
hvorimod de faste omkostninger næsten er umulige at ændre 
på. Her er det særligt udvikling i huslejen, der presser 
detailhandlen.
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SPORT 24
STÅR STÆRKT

Interview med Lars Elsborg, direktør, Sport 24

Hvor er sportshandlerne udfordret?
Branchen er klart udfordret i forhold til online handel. Her 
tænker jeg særligt på den udvikling, som de store globale 
brands bevæger sig hen imod – udenom os forhandlere. De 
stærke globale brands har officielt meldt ud, at de i stigende 
grad vil understøtte en udvikling, hvor de handler direkte 
med slutforbrugerne. De udnytter deres brand power, og jeg 
er sikker på, at andre brancher indenfor salg af forbrugsvarer 
vil opleve det samme. Det er kun et spørgsmål om tid.

Hvor ligger væksten i fremtiden?
Vi skal vinde markedsandele. Så længe vi ikke har 100 
procent af markedet, er der muligheder for vækst. Det kan vi 
kun gøre ved at være bedre end vores konkurrenter og 
udvikle vores koncept, så vi i fortsat stigende grad tiltaler 
slutforbrugerne – alle har potentiale til at vokse i omsætning. 
Vi skal fastholde en sund bredde i vores sortiment. Med den 
rigtige bredde og dybde i f.eks. skibukser og udlade f.eks. 
fiskeblink, vil vi stå som et attraktivt tilvalg for forbrugerne.

Sportmaster er solgt, hvad nu?
Det kommer ikke til at betyde ændringer hos Sport 24. På 
nuværende tidspunkt har det jo ikke ændret på noget og vi 
har allerede fastlagt en succesfuld strategi, som vi har alle 
intentioner om at fortsætte med, uanset hvad andre måtte 
vælge at gøre.

Er detailhandelen drevet af rabatter?
Ja, det er den. Om vi taler om sport eller mode, oplever 
branchen en stigende brug af rabatter. Det er desværre ikke 
noget vi kan ændre alene, og jeg tror faktisk, at det fortsat 
vil være en stor del af udviklingen de næste år frem. Vi har 
været dygtige og har fået tilpasset vores strategi til et 
marked drevet af rabatter. Sociale medier og nethandel har 
gjort det mere synligt, når der er rabat på en vare eller 
brand, og forbrugerne kan med et click købe online i hele 
verden og ofte med gratis levering.

Hvor er Sport 24 med bæredygtighed?
Bæredygtighed eller ansvarlighed har vores fulde 
opmærksomhed. Vi er ved at lægge sidste hånd på en 
strategi, som spiller ind til FN’s 17 bæredygtighedsmål. 
Dertil har vi senest ansat en fuldtidsperson til at varetage 
dette område, så vi sikrer den fokusering og viden, der er 
nødvendig for at vi kan komme i mål. Vi er meget bevidst om, 
hvor kompliceret dette område er og hvor varsom vi skal 
være i kommunikation mod forbrugerne, så vi giver dem den 
rigtige og nødvendige information.

Når man taler med Lars Elsborg, direktør i Sport 24, kan man kun blive imponeret. Virksomheden blev 
grundlagt i 2012 og står i dag med en anslået markedsandel på hele 25 procent. Det er et virkeligt flot 
resultat i en branche, som har været gennem store udfordringer de seneste år. Men hvor ligger fremtidens 
udfordringer, er der mulighed for yderligere vækst, hvad med rabatkulturen og hvordan skal man håndtere 
udfordringerne med bæredygtighed?

Fakta om Sport 24

Grundlagt:  2012

Antal ansatte:  150 (HQ)

Webshop:  Ja

Antal forretninger:  184 (Hele gruppen)

Markedsandel:  25% (Anslået)
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