
Værdibaserede sponsorater, der knytter 
samarbejdspartnere tættere til klubben, skal 
tjene til at styrke brandet, højne gæste-
oplevelsen og tiltrække de nye sponsorer, 
som vægter bæredygtighed og arbejdet med 
cirkulær økonomi. Samtidig har deltagelse i 
Rethink Business gearet Bakken Bears’ 
organisation til at ’walk the green talk’, så 
organisationen tænker og agerer mere klima-
bevidst i den daglige drift.

Forretningsmodel
Bakken Bears vil gerne udnytte den platform, 
de har som professionel sportsklub, til at tage 
deres del af ansvaret for den grønne omstil-
ling. Det skal ske ved selv at agere så bære-
dygtigt som muligt, og ved at inspirere fans, 
sponsorer og andre i branchen hen imod en 
bæredygtig dagsorden. Forretningsmæssigt 
handler det om at være på forkant med de 
krav, omverdenen stiller, og at gøre sig attrak-
tiv for sponsorer og samarbejdspartnere. 
Indsatsen går på to ben: Dels skabes mere 
værdibaserede sponsorater, hvor sponsorerne 
tilbydes ejerskab over udvalgte bæredygtige 
aktiviteter og inviteres til at støtte op om 
tiltag, der sigter mod mindre CO2-aftryk og 
øget sundhed - eksempelvis kødfrie VIP-
arrangementer. 

Faktaboks om virksomheden:
• Link til hjemmeside: Bakken Bears
• Grundlagt/oprettet: 2000
• Primært produkt i Rethink Business: 
Grønne sponsorater
• Konsulent: Sofie Randel og 
Nadia Bjørnson-Langen fra Rethink Event

Klimatal: 
En før-beregning viser, at Bakken Bears’ 25 
årlige VIP-arrangementer anvendes 1,75 ton 
kød og udleder 46, 52 ton CO2. Med et nyt 
tiltag, hvor hvert 4. arrangement er uden 
kød, reduceres det årlige kødforbrug med 
0,43 tons kød, svarende til en CO2-reduktion 
på 11,63 t.
Bannerne redesignes, så de kan anvendes i 
to ekstra sæsoner, og denne levetids-
forlængelse giver en årlig CO2-reduktion på 
4,73 t. CO2. 

Bakken Bears tiltrækker sponsorer 
via en bæredygtig profil
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https://www.bakkenbears.com/
https://rethinkevent.dk/


Verdensmål
Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion: 
Bakken Bears bidrager ind i delmål 12.2 og 
12.5 ved at reducere affaldsmængder og mad-
spild samt sikre, at BB’s materialer indgår i 
cirkulære kredsløb.

Mål 17 Partnerskaber for handling: Der 
skabes styrkede partnerskaber med spon-
sorer i forbindelse med tiltag og nye spon-
soraftaler, hvor sponsorerne får større ejersk-
ab og 
engagement i klubbens bæredygtige 
aktiviteter.

Verdensmål 10 Mindre ulighed: Bakken 
Bears bidrager med sine initiativer i regi af 
CSR-Aarhus til at sikre lige muligheder for 
alle. Heriblandt sportsoplevelser til børn på 
julemærkehjem, måltider til hjemløse samt 
flygtninge, der inviteres til hjemmekamp.

Læring
Bakken Bears har ændret sit mindset og tager 
nu i højere grad det bæredygtige og cirkulære 
valg, når de foretager indkøb, og når de øjner 
en mulighed for, at et af klubbens materialer 
kan genbruges. 
I projektarbejdet er opstået en erkendelse 
af, at det ikke altid er muligt at reducere 
CO-belastningen på de parametre, hvor det 
vil kunne give det største impact (for Bakken 
Bears spillertransport og strømforbrug) – men 
at de små, mulige skridt i den rigtige retning 
tæller. 

Faktaboks om projektet: 

”Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling”, er et treårigt EU-projekt med første forløb 
gennemført i 2019-2020 og andet forløb i 2020-2021. Projektet er finansieret af EU´s Regionalfond 
på opfordring fra Vækstforum i Region Midtjylland samt Erhvervsstyrelsen.

De nye cirkulære forretningsløsninger har alle haft mål om CO2 reduktion, minimering af 
affald og samarbejde på tværs af værdikæder. Faktorer som livstidsforlængelse, nye materialer, 
mindskning af skadelige miljøpåvirkninger indgår på forskellig vis i forretningsmodellerne, som 
kan læses i dette korte case format.

Praktisk projektleder og operatør er Lifestyle & Design Cluster og resultaterne er opnået i tæt 
samarbejde med Erhvervshus Midtjylland som partner samt eksterne eksperter og rådgivere. 
Læs mere om projektet samt de øvrige cases på Rethink Business.

Sideløbende indgår i den grønne forretnings-
model, at Bakken Bears har inkorporeret 
procedurer for indkøb, håndtering og af-
hænding af materialer i klubben, så det ligger 
i tråd med den cirkulære tankegang. Således 
redesignes sponsorbannere fremadrettet, 
så de nu kan anvendes i to ekstra sæsoner. 
Et andet konkret eksempel i opstarten er, at 
der nu er indkøbt magneter til udskiftning af 
sponsorer på sponsorvæg, så der ikke, som 
tidligere, bruges ressourcer på en ny sponsor-
væg hvert år.

https://ldcluster.com/
https://rethinkbusiness.dk/

