


Samkjøring i eksisterende 
trygge nettverk

Trine Falnes
CEO
Spond AS

Jens Andreas Pettersen
Lead Interaction Designer
Spond AS



Vår misjon

Spond

● Spond er en norsk app som forenkler organisering og 

finansiering av aktivitet for trenere, medlemmer og 

foreldre. 

● Spond bidrar til å skape trygge rammer for barn og 

unges deltakelse i aktivitet. 

● Spond eksisterer for å muliggjøre aktive, bærekraftige 

lokalsamfunn, der alle kan delta og høre til. 





Hva gjør vi her?

Spond

● Spond’s suksess bygger på en lang tradisjon for 

åpenhet og tett samarbeid med brukere, idrettslag og 

offentlige aktører. 

● Spond utforsker nå et mulig samarbeid med Stavanger 

Kommune og Kolumbus med mål om å forenkle og 

effektivisere samkjøring i Spond.

● Vi ønsker å lære! Ta kontakt med oss etterpå
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Spond finnes for de som 
arrangerer ting

Fundamentale konsepter i Spond
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Hverdagen består av 
gjentagende aktiviteter

Fundamentale konsepter i Spond
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Med god planlegging går 
(nesten) alt av seg selv

Fundamentale konsepter i Spond

● I Spond kan trenere planlegge hele sesongen samlet

● Overført til samkjøring: Foresatte kan planlegge 

kjøring i fellesskap for hele eller deler av sesongen

● Støtte både ønsket- og faktisk oppførsel



For de som kjører eller 
trenger skyss

Samkjøring i Spond

Tilby kjøring

● Til alle i gruppen

● Til de som bor i nærheten

● Fra oppmøtested

● Til bestemte personer

Be om kjøring

● Spør alle i gruppen

● Spør de som bor i nærheten

● Foreslå oppmøtested

● Spør bestemte personer



På brukernes premisser

Samkjøring i Spond

● Utvide etablerte konsepter og brukermønstre i Spond

● Støtte både ønsket- og faktisk oppførsel

● Må oppleves som like enkelt som svare på invitasjoner

● Kan ikke medføre flere klikk / interaksjoner for dem som 

ikke er interessert

● Må også konvertere etablerte, velfungerende 

kjøregrupper / nettverk

● Både for på foreldre som kjører barn, og for voksne 

deltakere



Arrangement vs Kjøring

Samkjøring i Spond

● Treneren inviterer / Foreldre-drevet

● Deltakelse / Flere formål

○ Dele ledige plasser

○ Be om skyss / Hente / Bringe

● Svar / Alt kan skje samtidig

○ Tilbud før forespørsler før tilbud



















Be om skyss

Eksempler

● Hvor

● Hvem

● Mottakere



Tilby skyss

Eksempler

● Hvor

● Plasser

● Møtested

● Svarfrist

● Mottakere



Bare kjør..

Eksempler



Takk for oss

Ta kontakt for tilbakemeldinger og ideer!

Trine Falnes
trine@spond.com
+47 91166568

Jens Andreas Pettersen
jens@spond.com
+47 92811084




