
 

Scandic er en moderne hotelkæde, hvor bevidste mennesker kommer for at få inspiration og ny 
energi. Med cirka 150 hoteller og 30.000 hotelværelser er vi allerede i dag en af de største 
hotelaktører i Europa. Og vi fortsætter med at vokse - i løbet af ganske få år vil der være over 200 
Scandic-hoteller at vælge imellem. Velkommen på scandichotels.dk. 

 

Interview med Mathias Kemi om Sportskortet – Scandics nye produkt til idrætsklubber og foreninger 

 

 

Er god søvn til en god pris muligt for unge idrætsfolk? 
Når idrætsudøvende børn og unge tager på træningslejr og til kamp, har vi et 
billede af, hvordan man skal bo – hårdt og ubekvemt på gulvet i trange 
gymnastiksale. Økonomien og traditionerne styrer. Sådan har det set ud til ”alle 
tider” og alternativet, at sove godt i dejlige senge for at vågne til en fyldig 
morgenmad, synes fjern. 
 

– Ofte tror man, at hoteller er en uopnåelig luksus. Men Scandic har udviklet et nyt 
produkt, som giver hold fantastiske muligheder for at vælge en dejlig seng frem for 
et hårdt gulv, når de er ude at rejse, fortæller Mathias Kemi, sponsorchef for 
hotelkæden. 

 

Scandic findes i hele Norden og har mange hoteller på steder, hvor 
idrætsforeninger tager hen. Sportskortet henvender sig til holdlederne og giver dem 
mulighed for at bo på udvalgte hoteller til en god pris, med flere gode merværdier. 
Eksempelvis tilbydes et frit konferencelokale afhængigt af tilgængeligheden, hvor 
holdet kan samles til gennemgang og peptalk. Vi tilbyder endda coachen betalings-
tv uden ekstra omkostninger. 

– Vi vil bryde et adfærdsmønster, som holdt sit indtog for årtier siden, og tror, at 
en god nattesøvn og en gedigen morgenbuffet er præcis, hvad børn og unge, som 
træner hårdt, behøver for at have kræfter til at have det sjovt og yde en god 
præstation, fortsætter Mathias Kemi. 

 

Hvad får foreningerne ud af at vælge et hotel i stedet for gulvet? 

– Et hårdt gymnastiksalsgulv føles sikkert billigt, men er sjældent helt gratis, 
desuden kræver det meget af lederne, som skal ordne det hele. Vi kan ganske 
enkelt tilbyde hold et bedre alternativ, som kan konkurrere på både pris og 
sikkerhed; et hotel har jo en helt anden sikkerhedskontrol døgnet rundt 
sammenlignet med en ubevogtet skole. 

 Mathias Kemi, sponsorchef på Scandic, vil give hårde gulve kamp til stregen! 
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Hvem kan anvende kortet, hvor og hvornår? 

– Der findes visse tilfælde, f.eks. under rigtigt store events som Gothia Cup, hvor 
kortets fordele er begrænset. Sportskortet henvender sig til leder og coacher inden 
for alle idrætsgrene, alt fra fodbold til atletik, og det kan anvendes på udvalgte 
Scandic hoteller i hele Norden, året rundt. Desuden tilbyder vi forældre med børn 
på holdet samme fordelagtige pris. Hvis vi kan hjælpe med til, at flere forældre har 
mulighed for at følge med og se sin datter og søn konkurrere og træne, bliver jeg 
meget glad, siger Mathias Kemi.  

 

Hvad koster det at booke Scandic med Sportskortet? 

– Selve kortet er gratis, og du kan kun ansøge om det på Scandics hjemmeside. 
Derefter kontakter du hotellet og booker til en pris, fra 295 kr. pr. person i delt 
dobbeltværelse inklusive morgenmad. Vælger man et firesengsværelse bliver prisen 
endnu bedre. Vi vil give hårde gulve kamp til stregen, afslutter Mathias Kemi fra 
Scandic. 

 

    


