
NY LØSNING ØGER 
EFFEKTIVITETEN 
PÅ LAGERET HOS 
LØBESHOP.DK
Løbeshop flyttede i februar 2019 ind i ny-
renoverede lokaler med mere plads i den 
gamle Trelleborg-hjulfabrik i Hadsten. I sam-
me forbindelse er procesoptimering sat på 
agendaen. Et nyt scanningssystem til pluk af 
varer er blandet andet blevet implementeret 
– og har skabt større effektivitet på lageret.

Med Skandinaviens største udvalg i løbetøj, 
løbesko, pulsure, tilbehør og meget andet, 
bliver der årligt sendt 140.000 pakker fra Lø-
beshops lager til kunder i primært Danmark, 
Norge og Sverige. I virksomheden oplever 
man solid vækst og har store ambitioner om 
at vækste yderligere. Senest er Holland og 
England kommet på landkortet og har budt 
på en udvidelse af webshoppen. Løbeshop 
har nemlig en ambition om at skabe en 
stærk position på det europæiske marked 
inden for løbeudstyr.

Efter en gennemgribende renovering har 
Løbeshop rykket virksomhedens kontor og 
lager ind i den tidligere hjulfabrik Trelleborg 
i Hadsten, lidt uden for Aarhus. Løbeshop 
bruger dog kun godt 3000 m2 af de 7000 
m2, som hele bygningen måler. De ledige 

kvadratmeter skal bruges til at etablere et 
virksomhedsfælleskab internetbaserede virk-
somheder, hvor Løbeshop vil tilbyde attrakti-
ve lejemål til digitale ildsjæle. 

PROCESOPTIMERING GIVER 
HURTIGERE LAGERPLUK 

I forbindelse med de nye lokaler har man 
også ønsket at udnytte den ekstra plads 
optimalt. Derfor er procesoptimering sat 
på agendaen, som et væsentligt indsats-
område, forklarer Rolf Mørkøre Andersen, 
der ejer Løbeshop.dk sammen med sine to 
søskende, Sarah Andersen og Jonas Mørkø-
re Andersen, samt faderen Ruben Mørkøre 
Andersen:

- Vi har et bredt netværk med kollegaer i 
e-handelsbranchen og sparrer løbende, når 
det kommer til at drive forretning og optimere 
processer. I forbindelse med Black Friday i 
år forhørte vi os rundt i netværket, da vi øn-
skede at kunne sende pakker mere effektivt. 
Vi blev her anbefalet at implementere rings-
cannere på lageret, så lagermedarbejderne 
kan have hænderne fri, imens der bliver 
plukket varer og håndteret pakker.

Løbeshop nåede akkurat lige at tage den 
nye løsning i brug op til Black Friday, som 
gjorde processen med forsendelse af varer 
både hurtigere og mere simpel.

www.delfi.com 

LØBESHOP.DK



DIGITAL TRANSFORMATION SKAL 
SKABE STØRRE EFFEKTIVITET

Den nye løsning har åbnet op for mulighe-
derne for at drive et lager mere effektivt. I 
dag er store dele af lageret hos Løbeshop 
manuelt drevet. Men det nye håndscan-

ningssystem er en del af en transformation i 
virksomheden, hvor små som store proces-
ser skal optimeres.

- De nye scannere er et led i vores 
strategi om at blive endnu mere effekti-
ve. Når vi kan optimere processer, kan 
vi spare tid og så kan vi i sidste ende 
levere pakker hurtigere ud til vores kun-
der. På den måde kan vi skabe større 
effektivitet hele vejen rundt, fortæller Rolf 
Mørkøre Andersen.

OM LØBESHOP.DK

Løbeshop.dk tog sit første afsæt tilbage i 
2005. Her så grundlægger og nuværende 
direktør, Jonas Mørkøre Andersen, mulig-
hederne i at sælge løbesko på nettet. I dag 
er Løbeshop.dk ejet og drevet af familien 
Andersen med hovedkontor i Hadsten, som 
huser 35 dygtige medarbejdere. Udvalget af 
varer har med tiden ændret sig, så det i dag 
ikke udelukkende er løbesko, men stort set 
alt udstyr inden for løb til det danske, norske 
og svenske marked.

www.delfi.com 


