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Da 1 fjer pludselig blev til 5 høns i medierne

AF JØRGEN DIRKSEN

Vi bor på H.C. Andersens fødeø, og i august oplevede vi alle, 
hvordan 1 fjer på rekordtid pludselig blev til 5 høns, ligesom 
det skete i Andersens eventyr ”Det er ganske vist”. I hvert fald i 
medierne. Som jeg også fortalte på et ekstraordinært indkaldt 
personalemøde samme dag, så var Rynkeby ikke sat til salg.

Om Rynkeby så bliver sat til salg en dag, ja, det kan vi ikke vide, 
men så længe vi fortsætter som hidtil – med at tjene penge, 
have en stærk kultur og et godt brand – så er vi værdifulde både 
for Arla og for en evt. fremtidig ny ejer. Men lad os lige holde 
fakta fra rygter.

Rynkeby er ikke sat til salg
Som enhver anden ansvarlig virksomhed vurderer Arla løbende 
deres strategi. Men det er ikke nyt. Faktisk satte Arla for et par 
år siden ”Project simple” i gang for at få overblik over, hvad juice-
forretningen reelt tjener som selvstændig enhed  – ligesom Arla 
har gjort med andre divisioner. Og det endda på et tidspunkt, 
hvor mælkepriserne var høje, så ’salgsrygterne’ har heller intet 
med Arlas nuværende udfordringer på mælkepriserne at gøre.

Vi må ikke glemme, at Arla faktisk har vist os stor opbakning 
og har investeret en halv milliard i Rynkeby de sidste år. Dem 
smider man ikke bare væk ved fx at lukke fabrikken eller sælge 
den til dumpingpris.

Guldkalv
Men hvis Arla – på et tidspunkt – vælger at sælge Rynkeby, så 
kan vi tage det med oprejst pande. Faktisk mener jeg, at Rynke-
by er en guldkalv: 

 ¬ Vi er den største juiceudbyder i Norden – vi har rigtig godt fat 
i det nordiske marked, især efter at vi har fået Innocent under 
vores vinger.

 ¬ Vi har en konkurrencedygtig fabrik efter Arlas investeringer 
og jeres efteruddannelse – og så ligger vi geografisk centralt 
med Norden og Nordeuropa som hovedmarkeder.

 ¬ Vi har et superkompetent personale – jer alle – med en unik 
 viden og unikke kompetencer indenfor juiceproduktion, og I har 
en stærk kultur og holdånd. Jer kan man ikke bare lige skifte ud.

 ¬ Vi er tæt forbundne med Team Rynkeby, og intet kan erstatte 
hverken projektet eller den brandingværdi, det giver. 

Med alle disse 4 punkter har jeg virkelig svært ved at forestille 
mig – uanset hvem vores ejere er i fremtiden (Arla eller andre) 
– at vi ikke vil fortsætte med at være en utrolig stærk platform, 
som der ikke er fornuft i at hverken splitte eller lukke.

Skulle vi så alligevel blive solgt, så vil det mest sandsynligt 
være, fordi en kommende ejer vil bruge Rynkeby til at komme 
ind i eller styrke sin nuværende position i Norden – og her har 
vi alle guldkalve-fordelene.

Tilbage til virkeligheden
Når det er sagt, ja, så har Arla bedt os om at sikre et godt re-
sultat i 2015 – det er ikke første gang, og det har de altså også 
gjort i år.

Vi skal på Rynkeby derfor bare fortsætte med at levere gode 
resultater – vinde sejre i markedet og udvikle vores forretning. 
Det kommer altid kun godt tilbage. Uanset om ejeren er Arla 
eller en anden heldig en af slagsen.

LEDER

RYGTER
I AUGUST

Vi vil vinde
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KORT
&

GODT

RYNKES JUNGLE 
NOMINERET TIL ”ÅRETS RAMBUK”

Årets Rambuk er en pris for de bedste kampagner. Kampag ner-
ne blev inddelt i kategorier, hvor ”Rynkes Jungle” var nomi-
neret til en involveringspris sammen med syv andre, fx Coca 
Cola, Mondelez, L’Oreal, Carlsberg og Nestlé.

Prisen blev givet til ”…den kampagne, som har formået, på 
bedste vis, at aktivere og engagere en bestemt målgruppe. 
Det handler således ikke om, hvor mange der aktiveres, men 
hvor meget de aktiveres”.

Vinderen i år blev L’Oreal med et meget større budget og med 
en anden målgruppe end Rynkes Jungle, der er målrettet 
børn fra 3-9 år.

I skrivende stund er Rynkes Jungle blevet spillet mere end 
750.000 gange, og den er netop udkommet i en endnu bedre 
version, som også virker på iPhones samt mobiler og tablets, 
der kører Android.

Thomas Dueholm Marcher

Vi fortsætter med at hjælpe med at sprede 
gode budskaber fra udviklingslandene 

”Verdens Bedste Nyheder” (VBN) formidler fremskridt og 
positive resultater fra udviklingslandene – mange steder går  
det bedre, end de fleste tror, og sammen kan vi afskaffe fattig-
dom. Kampagnen bygger på et unikt samarbejde mellem FN, 
Danida, over 100 danske udviklingsorganisationer og flere 
end 100 virksomhedspartnere inkl. altså Rynkeby Foods.

Vi vil gerne hjælpe med at sprede det gode budskab og øge 
kendskabet, så det skaber større interesse og indtjening for 
hjælpeorganisationerne. 

VBN’s mål læner sig op ad FN’s plan for at udrydde og be-
kæmpe fattigdom og nød. Planen har 8 konkrete mål – og pla-
nen virker: Indtil nu er halvdelen af målene nået – følg selv 
udviklingen på www.verdensbedstenyheder.dk

 Rikke Bekker Henriksen

Lørdag den 26. september 2015 var vi 
samlet til Rynkebys firmafest på Bolting-
gaard Gods. Det blev en fantastisk hyg-
gelig aften for personale og ledsagere. 
Peter Thaisen sørgede for den lækre 
mad, Ulrik Lynge underholdt over temaet 
”winning  culture”, og Black Batmen sørgede for, at alle kom 
ud at danse til forrygende 60’er-rock. 

FIRMAFEST

2015 Mål
1: Halvere fattigdom og sult.
2: Opnå grundskoleuddannelse til alle.
3: Øge ligestillingen mellem kvinder og mænd.
4: Mindske børnedødeligheden med 2/3.
5: Mindske mødredødeligheden med 3/4.
6: Bekæmpe HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme.
7: Sikre udviklingen af et bæredygtigt miljø.
8: Globalt partnerskab.

Black Batmen

Ulrik Lynge
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DESIGN-TO-VALUE WORKSHOP
AF DANNY PETERSEN

Fredag den 18. september gennemførte vi end-
nu en Design-To-Value (DTV) workshop, der – 
kort fortalt – går ud på at designe et produkt og/
eller en proces til den rette værdi. 

Workshoppen udspringer af en lignende vellykket en af slagsen 
for to år siden, hvor fokus dengang var lagt på generelle op-
timeringer, og flere af idéerne blev efterfølgende gennemført.

Formålet med dette års workshop var – med afsæt i Rynkebys
strategi – at fokusere på det værdiskabende, og sætte gene-
relle optimeringer som andenprioritet. Ligesom sidst bliver 
de  bedste idéer valgt ud, og top 3-5 vil blive gennemført af 
projektudvalgs grupper indenfor den nærmeste fremtid. Senere 
hen bliver  næste ’bølge’ gennemført.

De 20 udvalgte workshop-deltagere kommer fra forskellige af-
delinger, fordi det giver den bedst mulige indsigt i de potentielle 
idéer. Oveni det giver tværfagligheden en øget forståelse for 
hinandens opgaver og sammenhængen i virksomheden.

Selve dagen med workshoppen forløb rigtig godt. Enkelte per-
soner havde haft hjemmeopgaver i form af korte præsentationer 
af, hvad der er af udfordringer og muligheder i egen afdeling. 

Dagens afkast blev imponerende 150 nye idéer.  

En stor TAK til alle deltagere for deres energi, kreativitet og 
gode humør på dagen.

20 kolleger knoklede med idéudvikling med fokus på ’værdiskabelse’

Køb selv en 

plantage, og 

få styr på 

 pipelinen

Få en idé-ansvarlig

WORK-
SHOP
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AF JOURNALIST 

TORBEN SVANE CHRISTENSEN

Susanne Sørensen og 
Christina Madsen er 
Rynkebys ’interne Føde-
varekontrol’. Og deres 

mission er klar: Det handler om at sikre, 
at kunderne får det perfekte produkt. Til 
det bruger de i det daglige et system, 
der hedder Sherlock, men det kan også 
være nødvendigt at gribe sager an som 
Holmes og Watson.

De to ’kontrollanter’ tager sig af alle re-
klamationer, og det kan være noget af 
et detektivarbejde. Det kan være alt fra 
produktafvigelser til fejl på emballagen.

”Vi undersøger alt til bunds. Kunderne 
skal være sikre på, at produkterne er i 
top hver gang. Hvis der er noget galt, så 
skal vi finde ud af, hvor og hvorfor fej-
len opstod. Det er til tider tidskrævende, 
men det er også et spændende arbejde”, 
forklarer Christina.

Rynkebys ’interne Fødevarekontrol’ –  Susanne Nyvang Sørensen 
og Christina Madsen – lader sig ikke gå på af små stikpiller og 
øge navne, når de kommer rundt på fabrikken for at sikre hygi-
ejne og fødevaresikkerhed

Det er Susanne Sørensen og Christina Madsen, der tjekker reklamationer fra kunder og tester ny emballage. ”Hvis der er problemer med emballagen, 
finder vi ud af det i dialog med producenten”, siger de.

Susanne og Christina smagstester her et 
udvalg af juice.

DETEKTIVERNE 
         PÅ RYNKEBY

Irriterende kontrollanter eller kompetente kolleger?
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Tager ikke kritik personligt
Når ’Rynkeby-detektiverne’ går rundt 
i Produktionen, skiller de sig ikke ud i 
 deres hvide kittel og en stofhue,  men 
deres arbejdsopgaver er lidt anderledes: 
De laver kvalitetskontrol og -styring, og 
så foretager de også risikovurdering af 
nye maskiner, både før, under og efter de 
er installeret i produktionen. 

Der kan opstå konflikter, når en fejl bli-
ver påpeget.

”Vi får da hug, og det kan være op ad 
bakke. Men jeg tænker altid, at det er 
pga. vores funktion og ikke vores per-
sonlighed”, siger Christina.

Både hun og Susanne er gode til at tage 
en snak, hvis der har været en træls epi-
sode, så den ikke tynger.

”Grundlæggende har vi en god dialog 
med kollegerne i hele huset”, siger Su-
sanne.

”Hvis man laver en fejl, skal man sige 
det. Det er vigtigt med den åbenhed. Det 
er vores kolleger blevet meget bedre til”, 
siger Susanne.

Problemer fikses
En af deres opgaver er at holde ledelsen 
ajour med tingenes tilstand, og derfor er 
de også i en tæt dialog med lederne. Det 
kan være en fordel:

”Vores kolleger bruger os som formid-
ler til ledelsen, hvis der er noget galt. 
Stort som småt, så bringer vi tingene 
videre til de respektive ledere”, siger 
Susanne.

En medarbejder kommer ind med 
en Bag-in-Box med juice. Embal-
lagen fra den eksterne leverandør 
skal tjekkes, så forbrugerne er sik-
ret en nem adgang til produktet.

”Vi tester et vist antal emballager, og 
det samme har leverandøren gjort, og 
så sammenligner vi resultaterne”, siger 
Susanne.

Susanne og Christina viser rundt ved 
audit og er med, når Fødevarestyrelsen 
er på kontrolbesøg. 

”Fødevarestyrelsen kan komme alle ste-
der, og de må se alt. Hvis de skal snakke 
med medarbejdere, så ’oversætter’ vi fra 
kontrolsprog til almindeligt dansk.”

Nye regler på vej
Aktuelt er Susanne og Christina ved at 
opdatere hygiejnereglerne i forbindelse 

med FSSC-certificering. Reglerne bliver 
bl.a. strammet op i forhold til terrorsik-
ring. Det handler om at hindre adgang 
for uvedkommende på fabrikken.

”På en fødevarefabrik som Rynkeby må 
man ikke kunne sætte én eneste finger 
på fødevaresikkerheden. De varer, der 
bliver sendt ud, skal være af topkvali-
tet hver gang. Det budskab skal vi hele 
tiden have fokus på”, siger Susanne og 
fortsætter:

”Det handler meget om hygiejne, og vi 
plejer at sige, at man skal tænke sig til, 
at man er hjemme i sit eget køkken. Der 
skal være ryddeligt hele tiden”.

Der er selvfølgelig også stort fokus på 
skadedyr, både store og små.

”Vi har et eksternt firma, som tæller in-
sekter. Hvis der fx er en stor koncentra-
tion af bananfluer, skal vi straks reagere 
på det”, siger Christina.

Arbejdet har også smittet af på de to  
i  deres privatliv. Fx spiser Susanne og 
Christina kun på restauranter, hvor 
 smiley en smiler sit bredeste smil.

Hammerhajen, der har øjne, så den kan se i alle retninger, og Miljø-Marie er 
nogle af de øgenavne, som de to kontrollanter er blevet kaldt. Men de tager det 
ikke personligt, og dialogen med kollegerne er generelt god.

Vi værner om kvaliteten
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AF RIKKE BEKKER HENRIKSEN

Tirsdag den 4. august fik vi et uanmeldt besøg 
af Fødevarestyrelsen i seks timer. Fødevare-
styrelsen (FVST) kontrollerer, at vi overholder 
lovgivningen for alt, der vedrører produktion af 
fødevarer, fx:

 ¬ Hygiejne og rengøring
 ¬ Egenkontrol
 ¬ Økologi og indkøb af råvarer
 ¬ Mærkning og markedsføring af vores produkter 
 ¬ – og meget mere… 

FVST’s tilsynsførende kommer normalt på besøg én 
gang hvert andet år på en virksomhed som Rynkeby, 
der har en elite-smiley. De kan også komme på 
ekstra besøg i forbindelse med kampagner fra 
Fødevarestyrelsen eller pga. en forbrugerhen-
vendelse eller en tilbagekaldelse.  

Ved et kontrolbesøg udarbejder styrelsen 
altid en kontrolrapport. Alle kontrolrap-
porter bliver offentliggjort på ”find-
smiley.dk”, dvs. at alle har adgang til 
at se rapporterne. Også netop derfor er 
det vigtigt for os, at vi har positive kon-
trolrapporter og helst en elite-smiley. 

Hygiejne og egenkontrol
Produktionen skal bl.a. derfor altid fremstå 

ren og ryddelig, og vi skal have styr på egenkontrol og mar-
kedsføring, så vi er klar til et uanmeldt besøg fra FVST. 

Besøget i august var et or-
dinært besøg, og kontrollen 
startede i Råvaremodtagelsen 
og Blanderiet, hvor de kigge-
de på rengøring og hygiejne – og de var godt tilfredse med, hvad 
de så. Der er som regel altid et par forbedringsforslag, og det 
var der også denne gang. Dem har kvalitetskoordinator Susan-
ne Sørensen taget sig godt af i samarbejde med afdelingen, så 
vi fortsætter med at have en høj hygiejnestandard på Rynkeby.

Markedsføring
Besøget i august havde faktisk ikke fokus på hygiejne, men 
primært på markedsføring og anprisning af produkter på 

hjemmesider og sociale medier. Fødevarestyrelsens 
gennem gang af vores markedsføring og anpris-

ning af produkter gav desværre et par konkrete 
tilfælde, hvor styrelsen fandt, at vores mar-

kedsføring kunne opfattes som værende i 
strid med lovgivningen. 

Smiley
Der blev derfor givet indskærpelser, 
som betyder, at vi desværre mister vores 
Elite-smiley i en periode. Det er vi rigtig 
kede af, men vi må erkende, at reglerne 

for markedsføring af fødevarer kan være 
svære at gennemskue – selvom vi gør 

 vores bedste.

Uanmeldt besøg i august

FØDEVARESTYRELSEN
Irriterende kontrollanter eller kompetente konsulenter?
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AF JAN E. PEDERSEN

Salgsmæssigt har de 
første 7 måneder af 2015 
ikke været imponeren-
de sammenlignet med 
samme periode i 2014, 

da vi er ca. 10.000 tons bagefter sidste år.

I Danmark er vi ca. 3.500 tons bag-
efter pga. to væsentlige forhold, 

nemlig skiftet fra Tropicana til Innocent 
samt tab af private label-kontrakt.

I Sverige er vi mere end 6.000 tons 
bagefter pga. skiftet fra Tropicana 

til Innocent samt faldende salg af Rynke-
by familiejuice.

I Finland er vi ca. 500 tons bagefter 
primært pga. skiftet fra Tropicana 

til Innocent, hvorimod lanceringen af 
Rynkeby  familiejuice i Finland har haft 
en positiv påvirkning på volumen. 

I Norge er vi ca. 400 tons foran sid-
ste år.

På eksport er vi ca. 100 tons foran 
sidste år efter 7 måneder.

Udvikling i omsætning 
Omsætningen de første 7 måneder af 
2015 ligger ca. 30 mio. kr. under samme 
periode sidste år pga. den manglende 
volumen. Dog er det positivt, at den gen-
nemsnitlige salgspris pr. liter er 0,36 kr. 
bedre i 2015 sammenlignet med 2014.

EBITDA
EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, 
Depreciation and Amortization) er for de 
første 7 måneder næsten 4 mio. kr. bedre 
end samme periode sidste år. Det er især 
forhold som salgsvolumen og salgspri-
ser samt markedsføringsomkost ninger, 
råvarepriser, emballagepriser, valuta-
kurser, lønomkostninger og øvrige kapa-
citetsomkostninger, der har stor indvirk-
ning på vores EBITDA.

Ser vi fx på, hvordan udsving i US Dollar-
kursen påvirker vores regnskab, så be-
tyder en ændring på bare 10 øre i valuta-
kursen en ændring i vores EBITDA på 3 
mio. kr. Alene i august har kursen på US 
Dollar ændret sig 33 øre mellem højeste 
og laveste kurs. 

Sammenlignet med 2014 er hovedår-
sagerne til den forbedrede EBITDA de 
US Dollar-kurssikringer, som Rynkeby 
foretog jf. virksomhedens valutapolitik, 
bedre produktmix, bedre materialeud-
nyttelse og øget produktivitet.

Arbejdskapital
Rynkeby Foods’ strategi kræver kapital, 
der skal investeres for at understøtte 
den vækst, som strategien forventer at 
levere. Vores mål er, at vi selv skal kunne 
finansiere væksten. 

”Projekt Zero” skal nedbringe vores ar-
bejdskapital – den kapital, som er bun-
det i kundetilgodehavender og lagre af 

færdigvarer, emballage og råvarer – til 0 
kr., deraf navnet ”Projekt Zero”.

Projektet blev sat i gang i slutningen af 
2011, og selvom vi er kommet langt spe-
cielt på betalingsbetingelser til vores le-
verandører og reduktion af varelagre, er 
vi endnu ikke i mål, sådan som du kan se 
af tabellen.

År-til-dato-resultatet ultimo juli ligger fortsat på et højere niveau 
sammenlignet med samme periode i 2014

REGNSKABSSTATUS 2015
ØKONOMI

År-til-dato juli Aktuelt 2014 Aktuelt 2015

Volumen (mio. liter)  92  82

Omsætning (mio. DKK)  631,2  601,7

EBITDA (mio. DKK)  54,7  58,3

Resultat før skat (mio. DKK)  36,2  41,1

2015-REGNSKAB RYNKEBY FOODS A/S

Mio. DKK 31. dec. 2011 31. juli 2015

Varelagre  80  64

Tilgodehavender hos kunder  129  127

Skyldigt til leverandører  -45  -141

Arbejdskapital  164  50

ARBEJDSKAPITAL
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2015
AF CARL ERIK DALBØGE

At Paris-turen 2015 var den bedste nogensinde, 
er der flere grunde til: 
 
 ¬ Alle 32 hold var rigtig godt forberedte.
 ¬ Vores partnere med fokus på cykler, cykeltøj 

og hoteller havde gjort det super.
 ¬ Rytterne på de mange hold havde trænet optimalt.
 ¬ Og vejret var ubetinget med os.

Og så havde vi gjort en ekstrastor indsats for at forberede selve 
ankomsten til Paris i forhold til sidste år. 

Den nye samlingsplads – Place de la Fontaine aux Lions – var 
fantastisk. Den lå meget tæt på kanalen, havde god oversigt, 
ekstra toiletmuligheder og fin plads til alle rytterne, og så var 
her ingen generende trafik.

Alle hold var klar til tiden, og vi kunne med god hjælp fra egne 
marshals på motorcykel og ca. 25 betjente fra Paris bevæge os 
i samlet flok de sidste ca. 14 km igennem byen. 

12 gule minutter
Vi regnede ud, at det tog ca. 12 minutter, fra første rytter passe-
rede et lyskryds, til sidste mand på sidste hold cyklede forbi. Det 
kunne naturligvis ikke ske uden sure franske miner og utålmodi-
ge bilister. Men generelt forløb alt utrolig godt – med højt humør 
og med flere hold iført alle tænkelige udsmykninger i kombinati-
on med flere lokale team-sange sunget højt i de parisiske gader.

Følelser udenpå det gule tøj
Samlet ankom rytterne godt og vel 1 time senere (igen efter tids-
planen) til Place Vauban, hvor omkring 4.500 pårørende foruden 

alle ca. 350 servicemedlemmer tog imod de festlige og opstemte 
ryttere – mange med følelserne udenpå det gule  cykeltøj.

Paris viste sig fra sin bedste side: Fantastisk vejr, bagende sol 
og uden ret megen vind. Derfor blev genforeningen og forløs-
ningen udspillet i en imponerende kulisse. Knus, kram, kys, 
skulderklap, sang, tårer, smil og stolthed gik smukt hånd i hånd 
denne fredag eftermiddag, som de fleste vil huske og tænke på 
som den ultimative oplevelse. En oplevelse for livet.

Imponerende arbejde – og resultat
Alle 32 hold havde på alle måder gjort en IMPONERENDE ind-
sats for at skaffe sponsorater og gennemføre et utal af events 
under arbejdet med at samle penge ind til børn med kræft og 
deres familier. 

I 2014 slog vi alle tidligere rekorder med et samlet indsam-
lingsresultat på 36 millioner danske kroner – et beløb, der på 
utrolig vis i 2015 blev overgået med et samlet nordisk indsam-
lingsresultat på 47 millioner danske kroner – heraf hele 32 mil-
lioner kroner til Børne cancerfonden i Danmark.

Den bedste Paris-tur nogensinde!

TEAM RYNKEBY-TUREN

Finn Danberg overrækker en 
check på 945.000 kr. til formanden 
for Kreftforeningen på Færøerne.

Paul Chronqvist overrækker en 
check på 13.433.255 kr. til formanden 
for Barncancerfonden i Sverige.

Jeanette Gervig Helbo-Themsen, hvis søn selv 
har haft kræft, overrakte på vegne af Team 
Rynkeby årets indsamlede midler til Bubber, 
der er ambassadør for Børnecancerfonden.
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2015
Rynkebys troværdighed udspringer af, at vi ikke kun snakker om sundhed – vi lever og ånder for 
sundhed – og det har alle medarbejdere en aktie i. I alt 123 medarbejdere var med til Paris – og 
endnu flere kom i god form

Team Rynkebys betydning for Rynkeby

AF JØRGEN DIRKSEN

Det er helt fantastisk, at over halvdelen af alle 
jer på Rynkeby cyklede med til Paris – og ikke 
mindst, at så mange kom i så god form på for-
holdsvis kort tid. Det er godt for Rynkeby som 
virksomhed, og det er uundværligt for ånden i 

det daglige.

Det har ikke kun styrket den enkeltes sundhed og selvforståel-
se. Nej, det har også styrket Rynkebys image og troværdighed. 
Vi taler ikke kun om sundhed, vi lever og ånder for sundhed ud 
fra devisen ”don’t tell it – show it”.

Fantastisk finalekørsel
Paris-turen blev ekstra succesrig i år, dels fordi vi havde godt 
vejr på hele turen, dels fordi vi er blevet endnu dygtigere til at 
organisere os, og dels fordi vi var rekordmange ryttere – 1.390 – 
der cyklede sammen ind i Paris. Det er det højeste antal nogen-
sinde, og det gjorde et stort indtryk i Frankrigs hovedstad.

2015-turen viste med al tydelighed, hvor fantastiske forbere-
delserne var i år – lige fra træningsprogrammet og opbaknin-
gen fra både ryttere, servicehold og pårørende til ikke mindst 
den enkeltes store indsamlingsarbejde.

Jeg er umådelig stolt over, at vi kan styre en dimensionsmæs-
sigt så stor en opgave – det viser bare, at vi kan klare alt.

2016
Til næste år vil vi selvfølgelig forsøge at overgå det. Det kræver 
dog, at vi flytter vores ankomst til lørdag, fordi Paris ikke har 
plads til flere gule ryttere om fredagen. Det gør vi gerne, da det 
er essentielt for os, at vi cykler sammen ind i Paris.

I skrivende stund har 26 medarbejdere valgt at køre med igen i 
2016 – af dem er 7 helt nye.

I alt har 3.000 sendt deres ansøgning til at deltage i 2016.

Til sidst vil jeg udtrykke en KÆMPE TAK til både rytternes pårø-
rende og de medarbejdere, der blev tilbage på fabrikken, så vi 
andre fik opfyldt en af vores drømme.

7 ’NYE’ KOLLEGER

Disse kolleger kører med til Paris for første gang i 2016:
Franca Saouma-Pedersen, regnskabschef 
Pia Hjorth Madsen, økonomiassistent 
Johan Høst-Madsen, fabrikscontroller 
Mai-Britt Snedker, tappeoperatør 
Inge-Britt Eliasson, tappeoperatør 
Anja Madsen, tappeoperatør 
Dorthe Kronbær, Regnskabschef

VI VISER VEJEN
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René Rothman Rasmussen, 45 år (dag/aften)  1. Paristur

1.  Træningsniveau inden TR-start på en 
skala fra 0-10: 4

2.  Største udfordring til træning: Svært 
at finde nogen at træne med, når man 
kører dag/aften – og spinning var ikke 
lige sagen for mig.

3.  Største udfordring på vej til Paris: De 
mange timer på cyklen hver dag – og 
at komme op ad Mur de Huy.

4.  Bedste minde?: Bakkerne dagen efter 
Huy – og at køre ind i Paris, hvor fami-
lien tog imod.

5.  Værste minde?: Da jeg havde tabt kæ-
den efter Fynshav og skulle køres op.

6.  Skal du med igen i 2016? + hvorfor/
hvorfor ikke?: Ja! Har jo Mur de Huy, 
som jeg skal op ad.

Kim Smedegård, 54 år (dag/aften)  1. Paristur

Pierre Gydesen, 52 år (dag/aften)  1. Paristur

1.  Træningsniveau inden TR-start på en 
skala fra 0-10: 7-8

2.  Største udfordring til træning: De 
lange ture – og en dårlig tå.

3.  Største udfordring på vej til Paris: 
Mur de Huy og en øm bagdel.

4.  Bedste minde?: Da vi cyklede igen-
nem Paris.

5.  Værste minde?: Da jeg styrtede 40 km 
fra Paris.

6.  Skal du med igen i 2016? + hvorfor/
hvorfor ikke?: Nej! Næste sommer 
skal jeg have ordnet vores have og være 
sammen med familien.

1.  Træningsniveau inden TR-start på en 
skala fra 0-10: 9-10

2.  Største udfordring til træning: Havde 
ikke tid til at træne alt det, jeg gerne 
ville.

3.  Største udfordring på vej til Paris: 
Stress-perioden, der var om morge-
nen, inden vi skulle afsted.

4.  Bedste minde?: Den store samling 13 
km før mål var en stor oplevelse.

5.  Værste minde?: Der var ikke nok so-
cialt mellem os og de eksterne hold 
– mere ’rokade’ mellem de forskellige 
hold kunne være en god idé.

6.  Skal du med igen i 2016? + hvorfor/
hvorfor ikke?: Nej! Der går meget tid 
med træning, og turen ligger midt i 
min kones ferie.

6 skarpe om årets Team Rynkeby-2015-turen til René og Torben fra Nat, Pierre, 
René og Kim fra Hold 2 samt Marianne fra Hold 3 om deres oplevelser

VOXPOP
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René Nielsen, 44 år (nat)  1. Paristur

1.  Træningsniveau inden TR-start på en 
skala fra 0-10: 10

2.  Største udfordring til træning: Vejle-
turen pga. mange ukendte stigninger.

3.  Største udfordring på vej til Paris: 
Mur de Huy – alt for stejlt ;-)

4.  Bedste minde?: Hele turen, det socia-
le og min roomie, og så er jeg impone-
ret over, hvordan det hele bare funge-
rede. Vi ryttere skulle ’bare’ cykle – alt 

andet tog andre sig af. Og selvfølgelig 
turen gennem selve Paris med 1.400 
andre ’gule’.

5.  Værste minde?: Mur de Huy, der var 
for stor en mundfuld for mig. Jeg måt-
te desværre opgive på vejen op.

6.  Skal du med igen i 2016? + hvorfor/
hvorfor ikke?: Nej. Har valgt at priori-
tere familien denne gang.

Marianne Sørensen, 44 år (dag/aften)  1. Paristur

Torben Bejlegaard Jensen, 52 år (nat)  1. Paristur

1.  Træningsniveau inden TR-start på en 
skala fra 0-10: 5

2.  Største udfordring til træning: Spin-
ning – det var hårdt!

3.  Største udfordring på vej til Paris: 
Min ’bagdel’ fra 4. dagen og resten af 
etaperne.

4.  Bedste minde?: At jeg kom op ad Mur 
de Huy – 26% op – på cyklen! Og så 

selvfølgelig den gode service, de gode 
hoteller og gode kolleger.

5.  Værste minde?: 60 km i timen på ned-
kørsel, og når vi mødte dårlige veje.

6.  Skal du med igen i 2016? + hvorfor/
hvorfor ikke?: Nej. Jeg sagde allerede 
inden turen, at det kun var denne ene 
gang, fordi der går rigtig meget tid 
med det.

1.  Træningsniveau inden TR-start på en 
skala fra 0-10: 5

2.  Største udfordring til træning: At 
blive ved med at komme afsted til 
træning og komme ud at cykle – og så 
bakkerne på Vejle-turen.

3.  Største udfordring på vej til Paris: 
Torsdag pga. bakkerne dagen efter 
Huy-dagen.

4.  Bedste minde?: Det hele var en super 
tur.

5.  Værste minde?: Ingen.

6.  Skal du med igen i 2016? + hvorfor/
hvorfor ikke?: Ja! Hvis jeg fortsat 
skal cykle, så skal jeg have et mål. Og 
måske er det nemmere at træne sig 
op anden gang, da jeg der har en ok 
grundform.
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 ÅBN OP FOR EN 
GOD MORGEN

KOMMUNI-
KATION

AF LONE BRANDT

I Global Marketing har 
vi længe arbejdet på en 
ny kommunikationsplat-
form til God Morgon®. 
En kommunikation, som 

skal fungere på tværs af alle de nordi-
ske lande og være med til at positionere 
”God Morgon” som et premium juice-
brand i hele Norden.

Fra had til kærlighed
Ingen elsker morgener mere end God 
Morgon®. Det ligger i vores navn og i 
 vores DNA. Og vi tror på, at en god start 
er det, der gør resten af din dag god. 

Derfor er vi kede af, at mange synes, at 
morgener er det værste, de ved. Nogen 
hader endda morgener, eller synes i hvert 
fald, at de ikke er særlig sjove. Men mor-
gener er faktisk ret cool, hvis man tæn-
ker over det. Det er jo egentlig ret fedt at 
stå op hver morgen – næsten som at få 
en gave hver morgen, synes vi her i Glo-
bal Marketing. Derfor har vi sat os for at 
ændre på det nordiske folks opfattelser 
af morgener. 

Vores mission er helt klar:

Vi vil gøre morgener bedre!

Det vil vi gøre i det små ved fx at inspi-
rere med tips og opskrifter – eller ved at 
fortælle historier om, hvordan andre får 

gode morgener. Andre gange vil vi gøre 
store ting – noget, der faktisk gør nogens 
morgen meget bedre. I alt, hvad vi gør, 
vil vi være ægte og reelt gøre en forskel!

God Morgon løfter morgenhumøret 
– i hele Norden
Den første reklamefilm, som skal være 
med til at kick starte vores nye God 
Morgon®-kommunikationsplatform, er 
netop blevet testet med godt resultat. Nu 
begynder arbejdet med at få sat produk-
tionen i gang, og vi forventer det færdige 
resultat og lancering i starten af 2016.

Der bliver udarbejdet en længere ver-
sion mellem 60-90 sek., som skal vises 
digitalt på fx YouTube og Facebook, præ-
cis som vi har gjort tidligere med vores 
Rynke-film. 

Derudover udarbejder vi en kortere ver-
sion, som er velegnet til tv, med mere 
salgsfremmende og produktrelaterede 
budskaber.

Hvad handler filmen om? Det kan vi 
desværre ikke løfte sløret for – det er 
en hemmelighed lidt endnu. Men vi kan 
godt afsløre, at der måske er en helikop-
ter med. Resten får du meget mere at 
vide om, når vi nærmer os lanceringen. 
Og du kan godt glæde dig!

God Morgon går digitalt
Med den nye God Morgon®-kommuni-
kation går vi helt nye veje i markeds-
føringen. Vi er allerede med Rynke be-
gyndt på at være mere digitale i vores 
markedsføring, fordi det er den bedste 
måde at skabe direkte involvering og ak-
tivering af forbrugerne. 

Med God Morgon® tager vi skridtet videre 
og skaber en såkaldt indholdsbaseret 
platform. Det betyder, at vi primært agerer 
på de sociale/digitale medier, og at vi er 
til stede hele tiden – med stort eller småt 
indhold, som er relevant for forbrugerne, 
og som kan inspirere dem til at gøre mor-
gener bedre. For sig selv og for andre. 

KONKURRENCE:
HVAD SYNES DU 
OM MORGENER? 

 ¬Fx send et billede af det du 
synes er det værste eller bedste 
ved morgener sammen med en 
kort tekst om hvorfor. 

 ¬Eller fortæl os bare helt kort 
hvad en god morgen er for dig. 

Send dit bud til lbr@rynkeby.dk
Så deltager du i konkurrencen 
om et gavekort på en brunch 
for 2. 

Udvalgte historier og fotos vil 
blive offentliggjort i næste num-
mer af FrugtPressen.
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REN FRUGTGLÆDE

KOLONIAL-
JUICE

Vi udvider udbuddet af Rynkeby i Sverige med lanceringen af 
kolonialjuice under sloganet ”Ren frugtglæde”

AF MALIN HAMMERSTRÖM

I uge 38 begynder ICA at 
sælge Rynkeby Selec-
tion, EKO og Lemonade. 
I Sverige bliver der hvert 
år solgt ca. 50 millioner 

liter kolonialjuice og frugtdrikke – og det 
marked vil vi gerne have en del af. Det vil 
vi gøre ved at arbejde med kategorien på 
en ny måde.

Vi gør op med myter
Kolonialsaft og -juice har ikke solgt så 
godt som kølejuice. Mange svenske for-
brugere har vænnet sig til kølejuice og 
ser med skepsis på juice på kolonialhyl-
den, mens de tænker: ”Juicen må inde-
holde tilsætningsstoffer, hvis den kan stå 
på hylden”.

Samtidig står kolonialjuice ofte et sted i 
butikken, hvor forbrugerne ikke kommer 
forbi så tit. 

Aktivt salg via ambassadører
For at vende udviklingen har vi oprettet 
et separat team af sælgere til at arbejde 
med aktivt salg. De vil sælge produk-
terne ind i butikken og tilbyde demon-
strationer, som de selv deltager i. Og 
ved demonstrationer kan sælgerne både 
fortælle om vores produkter, tilbyde 
smagsprøver og fortælle forbrugerne, 
hvor juicen kan købes.

Målet er at skabe dialog og få så mange 
som muligt til at prøve vores produkter.

Synlighed i butikken via eksponeringer 
En fordel ved og en forudsætning for lan-
cering af kolonialjuice er, at det er muligt 
at skabe opmærksomhed med udstillin-
gerne. For at gøre dem attraktive har vi 
brugt det flotte butiksmateriale, vi brug-
te under lanceringen i Finland, og så har 
vi videreudviklet den, så den passer til 
lanceringen i Sverige.

Rynke på digitalt tv
For at øge kendskabet til vores produk-
ter vil Rynke blive vist på YouTube.

Fruktkickar på 
tre olika vis.

LANSERAS
VECKA38

Selection

Ekologisk Lemonade

Broschyr insäljning-3-print.indd   3 2015-09-07   09:52
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AF KIR KLYSNER, 

JOURNALIST, DANSK  

FIRMAIDRÆTSFORBUND

Den 24. juni 2015 var fro-
kosten ekstra farverig, 
da Dansk Firmaidræts-

forbund kunne overrække en Sundheds-
Certificering til Rynkeby. Sundhedskon-
sulent Trine Kyed, som har rådgivet 
Rynkeby i processen, kom med masser 
af ros i digtform. 

”I er nu flot i mål og blandt 
de sundeste i landet. 

Praktiserer sundhed, som 
har I aldrig bestilt andet”. 

”Vi vil gerne vise, hvilken vandring vi er 
på her i virksomheden. Vi er stolte af 
sundhedscertificeringen. Jeg håber, I vil 

fortælle dem, I kender, at vi ikke kun gør 
noget på cykelsiden, men generelt gør 
noget for sundheden”, sagde direktør 
Jørgen Dirksen i sin tale til medarbej-
derne ved certificeringsarrangementet.

Mange krav til virksomheden 
En SundhedsCertificering bliver ikke 
givet til hvem som helst – kun til virk-
somheder, som arbejder målrettet med 
sundhedsfremme for medarbejderne. 
Virksomheden skal have indsatser på 
alle KRAMS-områder, som står for Kost, 
Rygning, Alkohol, Motion og Stress – og 
det har Rynkeby. 

”Certificeringen kræver, at man arbej-
der strategisk, målrettet og engageret 
med sundhedsfremme på arbejdsplad-
sen – også fremadrettet. Rynkeby kan 
være stolte, de forstår på allerbedste 
vis at integrere sundhed i virksomheds-
kulturen”, siger sundhedskonsulent Trine 
Kyed.

ET VELFORTJENT DIPLOM 
FOR SUNDHEDEN Vi vil vinde

Det er ikke nyt, at Rynkeby 
Foods tænker på sundhed og 
motion for medarbejderne, 
men nu har virksomheden 
også diplom på, at der er 
meget mere end et cykel-
hold for medarbejderne

SUNDHED
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Hun har fx ikke set smileyordningen før, hvor hver arbejdsdag 
slutter med, at medarbejderne i produktionen afgiver en rød, 
gul eller grøn smiley – og de røde smileys bliver der fulgt op på 
hver uge af sundheds- og trivselskoordinatorerne i samarbejde 
med fabriksledelsen.

En rød tråd 
Rynkeby blev allerede i 2010 kåret som Fyns Sundeste Virk-
somhed. Det var ønsket om også at skabe en rød tråd og sætte 
nye mål i sundhedsarbejdet, der gjorde, at Rynkeby valgte at gå 
i gang med at blive sundhedscertificeret.

”Det er vigtigt for virksomheden at tage ansvar og at have sun-
de medarbejdere, fordi vi tror på, at sunde medarbejdere yder 
mere og er mere motiverede. Vi har sat ambitiøse mål for bl.a. 
rygning og vægttab”, siger sundheds- og kvalitetsansvarlig 
Rikke Bekker Henriksen.

I alt 55 arbejdspladser landet over er certificeret, heriblandt 
Arriva, Electrolux og Nordfyns Kommune.

SUNDHED

SÅ MEGET JUICE MÅ DU DRIKKE 

Farverig frokost og flotte køleskabe med masser af juice, 
men hvor meget juice bør man egentlig højst drikke, hvis 
man spørger sundhedskonsulent Trine Kyed? 

”Maks. 1 glas om dagen – det samme siger Sundheds-
styrelsen”. 

John Mortensen, truckfører:
”Jeg synes godt, at det kan blive lidt for meget. Jeg synes selv, man 
skal have lov at vælge, om man vil have smør under brødet. Jeg har 
været med på cykelholdet fem gange, efter jeg blev spurgt i en bran-
dert til en julefrokost”.

VI HAR SPURGT…

Lasse Holm, Varemodtagelsen og Blanderiet: 
”Det er rigtig godt, vi bliver mindet om, hvad der er sundt her på 
arbejdspladsen. Jeg tror også, folk tænker over, hvad de får til af-
tensmad derhjemme. Jeg har gjort op med mig selv, at hvis jeg skal 
dyrke motion, så skal det være med mine kolleger og ikke individu-
elt. Jeg skal have nogen til at trække mig op”. 
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JOHANS REJSE 
ER FØRST LIGE BEGYNDT
Johan Høst-Madsen har svedt, trænet og cyklet med Team Rynkeby Ringe i mange måneder, og de 
fleste har også set ham på cyklen til og fra arbejde. Det blev ikke til Paris i år – men det gør det helt 
sikkert næste år. Johan fortsætter sin gode udvikling med SundKoncept

AF JOURNALIST SUSANNE SIIG PETERSEN 

Allerede når Johan Høst-Madsen træder ind ad 
døren, fornemmer man gåpåmodet og livsglæ-
den hos den 38-årige fabrikscontroller. Uden-
på ligner han næsten sig selv, men indeni er 
rigtig meget forandret: 

”Jeg har altid været vant til at kunne snakke og charmere mig 
fra de fleste ting og slå det hen med en kvik bemærkning. Men 
det kunne jeg altså ikke til træningen og kostomlægningen”, 
lyder det eftertænksomt fra Johan Høst-Madsen, som på man-
ge måder har haft et ekstraordinært år. 

Op ad bakke
Lige siden sidste efterår har han sammen med kollegerne 
på Team Rynkeby Ringe trampet løs i pedalerne i både spin-
ninglokalet og på landevejene – men efter den afsluttende ter-
ræntræning i bakkerne omkring Vejle blev det pludselig klart 
for ham, at hans ellers mange anstrengelser på den tohjulede 
ikke var helt nok til at nå til Paris. 

”Jeg må erkende, at jeg havde svært ved at komme op ad bak-
kerne. Eller i hvert fald kunne jeg, men ikke hurtigt nok. Og så 
kan man ikke køre med til Paris med en gennemsnitsfart på 26 
km i timen. Så jeg skal simpelthen træne mere og tabe mere i 
vægt”, erkender han. 

Derfor valgte han i samråd med trænerne at blive hjemme fra 
Paris og udskyde projektet.

SUND
KONCEPT

I
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Træningen er det vigtigste 
Johan Høst-Madsen lægger dog ikke skjul på, at han var rigtig 
ærgerlig over, at han ikke kunne komme med resten af holdet 
til Paris: 

”Da jeg var med til at vinke farvel til holdet, sagde jeg da også til 
dem, at de ikke lige skulle ringe hjem til mig, mens de åbnede 
champagnen nede i Paris eller drak øl bagefter. Men jeg må også 
sige, at jeg kunne nok ikke have gjort det – og så fik jeg i stedet 
lov at agere fabrikschef, mens de andre var væk”, griner han.  

Men for Johan har det faktisk været selve den mentale rejse, 
den fokuserede træning og sammenholdet, der har været det 
vigtigste: 

”Dét tilbud, vi fik om at køre Team Rynkeby og få en uges ferie, 
var et helt ekstraordinært tilbud. Ingen tvivl om det. Og for mig 
er det faktisk ikke så meget selve turen til Paris – men selve 
processen og de ændringer, det førte med sig”.

’Flæsk på Farten’
Johan er netop vendt tilbage fra en god sommerferie med fa-
milien, og det har desværre kostet ham et par af de ’gamle’ kilo 
på sidebenene. 

”Jeg er jo et levemenneske, så der har været pølser på grillen 
og rødvin i glasset. Og så er jeg jo nok stadig lidt mageligt an-
lagt. Men jeg er rasende på mig selv, og det irriterer mig ad h… 
til, at jeg nu har taget de forbandede kilo på, for jeg ved jo, hvor 
meget det kommer til at kræve at komme af med dem igen”. 

Men Johan er ikke mere frustreret, end at han kan finde den 
vanlige selvironiske humor frem: 

”Jeg har jo et par cykelshorts, hvor der på røven står ’Flæsk på 
Farten’, og det kan jeg da godt mærke, at folk synes er rigtig 
sjovt, når de ser mig med mit korpus ude på landevejene. Og 
det synes jeg også selv. Så får jeg lige et ekstra dyt og et vink, 
og det er jo bare herligt”, griner Johan. 

Fra tumlebarn til rollemodel 
Men lige bag den humoristiske Johan gemmer der sig en se-
riøs cykelrytter med appetit på landevejens motion og den nye 
livsstil: 

”Jeg har endelig fundet en motionsform, som jeg både er glad 
for og god til. Jeg har altid været et tumlebarn, som ikke var 
særlig god til sport og idræt, men nu har jeg fundet ud af, at jeg 
er god til at køre på cykel – og det skal jeg blive ved med. Ras-
mus har været min mentale coach, og han har sammen med 
vores kostvejleder Gitte givet mig nogle gode værktøjer”. 

”Og fordi Johan har vist så stort et engagement og fighter-vil-
je, har han fået lov at fortsætte med SundKoncept”, fortæller 
sundhedsansvarlig Rikke Bekker Henriksen: 

”Johan har virket utrolig motiveret i hele perioden, og han har 
været meget udadvendt og åben omkring sin rejse og sit vægt-
tab, og det er jo en langvarig proces – det ved han også selv. Og 
han sidder med sin salat i kantinen og cykler på arbejde, og han 
er god til at motivere andre”. 

Johan giver den gas for fuldt skrald
For Johan ligger en stor del af motivationen også i den aner-
kendelse, som han modtager – både på landevejen og fra kol-
legerne, men også fra sine egne børn: 

”Jeg kan mærke, at mine børn kigger på mig på en anden måde 
i dag. Jeg er blevet en rollemodel for dem. Og jeg cykler flere 
gange om ugen med min søn”. 

Johan har netop tilmeldt sig turen til Paris 2016, og han har 
allerede fået lagt en stram plan for både vægttab og træning: 

”Man kan godt sætte sig ned og hvile på laurbærrene og fejre 
sin egen succes. Men jeg har et projekt, som jeg slet ikke er 
færdig med. Min rejse er kun lige begyndt”, slutter Johan, der 
på interview-dagen både har cykel, tøj og lygter med. For i aften 
skal han lige en smuttur til Bagenkop efter fyraften.

SUND
KONCEPT

I

FRUGTPRESSEN SEPTEMBER 2015 19



EN KUR UDEN 
LØFTEDE PEGEFINGRE

AF JOURNALIST TORBEN SVANE CHRISTENSEN

Henrik Sørensen er en stor mand, men nu mere 
trimmet. Det takker han SundKoncept for.

”Jeg har altid været glad for mad, men jeg ved 
da også godt, at jeg burde tabe mig. Det er fem-

ten år siden, at jeg har vejet det, jeg vejer nu”, fortæller 36-åri-
ge tekniker Henrik Sørensen.

Efter at have læst en artikel i marts i FrugtPressen om mu-
ligheden for at få vejledning til et sundere liv meldte han sig 
til SundKoncepts målrettede kostforløb. Forløbet var i første 
omgang kun til Team Rynkeby-deltagerne, men det er som be-
kendt efterfølgende tilbudt alle medarbejdere – også dem, der 
ikke har en cykeltur til Paris som mål.

Slut med sodavand
Henrik er kun to kilo fra sit første mål, og han fortsætter med 
den nye livsstil. Den indebærer mindre portioner, knækbrød i 
stedet for en del af det sædvanlige rugbrød, mindre smør og 
hvidt brød, og så er det helt slut med sodavand med sukker.

”Jeg drak rigtig meget sodavand før, men jeg føler ellers ikke, at 
jeg lever meget anderledes end før. Det er motiverende at blive 
vejet hver fjerde uge og at få tips og råd uden løftede pegefingre 
og forbud. Det kan jeg godt lide”, siger han.

Smerter forsvundet
”Mit mål er ikke at komme til Paris på cykel, men jeg har stor 
respekt for dem, der gør det. Jeg har bare ikke tiden til det”, 
siger han. Men lidt cykling bliver det til. Cirka et kvarter på en 
kondicykel derhjemme.

Gevinsterne ved en ændret livsstil er også begyndt at vise sig.

”Før havde jeg tit ondt i mine underben, men det har jeg ikke 
mere. Jeg er heller ikke så træt mere, og jeg har mere over-
skud”, siger han.

Flere måltider
Om natten tager han rester med hjemmefra. Det handler om 
at spise flere små måltider for at holde forbrændingen i gang. 
Før bestod det første måltid, når han stod op klokken 14, af fire 
til fem stykker franskbrød, så et stort aftensmåltid og en sand-
wich fra tanken som madpakke til arbejdet.

”Mine kolleger siger, at jeg skal passe på med alt det grønt-
foder. Jeg tror, at jeg er den eneste tekniker i min afdeling, som 
er med i SundKoncept”, smiler Henrik, der stadig elsker en god 
bøf, men nu er sovs og kartofler skiftet ud med en spinatsalat. 

”Jeg har aldrig spist spinat før, men det smager jo godt. Og så 
mætter maden på en anden måde, og den ligger ikke så tungt 
i maven. Min kone synes, det er godt, for hun har altid spist 
grøntsager”, siger Henrik Sørensen.

Vi vil vinde

Henrik Sørensen sagde 
ja til et personligt kost-
forløb hos Gitte fra 
SundKoncept. Det har 
resulteret i et stort 
vægttab, mere energi og 
færre smerter i benene.

Henrik Sørensen har tabt, hvad der 
svarer til 15 liter juice, siden han i 
marts kom med i SundKoncept

SUND
KONCEPT

II
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AF MARK HEMMINGSEN

Som en del af vores organisationsudvikling har 
ledergruppen besluttet at lave en talentgruppe 
hvert år. Jeg skal coache og udfordre talen terne 
i løbet af året, så både de og jeg finder ud af, om 
de har det, der skal til for at tage næste trin på 

karrierestigen.  

Cheferne i niveauet under ledergruppen har indstillet en række 
kandidater, som de mener har potentiale til næste niveau in-
denfor et år – og af dem har vi i ledergruppen udvalgt 8:

Kendetegnende for alle ovenstående talenter er, at de alle har 
en videregående uddannelse og har vist gode resultater. 

Followership
Med Talentgruppen øger vi opmærksomheden på Followership 
i hele organisationen. Followership betyder bl.a., at vi ønsker en 
organisation, hvor alle rekrutteringer af ledere helt op til leder-
gruppen og selv CEO sker internt. Og så betyder Followership 
også, at man går forrest og er god til at trække resten af orga-
nisationen efter sig.  

Talentgruppen 2016 starter op allerede i oktober 2015, hvor vi 
mødes første gang, og de 2 første kandidater påbegynder en 
ekstern uddannelse via Scandinavian Executive Institute, som 
er fast tilknyttet talentprogrammet i Rynkeby, også allerede i 
oktober 2015. 

Derudover vil to af talenterne i 2016 komme til enten IMD i 
Schweiz eller INSEAD i Frankrig, som er nogle af verdens bed-
ste universiteter.

Talenterne vil desuden blive udsat for diverse test og deltage i 
en del tværfaglige projekter, der giver dem mulighed for per-
sonlig udvikling. 

Held og lykke!

VI BOOSTER 
TALENTUDVIKLINGEN

Vi udvikler os

TALENT-
UDVIKLING

Deltagere           Position Uddannelse Leder            Mentor

1.  Kim Juul Sørensen BUM DS HD 2. del EQ               MJH

2.  Morten Nielsen                BUM COOP Cand.merc. DEQ MJH

3.  Mads Nørgaard Sørensen Planlægger Ingeniør LS LP

4.  Jan Thygesen                  Projektleder Ingeniør JKJ LP

5.  Louise Helen Brand Manager Master in Business MAH MJH

6.  Heidi Heikkila  Brand Manager Master in Marketing JEC MJH

7.  Thomas Marcher Brand Manager Cand.merc. DEQ MJH

8.  Janne Juul Rosenlund Controller Cand.merc. LES JAP

  1.   5.  2.   6.  3.   7.  4.   8.
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Der blev uddelt smags-
prøver, snakket CSR og 
vist rundt i Produktionen. 
 Engagementet var højt 
hos medarbejderne, og 
be gej  s tringen stor blandt 
de besøgende, da Rynkeby 
Foods holdt Åbent Hus 28. 
august til fordel for Børne-
cancerfonden 

AF JOURNALIST SUSANNE SIIG 

PETERSEN

Selveste Rynke gik rundt 
i Produktionen og hilste 
på gæsterne, og udenfor 
i gården var de gule last-

biler kørt i stilling.

Forberedelserne var store op til Åbent 
Hus, og da dørene åbnede, var det umu-
ligt for de besøgende ikke at føle sig vel-
komne:

En velkomstkomité af gult klædte med-
arbejdere, som havde valgt at donere 
deres arbejdstid til de besøgende og 
dermed til Børnecancerfonden, bød alle 
velkommen.

Varmt velkommen
I velkomstområdet var der juicebar, film 
og tipskuponer om CSR. Direktøren for 
Team Rynkeby var også mødt op for at 
sælge de specialdesignede Team Rynke-
by-hoptimister og -armbånd samt bogen 
om Team Rynkeby. 

Ansvarlig for Åbent Hus-arrangementet 
var uddannelsesleder Dorte Schmeltz, 

og hun er godt tilfreds med udførelsen af 
arrangementet: 

”Selve planlægningen forløb rigtig godt, 
og folk har været meget engagerede. 
Jeg synes jo, at vi fik stablet et superflot 
arrangement på benene, og det gælder 
både i Produktionen, på Lageret og alle 
dem, der satte de flotte boder op”. 

     ALT KLAPPEDE TIL 
ÅBENT HUS 

ÅBENT
HUS

Allan, Peter, Mia og Lisa Nygaard var 
også på besøg, og de nåede lige at ud-
fylde tipskuponen om Rynkebys CSR-
politik, inden det blev deres tur til en 
grundig rundvisning i produktionen.
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Tak for skænken!
Særligt rundvisningerne i Produktionen vakte begejstring hos 
de besøgende. De fik syn for sagen, og de blev klogere på alt 
fra råvareflow og udnyttelsesgrad til blandingsprocedure, syre-
måling og definitionen på NFC-juice. 

Gæster blev guidet igennem alle hallerne og kom også på be-
søg i Smageriet, hvor ’juice-menuen’ bl.a. stod på stikkelsbær-
suppe og et ingefærshot. Sidstnævnte delte vandene lidt, og et 
par stykker sammenlignede den med en snaps og udbrød ’Tak 
for skænken!’. 

Stor spørgelyst
De besøgende spurgte interesseret til robotter og procedure, 
og de fleste var enige om, at Rynkeby Foods var meget større, 
end de havde regnet med. 

Åbent Hus-gæster betalte for indgang og rundvisning, og alle 
penge gik ubeskåret til Børnecancerfonden. Og netop derfor 
havde man håbet på et stort antal besøgende på dagen: 

”Vi kunne godt have ønsket os nogle flere besøgende og havde 
håbet på omkring 500 mennesker i løbet af dagen. Men vi er 
glade for de 100 voksne og 45 børn, der kiggede forbi”, lyder det 
fra Åbent Hus-ansvarlig Dorte Schmeltz.

ÅBENT
HUS

Vi involverer os

ÅBENT HUS I TAL

 ¬  100 voksne og 45 børn kiggede forbi og betalte entré.
 ¬  Entrébilletter og merchandise gav i alt 6.769 kr. 
 ¬  14 medarbejdere var på arbejde i 88,5 timer.
 ¬  Deres donerede løn udgjorde 14.668,29 kr. 
 ¬  Sammenlagt gav Åbent Hus ekstra 21.427,29 kr. til  
Børnecancerfonden. 

Jan og Bent Sørensen er brødre og bor i Kerteminde. Igennem 
mange år afleverede de trofast familiens fynske æbler til Ryn-
keby – og fik dem så ’vekslet’ til et tilsvarende antal kartoner 
med æblejuice. 
”Det er jo enormt spændende at se, hvor stort og avanceret det hele 
foregår i produktionen. Det må vi rigtignok sige. Vi er meget impo-
nerede, og vi er sørme glade for at have set det. Og så stort det er”, 
lyder det samstemmende fra de to begejstrede brødre, inden de skal 
ud at se på lastbilerne i gården. 

Grethe og Edvard Knudsen er fra Krarup og har familie på fabrik-
ken. De er ikke kørt så langt, men oplevelsen har været stor: 
”Det var virkelig spændende. Det hele var bare interessant, men 
særligt produktionen. Den er jo helt overdådig med alle robotterne. 
Og det er jo kæmpestort – meget større, end man skulle tro. 
Og så rent og pænt her er”, supplerer ægteparret hinanden, inden 
de også går ud til de eftertragtede gule lastbiler. 

Marianne Grimes fra salg og eksport havde barnebarnet Maz  
 Grimes med. Den omfattende rundvisning i produktionen kunne til 
tider godt være lidt kedelig for ham, men han lyste op i Brik-hallen 
med de velkendte små brikjuice med sugerør, som han selv drikker 
mange af. Også hos Maz var de gule lastbiler et kæmpe hit. 
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TEAM-
BUILDING

AF LARS PETERSEN 

Måske kender I medarbejdere den situation, at 
den ene leder siger ét, og den anden noget an-
det. Det kan være forvirrende, men kan også føre 
til, at vi ikke arbejder effektivt, og i værste fald 
medføre, at vi ubevidst modarbejder hinanden. 

Når det sker i en ledergruppe, kan det have en meget negativ 
effekt på medarbejdernes præstation og produktivitet. Derfor 
har vi med forløbet ønsket at ’vaske trapperne ovenfra’, og der-
for har i første omgang ledelsen i Supply Chain netop afsluttet 
et teambuilding-forløb for at blive endnu bedre ledere.

Formålet med teambuilding er at blive bedre til at arbejde sam-
men. Når det sker, så bliver man også bedre til at opnå resulta-
ter og nå mål sammen og individuelt. 

Derfor har vi i Rynkeby besluttet, at alle ledere og funktionærer 
skal gennem et teambuilding-forløb.

Sådan udvikler et team sig
Når en gruppe mennesker skal arbejde sammen, skal man 
igennem mange udviklingstrin, før man kan kalde sig et high 
performance-team – altså et højtydende hold.

1. Trin:  Gruppen er dannet, men den enkelte føler, at ikke alle i 
gruppen har samme mål. Det giver meget usikkerhed, 
og det er også uklart, hvem der leder teamet.

2. Trin:  Gruppen begynder at opfatte sig som en gruppe. Grup-
pens medlemmer har fælles mål, men er ikke enige om 
vigtigheden af alle mål og om, hvordan de når målene. 
Måske er der kliker, og nogen eller nogle i gruppen bli-
ver ’holdt udenfor’ eller er ikke ’inde i varmen’. Måske 
ulmer der lidt konflikter under overfladen, og den, som 
har lederrollen, er ikke accepteret af alle i gruppen.

3. Trin:  Gruppen har  nu udviklet en ’vi-følelse’. Gruppens med-
lemmer er blevet enige om deres ansvar og rolleforde-
ling, og de er begyndt at se, hvordan de som team kan 
påvirke omgivelserne. De konflikter, som opstår, løser 
de selv, og de har accepteret, at gruppen har en leder.

4. Trin:  Sidste trin, når teamet 
har udviklet både en 
’vi-’ og en ’jeg-følelse’. 
Uenigheder bliver hånd-
teret, inden de bliver 
til konflikter. Teamet 
fungerer så godt, at 
man har overskud til 
at hjælpe andre teams. 
Lederrollen er blevet 
mindre vigtig, fordi alle 
i gruppen tager ansvar 
og hjælper hinanden 
med at nå målene.  
Alle er meget motive-
rede, og alle stoler på 
hinanden.

TEAMBUILDING
Hvordan kan en 2-dages tur til en spejderhytte nær Hald Sø gøre medarbejdere mere effektive? 
Ved at ’vaske trapperne ovenfra’. Det handler denne artikel om
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TEAM-
BUILDING

Udviklingsfaser
For at nå til trin 4 og blive til et ”high performance-team” 
skal gruppen igennem en række udviklingsfaser.

1.  Forming-fasen, hvor gruppen lærer hinanden at kende og 
finder ud af, hvordan man opfører sig.

2.  Storming-fasen, hvor gruppen tør tage konflikter op. Det er i 
den fase, man finder ud af, om gruppen kan blive til et team.

3.  Norming-fasen, hvor gruppen er blevet til et team med fæl-
les normer og gode relationer.

4.  Performing-fasen, hvor man udnytter energien og teamets 
fælles evner, og energien er rettet mod at nå det fælles mål.

Opholdet i spejderhytten
Da vi afholdt vores todages teambuilding-forløb, foregik det 
ikke på et luksuriøst kursussted, men i en spejderhytte ved 
Hald Sø ved Viborg. Her skulle vi lære hinanden bedre at kende 
og få tilbagemelding på, hvordan vi agerede som individer og i 
en gruppe.

Programmet var derfor fyldt med forskellige øvelser, som på 
en god måde viste, hvordan teamet fungerede, og hvor vi havde 
vores udfordringer.

Første dag havde vi først tre øvelser, som viste, hvordan vi fun-
gerede som team, og hvor effektive vi var til at løse opgaverne. 

Vi er gode!
Den sidste opgave var en konkurrence, som teams fra over 400 
danske virksomheder har deltaget i. Der var derfor også en del 
prestige i ikke at falde helt igennem og at vise, at vi fra Rynkeby 
er blandt de bedste. Derfor kan jeg også med stolthed sige, at 

de 3 teams, som deltog, alle 
blev placeret blandt de bedste 
5%, og to endda i Top 20.

Reaktioner under pres
Dagen sluttede med en ud-
fordrende øvelse, hvor vi især 
lærte den enkeltes grænse og 
reaktion under pres at kende. 

Først skulle vi ud fra vores 
kendskab til hinanden gætte, 
hvor mange af ni udfordringer 
den enkelte i teamet ville gennemføre, og derefter gik vi i gang 
med udfordringerne, som var meget forskellige. Fx at sluge ild, 
gå på en bjælke 10 meter oppe eller røre en fugleedderkop. 

Dag 2 blev brugt til at øve feedback-processen – både at give og 
at tage imod feedback. 

Samarbejde er vigtigt
Da kurset var slut, var alle enige om, at de var blevet bedre 
kollegaer og bedre til at samarbejde. Netop det er jo formålet, 
fordi vi skaber bedre resultater sammen med andre, samtidig 
med at vi trives bedre.

I Rynkebys produktionsakademi sætter vi også fokus på sam-
arbejde og trivsel, og fremadrettet vil vi indbygge teambuilding 
– om det betyder, at vi skal balancere 10 meter over jorden eller 
spise larver, må fremtiden vise.
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LØN

LØNSYSTEM I FABRIKKEN 

I arbejdet med fortsat at udvikle vores lønsystem har vi bedt DI og 3F om at kigge det efter 
i sømmene. De synes så godt om det, at de nu har bedt os fortælle om det på en kommende 
lønkonference i Odense

AF LARS PETERSEN 

Formålet med vores lønsystem er, at det 
 ¬ skal motivere til at lære nyt
 ¬ skal være en gulerod for at yde en indsats
 ¬ sammen med øvrige personalegoder skal 

tiltrække de rigtige medarbejdere til Rynkeby.

Derfor består vores lønsystem af en grundløn, en kvalifikations-
løn og en LEAN-løn. På toppen af det har vi også en mulighed 
for funktionærlignende ansættelse, hvis en medarbejder opfyl-
der en række kvalitative krav.

Kvalifikationslønnen
Når vi ansætter, udgør grundlønnen og A-kvali-

fikationstillægget startlønnen. Typisk vil man 
efter 3-6 måneders ansættelse stige til et B-
kvalifikationstillæg og efter 6-12 måneder til 

et C-kvalifikationstillæg – det sidste betyder i 
praksis, at medarbejderen er oplært i at betjene alle maskiner 
på en tappelinje eller udføre de fleste arbejdsopgaver i Blande-
riet eller på Lageret.

For at styrke sin fleksibilitet, kan man også få op til 4F-kvalifika-
tionstillæg, når medarbejderen kan betjene dele af en tappelin-
je eller udføre nogle arbejdsopgaver i fabrikken. Fordelen ved 
at medarbejderne kan udføre mange arbejdsopgaver er, at det 
bliver nemmere at planlægge produktionen, fordi der ikke altid 
er samme belastning overalt i fabrikken.

LEAN-lønnen
LEAN-tillægget tjener flere formål. Typisk består 

den af 5-6 mål for den afdeling, man arbejder i. 
Nogle af målene er ens for hele fabrikken, an-
dre er ens for flere afdelinger, og endelig kan de 

være specifikke for den afdeling, man arbejder i. 

Målene er ikke tilfældigt udvalgt, men udvalgt ud fra
 ¬ Hvad er vigtigst for Rynkeby?
 ¬ Hvad kan medarbejderen påvirke med sin kunnen og sit enga-
gement?

Derfor er de fleste mål målbare, og vi kan beregne effekten 
af, om de nås, i kr. pr. arbejdstime. Nogle få af målene kan vi 
ikke måle direkte – fx god hygiejne eller antallet af forbedrings-
forslag.

Alle mål bliver hvert år drøftet i Lønsystemudvalget, der så på 
grundlag af det foregående år beregner nye mål. 

Princippet er, at hvis vi kan forbedre os sammenlignet med det 
foregående år, så får medarbejderne 1/3 af forbedringen – og 
beløbet bliver fordelt efter de timer, man har arbejdet i afdelin-
gen, og udbetalt to gange om året.

Hver medarbejder kan dog maksimalt få 9 kr. ekstra i timen – 
eller ca. 14.000 kr. ekstra om året.
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LØN

Den største gevinst for Rynkeby er dog, at den månedlige dis-
kussion om LEAN-målene er med til, at vi alle sammen holder 
fokus på det, som betyder noget for virksomheden, og det, som 
den enkelte kollega kan påvirke.

LEAN-lønnen bliver udbetalt til timelønnede og til kolleger på 
funktionærlignende ansættelsesvilkår.

Funktionærlignende ansættelse
For at fastholde og belønne kolleger, der gerne vil yde 

en ekstraordinær indsats for Rynkeby, har vi også 
mulighed for at give ansatte funktionærlignen-
de ansættelse med samme vilkår som en funk-
tionærs, inkl. bl.a. længere opsigelsesvarsel og 

månedlig lønudbetaling.

Fordelen er, at lønnen ikke længere kun er baseret på kvalifi-
kationer, men også på den enkelte medarbejders engagement 
og ansvarsfølelse. 

Lønnen bliver dog stadig fastsat ud fra kriterier, der er baseret 
på en subjektiv og kollektiv vurdering fra Fabriksledelsen. Det 
betyder også, at lønnen kan være – men ikke altid er – højere 
end den maksimale timeløn inkl. alle kvalifikationstillæg. 

Når medarbejdere får funktionærlignende ansættelser, sker 
det typisk to gange om året efter indstilling fra Fabrikslederen. 
Selv om det sker sjældent, kan den funktionærlignende status 
fratages medarbejderen, hvis vi af forskellige årsager vurderer, 
at medarbejderen ikke længere yder en ekstraordinær indsats.

Temperaturtjek
I løbet af efteråret vil Lønsystemudvalget også foretage en 
lønsystemanalyse, hvor alle medarbejdere skal besvare nogle 
spørgsmål om lønsystemet, så vi kan få nogle input til, hvordan 
vi fremover kan bibeholde og evt. udvikle vores gode lønsystem.
 
I Lønsystemudvalget sidder Villy Christiansen, Pierre Gydesen, 
Jens Kjær og Lars Petersen.

Vi udvikler os

 TILLYKKE med dagen til disse kolleger
   
1 Tonny Kristensen Lageroperatør (merit) Udlært 20. marts 2015
2 Henrik Varming Lageroperatør (merit) Udlært 20. marts 2015
3 Flemming S. Christiansen Lageroperatør Udlært 3. august 2015
4 Daniel M. Kjær Lageroperatør (merit) Udlært 25. september 2015
5 Marlene K. Nygaard Supply Chain Planner 40 år 1. oktober 2015
6  René Kjærsgaard Teamkoordinator 10-års jubil. 1. november 2015

3.

5.4. 6.

 2. 1.

VELKOMMEN til nye kolleger   
   
1 Henriette L. Blindbæk Product Manager 1. juli
2 Mads R. Rasmussen Category Manager 1. august
3 Nikolaj Thomsen Lagermedhjælper 22. august
4 Martin Klokker Procesoperatørelev 7. september
5 Mads L. Rosengreen Procesoperatørelev 7. september
6 Michael Rasmussen Procesoperatørelev 7. september
7 Emil B. Hansen Procesoperatørelev 7. september
8 Bjarne Siersbæk Salgskonsulent Food Service 1. oktober
9 Alex V. Andreasen Salgskonsulent DK 1. oktober 

4.

7.

5.

8. 9.

1. 2. 3.

6.

DINE
KOLLEGER
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Vil du ikke gå glip af arrange menter ne og hyggeligt 
samvær med dine kolleger og deres familier?

Kontakt Karen i Kantinen. 
Medlemskabet koster kun 20 kr. om måneden.

Spændende aktiviteter de 
næste måneder i 
Medarbejderforeningen

AF VILLY CHRISTIANSEN

Øl i Odense
Lørdag den 10. oktober 2015

Medarbejderforeningen inviterer til 
ølbrygning i Odense. Det kaldes bryg-
selv, fordi det er små bryggerier, som 
vi selv betjener, mens vi hygger os, 
smager på øl og får god hjælp af de 
rigtige bryggere. Det er sjovt, let og 
helt usædvanlig hyggeligt. 

BANKO 
i kantinen

Lørdag den 29. november 2015

Løvehjerter på 
Odense Teater

Torsdag den 10. december 2015
Torsdag den 17. december 2015
Medarbejderforeningen har re-
serveret 50 billetter til årets jule-
stykke ”Brødrene Løvehjerte” på 
Odense Teater. 

BRØDRENE LØVEHJERTE er 
Astrid Lindgrens fantastiske og 
smukke historie om venskab og 
kærlighed, og om at man godt 
kan være modig, selvom man 
er bange. Drengen Tvebak er 
syg, og han ved, at han skal dø. 
Heldigvis har han sin storebror Jonatan, som 
fortæller historier om eventyrlandet Nangijala, hvor 
man kommer hen, når man dør. Skæbnen vil, at de 
to mødes i Nangijala hurtigere end ventet. Her bliver 
de til brødrene Løvehjerte, der må kæmpe for at befri 
Kirsebærdalen og Vildrosedalen fra den onde tyran 
Tengil og den frygtelige ildsprudende drage Katla. På 
deres lange rejse viser lille forsigtige Tvebak, at han er 
en rigtig Løvehjerte ligesom sin modige storebror.

”Der er ting, man må gøre, selvom det er farligt.
Ellers er man ikke et menneske, men bare en 
lille skid.”

Spørgsmål:
Hvem er formand for Medarbejder foreningen?

1. Peder Bentsen
2. Karen Mørk Fejerskov
3. Susanne Nyvang Sørensen

Skriv navn på personen. Læg dit svar i postkassen i 
Kantinen senest den 13. november 2015. Husk også 
at skrive dit eget navn og afdeling. Blandt de rigtige 
besvarelser udtrækker vi gevinsten, som er en flot 
købmandskurv. 

MEDARBEJDER-
FORENINGEN

DIN 
FAMILIE

BLIV MEDLEM! 

2015
EFTERÅR

OKTOBER
10

DECEMBER
10

DECEMBER
17

NOVEMBER
29

Vind en kurv med købmandsvarer!
KONKURRENCE


