
Af Niels Henriksen

Hvem gider at drøne rundt på et lokum? Hvem har 

lyst til at bokse med én, som også er iført et over-

dimensioneret sumobryder-kostume? Eller forsøge 

at holde sig fast på ryggen af en mekanisk rodeotyr, 

som bare altid vinder?

Det er der faktisk rigtig mange, som gerne vil. Børn 

og voksne. Drengerøve og tøser. Seriøse mænd 

i jakkesæt og slips. I FunCenter Aalborg er der 

nærmest ingen grænser, når sjov og læring går 

hånd i hånd. Anført af et halvt hundrede veloplagte 

og engagerede instruktører, som møder på arbejde, 

fordi de synes, at det er hylende sjovt at gøre andre 

glade og derfor er en afgørende del af oplevelsen.

– Vi siger, at instruktørerne er 80% af oplevelsen, 

og det er helt sikkert, at den gruppe gæster, der har 

haft mig som instruktør til en polterabend, får en 

helt anden oplevelse, når det er en af mine kolleger, 

som tager sig af dem næste gang de kommer, fordi 

der er meget frihed i jobbet som instruktør herude, 

og alle gør det på sin egen måde, understreger in-

dehaver af FunCenter Aalborg på Poul Larsens Vej, 

Jan Olsen, der fi k idéen til et egentlig underhold-

ningscenter i 2010, da han investerede 5000 kr. i et 

sæt sumodragter, som han lejede ud fra sin egen 

kælder. Interessen var der straks, så i stedet for 

at kunderne tog dragterne med og underholdt sig 

med dem til en fest, tilbød Jan Olsen, at kunderne 

i stedet kunne bruge hans baggård. Successen var 

skabt, så baggården blev skiftet ud med en garage 

og senere en nedlagt hal i Nørresundby.

Mere og bedre plads

– I takt med at aktiviteterne blev stadig mere popu-

lære, steg behovet for mere og bedre plads også, 

og da vi fi k mulighed for at rykke ind i en nyreno-

veret bygning på Eternitten, slog vi til. 

Her råder vi over fi re forskellige haller, som er 

indrettet til 6-8 forskellige aktiviteter i hver samt en 

stor indendørs paintballbane. På den måde har vi 

mulighed for at holde polterabend med feststemte 

deltagere i én hal, mens vi har børnefødselsdag i en 

anden, forklarer Jan Olsen, der beskæftiger i alt 52 

medarbejdere. Fire af dem er fastansat, mens resten 

er begejstrede studerende, som ikke kun supplerer 

deres SU, men også får solid erfaring i at arbejde 

med større og mindre grupper af meget forskellige 

mennesker.

– Vores kolleger kommer her, fordi de godt kan lide 

det. De synes, at det er mindst lige så sjovt som 

gæsterne, og hvis de af en eller anden grund har en 

dårlig dag og er uoplagte, vil jeg hellere have, at de 

bliver hjemme, for den rolle, som instruktøren spiller, 

er så stor og så vigtig, at en instruktør, der ikke er 

helt oppe at ringe, vil bare ikke give gæsterne den 

oplevelse, som de har krav på.



Leg og læring

Fundamentet på FunCenter Aalborg er sjov og 

underholdning. Alle skal have det sjovt på Poul 

Larsens Vej, hvad enten de vælger at skyde med 

paintball, med bue eller pil eller de udfordrer sig selv 

i det afl ukkede Escape Room, hvor de skal løse en 

række opgaver, før de bliver sluppet ud i det fri.

– Men, udover det gode grin vil gæsterne også tit få 

andre oplevelser med hjem. Ved fl ere af aktiviteterne 

kan de lære at arbejde sammen med kollegerne 

på kontoret, eller dem på værkstedet kommer til at 

kende dem på lageret meget bedre, fordi de løser 

en opgave sammen. Det kan også være, at ham 

den lidt kedelige viser helt nye sider af sig selv, når 

han slår sig løs til Bubble Soccer. Derfor understre-

ger vi også, at et besøg i FunCenter Aalborg ikke 

kun er skide skægt. Der kan også sagtens være 

en masse læring, ligesom de sociale kompetencer 

bliver fi npudset i et intenst forløb over to-tre timer, 

forklarer Jan Olsen, der selv har en universitetsud-

dannelse i bl.a. oplevelsesøkonomi, og som erkend-

er, at han langt fra går ad de etablerede stier, når 

han udvikler sin virksomhed, der i april 2016 blev 

udvidet, da han etablerede FunCenter Hjørring.

Glæde og begejstring

– Min vision er, at FunCenter-konceptet skal ud-

bredes til hele Danmark, og Aarhus er vores næste 

sigtepunkt. Mange undrer sig over, hvordan vi kan 

drive et professionelt center, som vi gør, med unge 

instruktører, hvor glæden og begejstringen nogle 

gange er den væsentligste kvalifi kation. I hvert fald 

til at begynde med, for vi sender gerne medarbe-

jderne på relevante kurser, hvor de f. eks. lærer at 

trylle, supplerer deres lyst til at stå i spidsen foran 

en større forsamling eller gennem leg giver børn nye 

værktøjer til at lære.

FunCenter Aalborg har gæster hver dag. Ingen 

kommer uden at de på forhånd har booket deres 

besøg. Men i virkeligheden er det ikke strengt 

nødvendigt at møde op på Poul Larsens Vej, for 

medarbejderne fra FunCenter Aalborg kommer også 

rigtigt gerne ud og er en del af underholdningen ved 

gadefester, byfester, receptioner, butiksåbninger, 

teambuilding i virksomheden eller andre steder, hvor 

sjov og sikker underholdning er en del af oplevels-

en. 


