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Brætspil fra Balling er et familie-projekt 

Annemette Lindemann og hendes sønner Thor og Malthe, er lokalt kendt som 

iværksætterfamilien fra Balling, der sammen har udviklet brætspillet SKÆG & 

SKØRE BRILLER. De har sammen skabt et brætspil for familier, som de mener, 

er ’Verdens sjoveste spil’.  
 

I landsbyen Balling nordvest for Skive, bor en opfindsom og kreativ familie bestående af 

mor Annemette Lindemann og hendes to sønner Malthe på 13 år og Thor på 22 år.  

Sammen har de virksomheden Lindemann Creative Minds, som blev stiftet i 2014, da 

familiens brætspil stod færdigudviklet og klar til at komme på markedet. Sidenhen er 

spillet kommet på butikshylderne og kan købes hos en række forhandlere. Men for at nå 

dertil har familien arbejdet utrætteligt sammen for at realisere deres fælles projekt. 

Det har fra start været et fælles familie-projekt. Idéen til at udvikle et nyt brætspil opstod, 

fordi familien egentlig gerne ville hygge sig med et godt spil, men ikke kunne finde noget 

de alle 3 synes var sjovt. Derfor besluttede de sig for at lave deres eget, som skulle være 

sjovt og spændende for både de små og store i familien. Og de har brugt tusindvis af timer 

hjemme i stuen sammen på at komme i mål. 

Processen har været sjov og lærerig for hele familien Lindemann, der startede med at 

klippe, klistre og modellere deres prototype-idéer, som de så testede, udviklede videre på, 

testede igen, osv. indtil de stod med et færdigudviklet, professionelt designet, komplet 

brætspil klar til produktion. Og jubelen ville ingen ende tage, da de mange paller med 

familiens spil kom hjem i efteråret 2015 klar til at blive sendt ud til en række forhandlere 

lige op til julehandlen.  

Siden hen er det gået godt med salget af familiens spil. Det ligger bl.a. på hylderne hos flere 

boghandlere, spilforhandlere og butikker, som sælger udstyr og legetøj til børn. Indtil 

videre er der solgt mere end 1.000 spil. Og det er da også en positiv og smilende 

Annemette Lindemann, som fortæller:  

’Vi synes alle 3, at det er SÅ stort, at se vores eget spil til salg i en forretning og vi er virkelig 

stolte og taknemmelige for, at det er blevet taget så godt imod. Men vi læner os bestemt 

ikke tilbage nu og hviler på laurbærrene. Vi har større ambitioner! Og det handler 

selvfølgelig om, at vi gerne vil have vores spil ud i flere danske børnefamiliers hjem, så de 

også kan få en hyggelig familiestund sammen’. 

Familien arbejder fortsat sammen om deres projekt, selvom den ældste søn for nyligt er 

flyttet hjemmefra. Med mor som tovholder deltager de alle 3 i markedsføringsaktiviteter. 

De tager bl.a. rundt i hele landet og afholder promotion events. Her har de medbragt deres 

specialfremstillede MEGA eller GIGA-udgave af spillet. I kæmpe-udgaverne er det ikke kun 

spillebrikker man flytter, men også mennesker, der hopper rundt på den store spilleplade 
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og forsøger at komme først i mål. Skal man ovenikøbet slæbe rundt på et sæt mega-briller 

eller giga-overskæg, bliver det kun endnu mere udfordrende – og sjovt selvfølgelig. 

Seneste nyhed fra den ambitiøse familie er, at de deltager i kampen om at vinde 

Guldbrikken 2016 med deres brætspil SKÆG & SKØRE BRILLER. Her vil en jury 

sammensat af en række professionelle brætspils-entusiaster kåre de bedste brætspil i 8 

forskellige kategorier. Lindemann Creative Minds håber på at vinde prisen for Årets 

Familiespil 2016, når priserne uddeles til september.    

 

Her kan du læse mere: 

Læs mere om verdens sjoveste spil – SKÆG & SKØRE BRILLER: 

www.verdenssjovestespil.dk/   

For yderligere info: Annemette Lindemann på tlf. 51 35 38 61. 
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