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PRISES: Vidar Rinde Halvorsen og hans firma SensCom fra Nøtterøy fikk mye oppmerksomhet under Gründerukas siste
dag, Foto: Per Albrigtsen

Av Per Albrigtsen
Publisert: 25.11.19 14:01

Del
Artikkelen er over 1 år gammel

Gründeruka delte ut sine priser i Larvik der Sliperiet var fullsatt og ideene mange. Tre gründere
var ekstra spente, de kunne vinne priser. Larviks bidrag sto for det meste på talerstolen og
inspirerte.
For abonnenter

Larvik er arena for det som trolig er både det mest spennende og rikholdige arrangementet i
Gründeruka for Vestfold og Telemark i år. Målet med Gründeruka er å skape begeistring for gründere
og nyetablerere, innovasjon og entreprenørskap.
Det hele ble avsluttet med ukas største arrangementet, på Sliperiet i Larvik.
– Dette er for deg som enten allerede er i næringslivet eller for deg som er gründer. Dette handler om
å få litt påfyll, bygge nettverk og la seg inspirere, sier Helle Stabel, daglig leder for Gründernettverket
Vestfold og Telemark før hele uken startet.
Arrangementet ble ledet av Sturla Berg-Johansen, og foredragsholderne kommer selvfølgelig fra både
Vestfold og Telemark. På programmet sto også flere fra Larvik: Lill Guro B. Hitz fra Hitz Optikk, Frank D.
Brubakken fra Bridgehill, Peter Kihlman som står bak bloggen Pappahjerte og Bjørn Erik Helgeland fra Abax
AS.
De tre prisene som skulle deles ut på arrangementet i Sliperiet var Gründerprisen, Publikumsprisen
og Idéprisen. Den siste er ny av året. Premiene er både penger, rådgivning og selvfølgelig heder og
ære.
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LES OGSÅ: Stort arrangement neste uke: – Nå må Larvik faktisk ta posisjonen sin
(saken fortsetter under bildet)

PRIS: Firmaet Jook, Ole Mørch, Ole Kind og Jon Einar Hovland sikret en av gründerprisene til Sande. Her med Helle
Stabel fra arrangørene.

Veldig fornøyd
Helle Stabel, vår lokale gründermentor, var veldig fornøyd da man var et godt stykke ute i kveldens program.
– Vi har allerede delt ut de første prisene, Publikumsprisen og Idéprisen, forteller hun.
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Idéprisen fikk en trio i firmaet Jook, Ole Mørch, Ole Kind og Jon Einar Hovland. De er fra Sande og har utviklet
en sensor for landbruket.
– Ideen er denne sensoren som sørger for at landbruksredskapene går riktig på jordet, forklarer
Mørch stolt.
Nå kjenner nok mange til at det allerede finnes traktorer som er så godt som selvgående og der bonden
strengt tatt bare er nødt til å være i traktoren som sikkerhet. Men det er tydeligvis ikke nok at traktoren går av
seg selv.
– Helt riktig. Traktoren sørger bare for at den dekker hele jordet, men hva redskapen gjør er også
viktig, sier Mørch.
Harv, plog, gjødselspreder og annet utstyr til traktoren må også kunne styres til å gjøre det mest mulig
optimalt.
– Vår sensor kontrollerer at alt dette gjøres riktig. Man får egentlig bare en sjanse i året til å gjøre alt
perfekt. Det er først når det er for sent man ser resultatet, smiler han lurt.

På bleiestadiet
Etter at tre gründere hadde presentert seg, valgte publikum sin favoritt. Og årets Publikumspris gikk til Vidar
Rinde Halvorsen og hans firma SensCom.
Selv om mange ideer fremdeles er i startgropen, eller på bleiestadiet om man vil, så falt hele salen for
SensComs «Diaper Sens», en sensor for nettopp, bleier.
Produktet ble omfavnet av alle som stemte fram publikumsprisen, men også dommerpanelet, som skulle gi
bort den gjeveste prisen, Gründerprisen 2019, ropte fram Vidar Rinde Halvorsen da den utdelingen kom.
– Jeg har tenkt mye på mamma og alle de timene jeg har sittet på sykehjemmet de siste årene. Det
luktet avføring på sykehjem. Det har det alltid gjort og det gjør det dessverre ennå.
Dermed utviklet han ideen om en sensor i bleier. En sensor som varsler når det må skiftes. En sensor som
sparer tid, og ikke minst ubehag og infeksjoner, og selvfølgelig lukten han kjenner så altfor godt.

– Dette er nå prøvd ut ved flere sykehjem, Oslo kommune vil gjerne ha løsningen, men politikerne sier
nei til investeringen, forteller han videre og påpeker at fem hele skift på en seng koster like mye som
en sensor.
– Etter fem sparte skift er sensoren betalt. I tillegg ser utprøvingen en reduksjon i infeksjoner og sår, i
tillegg til bedre søvn for den eldre, fortsetter Rinde Halvorsen, som vant både publikums og
dommerpanelets gunst.
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Nå kan det se ut som om det var Vestfold som tok alle Gründerpriser i år, men i dette overgangsåret før man
er et felles fylke, hadde Telemark delt ut sine gründerpriser tidligere i uken.
– Men neste år er alt samlet, avslutter Helle Stabel fornøyd.
BILDESERIE

Gründeruka med prisfest

Les mer om: Gründer

arrangement

Lik Østlands-Posten på Facebook
Liker

Elin Bjørnsdatter Ivarson og 16 k andre liker dette.

Se kommentarer

Flere saker
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Nå kan de åpne igjen, og da slår de på stortromma: – Vi har alt nå
ANNONSE

Vonde, men viktige minner: – Må ikke glemmes!

Den røde løperen måtte fort rulles inn igjen: – Rart og vemodig
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Den røde løperen måtte fort rulles inn igjen: Rart og vemodig

Anders ble hjemme med tre unger: – Nå er det godt å kunne gjøre et show igjen

Lagde film på rekordtid: – Dette vil bli et minne for alltid!
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Kommentarer til denne saken

Til toppen

•

Adresse: Torget 1, etasje 5, Postadresse: Østlands-Posten AS, Postboks 94, 3251 Larvik
Ansvarlig redaktør og daglig leder: Eirik Haugen
Nyhetsredaktør: Henning Rugsveen
Nyhetsleder: Tonje E. Skjørtvedt
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