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Spar Nord vil udfordres af fintech-pionerer 
 
Spar Nord inviterer i dag pionerer fra fintech-miljøet i såvel Danmark som udlandet til at 
deltage i en såkaldt ”hackathon”. Formålet er at kickstarte udviklingen af digitale og 
kunderettede løsninger med Spar Nord som platform, og dermed indleder Spar Nord et opgør 
med bankens mangeårige forretningsmodel på it-området. Den bedste idé på Spar Nords 
hackathon belønnes i første omgang med 100.000 kroner.   
 
Spar Nord tager nu et nyt og skelsættende initiativ i bestræbelserne på at fremtidssikre bankens digitale 
tiltrækningskraft over for såvel kunder som potentielle kunder. 
 
Under overskriften The Future Of Finance lancerer Spar Nord i dag sit første såkaldte hackathon og 
inviterer pionerer fra det danske og internationale fintech-miljø samt øvrige kreative til at frembringe 
idéer til kunderettede og digitale løsninger med potentiale til at blive en del af bankens digitale tilbud på 
det danske marked. 
 
Ifølge Spar Nords direktør for kommunikation og forretningsudvikling Ole Madsen markerer hackathon-
initiativet et opgør med bankens mangeårige forretningsmodel på it-området, idet Spar Nord 
fremadrettet ser sig selv som en platform, som kreative fintech startups kan udvikle løsninger på.  
 
- Det her er en del af vores foreløbige svar på, hvordan Spar Nord skal omsætte den hastige digitalisering 
og de muligheder, den medfører, til reelle fordele for vores kunder og dermed også konkurrencekraft for 
banken i et marked, hvor digitale løsninger indiskutabelt spiller en voksende rolle, når kunderne skal 
vælge bank, siger Ole Madsen og tilføjer:  
 
- Vores hackathon er samtidig en anerkendelse af, at vi umuligt kan matche den innovationskraft og det 
tempo, der gør sig gældende i de mest dynamiske dele af fintech-miljøet. Derfor har vi valgt at invitere 
innovationen inden for og gøre os selv til en platform, hvor vi tilbyder de bedste idéer og løsninger nogle 
interessante eksistens- og vækstvilkår.  
 
54 timers intensiv udvikling 
Spar Nords hackathon gennemføres i bankens hovedsæde i Aalborg i weekenden 11. til 13. marts og 
forventes at få i alt 100 deltagere – herunder også en række etablerede profiler fra fintech-miljøet, der 
skal bidrage med inspiration og feedback i de 54 intense timer, som hackathon er berammet til. Søndag 
aften præsenterer deltagerne deres resultater for et dommerpanel, der efterfølgende udpeger vinderen af 
førstepræmien på 100.000 kroner. 
 
I tråd med Spar Nords rolle som platform for de nye løsninger stiller banken et såkaldt API (Application 
Programming Interface) til rådighed, hvor deltagerne kan tilgå testdata om eksempelvis transaktioner, 
konti og brug af betalingsløsninger, der tilsammen tegner et billede af en typisk Spar Nord-kunde.  
 
- Hele idéen er, at vi får frembragt idéer og løsninger, som i udgangspunktet er skabt til at fungere 
sammen med vores forretning og vores data, og det sker i praksis via et API, der kort fortalt er 
teknologisk brohoved imellem de nye løsninger og Spar Nord, uddyber Ole Madsen.   
 
- Det her er relativt uprøvet i finanssektoren herhjemme, men vi ved fra udlandet, at den her tilgang kan 
give både hurtige og kvalificerede resultater, og i fremtiden kommer vi uden tvivl til at se hackathons 
spille en rolle i den nye måde, som vi tænker digitalisering og it-udvikling på, lyder det afsluttende fra 
Ole Madsen.   
 
Se mere om Spar Nords hackathon The Future Of Finance på www.futureoffinance.dk 
 
For yderligere information kontakt venligst:  
Direktør Ole Madsen, Spar Nord. Tlf. 2527 0580, oma@sparnord.dk  
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Pressechef Leif Lind Simonsen, Spar Nord. Tlf. 2527 0330, lsi@sparnord.dk  
 
Om Spar Nord 
Med flere end 390.000 kunder, cirka 1.550 medarbejdere og 70 lokale banker (filialer) over hele 
landet er Spar Nord blandt de største banker i Danmark. Banken har gennem finanskrisen hvert år 
leveret trecifrede millionoverskud og landede i 2014 et overskud før skat på 705 millioner kroner. 
 
Spar Nord ejes af cirka 120.000 aktionærer. 
 
For yderligere information se www.sparnord.dk.  
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