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De tar över Klubb Enkelt

28 maj hölls sista Klubb Enkelt-kvällen under ledning av Therese Almqist, Carl Eklund
och Anna-Sara Holmström, en stor kväll där man även ﬁrade sista Klubb Enkelt för
terminen samt att nattklubben funnits i två år.
I samband med det lämnade man över till de som ska fortsätta driva vidare nattklubben, Philip
Wiede och Jakob Henningsson.
036student har intervjuat Philip och Jakob om vilka de är, hur de ser på kombinationen studier
och driva nattklubb och deras planer för Klubb Enkelts framtid.
De läser båda på JIBS, ska börja andra året på Marketing Management, är i ungefär samma
ålder (23 år respektive 22 år) och jobbar på sidan av studierna. Ett gemensamt intresse för
fotboll ﬁnns även.
Jakob beskriver sig som en driven person som alltid letat efter nya utmaningar. Och fullt upp
gillar han att ha även på fritiden.
- Så fort jag blir ledig vill jag hitta på nya äventyr och resa. Ni hittar mig antingen på surfbrädan
eller med en fotboll på stranden.
Philip beskriver sig som en person som alltid sedan yngre dagar tyckt om att arrangera och
organisera saker. För Philip har mycket av fritiden gått åt till musiken.
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Musik är en stor del av mitt liv och mycket tid går åt att göra och spela musik ackompanjerat
med gitarr och sång. Både i höstas och även det här året har jag uppträtt som trubadur på
Solsidan då det varit after work. Andra intressen ﬁnns även för såväl fotograﬁ och även fotboll
där Blåvitt ligger varmt om hjärtat.
Ett driv att hitta nya utmaningar, arrangera och organisera ﬁnns alltså. Och det är anledningen
till att de ville ta över Klubb Enkelt när chansen kom.
- Vi hade pratat ända sedan vi började lära känna varandra att vi skulle vilja starta någonting
tillsammans då vi märkte väldigt snabbt att vi hade liknande tankesätt och kompletterade
varandra väldigt bra. Vi gillade båda två Klubb Enkelt och när vi sedan ﬁck chansen att ta över
så blev det ett naturligt beslut att vi skulle köra på det.
Någon erfarenhet av exakt den här typen har de inte, men Philip var med och anordnade ett
event med ett band från Göteborg genom deras första kurs i skolan medan Jacob tidigare har
jobbat som butikschef i Oslo i två år. Så vana vid att arrangera saker och att ta stort ansvar har
de redan.
De tror att konceptet med Klubb Enkelt passar väldigt bra och att de kan göra något bra av det
då båda är i den målgrupp de riktar sig mot. För dem är det viktigt att behålla det som idag
kännetecknar Klubb Enkelt. Bland annat anordnade de förra ägarna aktiviteter såsom den
årliga kubbturneringen Kubb Enkelt som gick av stapeln nyligen. Det här är någonting som
kommer att fortsätta med Philip och Jakob vid rodret.
- Absolut!, Det tillhör Klubb Enkelts DNA och det är någonting vi vill försöka utveckla ännu mer,
Vi ser en stor potential i dessa event och det är också något som är otroligt kul för alla
inblandade. Vi kommer också att fortsätta med populära event som en damsittning samt en
herrsittning.
De vill även fortsätta bygga vidare på andra saker som de anser att de tidigare ägarna gjorde
väldigt bra.
- De tidigare ägarna var duktiga på att integrera både icke studenter samt studenter på de
olika högskolorna. Det här är någonting vi ser ytterligare potential i och har planer att ta det till
ännu en nivå då vi har valt att ha studentambassadörer för Klubb Enkelt på alla högskolorna i
Jönköping.
Så även om de kommer att fortsätta med konceptet så väntar lite utveckling och nytt. De
avslöjar att det kommer att komma en del överraskningar till hösten. Vilka överraskningar som
väntar återstår att se.
Fullt upp väntar alltså de två studenterna. Men kombinationen att studera och driva Klubb
Enkelt tror de inte blir några problem.
- Att kunna driva Enkelt samt studera samtidigt ser vi som en fantastisk möjlighet då vi kan
applicera den teori vi lär oss i skolan till verkligheten genom Klubb Enkelt. Vi gillar båda två att
ha många bollar i luften och det är någonting som får oss att utvecklas och motiveras.
De avslutar med att ge en eloge till sin fackhögskola.
- Vi uppskattar JIBS tänk om entreprenörskap. Vi har sedan dag ett blivit motiverade genom
vår utbildning som gett oss både motivation och kunskapen om att driva eget.
-
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