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Den tidligere souschef i Kvikly Ry har i flere år haft en målrettet strategi om 
at vende tilbage som direktør i Brugsforeningen Tryg. 1. januar gik drømmen 
i opfyldelse.

– Alt er blevet, som jeg havde håbet – plus en 
hele del mere.

45-årige Thomas Dahl kniber sig forsat i ar-
men over, at han nåede sit mål med at sætte sig 
i stolen som direktør for Brugsforeningen Tryg, 
der driver 4 butikker og derudover har gang i en 
masse aktiviteter. De 4 butikker er Kvickly Ry, 
SuperBrugsen Ry, Dagli'Brugsen Virklund og 
SuperBrugsen Kolt.

Hans karriere i Coop har alt sammen været 
rettet mod, hvordan han kunne spille sig god til 
jobbet som direktør for den store brugsforening, 
som den tidligere direktør gennem 22 år, Torben 
Andreassen, har valgt at sige farvel til. 

– Min drøm om at blive direktør i Brugs-
foreningen Tryg blev vakt, da jeg i 00'erne var 
souschef i Kvickly Ry i 4 år, og siden har jeg haft 
direktør-stillingen i kikkerten. Alle mine jobs si-
den dengang har været med henblik på at kva-
lificere mig til stillingen i Ry, fortæller Thomas 

Dahl.
Han har været uddeler i 5 år i Coop Super-

Brugsen Sunds og varehuschef i de 3 Coop-eje-
de Kvicklyer i Vejle, Esbjerg og senest Grindsted, 
inden han 1. januar 2022 blev øverste chef for 
den forretningsmæssige del i Brugsforeningen 
Tryg i Ry.

– Det var en voldsom procedure, jeg var igen-
nem over hele 9 uger. Jeg var til 3 samtaler 
og 5 tests, så det var en stor forløsning, da jeg 
blev ringet op af formanden for Tryg, Carsten 
Bank-Mikkelsen, med beskeden om at besty-
relsen pegede på mig som Torben Andreassens 
afløser, siger den nye direktør.

DRØMMEJOB
Thomas Dahl har befundet sig godt i Coop-sy-
stemet og har ikke haft et mål om at skifte til en 
hvilken som helst A-forening.

Han havde et fantastisk job i Kvickly Grindsted 
og har haft rigtig mange gode år i Coop. Den 
eneste A-forening, der kunne få ham til at forla-
de Coop, er foreningen i Ry.

– Jeg kan ikke komme i tanker om et bedre 
job. Den omfattende foreningsdel i Brugsfor-
eningen Tryg er voldsomt spændende og ud-
fordrende, og så er der forenings placering i 
smukke Ry og ikke mindst de mange dygtige 
medarbejdere. Ganske enkelt et drømmejob, 
lægger han ikke skjul på.

Derudover er der naturligvis foreningens 4 
veldrevne butikker, som Thomas Dahl har fået 
opgaven at sørge for, at de udvikler sig yderlige-
re, så der er økonomi og albuerum til, at besty-
relsen kan indfri sin strategi.

Efter nu godt 2 måneder i det nye job er hans 
høje forventninger blevet mere end indfriet, og 
direktøren fremhæver det foreløbige samarbej-
de med medarbejderne, bestyrelsen og Torben 
Andreassen, der er ansat som konsulent og 
sparringspartner i op til et års tid efter behov.

– 60-70 pct. af jobbet har jeg styr på, men de 
sidste 30-40 pct. skal jeg lære. Drift, ledelse, 
og Coops koncepter mv. har jeg på rygraden fra 
mine jobs i Coop-butikker, men der er mange 
nye funktioner i en selvstændig brugsforening, 
som jeg er super glad for, jeg kan spørge Torben 
Andreassen til råds om.

– Derudover er der hele foreningsdelen, som 
jo er helt anderledes og fylder betydeligt mere 
end i en Coop-butik. Det er vanvittig spændende  
at få indsigt i og en stor fornøjelse at samarbej-
de  med en så professionel bestyrelse, som hele 
tiden har gang i et hav af aktiviteter.

2 NYE SUPERBRUGSER
Forretningsmæssigt er den langt overvejende 
opgave lige nu at sætte gang i byggeriet af 2 nye 
SuperBrugser i Ry og Virklund.

Hovedbutikken, Kvickly Ry, blev totalmoderni-
seret for 3 år siden, og nu er tiden kommet til at 
realisere 2 kæmpe projekter i filial-butikkerne i 
samarbejde med Rema 1000.

Den nedslidte Dagli'Brugs i Virklund lukkes, 
og i stedet opføres en ny SuperBrugs og en 
Rema 1000 klos op ad hinanden ved et nedlagt 
butikscenter ud mod Silkeborg-Horsens hoved-
vejen.

De 2 butikker skal efter planen stå færdig i 
slutningen af 2023.

THOMAS DAHL

FIK SIT DRØMMEJOB

– Min drøm om at blive direktør i 
Brugsforeningen Tryg blev vakt, da 
jeg i 00'erne var souschef i Kvickly 
Ry i 4 år, og siden har jeg haft 
direktør-stillingen i kikkerten, siger 
Thomas Dahl. .

AF PETER BROGAARD TARP



  

5   - 2022  |  BUTIKSLEDEREN  |   13

Vil du sikre forøget vækst under modernisering 
af slagter- og delikatesseafdeling? 
Så er løsningen Dansk Mobil Køkken

Dansk Mobil Køkken ApS | Industriparken 20 | 7321 Gadbjerg | Telefon +45 70 23 33 04 | Email Info@danskmobilkoekken.dk | danskmobilkoekken.dk

Kom og se et komplet setup 
på FoodExpo 

Vi har deltaget ved følgende 
moderniseringer for COOP i 2020-2021

– SuperBrugsen i Give
– SuperBrugsen i Østbirk
– SuperBrugsen i Terndrup
– SuperBrugsen i Hatting
– SuperBrugsen i Ryomgård
– SuperBrugsen i Lendemark
– SuperBrugsen i Gråsten

Eksempel på opsætning ved SuperBrugsen i Gråsten

Mød os på FoodExpo27.-29. marts 2022Stand nr. L9330

I samarbejde med Rema 1000 
er der ligeledes et stort projekt i 
gang i det østlige område i Ry. 

Hér rives den nuværende Su-
perBrugsen Ry ned, og i stedet 
opføres en helt ny SuperBrugsen 
på en mere tilbagetrukket place-
ring i et nyt centermiljø

Når den nye butik står klar i 
slutningen af 2023 eller meget 
tidligt i 2024, opføres der en Rema 
1000 butik på grunden, hvor Su-
perBrugsen Ry i dag ligger pla-
ceret.

Aftalen med Rema 1000 er strikket sådan 
sammen, at discountkæden er bygherre på pro-
jektet i Virklund, mens Brugsforeningen Tryg har 
ansvaret for opførelsen af de 2 butikker i Ry.

– Det er en fin aftale, vi har lavet med Rema 
1000. Kæden har langt større erfaring med at  
bygge nye butikker, end vi har. Jeg er glad for 
muligheden for at udvikle projekter sammen 
med dem, siger Thomas Dahl, der ikke tidligere 
selv har stået i spidsen for et butiks-byggeri.

– Heldigvis er jeg god til hurtigt at sætte mig 
ind i komplekse forhold, og det skrider plan-
mæssigt frem med planlægningen af de nye byg-
gerier, tilføjer han.

Den sidste butik under Brugsforeningen Tryg, 
SuperBrugsen Kolt, syd for Aarhus er veldrevet 
og bidrager fint til hovedforeningen.

Anlægget i Kolt er ældre og slidt og skal også 

gennemgå en grundig renovering på et tids-
punkt. Men med de 2 store projekter, foreningen 
står på tærsklen til at gennemføre, er det ikke 
lige det første, Thomas Dahl og foreningen vil 
kaste sig over.

COOP-TRICK INDFØRT I BUTIKKERNE
Selv om Kvickly Ry er foreningens lokomotiv med 
klart den største omsætning – og Thomas Dahls 
kontor er placeret på 1. salen ovenpå Kvickly – er 
han fuldt bevidst om, at han er direktør for alle 
foreningens 4 butikker.

For at uddelerne i de 3 øvrige butikker skal 
have opfattelsen af, at der er lige så meget spot 
på dem, har han indført et godt, gammelt Co-
op-trick med at holde uddeler-møde i de respek-
tive butikker.

- Vi mødes hver 6. uge i de 4 butikker på skift, 

hvor uddelerne er vært og præ-
senterer deres butikker for kolle-
gerne. Det har Coop været dygtig 
til at praktisere rundt omkring i 
distrikterne, og det har vi også 
gennemført med stor succes.

Det første uddeler-møde fore-
gik i SuperBrugsen Kolt, og i uge 
10 foregår det i Dagli'Brugsen 
Virklund.

– Det er en fremragende måde 
at skabe sammenhold blandt bu-
tikslederne. Samtidig giver det 
god sparring og følelsen af, at vi 

arbejder for samme sag.
Thomas Dahls mange år i Coop fornægter sig 

heller ikke, når det gælder om at benytte sig af 
de mange tiltag, Coop tilbyder, og han vil fort-
sætte med at pleje de mange relationer til folk i 
Coop, han har opbygget gennem årene.

– Jeg har eksempelvis en god dialog med 
etableringsfolkene i Coop om byggeriet af vores 
2 nye SuperBrugser. De besidder en masse eks-
pertise, som Brugsforeningen Tryg gerne vil gøre 
brug af. 

– Derudover har Coops gang i en masse gode 
ting, som vi gerne melder os som aktive med-
spillere til, siger direktøren, der er stor tilhæn-
ger af, at sammenhængskraften mellem Coop og 
A-foreningerne bliver styrket – med respekt for 
den enkelte brugsforenings selvstændighed og 
egne ønsker i lokalområdet.   

– Alt er blevet, som jeg havde håbet – plus en hele del mere, siger Thomas 
Dahl om sine første 2 måneder som direktør i Brugsforeningen Tryg.


