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skabt og lært sammen som familie ved at 

knokle røven ud af bukserne og ikke give op, 

selv når vi næsten ikke har orket mere.”   

Familien drives af en tro på, at alt er muligt, 

hvis man virkelig vil det. Men de under-

streger, at uden hjælp og opbakning fra 

deres netværk, ville det have været svært at 

gennemføre projektet. Og ja, det hele var 

prisen værd.  

gorien ’Årets Selskabsspil 2016’ ved et Award  

Show under Comic Con-messen i Bella 

Centret i København. Statuetten, der er formet 

som en spillebrik og i massiv messing, er bræt- 

spillets danske ’Oscar’. Som vinder af Guld-

brikken kan familien derfor godt forvente, at 

der kommer fart på forretningen.  

Derfor er det en meget glad Annemette, 

som kan fortælle: ”Da vi startede på det her, 

anede vi ikke, hvad vi gik ind til. Og heldigvis 

for det. For vi har virkelig arbejdet så hårdt 

på at realisere vores projekt. Et af vores store 

mål, var at vinde Guldbrikken. Selvom vi hele 

vejen har troet fuldt og fast på projektet og 

allerede havde fundet en plads i stuen til 

statuetten, så var det bare så overvældende 

og stort at vinde. Jeg er så stolt af det, vi har 

e sidste 5 år har familien Linde-

mann lagt hele deres sjæl, det me-

ste af deres fritid og en betydelig 

sum penge i udviklingen, produktionen, 

markedsføringen og salget af deres eget 

brætspil ’SKÆG & SKØRE BRILLER’.

Da Annemette og hendes to sønner, Malthe 

og Thor fra Balling ved Skive, fik beskeden 

om, at de havde vundet den eftertrag-

tede pris, som kun tildeles de bedste spil i 

Danmark, brød Annemette ud i tårer. ”For 

hvis nogen har fortjent det, så er det mine 

drenge”, lyder hendes forklaring.

D. 24. september 2016 blev familien bag iværk- 

sætter-virksomheden Lindemann Creative 

Minds kåret som vinder af Guldbrikken i kate-
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