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Over de seneste fem årene har Borges 
selskap Oponentus – tidligere Playacup 
AS – utviklet en prototype, og planer står 
ferdig for hva gründeren håper og mener 
vil bli en nyttig og morsom nettside for 
folk som liker å delta i idrett.

Nettstedet tilbyr cup-, bane- og med-
lemsadministrasjonssystem samt et 
ratingsystem på ett og samme sted. 
Webportalen retter seg først og fremst 
mot utøvere av enkeltmannsidretter, men 
kan bygges ut til lagidrett. Løsningen 
skiller seg fra andre lignende programva-
retyper, og en patentsøknad som videre-
føres til USA er innlevert for å beskytte 
en viktig del av arbeidet.

– Ha i bakhodet at nye komplekse on-
lineløsninger krever mye arbeid, derfor er 
det bra at patenter finnes og fortsatt spil-

ler en viktig rolle i å beskytte program-
vare innovasjoner, påpeker Borge.

Selv om løsningen har vært planlagt 
og betalt av Borge, og er intellektuell 
eiendom av Oponentus AS, har program-
meringen blitt gjort av Digital Spinners 
(privat) Ltd i Islamabad, Pakistan. Anne 
C. Eriksen har også vært til hjelp og tatt 
del i diskusjoner rundt planer og enkelte 
andre oppgaver, og hun assisterte Digital 
Spinners i å finne løsninger på noen av 
de utfordringer programmeringen førte 
med seg.

Enkel løsning som gjør det enklere 
å finne en motspiller
Fra begynnelsen var tanken å skape et 
enkelt nettsted hvor utøvere av enkelt-
mannsidretter kunne registrere seg og 

enkelt opprette turneringer, generere tur-
neringsskjemaer, formidle resultater og 
automatisk få oppdatering om motspil-
lernes rating/resultater.

– Etter hvert som årene har gått etter 
den første etableringen, har jeg fått ut-
viklet det jeg mener er en god prototype 
som kan brukes innen individuell idrett 
som tennis, badminton, squash, bord-
tennis, biljard, darts, sjakk osv., forteller 
Borge stolt. 

Selve metoden for gjennomføring av 
turnering er ny og bør derfor testes ut. Et-
ter min mening er metoden likevel bedre 
enn det dagens software er, tilføyer han.

– Jeg har stor tro på selskapets løsning 
og håper å komme i mål med å ferdig-
stille et produkt som først kan tests ut og 
senere selges internasjonalt.

Planen er å selge lisenser i online løs-
ningen til forskjellige brukere, slik som 
idrettsklubber, bedrifter, fritidsklubber, 
kafeer, hoteller og andre som trenger et 
godt verktøy for å organisere idrett i nær-
miljøet. 

– Siden dette er en prototype, der 
enkelte ting absolutt kan bli bedre, er det 
fremdeles mulig å tilpasse løsningen slik 
at forbund kan tenke seg å benytte seg 
av løsningen. En mulighet er at forbund/
klubber får lisensinntekter fra salg av 
lisenser, og at Oponentus baserer drift 
bla. på reklameinntekter, sier Borge.

Portalen kan også fungere som en on-
line betalingsløsning, noe som kommer 
til å underlette det administrative arbeidet 
for enhver klubb/organisasjon.

”En systematiker”
Borge har selv ikke bakgrunn fra organi-
sering av idrett men har lest en del sider 
om forskjellige idretter i tiden han har 
jobbet med dette. Han har noe økono-
miutdannelse fra Skottland og Oslo han-
delsgymnasium.  

– Jeg vil i denne sammenheng kalle 
meg en systematiker, smiler han. Jeg 
har alltid syntes idrett har vært moro, 
og startet prosjektet med utgangspunkt i 
at jeg ønsket å lage en løsning som jeg 
selv kunne bruke for å finne motspillere. 
Derfor er det kanskje ikke helt tilfeldig 
at jeg har skapt et nytt system innen nett- 
opp idrett.

Det gjenstår fremdeles arbeid med 
å ferdigstille løsningen, men Christian 
Morten Borge, ildsjelen som står bak 
Oponentus, ser likevel med optimisme på 
fremtiden. 

– Jeg har vært så heldig nylig å få med 
meg Patience Allen (forretningsutvikling 
Oslo) i styret. Jeg tror at prototypen er et 
godt utgangspunkt for forbund som kan 
tenke seg å utvikle en løsning til beste for 
de som liker å drive med idrett. 

For mer informasjon, se www.oponen-
tus.com
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– Per i dag prototype (engelskspråklig)
– Søker solid, internasjonal IT partner/Investor 
– Internasjonalt potensiale
– Patentsøkt 

Ny og unik online løsning med cup-, bane-,
medlemsadministrasjon og rating.

Allerede i 2005/200� begynte Chris-
tian Morten Borge å arbeide med en ny 
onlineløsning for å gjøre det enklere 
for folk å finne en motstander/noen å 
spille mot i forskjellige singelidretter 
som tennis, squash, badminton, darts, 
sjakk etc. 

Christian Morten Borge.


