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Ny opfindelse gør havetrampolinen mere sikker og sjovere at bruge 
 
Det nye tilbehør hedder JumpXfun og forvandler den klassiske havetrampolin til en bungee 
trampolin. Dermed kan man hoppe meget højere og lave langt flere tricks – samtidig er det 
meget mere sikkert. 
 
Den nye opfindelse består af specialdesignede rør og elastikker, som man monterer på sin 
havetrampolin. Dermed bliver trampolinen transformeret om til en trampolin af samme type som 
dem, man kender i større format fra markeder og feriepladser. JumpXfun gør det muligt at lave 
vilde tricks, som ellers frarådes på havetrampoliner.  
 
Dansk ingeniør bag opfindelsen 
Jeppe Grenåe er den danske iværksætter bag JumpXfun. Han har en baggrund som ingeniør fra 
DTU og er far til to drenge på 8 og 12 år. Ideen til bungee trampolinen opstod en eftermiddag, da 
en nabos søn kom til skade på havetrampolinen: 
  
- Det må kunne lade sig gøre at opnå samme sikkerhed som på de store bungee trampoliner, 

tænkte jeg. Og så er det jo bare fantastisk, at børnene har fået en fornyet glæde ved 
trampolinen, fordi de nu kan lave saltomortaler og hoppe dobbelt så højt som før, fortæller 
Jeppe Grenåe. 

 
Større sikkerhed – flere muligheder 
Hvert år må 8.000 børn, i Danmark alene, en tur på skadestuen på grund af uheld på 
havetrampoliner. Jeppe forklarer, at JumpXfun kan være med til at reducere det antal væsentligt: 
 
- JumpXfun holder springeren fast i centrum af trampolinen, så det ikke er muligt at falde ud 

over kanten. Samtidig sikrer elastikkerne og den sele, man er spændt fast med, at man ikke 
lander med hovedet nedad på trampolinen.  

 
Fysioterapeut Dorthe Hviid ser mange muligheder i opfindelsen, netop på grund af sikkerheden. 
 
- Alle kan bruge den. Også handicappede børn og voksne, som ellers ikke har hoppet på 

havetrampolin før. Belastningen på ben og knogler er mindre, og derfor kan man også bruge 
den til genoptræning, til ældre eller bare til sjov motion, fortæller hun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se mere på  
www.jumpXfun.com  Kontakt: fun@jumpXfun.com               Jeppe Grenåe tlf.: +45 24 21 32 88 
 

Fakta om JumpXfun 

 Kan monteres på almindelige havetrampoliner. 
 Større sikkerhed – gør det muligt at lave flere tricks og hoppe højere. 
 Er TÜV godkendt til brug fra 3 år og med vægt op til 100 kg. 
 Sjov motion - 10 minutters hop med JumpXfun svarer til 30 minutters løb. 
 JumpXfun kan købes fra 1. oktober 2017 på indiegogo.com 


