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Stor efterspørgsel til brancheudstilling
Over 100 stande i Vingsted Hotel- og Konferencecenter er allerede solgt  
til udbydere af produkter til idræt, drift, vedligehold og energioptimering.  

Idrætsanlæggenes ledere er interessante kunder 
og samarbejdspartnere for mange forretningsdri-
vende, og det betyder, at stort set alle stande på 
HI’s brancheudstilling, der foregår den 31. maj, er 
solgt her cirka tre måneder før udstillingen. 
 »Der har været rigtig stor efterspørgsel på at 
komme med på årets udstilling, og jeg er desvær-
re nødt til at sige nej til interesserede, fordi der er 
udsolgt,« siger Anita Rasmussen fra Mediapunk-
tet, der står for salget af stande. 

Energioptimering
Anita Rasmussen fortæller, at rigtig mange af 
udstillerne er gengangere inden for vedligehold, 
rengøring, materiel og generel drift. Men derudover 
har en ny branche fået øjnene op for HI’s udstilling. 
	 »Jeg	har	fået	henvendelser	fra	flere	udstillere,	
der beskæftiger sig med energioptimering, så 
det bliver spændende at se, hvad de kan tilbyde 
vores medlemmer, når de kommer til Vingsted,« 
siger Anita Rasmussen. Hun fortæller også, at 
der allerede nu også er stor interesse for de auk-
tioner, der vil blive afholdt på standene i løbet af 
udstillingsdagen.

Bliv klogere med HI 
Husk at tilmelde jer et af de spændende kurser, der arrangeres i løbet af foråret.

Foråret startes op med et nyt kursus i udvidet 
vandbehandling. Torsdag den 10. marts  
afholdes Teknisk Vandbehandling modul 3 i  
Nyborg Idræts- og Fritidscenter, hvor der virkelig 
bliver mulighed for at dykke ned i teknikken  
omkring vandbehandling for erfarne medarbej-
dere. 
 Tirsdag den 19. april mødes Green Key-med-
lemmerne til ERFA-møde hos Horesta i Køben-
havn. Her er temaet miljøpolitik, og deltagerne 
lærer en masse om, hvordan de kan brande de-
res anlæg og få god omtale på grund af de tiltag, 
Green Key-anlæg gør for miljøet. 

Få styr på legionellaen
Der arbejdes pt på programmet til det årlige  
ERFA-møde for Skøjtehalsledere den 3.-4. maj. 
Det forventes at turen går til Tyskland, hvor vi 
skal se på nogle større Arenaer.
 Onsdag den 30. marts inviteres alle  
HI-medlemmer til Glostrup Idræts-
center, hvor temaet er legionel-
la og bekæmpelse af bioslim. 
Krüger Aquacare vil demon-
strere deres oxiperm-anlæg, 
som Glostrup Idrætscenter 
har haft stor gavn af. 

Kurser  i foråret

Tilmelding til 
Årsmødet 2016 åbner på 

www.h-i.dk 
tirsdag 1. marts.
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Videncenter klar med nye tilbud
HI’s videncenter er blevet omstruktureret, så det bliver nemmere for  
medlemmer at finde de relevante tilbud.

Videncentrets	profil	er	blevet	tilrettet	en	smule,	så	
kompetencerne fremgår tydeligere. Centret har 
nu tre spor, nemlig bygninger, teknik og organisa-
tion/kompetenceudvikling.
 »Videncentret har nu et par års erfaring, og vi 
har efterhånden fået klarlagt, hvordan vi bedst 
kan yde støtte til vores medlemmer. Derfor har  
vi inddelt vores ydelser i tre spor, hvor hvert spor 
får	en	frontfigur,«	forklarer	Jørgen	Mosbæk.

Tre rutinerede rådgivere
Bygningskonstruktør Leif Andersen har en fortid 
som halinspektør, og han har været rådgiver på 
flere	store	byggerier	og	renoveringsprojekter	 
– senest var han projektkoordinator på Næstved 
Arena. Fremover bliver Leif Andersen fast rådgiver 
i bygningsrelaterede projekter i HI’s videncenter. 
 Kim Kupetz, maskinmester og driftleder i Sæby 
Svømmebad er en af HI’s største tekniske kompe-
tencer, og ved tekniske projekter i tør- og svømme-
haller bliver han videncentrets førstemand. 

 Leder af idrætshallerne i Halsnæs Kommune 
Henrik Høy-Caspersen har stor erfaring i kompe- 
tenceudvikling i idrætsanlæg, og han vil også 
fremover	hjælpe	kolleger	ude	i	landet	til	at	finde	
den bedste struktur af deres organisation. 
 Det bliver Henrik, der får ansvar for projekter  
med personaleudvikling, ressourceudnyttelse og  
organisation. 

Fokus på stress på årsmøde
Stress-ekspert Thomas Milsted holder oplæg på HI’s årsmøde.

På årsmødet den 1. juni kan HI’s medlemmer 
møde en af landets mest benyttede foredragshol-
dere inden for stress, trivsel og arbejdsglæde.
 Vi hører rigtig mange af vores medlemmer, der 
både har deres arbejdsmobil og deres mail åben i 
ferien. Hvilken betydning har det for den enkelte, 
aldrig at koble helt af? Det og andre stress relate-
rede emner glæder vi os til at drøfte med Thomas 
Milsted.

Uindfriede forventninger 
Thomas Milsted har blandt andet skrevet bøger 
om, hvordan man tackler stress og lærer at trives 
bedre på sit arbejde. 
 »Når rigtig mange får stress i dag, skal vi må-
ske mere betegne det som en frustration over 

forventninger, der ikke er blevet indfriet. Vi er ikke 
i stand til at nedtone vores forventninger og skrue 
ambitionsniveauet ned, og det fører til et ned-
brud,« har Thomas Milsted tidligere udtalt. 
 Han mener, vi skal holde 
op med at kræve, at alle 
mulige andre skal synes, 
det vi har lavet, er godt, før 
vi selv kan anerkende vores 
indsats. Hvis man hele tiden 
har brug for anerkendelse, 
er det tid til at stoppe op, for 
det er ikke sundt, siger han 
blandt andet.
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