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KO M M E N TA R

AF HENRIK HØY-CASPERSEN 
FORMAND

Vi skal som branche fokusere på hin
andens respektive styrker og tale med 

én stemme som seriøse spillere.

Jeg håber meget, at alle har nydt sommeren, 
holdt ferie, koblet af og nydt livet. 
 I en anden artikel her i bladet beretter jeg lidt 
om, hvordan de første 4 måneder i formands-

stolen er forløbet, så her vil jeg fortælle lidt om det 
fremadrettede.
 Mens dette skrives, går vi og venter. Venter på åbenba-

ringen af konklusionerne i forskningsprojektet 
”Fremtidens idrætsfaciliteter – 
organisation, styring og ledelse” 
under afslutningskonferencen 
den 11. september. Projektets 

konklusioner vil utvivlsomt 
lægge sporene for de næ-

ste års arbejde i HI og 
i branchen generelt. 

Vigtigt bliver det at 
samle de bolde 
op, som her bliver 
spillet, og at bran-
chen står sammen 
om at arbejde 
videre til glæde 
og gavn for ledere 

og medarbejdere 
og ikke mindst for 

alle de brugere, der 
hver dag anvender vores 
anlæg.
 Vi skal som branche 
fokusere på hinandens 
respektive styrker og 
tale med én stemme, 
så vi alle opfattes 

Grib fremtiden!
som seriøse spillere, der arbejder for at skabe de bedst 
mulige rammer og betingelser for danskernes fritidsakti-
viteter, sundhed og forebyggende indsatser.
 Lige nu er vi i gang med forberedelserne til årsmødet 
og udstillingen i Vingsted i 2020. Den nye hal i Vingsted 
gør det muligt for os at slå dørene op til en endnu større 
udstilling i mere sammenhængende rammer. Alt tyder 
på, at vi til næste år vil kunne åbne for den største udstil-
ling nogensinde.
 I efteråret deltager jeg i områdemøderne i alle 5 
områder. Her vil jeg fortælle lidt om mine tanker om 
fremtidens HI, og hvad vi skal og kan levere. Mit vigtigste 
formål er dog at høre, hvad der rører sig ude hos jer, 
hvilke forventninger der er og i åbent forum diskutere 
og prioritere fremtidens indsats. Et andet vigtigt formål 
er at diskutere, hvordan vi rekrutterer flere medlemmer. 
Jeg glæder mig meget til disse møder.
 En anden højt prioriteret indsats er, hvordan vi bran-
der og markedsfører HI og vores aktiviteter. Vi vil i langt 
højere grad udsende nyhedsbreve og være aktive på 
sociale medier. Vi vil blande os i relevante debatter og i 
det hele taget gøre os selv mere udadvendte. Netop nu 
ser vi kritisk på foreningens hjemmeside: Mon ikke den 
kunne have gavn af en ”brush-up”?
 Vi forbereder også en samlet kursus- og aktivitetsover-
sigt, som vil gøre det nemmere for medlemmerne at 
orientere sig om vores tilbud, herunder kunne planlæg-
ge lidt med det lange lys på. Her skal vi sikre, at budska-
berne kommer ud i god tid, og at kurser og aktiviteter 
er relevante og i takt med tiden. Og glem ikke: Går du 
rundt med en god ide til et kursus eller en aktivitet, er 
du altid velkommen til at kontakte sekretariatet eller 
undertegnede på hc@h-i.dk
 I ønskes alle et godt efterår!
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Miljøvenlig – og en del af kommunens klimaberedskab. I Glostrup 
anlægger de ny kunstgræsbane, hvor sand kan afløse det 
problematiske gummigranulat.

U D E

Kunstgræsbane 
som klimasikring

Kunstgræsbanen i Glostrup vil 
samlet set være 50 mm høj. 
Den er bygget sådan op:

· Underlag af grus
· Anlæg af chokpads – plader 

i gummi à 2 x 4 m. Kan 
optage noget af regnvandet

· Græstæppe af 
krølfibertypen

· 30 kilo sand pr. 
kvadratmeter

Udsigt ud over kunstgræsbanen, der 
ved ekstremt vejr skal oversvømmes og 
i bogstavelig forstand holde på vandet, 
indtil dræn og kloak kan tage imod.

SÅDAN ER BANEN 
BYGGET OPEtableringen af den københavnske letbane 

gjorde det nødvendigt for Glostrup Kom-
mune at kunne aflede større vandmængder 
under ekstremt vejr end hidtil. Det må man 
sige, sker fyldest med en kapacitetsforøgel-
se fra 2.050 til hele 36.000 kubikmeter over 
et 18.000 kvadratmeter stort areal.
 Nu går der statistisk set 10 år mellem 
disse ekstreme vejrfænomener, og frem 
for at lade et stort, grønt område ligge hen, 
opføres her nu den kunstgræsbane i fuld 
størrelse, Glostrup Stadion har ønsket sig. 
Alle 18.000 kvadratmeter i afvandingsområ-
det er forsænket, men kunstgræsbanen er 
forsænket yderligere, og vil kunne rumme 
6.600 kubikmeter. Kunstgræsbanen bliver 
et såkaldt forsinkelsesbassin; det vil sige et 
bassin, der holder længere på vandet end 

det højere liggende overfladebassin, inden 
vandet går ned i drænet og ud i kloakkerne.
 Man ser for sig, hvordan det allesteds-
nærværende gummigranulat svummer 
op fra kunstgræsset og skaber noget af en 
miljøudfordring. Men hvad nu, hvis man 
anvender noget andet end gummigranu-
lat?

Erfaringer med krølfiber
»Fra en nyanlagt kunstgræsbane ved Ejby 
Hallen har vi erfaringer med at anvende 
kunstgræs af krølfibertypen kombineret 
med sand som afvandingsbassin. Normalt 
anvender man 15 kilo granulat pr. kva-
dratmeter. Ved at supplere op med 25 kilo 
sand og et underlag med chokpad-plader, 
kunne vi nøjes med tre kilo gummigranu-
lat. Hvis vi i stedet anvender 30 kilo sand pr. 
kvadratmeter, kan vi helt spare gummigra-
nulatet. Det siger sig selv, at det er en mere 
klimavenlig løsning,« beretter driftsleder 
Michael Simonsen.

AF ADAM PADE
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Som led i bekæmpelsen af forbruget 
af microplast pusler Det Europæiske 
Kemikalieagentur (ECHA) med et 
forslag om forbud mod ”bevidst tilsat 
mikroplast”. Ender forslaget med at 

U D E

blive til virkelighed, kan det betyde, 
at brug af gummigranulat bliver for-
budt. Det får store konsekvenser for 
alle ejere af kunstgræsbaner.

FORBUD MOD 
GUMMIGRANULAT PÅ VEJ?

Billederne her – fra boldbanen ved Ejby 
Hallen – illustrerer niveauforskellen, 
eller "bassinets dybde", om man vil.

Driftleder Michael 
Simonsen har det 
rigtig godt med 
kombinationen: 
Klimatilpasning og 
bedre forhold for 
boldspillerne.

 En bane opbygget på denne måde kan 
ikke anvendes til at spille kampe fra Sjæl-
landsserien og opefter, erkender Michael 
Simonsen.
 »Den vil udelukkende have status som 
træningsbane. Men som en sådan kan den 
også leve op til de krav og ønsker, der er.«
 Perspektivet i den nye type kunstgræs-
bane fik forsyningsselskab og stadion til 
at slå pjalterne sammen om udgiften. Det 
voldsomt store gravearbejde tager forsy-
ningsselskabet sig af; anlægget af banen 
finansierer Glostrup Kommune.
 Arbejdet blev påbegyndt i starten af 
året, og alene afgravningen tog otte uger 
med tunge lastbiler i pendulfart til og fra 
det store landområde.

Ude af brug tre-fire dage
Måtte 10 årshændelsen indtræffe og banen 
forvandle sig til svømmebassin, vurderer 
Michael Simonsen, at det højst vil vare 
tre-fire dage, før end banen kan bruges 
igen.
 »Vi glæder os til at få en langtidsholdbar, 
miljøvenlig løsning; sand er uomtvistelig 
mere miljøvenligt end gummigranulat.«
 Michael Simonsen glæder sig også til 
at åbne banen – det bliver i uge 43 – for de 
mange, glade brugere. I de dage vil det for-
håbentlig ikke regne mere, end det normalt 
gør på den årstid.

n
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K V A L I T E T S N E T
D E R  F A N G E R
Din net leverandør til: 
Fodbold, Håndbold, 
Badminton, Tennis, 

Volleyball, basketball 
afskærmningsnet samt 

mange andre net og 
specielle løsninger

Toosholmvej 9
7700 Thisted

Tlf 97 93 84 50
norvo@norvosportsnet.dk

www.maalnet.dk

" N E T VÆ R K "

»Jeg vil meget gerne bede om at få de net, 
I piller ned, og helst klippet til med målene 
4 x 5 meter. Kan der kun blive til to net, er 
det OK.«
 Sådan lød en henvendelse til HI’s 
sekretariat forleden med ønsket om at få 
budskabet bragt i idræt·kultur·fritid.
 Bag henvendelsen står Henrik Madsen, 
Odense, der ad to omgange – i 2014 og 
2018 – har været i Uganda for at lære unge 
ugandere at spille håndbold. Nu er han 
blevet personligt indbudt af formanden for 
det ugandiske håndboldforbund og håber 
derfor at kunne rejse derned igen i 2020.
 » I 2018 var jeg så heldig at komme i be-
siddelse af to fangnet skænket af Glamsda-
lens Idrætsefterskole og klippet i størrelser 
på 4x5 meter, hvilket var noget eleverne 
på efterskolen gjorde. Jeg fik sponseret 
100 bolde af Select og 100 overtræksveste 
fra Carlsberg, samt briller, PC’er, iPads og 
mobiltelefoner, som vi havde med derned, 
og Brussels Airlines sponserede fire store 

  Smid IKKE
gamle net ud!

Henrik Madsen i Odense arbejder på at engagere 
ugandiske unge i et håndboldprojekt. Derfor 
søger han brugte net og appellerer herunder til 
halinspektørerne.

sportstasker, der kunne rumme op til 30 
kg., og som vi kunne tage med gratis,« 
fortæller Henrik Madsen.
 Henrik Madsen har dyrket idræt og har 
interesseret sig for idrættens verden, helt 
fra han var barn – endog i en grad så han 
i løbet af sin karriere også har virket som 
halinspektør.
 Håbet er nu at modtage en masse 
brugte net fra HI’s medlemmer – og yderli-
gere, at medlemmerne også vil påtage sig 
omkostningen ved at sende dem frem.
 »Alt, hvad jeg foretager mig i forbindelse 
med projektet, sker for egen regning, så jeg 
håber, I vil sponsere det beløb, det vil koste 
at sende nettene til mig,« slutter han af.
 Henrik Madsens adresse hedder Sol-
gårdsvej 16 st tv, 5210 Odense SV, og han 
kan træffes på telefon: 4040 5521 og pr 
mail: heastrupma@mail.dk
 Kan nogen hjælpe med det nette for-
mål?

n

To ungandiske ungersvende i færd med 
at opbygge et nyt mål. Lige om lidt 
kommer turen til et brugt net hentet fra 
i fynske.
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FREMTIDENS OPSTREGNINGSROBOT!

info@imr.eu • www.imr.eu

FINANSIERING PÅ DEN SIMPLE MÅDE!

UANEDE
MULIGHEDER
• INTET ÅRLIGT ABONNEMENT
• KRÆVER IKKE ET SIMKORT
• ROBUST OG HOLDBAR
• BEDSTE PRÆCISION
• BRUGERVENLIG TABLET
• HURTIG OG NEM AT SÆTTE OP

Inkluderer 12 måneders tilfredshedsgaranti fra købsdato!
- skulle du mod forventning ikke være tilfreds, kan Intelligent One 

returneres efter det første år, uden det koster dig ekstra!

For yderligere information bedes du kontakte
Anders Krohn, Salgschef, Danmark på telefon 30151514 

eller email anders.krohn@imr.eu.

Årlig betaling kr. 42,500,00

År 2: kr. 42.500,00
År 3: kr. 42.500,00
År 4: kr. 42.500,00
År 5: kr. 42.500,00

I alt kun kr. 212.500,00

Førstegangsbetaling kun 
kr. 42.500,00

Inkluderer onsite levering og 
undervisning samt brug af
Intelligent One i et helt år!
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Når vi den 12. maj 2020 slår 
dørene op til Brancheudstillin-
gen Idræt, Kultur & Fritid bliver 
det i et spritnyt set-up, som vi 
har glædet os vanvittig meget 
til skulle blive klar til os.
 I år kunne de besøgende 
ikke undgå at bemærke, at 
Vingsted ud over sine vante 
arealer også var i fuld sving 
med et stort nybyggeri, en 770 
kvadratmeter ny stor sal, som 
nu ligger placeret over for den 
store sal, som vi benytter i 
forvejen til messen.
 Det betyder helt konkret, 
at vi fra næste år flytter ud af 

Ny sal bliver samlingssted
  for messe

Inddragelsen af en helt nyopført sal, Vingsalen, 
vil skabe en mere samlet brancheudstilling – og 
med udsigt ud til den skønne natur. Sæt allerede 
nu kryds ud for 12. maj 2020.

B R A N C H E U D S T I L L I N G

de to mindre sale, bibeholder 
den store sal og tager den nye 
Vingsal i brug.
 Det kommer til at give et 
meget bedre flow på messen, 
som vil blive mere samlet.
 Imellem de to store sale er 
der lavet et hyggeligt nicheom-
råde med kaffeautomater og 
en fin pop-up café. Her vil man 
kunne købe lidt let mad samt 
kaffe og kage. Et oplagt spot, 
hvor man kan snakke med kun-
derne og/eller kollegerne over 
en kop kaffe, inden man skal 
rundt på messen igen. Og det 
bedste af det hele er, at man 

faktisk stadig er lige midt inde 
på selve messen.
 Fra Vingsalen er der udsigt 
til den smukke natur, som er 
med til at skabe de flotte ram-
mer, og der er gode muligheder 
for, at man kan gå ud og trække 
lidt frisk luft, inden man skal 
videre rundt på messen. 

Send også gerne dine 
medarbejdere!
Vi vil meget gerne opfordre jer 
til at komme over til messen 
den 12. maj 2020 – Danmarks 
største fagmesse inden for 
idræt, kultur og fritidsområdet. 

Både vi som arrangører og alle 
udstillerne glæder os hvert år 
til at slå dørene op for jer.
 Vi lægger et stort stykke 
arbejde i at planlægge messen 
og hele set-up’et, og udstillerne 
lægger et stort stykke arbejde 
i at planlægge messedagen, 
finde ud af, hvad de skal vise jer 
derovre, få standene lavet så 
flotte og indbydende som mu-
ligt og få styr på bemandingen.
 Men uden en masse besø-
gende – ingen messe. Så kom 
og vær med og husk at sende 
jeres medarbejdere afsted, så 
de også kan få oplevelsen af, at 

AF ANITA RASMUSSEN
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TÆLLERFABRIK· TRADING

ENEBÆRVÆNGET 18
THURØ

5700 SVENDBORG

DENMARK

TEL: 40 31 11 61

info@duxtaeller.dk
www.duxtaeller.dk

Kupans kundetilpasninger indeholder:

* Værdibokse, skoreoler, håndklædereoler, bænke, omklædnings-og toiletenheder
* Skabe med selvlukkende døre, flere typer vaskeunits
* Tema døre og ophængte kabineprodukter tillader let rengøring uden forhindringer
* Patenteret børnesikret kabineserie ”Essence”
* Alle former for låseenheder, mekaniske eller elektroniske, tilpasset billetsystemer

DUX har siden 1912 leveret professionelle løsninger inden for tælling og registrering

Kupan Hal-, Svømmebad-, Pool- og Spa Kvalitets-produkter
udført i HPL højtrykslaminat og udviklet til våd- og personale områder 

B R A N C H E U D S T I L L I N G

der sker så mange spændende 
ting inden for deres branche! 
Det gør det endnu mere spæn-
dende at komme på arbejde 
bagefter, når man har set, hvad 
der rører sig inden for bran-
chens mange områder – og det 
er jo ikke småting! 
 Men de skal ud at se det 
– ud at være med og lade sig 
inspirere. Måske de kommer 
hjem med lige præcis det pro-
dukt, I har ledt efter, eller slet 

ikke var klar over, at I mangle-
de.
 Giv de ansatte en oplevelse 
af, at de er ansat i den fedeste 
branche overhovedet, nemlig 
idræt, kultur og fritidsbranchen, 
så de vælger at blive, udvikle 
branchen og gøre karriere 
sammen os. 
 Og når vi nu er i denne bran-
che, så er det klart, at vi fasthol-
der vores aktiviteter om aftenen 
efter messen til vores fælles 

Et nicheområde 
med diverse auto-
mater binder de to 
store sale sammen. 
Nederst: Som 
vanlig vil kamme-
ratskabsaftenen 
efter dagens ud-
stilling også lokke 
publikum udenfor 
og eksempelvis op i 
svævebanen.

kammeratskabsaften. Vi skal 
naturligvis ud og have masser 

af ture i Zipline – Danmarks 
længste dobbelte svævebane, 
vi skal slå søm i og i det hele 
taget udfordre hinanden i en 
masse sjove aktiviteter. Vi skal 
nok komme i tanke om nogle 
sjove nye ting i samarbejde 
med Vingsted. Underholdning 
og musik er naturligvis også en 
del af konceptet, så der er helt 
sikkert noget, som falder i alles 
smag. 
 Vi er så klar til at opdage, 
lade os inspirere, handle, feste 
og dyste med jer, inden gene-
ralforsamlingen kalder dagen 
efter.
 Vi ses til Brancheudstillingen 
den 12. maj 2020 – Husk det nu!

n



Er terrorsikring noget, vi taler om – eller noget, vi bør tale 
om?
 I takt med, at større udendørs idrætsarrangementer 
støder på myndighedskrav om foranstaltninger, der kan 
beskytte mod risikoen for terror, er det måske kun et 
spørgsmål om tid, før end også vores ”stationære” anlæg 
bliver pålagt en antiterrorpolitik.
 Først på året brød diskussionen ud om offentlige ar-
rangementer. I Jyllands-Posten berettedes om, hvordan 
idrættens store organisationer og arrangører af lokale 
idrætsbegivenheder føler en vis frustation over, at krave-
ne kan være vidt forskellige fra begivenhed til begiven-
hed eller fra by til by. Direktør Henrik Jess Jensen, Dan-
marks Cykle Union, fortalte i avisen om, hvordan Viborg 

Indtænker vi terrorsikring i vores generelle beredskab  
ude i hallerne – er vi måske tilmed begyndt at indtænke 
terrorforebyggelse, når vi bygger nyt? Svaret er snarere, at terror 
er en risiko ligesom brand eller andre ulykker.

var ”pakket ind i containere og sikkerhedsudstyr, så man 
knap kunne komme ind på domkirkepladsen", hvorimod 
der ”nærmest intet var stillet op” på Frederiksberg et par 
dage senere. I 2017 måtte DGI’s Landsstævne i Aalborg 
punge ud med en million kroner til terrorsikring.

Jo, der tænkes over det
Henset til de heldigvis få terroranslag mod indendørs 
faciliteter – med angrebet på kulturstedet Krudttønden i 
februar 2015 som det hidtil mest tragiske – har der end-
nu ikke været større opmærksomhed om terrorsikring af 
haller og idrætsanlæg, endsige officielle råd om, hvordan 
man bør indbygge værn mod terror i anlæggene – ved 
nybyggeri eller ved ombygning.
 Det betyder imidlertid ikke, at der ikke tænkes over 
det i branchen, viser idræt·kultur·fritids mini-rundspørge 
blandt ledere af tre forskellige anlæg – et stort, to min-
dre.
 »Det handler vel om almindelig omtanke. Især ved 
vores velbesøgte julemesse er vi da opmærksomme på, 
hvem der er her. Og når jeg har 1.500 mennesker på et 
2.000 kvadratmeter stort areal ved store begivenheder, 
så vi er et nemt mål,« fortæller Brian G. Larsen i Arena 
Syd. I forbindelse med europamesterskabet for U20 

Herrer sidste år havde Arena Syd da også besøg af PET.
 »Måske er det noget, vi er lidt bange for at tale 

om – sæt nu, der var nogen, der fik øje på os,« 
noterer han.

 I Kerteminde sidder Allan Sjørslev:

Del af beredskabet
»Man indtænker terrorsikring, lige-
som man indtænker brandrisici. Vi 
foretager forskellige afspærringer 
ved større arrangementer. Og for 

 Terror –
en risiko blandt så 
  mange

D R I F T
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os er der desuden tale om, at vi er en del af beredska-
bet,« lyder det fra Allan Sjørslev.
 I Forum Horsens har man igennem årene haft besøg 
af alverdens internationale berømtheder med deraf 
følgende stort publikum og særlig mediebevågenhed.
 »Når man har slået noget op, hvor vi har national 
bevågenhed, skal der udføres et temmelig stort sik-
kerhedsarbejde, der efterfølgende skal godkendes af 
myndighederne. Det er noget, vi samarbejder om fra 
gang til gang,« fortæller Jørn Juul. Han fortæller, at 
særlig angrebene i Paris og Bruxelles i 2015 og 2016 har 
ført til, at man overvejer, hvor megen trafik der må være 
omkring bygningerne, og hvor tæt den må komme på.
 Men ligesom Allan Sjørslev mener Jørn Juul, at det 
ikke alene er risikoen for terror, man tænker over.
 »Vi har jo mange store opstillinger, og man frygter 
vel altid lidt, at noget skal ske – at noget er konstrueret 
forkert, at en scene falder ned – der er mange former for 
ulykker, der kan skabe panik.«

Handler om udearealer
Blandt de tegnestuer, der bygger rigtig meget i vo-
res branche, er SKALA Arkitekter med hovedkvarter 
i Horsens. Tegnestuen har stået for lige fra Endelave 
Sejlsportscenter til Det Østjyske Idrætscenter i Heden-
sted foruden flere projekter i hjembyen Horsens. Herfra 
beretter arkitekt Henrik Ulsfort, at tegnestuen endnu 
ikke har været bedt om at tænke terrorsikring i nybygge-
rier eller ved ombygning. Men det er da noget, man taler 
om i branchen, og det skal nok komme på dagsordenen, 
ligesom eksempelvis klimadagsordenen er kommet det – 
uden sammenligning i øvrigt.
 »Det er først og fremmest noget, vi er opmærksomme 
på, når det gælder udearealer – både ved indretningen 
af byrum og ved idrætsanlæg. Om ikke andet så ved at 
forberede til en form for terrorsikring. Vi ser mange ste-
der, at terrorsikring er kommet til efterfølgende – i form 
af betonblokke eller andre fremmedelementer – det er 
ikke hensigtsmæssigt. Det har vi naturligvis nogle faglige 
holdninger til, hvordan bør løses,« siger Henrik Ulsfort.
 »Men vi står jo i et dilemma. Vi vil gerne skabe åbne, 
demokratiske rum, der ansporer til at komme indenfor, 
og samtidig skal der være noget, der skærmer af,« tilføjer 
han.
 For udearealer ved sportsanlæg peger Henrik Ulsfort 
på det oplagte i, at terrorsikring også skal tilføje anlæg-
get merværdi – eksempelvis ved at skabe rum for ophold 
eller fysisk udfoldelse.
 »Her bør skabes noget, der ikke lyser langt væk af 
sikring,« lyder det.

Varierende trusselsbillede
Når kravene til sikkerhed kan variere, skyldes det løben-
de vurderinger af trusselsbilledet mod Danmark. Sådan 

lyder det i et mail-svar fra Politiets Efterretningstjeneste 
til idræt·kultur·fritid:
 »Grundlaget for terrorsikring i Danmark beror på det 
aktuelle trusselsbillede og er således dynamisk, hvorfor 
sikkerhedsforanstaltninger løbende overvejes og iværk-
sættes afhængig af den til enhver tid gældende trus-
selsvurdering fra Center for Terroranalyse (CTA),« skriver 
PET og tilføjer, at PET løbende udarbejder sikkerheds-
vurderinger på baggrund af trusselsvurderinger omkring 
relevante personer, institutioner og arrangementer. På 
baggrund heraf udarbejder PET et antal anbefalinger til 
landets politikredse, som kredsene kan reagere på.
 Med andre ord er det ikke ligetil at beskytte sig og sit. 

 n

· PET offentliggør det for tiden gældende trusselsbil-
lede mod Danmark på pet.dk. Her ligger trusselsvur-
deringen, der er udarbejdet af Center for Terrorana-
lyse, på forsiden.

· På samme hjemmeside finder du menupunktet 
”Forebyggende afdeling”. Her kan læses om forskel-
lige råd til sikring, eksempelvis kan downloades en 
brochure om at beskytte sin virksomhed.

D R I F T
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Afmagt – må 
være en af de 
følelser, der 
må have hjem-
søgt lederen 
af spillestedet 
Bataclan efter 
terroranslaget 
i 2015.
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Flere omstruktureringer, der skulle 
løses – og dét på en ordentlig måde. 
Et medlem af bestyrelsen for Skagen 
Kultur- og Fritidscenter kendte til HI’s 
Lederservice ad anden vej og anbefa-
lede centerleder Christian Mose Søren-
sen at ringe til konsulent Joy Amandus 
Andersen i HI, da det brændte på: Her 
var unik og kvalificeret hjælp at hente, 
lød det. Det viste sig at være rigtigt.
 »Jeg kendte ikke til HI Lederservice 
i forvejen, men blev jo mødt af Joy, der 
har en stor, faglig viden, som hun kan 

Lederservice 
– en god support

– Det er så en aftale!
 Du og din nye medarbejder trykker 
hinanden i hånden, og I glæder jer begge til 
mange års godt samarbejde.
 Huskede I nu at skrive alt det ned, der 
gælder for ansættelsen, i den lovpligtige 

 Personaleafdeling 
i abonnement

Der er mange regler og krav at skulle leve op til i forbindelse med medar-
bejderforhold, og det kan koste knapper ikke at have styr på dem. Det får 
du med HI’s helt egen lederservice.

AF JOY AMANDUS ANDERSEN
 FAGLIG KONSULENT, HI

M E D L E M S T I L B U D M E D L E M S T I L B U D

ansættelsesaftale – herunder måske regler 
om firma-mobiltelefon eller arbejdsbe-
klædning?

Et sted at søge råd
Efter få dage klikker en SMS ind på din 

telefon, og medarbejderen har meldt sig 
syg. Hvad så med sygedagpenge? Hvornår 
skal der foreligge en lægeerklæring? Må du 
spørge, hvor længe vedkommende regner 
med at være syg? Eller om hvad han eller 
hun fejler?

bidrage med, når man ringer til hende. 
Hun var objektiv og faktabaseret i sin 
rådgivning,« oplevede Christian Mose 
Sørensen.
 Alternativet til HI Lederservice havde 
været at gå igennem en advokat – med 
de omkostninger, det ville have haft.
 »For en advokat ville det have været 
en sag som alle andre. Her var der også 
plads til det medmenneskelige perspek-
tiv,« føjer Christian Mose Sørensen til.
 Og sagen blev løst.
 Christian Mose Sørensen mener, at 

Lederservice er en fin funktion at have 
som medlemstilbud.
 »Det er sjældent lederkompetencer-
ne, der er afgørende for rekrutteringen 
af en ny halinspektør, og vi er meget 
forskellige mennesker med forskellige 
baggrunde. Derfor er Lederservice en 
god support.«
 Christian Mose Sørensen ser også 
gerne, at der udbydes en form for 
lederkurser; det kunne være til gavn 
både for halinspektøren og den besty-
relse, der skal kunne understøtte ham.
 »Men her er udbuddet jo stort, så 
det kunne måske også være andre end 
lige HI, der skal stå for det,« funderer 
han.
 Skagen Kultur- og Fritidscenter 
spænder over 5.500 kvadratmeter. Ud 
over hal-faciliteterne er her svømme-
hal. Desuden er her opført en værel-
sesfløj med 110 senge. Værelserne 
bruges til lejrskoler og til indkvartering 
af idrætsøvere på træningslejr – blandt 
andet er her ofte gæster Norge og 
Sverige.

Christian Mose 
Sørensen, Skagen 
Kultur- og Fritids-
center, har været 
"kunde" hos HI's 
Lederservice.
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HI LEDERSERVICE
· Telefonisk hotline om arbejds- og ansættelsesforhold
· Gennemgang/revision af personalekontrakter
· Konsulenttjeneste med eksempelvis udvikling af persona-

lepolitikker
· Fast abonnementspris på baseret på antal medarbejdere

Læs mere på h-i.dk/lederservice!

 I HI mærker vi i stigende grad, at vores 
medlemmer har brug for hjælp, når det 
gælder arbejds- og ansættelsesforhold. 
Derfor har vi etableret HI Lederservice, der 
så at sige er en personaleafdeling i abon-
nement. Jo, vi tager os betalt, fordi der er 
tale om en ekstra serviceydelse, der rækker 
ud over HI’s formålsparagraf. Men vi har 
oplevet et behov for, at medlemmerne har 
et sted at søge råd.
 Først og fremmest kan vi hjælpe dig 
med alt, hvad der har med kontrakter og 
ansættelsesaftaler at gøre, når det gælder 
dine medarbejdere. Er aftalerne tidssvaren-
de – også flere år efter, dine medarbejdere 
er tiltrådt? Hvad skal du være opmærksom 
på, når du ansætter – for slet ikke at tale 
om at afskedige? Eller har du behov for 
hjælp til at revidere eller formulere en 
personalepolitik om husregler, pligter og 
rettigheder? Og hvordan gennemfører du 
en meningsfuld medarbejderudviklings-
samtale, som begge parter kan bruge til 
noget?

De vigtige regler
Noget af det sværeste er, når et arbejdsfor-
hold må afsluttes – af den ene eller anden 

- Alt i ure, uranlæg og tidtagning.
- Trådløse ure, varslings og ringe anlæg.
- Service, vedligehold og reparationer 
 af ure og uranlæg.
- Lager af tilbehør og reservedele.

Håndværkervangen 4 - 3550 Slangerup 
Tlf. 47 38 03 03 - Fax: 47 38 01 03

grund. Her er det vigtigt, at vi kender og 
lever op til de regler, der er, både af hensyn 
til medarbejderen og dig selv.

Abonnementet
Men HI er ikke nogen arbejdsgiverforening. 
Det betyder, at vi er afskåret fra at gå ind 
i sager om for eksempel overenskomst-
brud, og vi kan heller indtræde som parter 
i sager, hvor der kunne opstå en konflikt 
mellem HI på den ene side og myndighe-
der eller advokater på den anden – eller i 
sager, der på anden vis kunne stride imod 
HI’s interesser.

 Du tegner abonnement alt efter, hvor 
mange medarbejdere du har ansvar for. 
Abonnementet tegnes for et år ad gangen, 
og for abonnementsprisen har du adgang 
til vores telefoniske hotline. Som abonnent 
har du mulighed for at tilkøbe konsulent- 
og rådgivningsbistand til langt under den 
pris, du skulle betale hos en rådgiver ude 
i byen. Du kan også tilkøbe et ”klippekort” 
med 10 konsulenttimer og få rabat på 
timeprisen.
 Brug din egen forening som rådgiver og 
konsulent – du ringer bare på 5614 7444.

n
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I skrivende stund har jeg siddet i formands-
stolen i ca. fire måneder, heraf ca. halvan-
den måned på fuld tid i funktionen.
 Jeg skal ikke begive mig ud i sentimen-
tale refleksioner og tilbageblik, men tænker 
alligevel, at det kan være givtigt at stoppe 
op og gøre lidt status.
 Først og fremmest har jeg gjort meget 
ud af at blive en fast bestanddel af det 
netværk og de relationer, som funktionen 
som formand for HI byder på. Det har været 
en positiv oplevelse. HI har en meget bred 
samarbejdsflade inden for fagbevægelsen 

Frugtbar læretid
Mulighederne for vores branche er mange, og alt tyder 
på, at vi er mange, der gerne vil spille sammen til glæde 
for danskerne og deres sundhed. Henrik Høy-Caspersen 
ser tilbage på sine første fire måneder i formandsstolen.

AF HENRIK HØY-CASPERSEN
 FORMAND, HI

såvel som i hele idrætsbranchen. Overalt 
er jeg blevet taget godt imod, blevet budt 
velkommen, ligesom jeg over alt oplever 
hjælpsomhed i forhold til at integrere HI og 
mig i netværk, samarbejder og andre rele-
vante sammenhænge, som giver mening 
for os alle.
 Internt i organisationen brugte vi inden 
sommerferien en del tid i FU og i sekretari-
atet på at drøfte mål og retning. Vi har selv-
følgelig været godt hjulpet af de strategiske 
pejlemærker, som vi udstak for mere end et 
år siden, og som vi stadig forfølger. Det er 

dog også sådan, at ny besætning giver nye 
muligheder. Det skal vi udnytte samtidig 
med, at vi er loyale over for den retning, 
som allerede er vedtaget.

Sammenlægningen
Konkret har opgaven med at sammen-
lægge sekretariaterne for Det Offentlige 
Beredskabs Landsorganisation (DOBL), 
Dansk Formandsforening (DFF) samt HI, in-
klusive Rådet for større Badesikkerhed fyldt 
en del. Ligeledes fylder indsatsen omkring 
yderligere medlemsrekruttering en del. En 
indsats, som vi arbejder på, og som vil blive 
rullet ud allerede fra efterårets start.
 Sammenlægningen er vigtig dels af øko-
nomiske årsager, dels fordi vi vil kunne løfte 
servicen på det faglige område betydeligt. 
Som sådan har alle tre organisationer hidtil 
leveret en god service på det faglige områ-
de, men heller ikke her nytter det at hvile 
på laurbærrene. 
 Opgaverne er mange, og en sammen-

 Vi er i en branche, som pt er i hurtig omstilling. 
En branche, der beskæftiger sig med noget af det 
vigtigste i folks liv, nemlig deres fritid og deres 
sundhed. 
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lægning vil betyde, at vi vil kunne udvide 
besætningen på det faglige område. Dét at 
vi er tre parter under samme tag betyder, at 
vi kan skabe et stærkere fagligt miljø, hvor 
de synergieffekter, vi udvinder, vil få en 
positiv afsmitning på den service, vi leverer.
 I skrivende stund har vi netop fra Skat 
modtaget en længe ventet momsfritagelse 
på de serviceydelser, som de 3 (4) organi-
sationer internt skal udveksle. Det var en 
vigtig milepæl. Desuden er vi i fuld gang 
med at etablere den infrastruktur, der skal 
understøtte det nye sekretariatsfællesskab, 
herunder et fælles nyt digitalt medlems-
system, som i sig selv vil modernisere 
forretningen.
 Det helt overordnede mantra i forbin-
delse med sekretariatssammenlægningen 
er, at hver enkelt organisation til stadighed 
fremstår med samme individuelle identitet 
og DNA som før sammenlægningen. Det 
HI, man som medlem her møder, vil være 
præcis det samme som før. Med samme 
aktiviteter, udstilling, kurser med mere.
 I det næste blad vil vi fortælle meget 
mere om sammenlægningen og de organi-
sationer, vi fremover skal være i sekretari-
atsfællesskab med.

Mange muligheder
Alt i alt har de første fire måneder været 
vanvittig spændende, og jeg kan konklu-
dere, at mulighederne er mange. Vi er i en 
branche, som pt er i hurtig omstilling. En 
branche, der beskæftiger sig med noget 
af det vigtigste i folks liv, nemlig deres 
fritid og deres sundhed. Når jeg ser på de 
samarbejdsinvitationer, vi modtager, de 
snakke, jeg har med samarbejdspartnere, 
organisationer m.v. kan jeg kun sige, at de 
alle handler om at gribe bolden og spille 
den til nogen af alle de medspillere, der er 
på banen.

n
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På et tidspunkt i dit arbejdsliv 
får du brug for at forklare andre 
– for eksempel en leder, en 
bestyrelse eller en kommune – 
hvilke værdifulde kompetencer 
du har. Brug skemaet på næste 
side til at få dine arbejdsopga-
ver, kompetencer og motivation 
ned på papir.

Ud af 
pedelrollen
I en tid hvor flere haller bliver 
lagt sammen, og hvor besparel-
ser er blevet hverdagskost, er 
det vigtigere end nogensinde, 

K A R R I E R E

Sæt ord på den forskel, 
du gør i hallen

Er du god til at skabe netværk og god stemning? 
Det er en afsindig vigtig kompetence at have som 
halinspektør. Skriv det ned og bliv bevidst om, 
hvad og hvor meget du egentlig kan!

AF CAMILLA BECH HORNUNG / FTFa · FOTO: KIM VADSKÆR

FÅ PERSONLIG 
SPARRING
Som medlem af FTFa kan du få karriererådgivning – også når du 
er i arbejde. Sparring fra en professionel kan være en hjælp til for 
eksempel at få stillet dig selv de rigtige spørgsmål. Ring til FTFa 
på 70 13 13 12 eller book en samtale på tastselv.ftfa.dk

at du kan sætte ord på det, du 
kan, og på den værdi, du skaber 
som halinspektør.
 »Ud over sammenlægninger 

Karrierecoach Pernille 
Steen Kirchhecker, FTFa: 
»Kompetenceafklaring 
handler om at blive 
bevidst om sig selv og 
sætte ord på det over for 
dem, der er med til at 
træffe beslutninger om 
din fremtid.«

og besparelser er der endda 
snak om haller uden beman-
ding. Derfor er det så vigtigt, 
at du formår at vise, hvad du 

kan, så du ikke ryger med i en 
regnearks-besparelse,« siger 
Joy Amandus Andersen, faglig 
konsulent i HI, og uddyber:
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ÅR STILLING ARBEJDSOPGAVER FAGLIGE 
KOMPETENCER

PERSONLIGE 
KOMPETENCER GOD GLAD

2009-
2019

Halinspektør, 
Herning Idrætscenter

Personaleledelse 20 års ledererfaring. 
Kender og forstår kom-
pleksiteten i at lede en 
forretning i et felt med 
mange interessenter 
samt politisk dagsorden

God organisator
Gode samarbejds-
evner
Tør stille krav
Naturlig autoritet
Empatisk

5

5

5

5

Udførelse af og doku-
mentation for drifts- og 
vedligeholdelsesopgaver

Byggeerfaring
Reglementer for drift og 
vedligehold af bygninger
CTS-styring, varme, 
ventilation og tekniske 
installationer

Grundig
Sikrer dokumenta-
tion,m så andre kan 
søge indsigt i, hvad 
der er gjort, af hvem 
og til hvilken pris

4 2

1998-
2009

Halassistent,
Herning Idrætscenter

Tømrer- og snedkerop-
gaver, VVS-, maler- og 
elarbejde

Faglært tømrer
Byggepladserfaring

Velorganiseret
Godt overblik
Stiller krav til kvalitet 
i arbejdsudførelsen

5 3

Kontakt til leverandører 
og håndværkere

Forstår forskellige entre-
priser
Indkøbserfaring og mar-
kedsindsigt i forhold til 
pris og kvalitet

Tydelig i min kommu-
nikation
God relationsskaber
Øje for godt køb-
mandsskab

4 4

K A R R I E R E

 »Du skal ud af pedelrollen 
og lære at sætte ord på, hvor 
meget mere du kan. For din 
bestyrelse eller kommune ved 
det ikke.«
 Joy Amandus Andersen råd-
giver dagligt medlemmer af HI 
og forhandler med bestyrelser 
og kommuner.

Skriv dine opgaver og 
kompetencer ned
Selvom du bruger masser af 
kompetencer hver dag, kan de 
være svære at sætte ord på.
 »Det kan være svært at 
sætte ord på vores kompeten-
cer, for det, vi kan, gør vi typisk 
pr. automatik – ligesom når vi 
smører madpakke og børster 
tænder. Vi tænker ikke over, 
hvor gode vi er til det, og hvilke 
kompetencer vi rent faktisk 
bruger,« forklarer Pernille Steen 
Kirchhecker, der er karriere-

coach i a-kassen FTFa, som HI 
samarbejder med.
 Hun anbefaler derfor, at du 
udfylder din egen version af 
dette skema.
 »Kompetenceafklaring 
handler om at blive bevidst 
om dig selv og at sætte ord på 
det over for dem, der er med til 
at træffe beslutninger om din 
fremtid. Når du for eksempel 
bliver opmærksom på, at dine 
netværks-kompetencer giver liv 
i hallen, så vil du lettere kunne 
tage ejerskab for resultatet,« 
fortæller Pernille Steen Kir-
chhecker.

Gør dit arbejde synligt
Når du sidder med dit udfyldte 
skema i hånden, har du et 
overblik over, hvor meget de 
arbejdsopgaver fylder, som du 
er glad for at lave. Ligesom du 
ved, hvilke kompetencer du 

 »Ad den vej får du sat lys
 på den værdi, du skaber 
for folk omkring dig i dit daglige 
arbejde.

bruger i de forskellige situati-
oner.
 »Nu sidder du med et billede 
af det, du kan, det du er bedst 
til og det, du synes er sjovest. 
Det du kan, kan du gøre endnu 
mere synligt ved at finde ud af, 
hvilken betydning dit arbejde 
har for andre,« uddyber Pernille 
Steen Kirchhecker og peger på 
et spørgsmål, du med fordel 
efterfølgende kan stille dig selv:

Du må gerne 
sige det højt
Hvad ville det betyde (for hen-
holdsvis bestyrelsen, kommu-

nen, brugerne, lokalsamfundet 
og foreningerne), hvis jeg ikke 
var i hallen?
 Med dit svar på spørgsmålet 
bliver du endnu tydeligere på 
effekten af det, du kan. Og det 
må du gerne sige højt.
 »Ad den vej får du sat lys på 
den værdi, du skaber for folk 
omkring dig i dit daglige arbej-
de. Både til din egen tilfreds-
stillelse og i lige så høj grad 
til styrket gennemslagskraft i 
dialogen med bestyrelse og an-
dre indflydelsesrige personer, 
du samarbejder med,« slutter 
Pernille Steen Kirchhecker.  n

Kopier skemaet og sæt dig i 
en stille stund og udfyld det 
for dit eget vedkommende.
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Mindst muligt energiforbrug og størst mulig 
komfort. Det er, hvad et CTS-anlæg skal 
levere ejere og brugere af bygninger. Men 
CTS er en kompliceret sag, hvor forskellige 
teknologier og flere fag skal spille sammen 
i den samlede installation – herom vidner 
det, der står bag forkortelsen: Central 
Tilstandskontrol og Styring. Hertil kommer 
driften, der forudsætter, at den ansvarlige 
har tid – og lyst! – til at sætte sig ordentligt 
ind i installationen og bevare overblikket 
over de parametre, der kan styres på. Det er 
sin sag at kunne analysere sig frem til, hvor 

Rigtig meget at 
hente på optimering 
af CTS-anlæg

CTS-anlæg skal sikre mindst muligt energiforbrug og størst mu-
lig bygningskomfort. Den ligning kan være svær at få til at gå op 
– så svær, at det angiveligt kan betale sig at købe hjælp udefra.

D R I F T

noget ikke fungerer optimalt – og hvorfor. 
Det er ressourcerne ikke altid tilstede til. 
Både udenlandske analyser og hjemlige 
erfaringer viser i hvert fald, at købes der 
hjælp udefra, så kan der hentes kontante 
besparelser.

Selvstændig branche
Andreas Pape Kjærsgaard (33) er oprindelig 
uddannet elektriker (med bronzemedalje!), 
men konstaterede hurtigt, at elektriker: 
Det skulle han ikke være resten af sit liv; 
hertil passede temperamentet ikke. Med 

en rodfæstet interesse for teknik så han 
en vej frem inden for, hvad der blevet til 
en hel branche: CTS-branchen. Navnlig 
årene hos Clorius gav ham et indblik i de 
udfordringer, der ligger i at designe og drive 
et CTS-anlæg.
 I 2013 etablerede han sammen med et 
par kolleger firmaet Unic Automatik, der 
projekterer, leverer og servicerer blandt 
andet CTS-anlæg. Udviklingen gik hurtigt 
– så hurtigt, at Andreas Pape Kjærsgaard 
måtte tage en time-out og sælge sin andel 
af virksomheden.

TEKST OG FOTO: ADAM PADE
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GULLESTRUP HALLEN
”I en kælder sort som kul - allerdybest nede...” der har vi formået at skabe 
det fedeste og skønneste bevægelsesrum. Et rum, som bare emmer af 
”fart over feltet”. Her er der plads til skrig, skrål og svedende glade børn, 
der holder deres egen lille bevægelsestime imens andre sveder ovenpå i 
hallen. 
Tidligere var rummet brugt som opbevaringsrum til borde og stole, men 
idag er det et paradis for børn og voksne - til en god leg med masser af 
aktivitet eller stedet, hvor man sidder og slapper af, læser en bog eller 
hænger ud...

DURUP HALLEN 
I et af de mange gangarealer i Durup Hallen har vi etableret et motorikuni-
vers med en spændende klatrevæg, der pryder væggene. Igen et bevæ-
gelsesrum, med flotte farver og produkter, som indbyder til en kravle-, 
klatretur hen over væggen. 
Mangler I  vejledning til, hvordan der skabes et fedt motorikunivers i jeres 
idrætshal, så ring til os på tlf. 97 51 07 17 - vi har flere løsninger - både til 
inden- og udendørs bevægelses- og motorikrum.

STENSBO HALLEN, SULDRUP
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 Det gav ham tid til at reflektere over 
tilværelsen – og branchen:

Et trin opad
»Måske var det værd at bruge den viden og 
erfaring, jeg havde vundet i årene forud, og 
gå et trin op ad stigen – til bygningsejeren – 
og analysere på det anlæg, der allerede er 
der, og med eventuelt ganske få justeringer 
optimere driften,« fortæller Andreas Pape 
Kjærsgaard. Det blev i 2016 til stiftelsen af 
Expero, der leverer sine ydelser i tre tempi: 
Overblikket: Den indledende analyse af det 
bestående anlæg og udarbejdelsen af en 
handlingsplan. Realisering: Bistand ved 
planens realisering – og derpå Driften; reelt 
en udlicitering af den daglige drift til Expe-
ro. Under Overblik og Realisering opnår 
CTS-anlæggets ejer en dybere forståelse af 
sit eget anlæg og erfarer om optimerings-
potentialet.
 – Og hvorfor er der så tit en gevinst at 
hente?
 For det første – vurderer og erfarer 
Andreas Pape Kjærsgaard – er der hoved-
sagelig fokus på etablering af et anlæg. 
Sjældent driften efterfølgende. For det 
andet kan der være en udfordring i at 
tænke teknisk tværfagligt under designet 
af anlægget – altså tænke på tværs af el, 
VVS og så fremdeles. For det tredje er der 

kompleksiteten: De mange produkt- og 
løsningsvalg, der skal træffes undervejs, 
kræver et sjældent klart overblik. For det 
fjerde er der – ja, de rum og arealer, som 
anlægget skal skabe et godt klima i, men 
ikke to rum er jo ens: De bruges forskelligt. 
Krav til temperatur er forskellige. Opvarm-
ningen og ventilationen kan yderligere 
variere fra det ene rum til det andet – og 
typisk er brugernes konkrete behov også 
forskellige.
 »Ikke to bygninger er ens. Derfor er det 
så svært at købe nøglefærdige løsninger,« 
som Andreas Pape Kjærsgaard formulerer 
det.

Drift i cyberspace
Internettet har gjort det muligt at være i 
kontakt med de tekniske installationer på 
afstand. Det betyder, at her systematisk kan 
indhentes og bearbejdes data genereret af 
sensorer og målere monteret på anlæg-
get. Her findes uhensigtsmæssigheder i 
driften, ingen ellers havde opdaget. Små 
anomalier, der kan sætte os på sporet af 
fejl, ubalancer eller forkerte indstillinger, 
og som vi kan rette op på løbende. Dermed 
er vi fremme ved det centrale: At anlægget 
skaber værdi, fordi vi bliver i stand til at 
optimere både energiforbrug og bygnings-
komfort. Når her samtidig driftes mange 
anlæg, genereres selvsagt rigtig megen 
viden over tid.
 Leveringen af analysen og realiseringen 
af handlingsplanen varer 12 måneder. Det 
giver mulighed for at komme helt i dybden 
med anlægget og toptune det. Det udløser 
en certificering som et vidnesbyrd om, at 
her er der optimeret på energiforbruget og 
dermed miljøbelastningen.

D R I F T

 Det er kommet bag
 på mig, at der er så 
meget at hente derude – 
op til 40 procent i energi
besparelser.

– Andreas Pape 
Kjærsgaard

Alt for ofte ligger fokus på etable-
ring af anlægget – ikke altid den 
efterfølgende drift. Expero kan 
i mange tilfælde optimere det 
bestående, erfarer Andreas Pape 
Kjærsgaard, der etablerede sig 
med Expero i 2016.

 »Det er kommet bag på mig, at der er så 
meget at hente derude – op til 40 procent 
i energibesparelser,« konstaterer Andreas 
Pape Kjærsgaard, der endog tør garantere 
for de første 10 procent – også efter at 
Expero er betalt for sin ulejlighed.
 Expero har et godt øje til idrætshallerne. 
Her er helt særlige krav til komfort, meget 
forskellige brugergrupper, en ofte kompleks 
bygningsmasse … og travle halinspektører, 
der ofte er bygningsansvarlige, og som ikke 
har mulighed for at vie deres CTS-anlæg 
den kærlighed, det kræver.

Ved jo, hvor skoen trykker
»Halinspektøren ved ofte, hvor skoen tryk-
ker, hvis noget ikke virker optimalt – og han 
har også ofte idéer til, hvad man kan gøre 
ved det. Her vil vi kunne være ham en faglig 
støtte,« fastslår Andreas Pape Kjærsgaard.
 Expero beskæftiger i dag fire medar-
bejdere med en relevant faglig baggrund 
og har til huse på Vejlsøvej i Silkeborg – et 
dynamisk iværksætterkollektiv indrettet i 
en tidligere forsorgsinstitution med blandt 
andre et mangfoldigt rekreativt område og 
AQUA Akvarium som nærmeste naboer.

n



Stort udvalg i stabelstole

Fås i: Ø81x110 og Ø81x74 cm

Stolevogn og transportbur

Fås i: 240x76, 183x76, 152x76, 122x61 cm

VI KOMMER TIL DIG!
Ingen opgave er for stor eller for lille, kontakt 
Per Goller på 4010 0578 eller pg@your-brand.dk 
for aftale om besøg eller yderligere information.

Mange år i branchen!
Din garanti for kvalitet

og god service.
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Er jobbet – eller jobbene – som halinspektørpar i gammel-
dags forstand så meget en livsstil, at familielivet et stykke 
ad vejen ligefrem leves i hallen?
 »To af vores tre børn var 12 og 15 år, da vi startede her. 
Og så faldt det naturligt, at de kom her og spiste, for det var 
jo her, vi var.«
 Her er stille denne fredag eftermiddag i Årslev Hallen; 
det er sensommer, alting skal forsigtigt vækkes til live igen 
– lidt som en motor, der har stået stille i lang tid.
 Åse Limkilde (56) er lige stødt til efter sin arbejdsdag 
som folkeskolelærer på Pontoppidanskolen i Brobyværk 
– så at sige klar til at påbegynde den næste i Hallens 
cafeteria. Sammen med sin mand, Leif Markussen (65), har 

RAMMEN
   OM
 ET LIV

Hallen danner et vigtigt fikspunkt. Og dét ikke bare for lokal-
samfundet, men for den familie, der helliger sig dens drift. 
Velkommen til Årslev Hallen!

P O RT R Æ T

hun haft ansvaret for Årslev Hallen de seneste 14 år, men 
for Åses vedkommende går historien med Hallen meget 
længere tilbage.
 Hun er født og opvokset her i Årslev, kom her jo i Hallen 
allerede som barn og har desuden hjulpet til med at serve-
re ved utallige lejligheder. Siden kom familiens egne børn 
her. Hele familien har dyrket idræt – for Leifs vedkommen-
de særlig fodbold – og været meget engageret i det lokale 
idrætsliv.

Leif er tilflytter. Valget af Årslev som ny hjemkommune for 
den oprindelige odenseaner skyldtes ikke Åse. Men det 
kom måske til at skyldes Åse, at han blev her, for parret 

Åse Limkilde og 
Leif Markussen 
i en stille stund 
lige inden, 
sæsonen starter 
på ny.

TEKST OG FOTO: ADAM PADE
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P O RT R Æ T

mødte hinanden under afslutningsfesten i Årslev Boldklub. 
Det er mange år siden nu.
 Inden Leif og Åse tiltrådte som halinspektørpar i Årslev 
Hallen, var Leif i gulvbranchen. Han drev egen virksomhed 
og var regionschef for Tæppeland med ansvar for større 
entrepriser. Jobbet bragte ham også til Tyskland – ja, så 
langt som til Prag – hvor han beklædte gulve på sygehuse, 
skoler, i haller og så fremdeles.
 »Jeg løb sur i det på et tidspunkt. Jeg blev træt af at 
køre så langt og savnede at være mere hjemme,« fortæller 
Leif. I stedet begyndte han at køre hyrevogn.
 Da hændte det, at stillingen som halinspektør med frue 
blev ledig.
 »Vi havde jo i forvejen tit hjulpet til heroppe. Så det lød 
da meget godt at være par,« siger Leif. Åse var enig, men 
gjorde det også klart – også over for Hallens bestyrelse – at 
hun ikke var indstillet på at opgive sit job som lærer; et job, 
hun var og er glad for. Hun underviser store elever – tilmed 
i så kvalificerende fag som idræt og madkundskab – og 
er desuden engageret som bestyrelsesmedlem i Dansk 
Skole Idræt på Fyn. Herudover er hun beskikket censor på 
læreruddannelsen.
 Men det er gået alligevel – i de senere år dog på trods af 
folkeskolereformen, der gav nogle meget lange arbejdsda-
ge på skolen.

Drivkraften?
 »Det er jo en livsstil, og vi er begge meget sociale men-
nesker,« lyder det fra dem begge.
 Og så har jobbet noget at gøre med idræt, der interesse-
rer dem alle, det er – paradoksalt nok måske – familieven-
ligt, og så er det en jobtilværelse med frihed under ansvar. 
Ikke mindst handler det også om glæden ved at sætte 
noget nyt i gang.
 »Ja, og glæden ved at gøre noget sammen,« lyder det 
fra Åse.
 Energien?
 »Vi har mange hjælpere. Lige fra vores egne venner og 
børn og svigerbørn til frivillige,« siger Åse. »Men man kan 
godt mærke, at arbejdsbyrden er vokset i takt med, at 
aktiviteterne i Hallen er vokset. Det fylder mere og mere. 
Og Leif er på 24/7,« føjer hun til.
 »Ja, hvis man vil have kunder i butikken, må man jo 
være tilstede!« supplerer Leif.
 Vokset?
 Jo, for aktivitetsniveauet var stagnerende, da Leif og Åse 
trådte til i sin tid. De overtog desuden en vis gæld. I dag er 
Hallen gældfri og giver overskud. Det skyldes blandt andet, 
at Hallen lejes ud til flere og til flere forskellige formål. Her 
mødes grundejer- og vælgerforeninger, og Årslev Hallen er 
valgsted. I årene lige efter de havde overtaget, arrangere-
des også koncerter. Men det er tiden måske løbet fra.

Trods en jævn og pæn vækst oplever de også i Årslev en 
vis medlemsafgang fra klubberne. Og især nye sportsgrene 
har det svært, er det Leifs erfaring – de kræver ildsjæle. Leif 
tilskriver udviklingen zapperkulturen, hvilket desuden er 
til gene for den ambitiøse klub, der prøver at bygge gode 
hold op. At bevare det gode klubliv forudsætter, at der ska-
bes rammerne for det. Her kommer halinspektøren som 

Årslev Hallen blev opført i 1972 og 
danner rammen om en bred vifte 
af lokale aktiviteter. Hallen er 
også udset til at spille en central 
rolle i den nye helhedsplan for det 
område, den ligger i.
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I 14 år har Årslev 
Hallen udgjort 
rammen om en hel 
families liv: »To 
af vores børn var 
12 og 15 år, da vi 
startede her. Og så 
faldt det jo natur-
ligt, at de kom her 
og spiste, for det 
var jo, vi var,« siger 
Åse.

P O RT R Æ T

bekendt ind i billedet, men det er også et spørgsmål om 
kultur: I gamle dage satte man sig gerne ind i cafeteriet og 
fik en øl eller en vand; i dag kører man hjem; tiden er åben-
bart ikke til mere. »Aftenerne bliver tommere og tommere,« 
konstaterer Åse.
 Så er det noget andet med Leif og hans foldbold: Han 
har spillet i 30 år, og klublivet her udmønter sig også i 
sociale arrangementer med ægtefæller – ja, med hele 
weekendophold såmænd.

Årslev Hallen er som så mange andre anlæg opført i 
kølvandet på vedtagelsen af Fritidsloven i 1968. Den blev 
bygget i 1972 med afsæt i mange frivillige, lokale kræfter. 
Siden er den blevet bygget ud og moderniseret. Hallen 
omfatter en 20x40-hal og en mindre hal til for eksempel 
badminton eller mini-håndbold. Hertil kommer cafete-
riet og et mindre antal mødelokaler. Hallen ledes af en 
bestyrelse sammensat af repræsentanter fra de fem største 
brugerforeninger. Samvirket mellem halinspektør og besty-
relse fungerer fortræffeligt – så fortræffeligt, at bestyrelsen 
har valgt at fortsætte med dette ledelseskoncept, når Åse 
og Leif stopper her i efteråret.
 Kommunen er – snart sagt naturligvis – Hallens største 
kunde. Samarbejdet fungerer tilfredsstillende, vurderer 
Leif.

 De når meget på et år i Årslev Hallen.
 »Vi mødes jo til et halfordelingsmøde med alle bruger-
ne, og hvor foreningerne selvfølgelig har førsteprioritet. Jo, 
vi har et bookingsystem, men vi bruger det faktisk aldrig,« 
fortæller Leif.
 Hver klub får sin aften i Hallen – fordelt på den store 
og den lille hal. Aktiviteterne tæller de fleste gængse 
sportsgrene, men blandt andre hundeklubberne kommer 
gerne og afholder hundegalla i den lille hal, her danses 
linedance, og her er også stadig loppemarked. Skolerne 
disponerer over hallen mellem 08.00 og 15.00, og hver 
onsdag dyrkes her senioridræt med efterfølgende spisning. 
Af årlige mærkedage er der Boldklubbens nytårskur og 
gymnastikopvisningen – årets største begivenhed – den 
første lørdag i marts med mellem 1.100 og 1.200 gæster 
og medvirkende. Bager- og konditormestrene landet over 
har gennem de seneste år gennemført en kagedag, hvor 
publikum får mulig for at smage det bedste, fagene formår. 
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P O RT R Æ T

Store Kagedag er her på stedet henlagt til Årslev Hallen. 
Provenuet fra adgangsbilletterne går til foreningerne, og 
bliver der kager til overs, bliver de sendt ud til plejehjem-
mene.
 Åse går ikke af vejen for at lave mad til snesevis af 
mennesker ad gangen. Rekorden er vistnok 600 kuverter 
på en gang, men da var antallet af hjælpere forhåbentlig 
tilsvarende højt. Årslev Hallen har også været meldestation 
ved et danmarksmesterskab i ballonflyvning for år tilbage. 
Dagen blev afsluttet med en festmiddag med mad fra 
cafeteriet.

Når Åse og Leif vælger at stoppe nu, så skyldes det udviklin-
gen. Og den er der både sat navn på og udarbejdet en 
masterplan for: Fremtidens Forstad, og det er ikke, fordi 
Leif eller Åse føler sig væltet over ende af den – tværtimod 
viser Leif rundt i området med en vis begejstring.
 Fremtidens Forstad er et byudviklingsprojekt, der tager 
udgangspunkt i, at stationsbyen Årslev – og nærliggende 
Sdr. Nærå – er boligbyer; byer, der leverer arbejdskraft 
til storbyen Odense. Ud over at opføre et stort antal nye 
boliger er det visionen, at det område, der i dag omkranses 

af skolen, Årslev Hallen og den tidligere skofabrik kaldet 
Polymeren – i dag et offentligt multihus – skal udgøre en 
central plads i den nye bymidte, og vejen skal lægges om. 
Årslev Hallen er altså tiltænkt en central rolle og vil både 
skulle bygges om og bygges ud. Realiseringen af helheds-
planen vil utvivlsomt strække sig over en lang årrække, og 
Leif og Åse ville formentlig skulle vige pladsen undervejs. 
Så hellere lade et nyt par på broen få hele turen med.
 »Men vi bor lige i nærheden, så vi kan følge med fra 
første parket!« siger Leif.
 Helhedsplanen er blevet til på baggrund af en arkitekt-
konkurrence udskrevet af Faaborg-Midtfyn Kommune. 
Vinderen? Tegnestuen Vandkunsten.

Hvad så nu? Hvad venter lige om hjørnet?
 Åse fortsætter som folkeskolelærer, og huset derhjem-
me trænger til en kærlig hånd. Så er der gensyn med nogle 
af alle de venner, der har måttet vige for hallivet, der er 
lejligheden i Spanien, og der er udsigten til tre fantastiske 
uger i Dansk Vestindien.                  n



UDEAREAL SOM 
PLAKATSØJLE

U D E

Både unge og gamle vil gerne udfordres fysisk – og gerne lige nu 
og her og måske uden for klubregi. Det gør det oplagt at skabe 
”installationer” omkring hallerne, der kan pirre nye brugere og 

samtidig være kreative plakatsøjler.

Det handler grundlæggende om børn. Om pladser, der 
opfordrer til leg og bevægelse. Men også om kreative 
uderum, der skal supplere en omgivende arkitektur eller et 
kulturlandskab.
 Det startede med firmaet Uniqa, der med mindre børn 
som kernemålgruppe udviklede inventar og hele indret-
ningsløsninger til institutioner, henholdsvis legepladser 

AF ADAM PADE · FOTOS UDLÅNT AF UNIQA–UNO GROUP

og lignende udearealer. Efterspørgslen fra andre kunde-
grupper end skoler og institutioner førte til etableringen af 
søstervirksomheden Uno, men i dag er det én og samme 
virksomhed, og visionen er overordnet den samme: At 
gøre noget godt for børn, unge og ældre ved at udvikle og 
etablere unikke inde- og uderum. Kundekredsen tæller 
lige fra skoler til kommuner og almene boligselskaber. 
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U D E

Strategien hviler på fire søjler, der tager udgangspunkt i 
leg, læring, samvær og bevægelse. Strategien udmøntes 
af egne indretnings-, bygnings- og landskabsarkitekter og 
realiseres som totalentreprise eller som underentrepriser 
for andre arkitekter eller entreprenører. I Faxe er her lager 
og administration; de kreative sidder i Valby. Rundt om i 
landet er 20 projektchefer parate til at servicere kunderne 
lokalt.

Kreative universer
Det er legen og bevægelsen, det skal handle om her – 
om at designe og bygge (re-)kreative, farverige, alsidige 
universer, der udfordrer børnene – og som skaber kulørte 
accenter i en landskabs- eller arkitektursammenhæng.
 Når legen og den fysiske udfordring spiller så stor en 

rolle, så skyldes det ifølge salgschef Bjørn Christensen, at 
den er et led i barnets udvikling henimod at kunne tilegne 
sig viden – eksempelvis lære at læse. Men stigende krav til 
kreative, ligefrem ikoniske udearealer kommer nu også fra 
arkitekter, bygherrer og byplanlæggere; ja, er vel en trend i 
tiden. I al fald er efterspørgslen global; Uno – Uniqa Group 
har igennem de godt 12 leveår leveret eller været underen-
treprenører på anlæg over hele landet.

Udvikler sanserne
Selvsagt er der en forpligtelse til at overholde love, regler 

Med midler fra Nordea Fonden har 
DBU over tre år gennemført et pro-
jekt om opførelse af multibaner med 
alt lige fra en tribune til et udendørs 
fitnessanlæg.
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og standarder for materialer, sikkerhed og så fremdeles. 
Tilmed designes der med udgangspunkt i konkret forsk-
ning i, hvad der stimulerer børns udvikling. Som centrale 
eksempler nævner Bjørn Christiansen lodlinjesansen, 
der udvikles som en del af motorikken, når børn klatrer i 
træer, og vestibulærsansen; en slags indbygget gyro, der 
trænes, når vi for eksempel står på hovedet. Herudover 
tænker man i rum, der har appel til alle: Den, der har lyst 
til at tonse af sted – og dén, der lige nu bare har lyst til helt 
stilfærdigt at kigge på.
 Ikke to af de hundredvis af løsninger, Uno – Uniqa 
Group har leveret verden over, er ens.

Indgår i proces
»Kunden og vi indgår i en samarbejdsproces. Vi ser på, 
hvem vi ønsker at tiltrække. Vi analyserer behovene – både 
for opholdssteder og fysisk udfoldelse. Og så vil vi meget 
gerne udfordre vores kunder mest muligt. Insisterer man 
på at få indrettet en parkourbane, så får man det. Men vi 
ville ikke kunne dy os for at foreslå at bygge noget mere 
på; noget, der kunne trække flere til og udvikle en større 
gruppe af mennesker,« siger Bjørn Christensen, der tilføjer, 

U D E

Nederst: Parkeringshuset Lüders – opkaldt 
efter en navnkundig havnebygmester og hav-
nekaptajn – åbnede i Nordhavn i København 
i 2016. Konditaget ligger i 24 meters højde 
og omfatter 2.400 kvadratmeter aktiviteter. 
Huset rummer også en dagligvarebutik og en 
"nærgenbrugsstation".

En vandlegeplads, der bygger bro mellem 
havn og by i Odense. Pladsen omfatter 10 x 
15 meter. Anlægget er opført i 2014.



31      #264       IDRÆT · KULTUR · FRITID

U D E

»Kunden og vi indgår i en samar
bejdsproces. Vi ser på, hvem vi 
ønsker at tiltrække. Vi analyserer 
behovene – både for opholdssteder 
og fysisk udfoldelse.«

– Bjørn Christensen, 
Uno – Uniqa Group

Vandbesparende, mekaniske
og tidsstyrede bruseløsninger 
til sportsanlæg m.v.
Også elektroniske fingertouch
og sensorstyrede modeller

Brusepaneler
Danmarks største modelprogram

Intelligent vandtæt
installationsboks 

for pex-rør

Samling og afspær-
ring inde i boksen, 
gør service nem og 

enkel

TEMPOMIX

SKÅN MILJØET
- BRUG “GRØNT VAND”

INGEN BATTERI el. STRØM
soft-tryk aktivering og 
automatisk stop

Regulerbar skylletid
3 - 10 sekunder

A R M A T U R
TEL:   86 28 77 66

www.cma.as

at samarbejdet med kunden ikke går så meget ud på at 
levere en løsning som at være en gensidig læringsproces; 
noget, begge parter bliver klogere af.
 Eksempelvis må der gerne indbygges en rød tråd eller 
en historie i anlæggene. Bibliotekshaven i København for 
eksempel er en avanceret motorikbane med installationer 
udført med inspiration fra bogstavets verden.

Eksemplerne
Bliver Bjørn Christensen bedt om at pege på nogle af de 
løsninger, som virksomheden selv er mest stolt af – og som 
hvad angår idéer og faciliteter kunne være til inspiration 
for haller og idrætscentre – nævner han først Konditaget 
Lüders fra 2017; et 2.400 kvadratmeter stort offentligt 
rum mulighed for fysisk træning, ophold og leg. Rummet 
er opført oven på et parkeringshus med navnet Lüders i 
Århusgadekvarteret på københavnske Østerbro, og vejen 
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derop – ad trapper! – kan naturligvis benyttes som løbe-
rute med mulighed for at måle egne præstationer. Blandt 
faciliteterne er crossgym- og TRX-træning, panna-fodbold, 
trampoliner og en klatrespiral. Projektet er blevet til i sam-
arbejde med arkitekt og entreprenør.
 I Odense danner en vandlegeplads et meningsfyldt 
brohoved mellem havn og havnefront. Her kan soppes og 
hoppes blandt runde kupler i varierende dimensioner – 
hvis man tør – og her tilgodeses den motoriske træning. 
Faciliteten omfatter 10 x 5 meter og indgår som en del af 
en overordnet masterplan for området. Belægningerne er 
udført i 100 procent permeabel gummibelægning, der er 

U D E

Valget faldt på Uniqa – Uno Groups oplæg, da det 
blev besluttet at udvikle en ny plads i Frederiks-
berg Have, der skal fortælle havens historie.

produceret af genanvendte løbesko i et samarbejde med 
sportsfirmaet Nike. Opførelsen fandt sted i 2014.

Multibanerne
Tættere på vores verden forekommer måske boldbanen/
aktivitetscentret i Naur-Sir i Holstebro Kommune. Den 
kombinerede facilitet er udviklet som et bidrag til et pro-
jekt forankret i DBU og med midler fra Nordea Fonden om 
multibaner. For Uno – Uniqa Group er det blevet til rigtig 
mange landet over henover årene 2015-2017. Anlægget 
omfatter en tribune til socialt ophold, fitness-aktiviteter, en 
boldvæg og er udstyret med en bande med indbygget sco-
ringstavle. Banerne udmærker sig ved at være støjsvage, 
stort set vedligeholdelsesfri – og så indbyder de til ophold.
 Mest aktuelt har Uno – Uniqa Group fået til opgave at 
udføre et udeområde i Frederiksberg Have. Anlægget skal 
gennem design og udformning være med til at fortælle 
historien om den romantiske barokhave.
 »Det er en opgave, vi er meget ydmyge overfor,« lyder 
det fra Bjørn Christensen.
 Nej, Uno – Uniqa Group stiller ingen mindstekrav til 
antallet af kvadratmeter, siger Bjørn Christiansen.
 Men der skal være højt til loftet.

n

Salgschef Bjørn Christensen vil 
bestemt gerne levere en par-
kourbane. Men man slipper nok 
ikke for forslag om at drive et 
projekt en smule videre end som 
så.

SUCCES I JOBBET · NY I JOBBET ·  
NETVÆRK BLANDT LIGESTILLEDE

Ons. 21. nov.  kl. 10.00  –  tor. 22. nov. kl. 13.00 
(sted følger)
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U D E

Mange års erfaring
- er Deres garanti for håndværks-
mæssigt, korrekt udført arbejde.

Vi er problemløsere
Har De et gulvproblem?
Spørg os - vi løser alle opgaver.

Vi kommer overalt
Vi er altid parate! Intet er for stort
- intet er for småt!

Reperation
- defekte parketstave, bøsninger
og beslag m.m udskiftes eller 
repareres.

Tlf.: 75 15 79 00
sportslakering@ytzen.dk

www.ytzengulvservice.dk

SPORTSGULVE  •  AFSLIBNING OG LAKERING  •  OPSTREGNING AF BANER

Vi tager slæbet
      for sporten..!

På kurset gennemgås
• Den overordnede rammesætning
• Halinspektørens rolle i forhold til: 
 ° Medarbejdere 
 ° Kommune 
 ° Brugere og borgere 
 ° Foreninger
• Branchen og dens udfordringer
• Ledelse som fag
• Vært eller vicevært
• Mulighederne for videreuddannelse
• Aktivitetsudvikling

SUCCES I JOBBET · NY I JOBBET ·  
NETVÆRK BLANDT LIGESTILLEDE

Ons. 21. nov.  kl. 10.00  –  tor. 22. nov. kl. 13.00 
(sted følger)

Er du ny i jobbet som halinspektør, er du på vej ind 
i jobbet, eller vil du bare gerne vide lidt mere om 
faget, er dette kurset for dig. På kurset gennemgår vi 
en række temaer, der er vigtige i forhold til at få suc-

ces i jobbet. Vi fortæller om det politiske spil, der er 
særdeles vigtigt at kende. Du vil få et netværk blandt 
ligestillede, som du kan bruge i arbejdet fremover; 
nogen, du vil kunne kontakte og sparre med.

Pris
Medlemmer (ex. moms) kr. 2.595,00
Medlemmers ansatte (ex. moms) kr. 2.835,00
Andre (ex. moms) kr. 3.115,00

Tilmelding
www.h-i.dk senest mandag den 4. november
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Alt til svømmebadet
Se mere på www.lml-sport.dk eller 

ring på tlf. 8693 3922

Ole & Torben er klar 

Ole Aaby-Thiemer
ole@lml-sport.dk
 mobil 2464 3922

Torben Laulund 
Løwendahl

torben@lml-sport.dk
 mobil 4045 3922

De er klar til at vise dig et spændende 2020 program fra 
Beco, Aqua Sphere, og Malmsten. Ring nu og book en aftale!

171x123mm HI 220719.indd   1 23-07-2019   08:23:48

Program
09.45 – 10.00 Ankomst og morgenkaffe med brød

• Brian Ahlquist, Holbæk Kommune, vil fortælle om 
baggrunden for Sportsbyen

• Jens Krogsgaard, Best Seat, vil fortælle om lde 
løsninger med lys, varsling, lyd mm., som de har 
opført i Sportsbyen

• Direktør Carsten Damgaard, der viser rundt

BESØG I HOLBÆK SPORTSBY
Onsdag den 23. oktober 2019 

kl. 10.00 – 14.00
HI arrangerer et besøg i Holbæk Sportsby. Vi er 
spændt på at høre, hvorfor man i Holbæk Kommu-
ne har valgt at lægge al idræt ude, hvor det ligger, 
ligesom vi gerne vil se, hvordan den nyeste teknologi 

ser ud, hvad angår lys, lydanlæg, varsling, slynge 
mm. Det har vi fået nogle kompetente personer til at 
fortælle os om. Læs også om projektet i idræt-kul-
tur-fritid nr. 262.

Pris
Medlem (ex. moms): kr. 494,40
Medlemmers ansatte (ex. moms): kr. 550,00
Andre (ex moms): kr. 614,40

Tilmelding
www.h-i.dk senest den 10. oktober
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www.fsb-cologne.com
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fsb-cologne.com/tickets

ADGANGSKORT!

KØLN, 05.– 08.11.2019

INTERNATIONAL FAGMESSE 
FOR FRITIDSOMRÅDER, IDRÆTS- 
OG TRÆNINGSANLÆG

Intermess ApS
Rådhusvej 2
2920 Charlottenlund
Tel. +45 45 505655
Fax +45 45 505027
messe@intermess.dk

FSB_2019_Anzeige_Idraet_kultur_fritid_171x123mm_DK.indd   1 19.08.19   15:02

BESØG I HOLBÆK SPORTSBY BESØG I DRAGØR SVØMMEHAL
Tirsdag den 3. december 2019 

kl. 10.00 – 14.00

Pris
Medlem (ex. moms): kr.  650,00
Medlemmers ansatte (ex. moms): kr.  715,00
Andre (ex. moms): kr.  785,20

Med i prisen er morgenkaffe med brød og frokost 
med en vand.

Tilmelding
www.h-i.dk senest 20. november

HI arrangerer et besøg i den nye svømmehal i Dragør, 
hvor vi skal se den nye flotte svømmehal, høre om, 
hvorfor taget har den konstruktion det har, hvordan 
økonomien har været, hvorfor en ny svømmehal, 

de udfordringer, der har været, hvordan er miljøet 
tænkt ind mm. Vi får også lejlighed til at se svømme-
hallen både inde og ude, og hvad kælderen indehol-
der samtidig med, at man kan stille spørgsmål.

Der vil være indlæg af
• Søren Ærboe, Dragør Kommune
• Jens Lykes, JS Sten og Stål, der har stået for 

byggeriet
• Steen Jørgensen, halinspektør Hollænder Hallen, 

Dragør Svømmehal

Sted
Dragør Svømmehal, Halvejen 3, Dragør, 2791 Dragør
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F E R I E H U S E

Vanerne hos borgere og brugere er under forandring, 
og behovet for udvikling af de enkelte idrætsan-
læg har aldrig været større end nu. Således stiller 
omgivelser, brugere og interessenter store krav til 
anlæggenes udviklingsevne og omstillingsparathed.

HI’s Videncenter for drift af Idrætsanlæg har derfor 

Videncenter for Drift 
af Idrætsanlæg

c/o HI · Solrød Center 57, 1 · 2680 Solrød Strand

”LAV EN UDVIKLINGSPLAN“ 
og vær på forkant med efterspørgsel og ønsker

Målgruppe
Bestyrelser og ledere og med arbejdere i idrætsan-
læg. Kommunale forvaltninger samt idrætssamvirker 
m.v., vil kunne få udbytte af kursusforløbet.

Lokation
Arena Syd

Forløbets opbygning og program

udviklet et kursusforløb, der har til formål at klæde 
bestyrelser, ledere og medarbejdere på til, at 
udarbejde en udviklingsplan for eget anlæg med 
udgangspunkt i lokal efterspørgsel, behov og ønsker. 
Deltagerne bliver på samme tid en del af et netværk, 
som det er ønsket at skabe blandt deltagerne.

Metode
Kurset forløber over 3 undervisningsgange, hver à 1 
dags varighed (8 timer), og er et mix af undervisning, 
sparring i plenum, miniworkshops samt refleksioner 
og opgaver hjemme i ”eget hus”. 

Kurset vil i mindre grad indeholde teoretiske elemen-
ter og i høj grad fokusere på praksisnær og ved-
kommende undervisning med udgangspunkt i dine 
styrker og svagheder.  

Dag  1
Den 28.01.2020

Intro og 
kick-off:

Dag  2
Den 25.02.2020

Strategiske 
muligheder:

Dag  3
Den 24.03.2020
Fra strategi til 

udviklingsplan:

• Generel introduktion til 
forløbet

• Branchens udfordringer

• Udvikling – hvorfor?

• Værdier, vision, mission og 
strategi

• Organisation og roller

• Omdømme

• En hjemmeopgave

• Gennemgang af 
hjemmeopgaven

• Anlæggets formåen 
(SWOT)

• Hvem er vores 
interessenter??

• Målgrupper nu og 
fremadrettet

• Lokalsamfundets 
muligheder og ønsker

• Nye markeder

• En hjemmeopgave

• Gennemgang af 
hjemmeopgaven

• Udpegning af 
fokusområder

• Groft rids af dit 
anlægs kommende 
udviklingsplan

• Hvordan synliggøres 
og operationaliseres 
udviklingsplanen?

Pris
Medlemmer  2.995,00 kr.
Medlemmers ansatte 3.295,00 kr.
Andre   3.595,00 kr.
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 HØJSÆSON

 UGE 01-26 UGE 27-32 UGE 33-52

Hele uger 2.150,00 3.400,00 2.150,00

Weekend 1.150,00  1.150,00

Ekstra dage 300,00  300,00

El-pris kostpris (pt. 2,50 kr.)

 HØJSÆSON

 UGE 01-26 UGE 27-32 UGE 33-52

Hele uger 3.550,00 6.550,00 3.550,00

Weekend 1.975,00  1.975,00

Ekstra dage 400,00  400,00

El-pris kostpris (pt. 2,50 kr.)

BOOK GENNEM 
WWW.H-I.DK
Du kan nu booke sommerhusene direkte 
på hjemmesiden. Hvis du har spørgsmål, 
er du naturligvis velkommen til at ringe til 
sekretariatet.

Der er inkluderet rengøring i lejepriserne.

LEJEPERIODER
For begge feriehuse gælder, at højsæsonen 
kun udlejes som hele uger. Resten af året 
finder udlejningen sted i den rækkefølge, 
bestillingerne indløber og kan udlejes 
som enkeltdage, weekender (fredag kl. 
12.00-søndag kl. 15.00) eller som hele uger 
samt i to sammenhængende uger (lørdag 
kl. 15.00-lørdag kl. 11.00).

WEEKENDTUR MED 
PERSONALET?
Prøv som noget nyt at invitere jeres perso-
nale på en weekendtur til feriehusene, her 
kan I uforstyrret få afholdt jeres persona-
lemøde o.l.

I har også mulighed for at leje feriehusene 
ud til jeres ansatte.

F E R I E H U S E

BØNNERUP 
STRAND

HI’s feriehus ved Bøn-
nerup Strand ligger i det 
naturskønne område på 

Djursland. Huset er på 
80 kvm, og der er plads 
til 8 personer fordelt i 4 

dobbeltværelser.

MARIELYST
HI’s feriehus i Marielyst 
på den naturskønne ø, 

Falster, omfatter 134 kvm. 
Her er plads til 12 perso-

ner med 8 sengeplader, 
fordelt i 4 værelser samt 

en hems til 4 børn.

HUSKER DU DINE 
HI-FORDELE?

· Hjælp ved løn, ansættelse og 
kontrakt

· Kurser og og uddannelse til redu-
ceret pris

· Lederuddannelse og lederservice

· Netværk og fagligt fællesskab

· Campus og brancheudstilling

· Rabat på forsikringer hos Tryg 
Forsikring

· Attraktiv pensions- og forsikrings-
ordning uanset dine overens-
komstforhold

· Adgang til medlemskab af For-
brugsforeningen med masser af 
rabatter

Læs mere på www.h-i.dk!

VIDEN 
INSPIRATION 

NETVÆRK
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TIL LYKKE!

B A G  O M  H IN AV N E

60 ÅR
PER DALSGAARD THOMSEN
Malik, Nuuk Svømmehal
3905 Nuussuaq
søndag, den 6. oktober

JENS SCHRØDER SØRENSEN
Hallen Park Vendia
9800 Hjørring
søndag den 13. oktober

HENRIK T. KNUDSEN
Sønder Omme Idrætscenter
7260 Sønder Omme
lørdag den 19. oktober

75 ÅR
HANS CHR. ANDRESEN
Tdl. Sundevedhallerne
6400 Sønderborg
søndag den 1. september

85 ÅR
ERIK JENSEN
Tdl. Brønderslev-Hallen
9700 Brønderslev
fredag den 27. september

700 m2 butik & showroom
Mileparken 30 • 2730 Herlev  

Tlf. 38114811 • info@sagatrim.dk 

www.sagatrim.dk

Sauna
Vi kan hjælpe med alt fra renoveringer til  
komplette nye projekter, Fokus på funktion, 
økonomi og design. Saunaovne på el og 
gas gør, at vi kan hjælpe med alt fra den lille 
klassiske sauna til store event-gussaunaer 
med opmurerede saunaovne.

Dampbad
I færdige sektioner med fliser eller i plast 
giver mulighed for at tilpasse dampbadet til 
alle placeringer. Med teknik fra de førende  
producenter, kan vi løse enhver opgave.

Sauna Damp Fitness

Alt i fitnessudstyr og tilbehør  
til private og professionelle 
Eks. Plamax Zone funktionel trænings-
station. Sammensæt din Zone som du vil. 
Mange kombinationer med mulighed for 
både holdtræning, personlig træning og  
fri træning. 

Pris fra. 18.370,- ekskl. moms.

Hvordan forholder man sig som 
ledelsesansvarlig eller som politiker til 
dilemmaet imellem at ønske sig flere 
brugere – og samtidig være underlagt 
et sparekrav?
 Det lød som en særudgave af radio-
programmet Mads & Monopolet, men 
var i stedet emnet for HI’s paneldebat 
under årets Folkemøde på Bornholm 
i juni. I lighed med sidste år havde HI 
sammen med en lang række andre fag-
lige organisationer indforskrevet sig i 
FTFa’s telt med egne arrangementer.
 Lederne i haller og idrætscentre 

DILEMMAET MELLEM 
UD- OG AFVIKLING

FOLKEMØDE 2019:

befinder sig på sin vis i orkanens øje, 
fordi de på den ene side skal medvirke 
til at udvikle faciliteterne og trække 
flere brugere til og på den anden er 
underlagt centraladministrationens 
regneark.
 Forhenværende og nuværende 
formand, henholdsvis Jørgen Mosbæk 
og Henrik Høy-Christensen deltog i 
panelet sammen med Claus Larsen, 
der både er leder af JyllingeHallen og 
medlem af byrådet i Roskilde Kommu-
ne.

På podiet – fv. forhenvæ-
rende formand Jørgen 
Mosbæk, Claus Larsen og 
nuværende formand Hen-
rik Høy-Caspersen.



OMRÅDE 4

Midtjylland

CLAUS LARSEN
Jyllingehallen
Planetvej 35, 4040 Jyllinge
Tlf: 46 78 85 55
Mail: claus@jyllingehallen.dk

ALLAN SJØRSLEV
Leder, Fritid & Faciliteter, Kerteminde
Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde
Tlf: 65 15 15 15
Mail: asj@kerteminde.dk

JAN FREDERIKSEN
Haraldslund Vand- og Kulturhus
Kastetvej 83, 9000 Aalborg
Tlf: 99 31 67 50
Mail: jan.frederiksen@aalborg.dk

BENNY PETERSEN
Herlufmagle-Hallen
Ravnstrupvej 1, 4160 Herlufmagle
Tlf: 20 20 17 13
Mail: info@herlufmagle-hallen.dk

JØRN JUUL
Forum Horsens
Langemarksvej 53, 8700 Horsens
Tlf: 20 80 13 96
Mail: kujj@horsens.dk

OMRÅDE 1

København, Nordsjælland 
og Bornholm

OMRÅDE 3

Fyn, Sydjylland og Sønderjylland

OMRÅDE 5

Nordjylland

OMRÅDE 2

Lolland/Falster, Sydsjælland/Møn 
og Vestsjælland

B A G  O M  H I

VI VASKER DINE GULVE
INDEN VI LAKERER DEM

FRISK DIT HALGULV OP

KA GULVSERVICE
FORVENT BLOT LIDT MERE!

KLARE
LINJER

UNDGÅ
LAKBINDINGER

Vi har en specialudviklet gulvvasker med 
ekstra sug, så vi sikrer, at dine gulve er helt 

rene og tørre, inden vi lakerer dem!

Vi kigger gerne forbi, vurderer dit gulv og rådgiver dig.
Så kan vi give dig et uforpligtende tilbud på, hvad vil 

koste at få gulvet behandlet.

– det kan de fleste
forholde sig til.

Vi er et team af
professionelle hånd-
værkere med mange

års erfaring på området.

Ved at rulle lakken på
med vores metode

bevares den naturlige 
bevægelse, selv under 

store forandringer i 
luftfugtigheden.

– forvent blot lidt mere!www.ka-gulv.dk

Super tilfreds med arbejdet 
og god vejledning for 

efterfølgende vedligehold.
Brian Larsen, Arena Syd

rbejee d
ng f
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L E V E R A N D Ø R R E G I S T E R

Dankon  ekt

ADGANGSKONTROL 
OG TÆLLER

DUX Tællerfabrik – Trading
Enebærvænget 18, 
5700 Svendborg
Tlf: 40 31 11 61
Mail: info@duxtaeller.dk
www.duxtaeller.dk

BRUSEPANELER

CMA Armatur A/S
Alstrup Allé 2
8361 Hasselager
Fax: 86 28 77 68
Tlf: 86 28 77 66
www.cma-armatur.dk

Johs. Tandrup A/S
Gydevang 1, 3450 Allerød
Tlf: 48 17 22 82
E-mail: info@t-safe.com
www.t-safe.com

CTS-RÅDGIVNING

Expero ApS
Vejlsøvej 51,
8600 Silkeborg
Tlf: 61 67 42 22
E-mail: andreas@expero.dk
www.expero.dk

DAMPBAD

Saga Trim ApS/Tylø
Mileparken 30, 2730 Herlev
Fax: 38 11 48 12
Tlf: 38 11 48 11
www.sagatrim.dk

FITNESSUDSTYR

MedicSport A/S
Industriparken 25,
2750 Ballerup
Tlf: 39 55 19 97
Mail: info@medicsport.dk
www.medicsport.dk

PEDAN A/S
Københavnsvej 224, 
4600 Køge
Tlf: 56 65 64 65
www.pedan.dk

Tress A/S
Danmarksvej 34
8660 Skanderborg
Tlf: 86 52 22 00
www.tress.dk

Saga Trim ApS/Tylø
Mileparken 30, 2730 Herlev
Fax: 38 11 48 12
Tlf: 38 11 48 11
www.sagatrim.dk

GREJ

BENT BRANDT
Langdyssen 7, Lisbjerg
8200 Aarhus N
Tlf: +89 30 00 00
Mail: bb@bentbrandt.dk
www.bentbrandt.dk

GULVAFDÆKNING

Unisport Scandinavia ApS
Lejrvej 29, 3500 Værløse
Fax: 75 38 9813
Tlf: 75 38 98 11
www.unisport.com

GULVSERVICE

A.G. Sportsservice ApS
Ødumvej 5, Selling
8370 Hadsten
Tlf: 86 16 36 88
ordre@ag-sportsservice.dk
www.ag-gulvservice.dk

KA Gulvservice ApS
Teglvænget 67, 7400 Herning
Tlf: 23 67 17 28
www.ka-gulv.dk

Polisan
Gartnerivej 26,
7500 Holstebro
Tlf: 97 40 10 30
www.sportkote.dk
www.polisan-sportsgulve.dk

Ytzen Sportslakering
Helgolandsgade 38
6700 Esbjerg
Tlf: 75 15 79 00
Mail: sportslakering@ytzen.dk
www.ytzen.dk

GØDNING

DLF
Højmevej 12, 5250 Odense SV
Fax: 63 17 16 19
Tlf: 63 17 16 00
Kasper Kildevæld: 40 21 02 14
Søren Drejer: 40 21 02 13
www.dlf.dk

E. Marker A/S
Padborgvej 3, Bov
6330 Padborg
Tlf: 74 67 08 08
Fax: 74 67 08 90
www.emarker.dk

IDRÆTSUDSTYR

EURO PLAY
Industrivej 16, 6630 Rødding
Tlf: 76 36 48 22
www.europlay.dk

LML sport
Sverigesvej 12, 8700 Horsens
Fax: 86 93 22 25
Tlf: 86 93 39 22
www.lmlsport.dk

Rantzows Sport
Vitavej 71, 8300 Odder
Tlf: 71 99 83 41
Mail: info@rantzows.dk
www.rantzows.dk

Tress A/S
Danmarksvej 34
8660 Skanderborg
Tlf: 86 52 22 00
www.tress.dk

IDRÆTSBELÆGNING

Unisport Scandinavia ApS
Lejrvej 29, 3500 Værløse
Fax: 75 38 9813
Tlf: 75 38 98 11
www.unisport.com

OSCON ApS
Walgerholm 7, Jonstrup
3500 Værløse
Tlf: 20 80 84 50
www.oscon-sportsgulve.dk

Laiderz Sportsfaciliteter ApS
Fuglebækvej 2A, 1. th.
2770 Kastrup
Kontor: 32 51 07 00

KONFEKTURE OG DRIKKE-
VARER

Dankonfekt
Anelystparken 37 B, 8381 Tilst
Tlf: 8861 8383
Mail: info@dankonfekt.dk
www.dankonfekt.dk

Sügro Danmark A/S
Bugattivej 18, 7100 Vejle
Fax: 75 63 09 40
Tlf: 75 63 09 60
www.sugro.dk
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Sügro Nord
Kjeldsmarksvej 3-9
7600 Struer
Tlf: 97 85 11 00
Mail: nord@sugro.dk

Sügro Syd
Bugattivej 18, 7100 Vejle
Tlf: 73 56 16 66
Mail: syd@sugro.dk

Sügro Sjælland
Greave Main 23, 2670 Greve
Tlf: 43 99 38 10
Mail: greve@sugro.dk

KONFERENCEANLÆG

Kinovox
Marielundsvej 45 B,
2730 Herlev
Tlf: 70 22 38 11
info@kinovox.com
www.kinovox.com

KUNSTGRÆS- 
FODBOLDBANER

Laiderz Sportsfaciliteter ApS
Fuglebækvej 2A, 1. th.
2770 Kastrup
Kontor: 32 51 07 00

Unisport Scandinavia ApS
Lejrvej 29, 3500 Værløse
Fax: 75 38 9813
Tlf: 75 38 98 11
www.unisport.com

KUNSTIGE PLANTER

Hilmars ApS
Brårupgade 16, 7800 Skive
Tlf: 97 52 85 20
www.hilmars.dk

LED-BELYSNING

CO2LIGHT A/S
Gørtlervej 21, 9000 Aalborg
Tlf: 70 70 15 55
Mail: info@co2light.com
www.co2light.dk

LINJEMALING

E. Marker A/S
Padborgvej 3, Bov
6330 Padborg
Tlf: 74 67 08 08
Fax: 74 67 08 90
www.emarker.dk

Intelligent Marking
Fanøvej 2, 9800 Hjørring
Tlf: 71 999 401
Direkte: 61 692 238
www.imr.dk

Trafik og Fritid ApS
Lunderskovvej 7, Veerst
6600 Vejen
Fax: 75 38 97 95
Tlf: 75 38 99 11
www.trafik-fritid.dk

Tress A/S
Danmarksvej 34
8660 Skanderborg
Tlf: 86 52 22 00
www.tress.dk

LYDANLÆG

Ascon Trading ApS
Thorndahlsvej 3,
9200 Aalborg SV
Tlf: 98 18 50 66
www.ascon.dk

Kinovox
Marielundsvej 45 B,
2730 HerlevTlf: 70 22 38 11
info@kinovox.com
www.kinovox.com

Unico Gruppen
Søndergade 107, 6600 Vejen
Tlf: 75 36 57 79
Mail: post@unico-gruppen.dk
www.unico-gruppen.dk

MASKINER

Lindholm Maskiner a/s
Industrivej 10 A,
5492 Vissenbjerg
Tlf: 72 44 11 12
info@lindholmmaskiner.dk
www.lindholmmaskiner.dk

MESSESTANDE

Compass Fairs
Brunde Vest 17,
6230 Rødekro
www.compassfairs.dk

MESSETÆPPER

Compass Fairs
Brunde Vest 17,
6230 Rødekro
www.compassfairs.dk

MOTIONSUDSTYR

PEDAN A/S
Københavnsvej 224, 
4600 Køge
Tlf: 56 65 64 65
www.pedan.dk

Saga Trim ApS/Tylø
Mileparken 30, 2730 Herlev
Fax: 38 11 48 12
Tlf: 38 11 48 11
www.sagatrim.dk

Tress A/S
Danmarksvej 34
8660 Skanderborg
Tlf: 86 52 22 00
www.tress.dk

MULTI- OG SQUASHBANER

Unisport Scandinavia ApS
Lejrvej 29, 3500 Værløse
Fax: 75 38 9813
Tlf: 75 38 98 11
www.unisport.com

Tress A/S
Danmarksvej 34
8660 Skanderborg
Tlf: 86 52 22 00
www.tress.dk

MØBLER

Streamline ApS
Kirke Værløsevej 16,
3500 Værløse
Tlf: 44 48 00 95
www.streamline.dk

YOUR BRAND
Industrivej 16, 6630 Rødding
Tlf: 75 36 48 22
www.your-brand.dk

Zederkof A/S
Prins Christians Kvarter 28
7000 Fredericia
Tlf: 89 12 12 00
www.zederkof.dk
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Anita Rasmussen
ar@mediapunktet.dk · Tlf. 51 17 14 24

RENGØRINGSMASKINER

Curant Teknik
Egestubben 4 C,
5270 Odense N
Tlf: Finn Schmidt Holm,
53 76 76 44
Mail: adiatek@adiatek.dk
www.adiatek.dk

RULLEGRÆS

DLF
Højmevej 12, 5250 Odense SV
Fax: 63 17 16 19
Tlf: 63 17 16 00
Kasper Kildevæld: 40 21 02 14
Søren Drejer: 40 21 02 13

SAUNA

Saga Trim ApS/Tylø
Mileparken 30, 2730 Herlev
Fax: 38 11 48 12
Tlf: 38 11 48 11
www.sagatrim.dk

SCENER & TRIBUNER

Laiderz Sportsfaciliteter ApS
Fuglebækvej 2A, 1. th.
2770 Kastrup
Kontor: 32 51 07 00

Sunstill ApS
Langgade 17, Lund
8700 Horsens
Tel: 86 92 45 54
www.sunstill.dk

Unisport Scandinavia ApS
Lejrvej 29, 3500 Værløse
Fax: 75 38 9813
Tlf: 75 38 98 11
www.unisport.com

SCORINGSTAVLER

ELTIME A/S
Håndværkervangen 4,
3550 Slangerup
Fax: 47 38 01 03
Tlf: 47 38 03 03
www.eltime.dk

Tress A/S
Danmarksvej 34,
8660 Skanderborg
Tlf: 86 52 22 00
www.tress.dk

SKABE OG 
VÆRDIOPBEVARING

Promotec Scandinavia ApS
Virksundsvej 110 A,
8831 Løgstrup
Tlf: 40 45 59 95
www.promotec.dk

Tress A/S
Danmarksvej 34,
8660 Skanderborg
Tlf: 86 52 22 00
www.tress.dk

SKILTELØSNINGER

Jan Schmidt Design
Totale skilteløsninger til svøm-
me- og idrætsanlæg m.fl.
Maribovej 15, 6000 Kolding
Tlf: 75 52 45 00
Mail: post@jsr.dk
www.jsr.dk

SPORTSNET

Nørvo Sportsnet A/S
Toosholmvej 9, Nr. Vorupør
7700 Thisted
Fax: 97 93 83 94
Tlf: 97 93 84 50
www.maalnet.dk

Tress A/S
Danmarksvej 34,
8660 Skanderborg
Tlf: 86 52 22 00
www.tress.dk

SPORTSGULVE

Junckers Industrier A/S
Værftsvej 4, 4600 Køge
Tlf: 70 80 30 00
www.junckers.dk
www.junckers.com

OSCON ApS
Walgerholm 7, Jonstrup
3500 Værløse
Tlf: 20 80 84 50
www.oscon-sportsgulve.dk

Unisport Scandinavia ApS
Lejrvej 29, 3500 Værløse
Fax: 75 38 9813
Tlf: 75 38 98 11
www.unisport.com

TELEVARSLINGSANLÆG

Kinovox
Marielundsvej 45 B,
2730 Herlev
Tlf: 70 22 38 11
info@kinovox.com
www.kinovox.com

VANDBEHANDLINGS- 
LEVERANDØRER

Aqua Wellness
Fuglebækvej 2 A,
2779 Kastrup
Tlf: 29 44 65 46
www.aquawellness.dk

Krüger Aquacare
Fabriksparken 50,
2600 Glostrup
Tlf: 43 45 34 33
www.aquacare.dk

VIRKSOMHEDS- 
RÅDGIVNING

FlowbyLaiderz
Fuglebækvej 2A, 1. th.
2770 Kastrup
Kontor: 32 51 07 00
www.flowbylaiderz.dk

VVS – VAND- OG ENERGI- 
BESPARENDE LØSNINGER

CMA Armatur A/S
Alstrup Allé 2
8361 Hasselager
Fax: 86 28 77 68
Tlf: 86 28 77 66
www.cma-armatur.dk

Hope A/S
Islandsvej 1,
7100 Vejle
Tlf: 53 53 51 51
www.ho-pe.eu

Johs. Tandrup A/S
Gydevang 1, 
3450 Allerød
Tlf: 48 17 22 82
E-mail: info@t-safe.com
www.t-safe.com

FOR ANNONCER OG OPTAGELSE 
I LEVERANDØRREGISTRET – KONTAKT:



Kolding 
Fredericia 
Aabenraa 
Middelfart 
Kolding 
Arden 
Albertslund 
Holbæk 
Køln 
Århus 
Århus 
Abu Dhabi, Dubai 
Sted kommer 
Sted kommer 
Middelfart 
Sted kommer 
Sted kommer 
Sted kommer 
Sted kommer 
Køln 
Sted kommer 
La Santa 
Sted kommer 
Sted kommer 
Middelfart 
Sted kommer 

www.connectsport.dk 
 

Office Workshop 
ConnectSport Open 2019 
Cleaning Session 
Lederudvikling del 1  
Halinspektøren og bestyrelsen 
Event Workshop Vest 
Event Workshp Øst 
Workshop 
FSB Messe Sport og Fritidsmesse 
November Session 2019 
November Session 2019 
Netværkstur til Formel 1 i Abu Dhabi og Dubai 
Workshop 
Workshop 
Lederudvikling del 2 
Session 
5 dages kursus ”Vejen mod det gode liv” med Mikael Kamber 
Workshop 
Workshop 
FIBO Messe Fitness messe 
Workshop 
Netværkstur Club La Santa 
Workshop 
Workshop 
Lederudvikling del 3 
Workshop 

28. august
30. august

18. september
2. oktober
5. oktober
9. oktober

23. oktober
30. oktober

6. november
21. november
22. november
28. november
11. december

21. januar
5. februar

27. februar
2. marts

11. marts
25. marts

1. april
15. april
24. april

5. maj
27. maj

3. juni
17. juni

Dato  Tema    Sted 

Der kommer selvstændige invitationer ud til hver aktivitet. 
Ændringer kan forekomme.  

TEAM CONNECTSPORT 
Kontakt ConnectSport 
Peter Mortensen 
tel.   24 77 45 03  
e-mail info@connectsport.dk

PROG
   

RAM 
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HVAD KAN VI GØRE FOR DIG?

Jan Wagner
40 59 71 65 • jw@tress.dk

Sten Dissing Johansen
40 62 67 34 • sdj@tress.dk

Jørgen Østergaard
40 62 67 39 • jt@tress.dk

Lars Seehausen
40 62 67 38 • lls@tress.dk

Jesper Borrisholt
40 62 67 33 • jb@tress.dk

Stephan Bach
40 62 67 37 • sb@tress.dk

Johnny Jacobsen
41 62 67 77 • jja@tress.dk

Klaus Larsen
40 62 67 35 • kl@tress.dk

Martin Andersen
40 62 67 36 • mea@tress.dk

Sport og leg inspirerer og begejstrer børn og 
voksne over hele verden og er kilde til motion og 
sundhed. Med et sortiment af kvalitetsprodukter 
til mennesker i alle aldre, vil vi understøtte alle 
de positive konsekvenser af idræt, sport, leg og 
bevægelse.

Vores vigtigste opgave er, at hjælpe lige nøjagtigt dig 
med at vælge det rigtige produkt. Derfor tilbyder vi 

gratis konsulentbesøg, hvor vi vil vise dig de seneste 
nyheder samt rådgive dig i forhold til dine behov. Vi 
har altid haft et tæt forhold til vores kunder og derfor 
har vi lært en masse om, hvad der virker og hvad der 
ikke virker rundt omkring i Danmark. 

Så tøv ikke med at kontakte jeres lokale TRESS-am-
bassadør direkte eller ring til vores dygtige kolleger i 
kundeservice.

Her får du landets bedste råd og vejledning!
86 52 22 00 • www.tress.dk

GRATIS 
BESØG


