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Compass Fairs din professionelle  stand leverandør 
 der sikre dig masser af visuel effekt. 
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KO M M E N TA R

AF JØRGEN MOSBÆK
FORMAND

Der er i fremtiden brug for, at alle støtter op om 
HI's arbejde og er medlem af foreningen. 

Pas godt på branchen og på HI!

Du sidder nu med bladet: idræt·kultur· 
fritid i hænderne. Dette nummer er 
absolut det største på året, idet vores 
traditionsrige Årsmøde med Bran-

cheudstilling fylder det meste af 
bladet.
 Vi håber, du vil bruge lidt 
tid til at læse de mange 
artikler og annoncer, som 
giver et godt indblik i, hvor 

branchen er lige pt, og 
jeg håber at se dig 

i Vingsted til HI’s 
store, årlige 

træf.
 På general-
forsamlin-
gen onsdag 
den 15. 

maj kl. 9.00, 
skal der blandt 
andet vælges 
ny formand.
 Jeg har 
valgt at stoppe 

i formands-
hvervet nu, da 

mange af de store 
udfordringer, vi har 

Jeg håber, 
 vi ses i Vingsted!

haft det seneste års tid, er kommet på plads. 
Jeg tænker på den truende konflikt sidste år, 
som i allersidste øjeblik blev afværget – en 
fusion mellem FTF og LO til FH, hvor HI og de 
øvrige mindre organisationer i Forhandlings-
kartellet var skeptiske overfor, hvor det skulle 
placere os i den meget store fusion. Heldigvis 
er FH kommet godt i gang, og vi oplever, at der 
er skabt en plads i det nye, som vi kan se os 
selv i, og der bliver lyttet til vores udfordringer.
 Det har ikke været nogen hemmelighed, at 
mange af vore job i kommunerne er blevet 
sparet væk, og vi har desværre hjulpet mange 
ud af deres job. Det er min oplevelse og håb, at 
det er ved at stilne af, selv om man skal være 
forberedt på, at der er kræfter rundt i kommu-
nerne, som nærmest tror, idrætsanlæggene og 
brugerne kan passe det hele selv. Til september 
barsler Syddansk Universitet med den længe 
ventede rapport om idrætsanlæggenes drift. En 
af delrapporterne fortæller, at brugertilfredshe-
den er langt større der, hvor der er personale til 
at hjælpe, støtte og servicere brugerne end der, 
hvor alle er sparet væk. Man kan jo undre sig 
over, at der skal en universitetsafhandling til at 
indse dette – men nu kommer det på skrift!!!!
 Der er i fremtiden brug for, at alle støtter op 
om HI’s arbejde og er medlem af foreningen.
 Pas godt på branchen og på HI!
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FORSIDEN: I maj åbner Holbæk 
Sportsby dørene – vi bringer et 
smugkig.
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BIOCIRCUIT™ 30 MINUTTERS
 EFFEKTIV TRÆNING

Et login og du er igang! Træn på under 30 minutter og opnå præcis det fitnessmål, du ønsker. BIOCIRCUIT™ har fem sikre 
træningsprogrammer, der indstilles individuelt til brugerens fitnessmål og behov. BIOCIRCUIT™ tilbyder effektiv cirkeltræ-
ning med andre, med mulighed for individuelt fokus på f.eks. vægttab, styrke, udholdenhed, tonede muskler eller kondition. 
BIOCIRCUIT™ er hurtig og effektiv træning, der altid er klar til dig, når du er parat. Kontakt os på tlf. 56 65 64 65 eller læs 
mere på www.pedan.dk

 

 

Scan og oplev
BIOCIRCUIT™

Vil du høre mere om BIOCIRCUIT og andre løsninger fra Technogym?
Besøg os på Brancheudstillingen “Idræt, Kultur & Fritid” i Vingsted 14. maj 2019.

Du finder os på stand Nr. 74 A.
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M I L J Ø

Med de store Green Key-mærkede hoteller i 
umiddelbar nærhed lå det lige til højrebenet at 
certificere Nyborg Idræts- & Fritidscenter efter 
Green Key. Center og hoteller samarbejder 

gerne i forbindelse med større arrangementer – det være 
sig konferencer på hotellerne eller stævner i centret – eller 
i Skovparkhallen eller Nyborg Hallerne. De første sonde-
ringer indledtes i 2012, men først efter en gennemgående 
renovering i årene derefter følte man sig rigtig parat. I 2017 
modtog centerleder Keld Arentoft sit første diplom.
 Nu er Green Key blevet til Green Sport Facility, og netop 
i januar lykkedes det at forny certificeringen. Centerleder 
Keld Arentoft benyttede lejligheden til at fortælle den loka-
le verdenspresse om, at Nyborg Idræts- & Fritidscenter er 
den eneste idrætsinstitution på Fyn, der er certificeret efter 
– ikke Green Key-, men Green Sport Facility-standarden. 
Udgangspunktet var en pressemeddelelse, som sekretaria-
tet bag Green Sport Facility har udsendt i forbindelse med 
”udflytningen” af idrætsanlæggene til deres egen ordning. 
Det blev til en flot helside i Lokalavisen Nyborg – en vigtig 
markering både over for brugerne og den brede offentlig-
hed.
 »Vi er rigtig glade for at have opfyldt kravene endnu en 
gang. At være certificeret passer godt ind i Nyborg Kommu-

Nyborg tænker i 
Green Sport Facility

Nyborg Idræts- & Fritidscenter benyttede hamskiftet fra 
Green Key til Green Sport Facility til at fortælle om certifi-
ceringen i den lokale presse.

nes miljøpolitik og med de strandhoteller, der ligger lige 
omkring os,« fortæller Keld Arentoft og henviser dermed til 
blandt andre Hotel Nyborg Strand og Hotel Hesselet kun få 
kilometer fra idrætscentret på Storebæltsvej.

Eneste på Fyn
I Nyborg har man arbejdet med begrebet bæredygtighed 
helt siden 2010. Green Key – og altså nu Green Sport 
Facility – har været tænkt ind i renoveringen fra 2012 og 
frem – og nu i den 27 millioner kroner dyre fornyelse af 
svømme- og badelandet: Her er etableret sensorer på lys, 
tidsbegrænsning på vandforbrug, og der er opstillet tre 
typer affaldscontainere til, at publikum selv kan sortere sit 
affald.
 »Vi slår meget på, at vi er den eneste idrætsinstitution 
på Fyn, der er certificeret,« tilføjer Keld Arentoft.
 Under samme paraply drives foruden Nyborg Idræts- & 
Fritidscenter Skovparkhallen og Nyborg Hallerne. Centret 
er selvejende, men har en driftsoverenskomst med Nyborg 
Kommune. Blandt faciliteterne er både inden- og uden-
dørs 20/40-haller, caféteria i både Idrætscentret og Nyborg 
Hallerne, det nævnte svømme- og badeland samt diverse 
stadionbaner og en enkelt kunstgræsbane. I alt beskæfti-
ges her 40 medarbejdere, inklusive livreddere.              n
 

Keld Arentoft, centerleder i 
Nyborg, glæder sig over at 
kunne leve op til sin kommu-
nes grønne profil.
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NorthStaraps

P R O F E S S I O N E L  L Y D  &  B I L L E D E

Farum Hovedgade 53-55 · 3520 Farum
Tlf. 4495 0662 · www.northstar-aps.dk

NorthStar leverer topresultat hver gang
- når lyd og billede skal være en oplevelse

Mød os på 
Brancheudstillingen

14. maj 2019

Stand 75

Totalløsninger af lyd og billede til sports- og svømmehaller og stadions
God lyd i sports-, svømmehaller og stadions er ikke en selvfølge. Design og materialevalg har stor indflydelse på akustikken. 
Med LED storskærme på væg eller som kube sikrer vi en total skærmløsning, så hallens tilskuere ikke går glip af noget 
- uanset om det er live video, reklamer eller scoreboard.

NorthStar har stor ekspertise med totalløsninger af lyd og billede til haller og stadions, og vi leverer kun skræddersyede
AV-løsninger, der teknisk og økonomisk passer til dine ønsker og behov.

Få et uforbindende tilbud. Kontakt os på 4495 0662 - eller besøg os på Stand 75 på Brancheudstillingen.
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Efter internationalt forbillede grundlagde et antal 
ildsjæle blandt de tekniske skoler og arbejdsmar-
kedets organisationer for nogle år siden danmarks-
mesterskaberne i håndværk – DM i Skills. Baggrun-

den var, at tilgangen til erhvervsuddannelserne var stødt 
dalende, og at uddannelserne mistede prestige i forhold til 
de såkaldt højere uddannelser.
 Men tænk, om man kunne blive danmarksmester i sit 
fag?
 De første skills-mesterskaber i 2011 blev henlagt til 
Odense, og siden har de været arrangeret i København, 
Aarhus, Aalborg, Fredericia og Herning. I år var værtsbyen 
for første gang Næstved. Det har nemlig stor betydning, at 

Sådan huser man 
51.500 gæster

Næstved har i år været værtsby for 
danmarksmesterskaberne i håndværk – DM 
i Skills. Kom med om bag kulisserne!

S TÆ V N E R

AF ADAM PADE

mesterskaberne henlægges til landets forskellige regioner, 
så skoleelever i hele landet når at opleve dem. 
 DM i Skills er konkurrencer blandt vinderne af skole- og 
regionsmesterskaberne inden for mere end 40 håndværks-
fag – fra konditor til maler, fra frisør til blomsterbinder 
– og afholdes over tre dage. Dermed dyster mere end 300 
unge om mesterskabstitlerne. Mesterskaberne trækker 
typisk mellem 40.000 og 60.000 besøgende og omfatter 
desuden afholdelse af mesterskaber-for-sjov blandt 
landets 8. klasser, den såkaldte Skills-stafet. Herudover 
har skoler og uddannelsesinstitutioner deres egne stande, 
ligesom sponsorer og andre leverandører udstiller. Altså et 
gigantisk arrangement, der turde være lidt af en udfordring 
i ethvert af de kongres- eller idrætscentre, som mesterska-
berne henlægges til.
 Men det har været til at bære, fornemmer man på direk-
tør Jakob Brixvold i Arena Næstved.

Lokal planlægning
»Der har været nedsat en styregruppe og et lokalt Skills-se-
kretariat, der har varetaget planlægning og gennemfø-
relse. For os har der væsentligst været tale om en stor 
udlejningsopgave med, hvad der hører sig til af ansvar for 
installationer, den basale rengøring med videre. Og så står 
vi for food&beverage-afdelingen. Men det har meget været 
spændende at være en del af,« siger Jakob Brixvold, der 
har roser til den bagvedliggende organisation for et højt 
mål af professionalisme. Han har selv siddet i styregruppen 
sammen med andre lokale aktører, der har medvirket til at 
skabe rammerne om DM i Skills.
 Bag mesterskaberne står foreningen SkillsDenmark, 
der igen er en underafdeling af Worldskills; en verdensom-
spændende organisation, der har arrangeret internationale 
mesterskaber helt siden 1951. Mesterskaberne afholdes i 
forskellige verdensdele og finder sted hvert andet år.

Ovenfor: Et 
vue ud over 
Skills-"byen" 
med Arena Næst-
ved til højre og 
de enorme telte 
mod venstre. 
Nedenfor: 51.500 
skoleelever og 
deres familier 
valfartede til 
Næstved i starten 
af april.



Mød os på stand 34A

GroGreen® 
Camel Bag
Stærk vandingspose til 
nyplantede træer

Vingsted 2019
Se og mærk vores nye GroGreen® Camel Bag 
vandingspose til nyplantede træer, der sikre 
overlevelse og trivsel for de nyopsatte træer. 
God kvalitet til en overraskende spændende pris.

Vi er stadig rigtig gode til banemaling - både med 
og uden GPS – hør mere om seneste tiltag.

Hos E. Marker er vi specialister i gødning og 
plejemidler til græs og planter - også til grønne 
klimakommuner. 

Samtidig er vi leverandør af den, ifølge Engelske 
STRI, stærkeste rajgræs blanding der findes på 
markedet. 

KORT OG GODT – benyt dig af lejligheden til en 
faglig snak og et godt tilbud.

Jan Kjær Rasmussen
jan@emarker.dk
+45 30 55 26 78

Bjarne Palsov
bjarne@emarker.dk

+45 40 17 72 22

Vingsted annonce.indd   1 29-03-2019   14:44:53
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 Det er værtsbyen, der har hele det praktiske ansvar for 
gennemførelsen af mesterskaberne. Allerede for mere 
end to år siden etableredes et lokalt skills-sekretariat i 
kommunalt regi med Pia Hegner som leder; Pia Hegner har 
i forskellige funktioner været knyttet til både DM i Skills og 
den danske deltagelse i verdensmesterskaberne igennem 
mere end 20 år.

Budget på 12 millioner
»Næstved Kommune har stillet med et budget på 10 millio-
ner kroner, og Skillsdenmark har spædet til med yderligere 
to. Og sør’me, om vi ikke overholder budgettet!« fortæller 
en forpustet Pia Hegner ganske få dage før mesterskaber-
nes afholdelse.
 Sekretariatet har egenhændigt stået for udbud af 
entrepriser på teltleje, vand-, varme- og elforsyning, for 
markedsføringen af arrangementet over for skolerne og 
offentligheden og for planlægningen af en ikke helt enkel 
infrastruktur:
 Langt den overvejende del af konkurrencearealet er 
nemlig henlagt til to gigantiske telte på henholdsvis 125 
x 60 meter og 172 x 30 meter, hvilket tilsammen giver 
omkring 13.000 kvadratmeter. Det samlede pladsbehov 
er på 18.000 kvadratmeter. Det har betydet, at parkering 
ved Arena Næstved er no-go under konkurrencedagene. I 
stedet henvistes de forhåbentlig mange busser (med skole-
børn) til Næstveds gamle kaserneareal, og de forhåbentlig 
endnu flere personbiler (med håbefulde forældre) til et 
areal, der almindeligvis anvendes til arrangementer som 

Grøn Koncert, og hertil lånes et antal parkeringspladser af 
Næstved Storcenter. Transporten fra parkeringen til Arena 
Næstved er foregået med shuttlebusser.

46 oliefyr
Der har været indforskrevet et antal generatorer, der har 
skullet strømforsyne teltene og supplere strømforsyningen 
i Arena Næstved. Dertil har 46 oliefyr sørget for varme i 
teltene; telte, der i parentes bemærket ikke skal forveksles 
med selv de største partytelte: Eksempelvis er en teltpløk 
ca. 50 gange større end, hvad man almindeligvis forestiller 
sig en teltpløk.
 »Man kan sige, at der har været tale om ét stort pilot-
projekt, der skal vise, om og hvordan det kan lade sig gøre 
at afvikle et så stort arrangement i en by, der rent faktisk 
ikke har kapaciteten til det. For det er jo ikke kun i Aarhus 
eller København, at den er gal med tilgangen til erhvervs-
uddannelserne; det gælder hele landet,« understreger Pia 
Hegner.
 Næstved Kommune tog sin rolle som værtsby særdeles 
alvorligt. I ugerne op til mesterskaberne har trafikanterne 
mødt store modeller af værktøj i gaderne, ligesom der ved 
stationen har været opstillet et nedtællingsur.
 »Rigtig mange kræfter – fra SKP-elever på teknisk skole 
til en forening af seniorer, fra Næstveds Vej og Park til kom-
munens kommunikationsafdeling – har været involveret 
i det her – den største begivenhed i Næstveds historie,« 
lyder det fra Pia Hegner.

n

Skal der mures - bli-
ver der muret, og dét 
på tid. De tunge fag 
havde Arena Næst-
veds p-areal som 
gulv.

Arena og hal – her 
hallen – var inddraget 
til skillsbrug. Trods 43 
konkurrencefag var der 
fin gangplads.
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Ole Slott
2080 8450

Ernst Pedersen
2564 8450

OSCON ApS
Walgerholm 7, 3500 Værløse - info@oscon.eu - www.oscon-sportsgulve.dk - Telefon: 4432 8450

Professionelle 
SportsgulveSportsgulve

OSCON
udstiller på HI messen 

den 14. maj 2019, 
stand nr. 23.

Hedehushallen – PRO III + massiv HeveaStenhus Gymnasium og HF – COMB III + Ask LamelBredstrup-Pjedsted –  PU 4+2 mm renoveringsgulv

Som sportsgulvsentreprenør tilbyder vi 
markedets bredeste program i sportsgulve, 
herunder renoveringsgulve og demonterbare 
gulve.

Vælg mellem belægninger i træ, lamel, PU, 
sportsvinyl og linoleum. I alt mere end 30 
egen-udviklede konstruktioner, inkl. Flexi-
Pro undergulv. Alle gulve er testet og god-
kendt iht. EN 14904; normen for sportsgulve.

Komplette leverancer i højeste kvalitet til 
danske og udenlandske projekter; med løs-
ninger i alt fra motionsgymnastik til basket-
ball og håndbold på professionelt plan.

Få kompetent rådgivning og skarp styring i  
hele byggesagsforløbet.

Rengørings- & vedligeholdelsesprogram.
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Virker fælles ejendomsdrift fremmedgørende for både 
medarbejdere og brugere? Eller kan der være noget 
positivt at hente for alle parter? Det varierer formentlig 
fra sted til sted. I Tårnby har de med succes udviklet en 
”fælles ejendomsdrift 2.0”.

FÆLLES 
EJENDOMSDRIFT, 
VERSION 2.0

Pizza snack
Prøv de 4 spændende varianter

Mød os på 
stand: 1A, på 
halinspektør-

messen

• Chicken Fajita
• Mozzarella & Pesto

• Ham & Cheese
• Salami

Finlandsvej 16 | DK-6100 Haderslev | 74 53 43 55 | www.denconfoods.com

• Pakket enkeltvis i bagepose
• Fremstillet af kvalitets råvarer
• Masser af lækkert fyld
• Let at spise på farten
• Tåler varmeholdelse

Pakning:
30 x 125g, 

pr. kolli

D R I F T

Faktisk kan der både komme gladere brugere, mere 
velmotiverede medarbejdere og bedre udnyttelse af 
de eksisterende ressourcer ud af at drive kommu-
nale anlæg og ejendomme under én og samme 

hat. Enheds-, fælles- eller helhedsdrift behøver ikke i sig at 
være en negativ ting.
 Driftleder for Idræt-Uddannelse-Pleje i Tårnby Kommu-
ne, Jørgen Panduro, lader sig provokere en smule af artik-
len i idræt·kultur·fritid #159 om nogle af konsekvenserne af, 
at driften af de kommunale bygninger og lægges sammen. 

I artiklen udtrykker HI’s formand kritik af, at ledernes 
ledelsesrum indsnævres, og at det til stadighed skorter på 
efteruddannelse af lederne. Desuden forringes servicen 
over for brugerne, blandt andet fordi man mister nærhed.

Væk fra centralisering
Men det er ikke et billede, man kan genkende i Tårnby; 
tværtimod. I Tårnby har man siden 2015 udviklet på en 
art ”Fælles ejendomsdrift 2.0”, hvis bærende princip er et 
helhedssyn på rengøring og vedligeholdelse af anlæg og 

AF ADAM PADE



bygninger – lige fra folkeskoler og plejecentre til idrætsan-
læg og veje. Frem for at de respektive rengørings-, og park- 
og vejfolk og så fremdeles var placeret i hver deres enhed, 
arbejder de nu sammen om drift og vedligeholdelse med 
i alt 29 teamkoordinatorer som ankermænd. Teamkoor-
dinatorerne – vor tids halinspektører – er knyttet til de 
respektive anlæg og institutioner.
 Driften er samlet i kommunens tekniske forvaltning, 
der har opdelt den i tre enheder med hver deres driftleder: 
Henholdsvis Idræt-Uddannelse-Pleje, Vej-Park-Institutioner 
og Kultur-Fritid.
 Idrætsområdet er fordelt på to af enhederne: De ”våde” 
områder så som svømmehaller og skøjtehal hører under 
Kultur-Fritid, mens de ”tørre områder” som idrætshaller og 
boldbaner hører hjemme i Idræt-Uddannelse-Pleje. Team-
koordinatorerne refererer til deres områdeledere, der igen 
refererer til hver enheds driftleder. Teamkoordinatorerne 
leder selv rengøring og vedligeholdelsen af de udendørs 
arealer.

Kan se, de gør en forskel
»Målsætningen var at få fokus på helheden i driften til gavn 
for alle parter ved blandt andet at give medarbejderne 
større indflydelse gennem ansvar og inddragelse. Indførel-
sen af teamkoordinatorer betyder, at ressourcerne ledes 
derhen, hvor der er behov for dem, og hvor medarbejderne 
kan se, at de gør en forskel – i modsætning til før, hvor man 
arbejdede efter fastlagte skemaer uden større skelen til 
de konkrete behov ude på anlæggene. Målet var også at 
komme tættere på brugerne og i klarere dialog med dem 
om, hvad de har behov for med respekt for de økonomiske 
og personalemæssige rammer.
 Jørgen Panduro er her fire år efter organisationsændrin-
gen ikke i tvivl om, at helhedsdrift-modellen er en succes:

Uændret økonomi
»Helhedsdriften har betydet, at mange arbejdsprocedurer 
er blevet forbedret, personalet udviser mere ansvar og 
bidrager i større grad til løsninger. Vi har kun oplevet en 
positiv synergieffekt af, at forskellige personalegrupper nu 
arbejder sammen om den enkelte ejendom. Og brugerne 
oplever faktisk, at anlæggene har fået et løft gennem mere 
effektiv rengøring, mere effektiv ledelse og ikke mindst en 
større brugerinddragelse, fordi brugerne kan komme i di-
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 Helhedsdriften har 
betydet, at mange arbejds-
procedurer er blevet forbed-
ret, personalet udviser mere 
ansvar og bidrager i større 
grad til løsninger.

– Jørgen Panduro

I Tårnby bygger ejendoms-
driften på et helhedssyn på 
bygninger og ydelser, og det 
virker, konstaterer driftleder 
Jørgen Panduro.
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Kupan Hal-, Svømmebad-, Pool- og Spa Kvalitets-produkter
udført i HPL højtrykslaminat og udviklet til våd- og personale områder 

rekte dialog med teamkoordinatorerne ude på stederne,« 
konstaterer han.

Med på første hold
Endelig understreger han, at organisationsændringen ikke 
har ændret på økonomien: Bevillingerne er de samme. 
Normeringerne er de samme. Man får bare mere ud af det 
alt sammen.
 Jørgen Panduro kan heller ikke genkende, at efterud-
dannelse er en mangelvare.
 »I Tårnby Kommune har man hele tiden været bevidst om, 
at uddannelse er et afgørende fokusområde. Allerede i 2010 
startede man diplomlederuddannelser op til kommunens 
ledere. Det har kørt siden, og driftlederne af idrætsanlæggene 
var med på første hold. Hos os er ledelseskompetence ikke 
nogen mangel eller udfordring,« fastslår Jørgen Panduro.
 Men mange steder hører vi, at fælles ejendomsdrift virker 
fremmedgørende for både medarbejdere og klubber; at 
nærheden forsvinder, og at serviceniveauet forringes?

 »Om fælles ejendomsdrift er en succes, afhænger nok af 
flere faktorer: Måske anlæggenes betydning for lokalom-
rådet, mængden og omfanget af brugere, og om der er 
tale om større eller mindre bysamfund,« vurderer Jørgen 
Panduro, der dermed ikke vil afvise, at fælles ejendomsdrift 
kan være et problem nogle steder.

Fjerner ressourcer
Omvendt vil HI’s formand, Jørgen Mosbæk, ikke afvise, 
at fælles ejendomsdrift kan være en fin ting – i hvert fald i 
Tårnby. Men det kan så afgjort også forholde sig anderle-
des.
 »Med fælles ejendomsdrift fjerner man typisk ledelses-
ressourcer ude på anlæggene og samler dem i en persona-
lebank. Denne trækkes der så ressourcer ud fra til at løse 
opgaver forbundet med driften. Heri ligger, at man fjerner 
kontakten til aktiviteten – kontakten til frivillige og brugere 
i klubber og foreninger. Det er ulykkeligt, når det nu er så-
dan, at aktiviteten i en hal og driften af en hal er hinandens 
forudsætninger,« siger Jørgen Mosbæk og tilføjer: »Det 
handler jo ikke om, at vi gerne vil have, at der sidder nogen 
og ser på, at vi dyrker idræt. Men det må heller være sådan, 
at man skal sende en SMS til et anonymt telefonnummer 
om tre defekte stole, og så sker der bare ingenting.«
 Jørgen Mosbæk ser flere triste effekter af den kommu-
nale centralisering:

Slår ildsjælene ihjel
»Det forlanges i stigende grad, at brugerne servicerer sig 
selv. Dermed trækkes der voldsomt store veksler på de 
frivillige i klubber og foreninger. Samtidig som vi hylder 
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 Fælles ejendomsdrift kan være fin, 
men jeg er bekymret over, at der i stigende 
grad anlægges en regnearkstilgang, hvor 
mennesker og ressourcer deles op i skemaer 
uden skelen til, hvordan virkeligheden ser ud.

– Jørgen Mosbæk
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frivilligheden, så slår vi ildsjælene ihjel. Som frivillig bliver 
man demotiveret,« lyder det fra formandskontoret.
 Jørgen Mosbæk nævner herudover eksempler på andre 
uhensigtsmæssigheder – eksempelvis at alle indkøb skal 
ske gennem fælleskommunale indkøbsaftaler, måske 
med leverandører, der bare ikke kan levere, hvad haller og 

Let at bruge Fleksibelt og 
flytbart

Mulighed for 
integration

Årets nyhed 
2018

Få nemt overblik over dine data

Kom og besøg vores stand, når vi fra Hallmonitor igen i år vil være 
repræsenteret til Brancheudstillingen 

d. 14 maj 2019. 

www.hallmonitor.dk kontakt@hallmonitor.dk70 26 62 63
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anlæg har brug for.  »Fælles ejendomsdrift kan være fin, 
men jeg er bekymret over, at der i stigende grad anlægges 
en regnearkstilgang, hvor mennesker og ressourcer deles 
op i skemaer uden skelen til, hvordan virkeligheden ser ud, 
og hvilke behov der er ude på anlæggene.«
 Læs også side 22.                  n

HI-formand Jørgen 
Mosbæks væsentligste 
anke mod samlet ejen-
domsdrift er, at man 
typisk fjerner ledel-
sesressourcer ude på 
anlæggene og samler 
dem i en personale-
bank. Heri ligger, at 
man fjerner kontakten 
til aktiviteten, lyder 
det.
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Når logoet for Green Sport Facility er rundt, 
så er det fordi, det skal signalere sammen-
hold. Den grønne cirkel kan meget vel 
signalere et grønt baneanlæg – foruden 
naturligvis miljø.
 Mikal Holst fra sekretariatet bag Green 
Key – der igen ligger under HORESTA – var 
blandt indlederne, da anlæg og haller 
tilsluttet Green Sport Facility mødtes til en 
markedsføringsdag den 5. marts med Ishøj 
Idræts & Fritidscenter som ramme. Her 
udveksledes erfaringer om, hvordan man 
benytter certificeringsordningen som led i 
promoveringen af ens eget anlæg.
 Gennemgangen omfattede alle de nye 
logoer, herunder mulighederne for at få 
udført skilte til ens anlæg.
 Første indleder var Kjeld Arentoft fra 
Nyborg Idræts- og Fritidscenter. Han 
berettede, hvordan han havde benyttet 
gencertificeringen som en fin mulighed for 
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   Grøn
inspirationsdag

"Nudging" er et spændende 
redskab til at påvirke folks adfærd 
— som for eksempel at huske at 
bruge affaldsspandene.

at sprede budskabet (læs historien side 6).
 Gæst var også Benny Rasmussen, Hold 
Danmark Rent, der redegjorde for fondens 
analyser af adfærd i natur og by – analyser, 
der også kan nyttiggøres i specifikke bran-
cher. Han orienterede om et af de nyeste 
adfærdsbegreber – nudging – der på en 
underspillet måde skal påvirke menneskers 
valg af adfærd.
 Forudsætningen for, at nudging virker, 
er, at der fra starten er så pænt og rydde-
ligt, som man gerne vil have det. Så ryd 
op, gør rent og vedligehold områderne, 
inden du begynder at anvende nudging. 
Et eksempel på nudging er at foretage 
rengøring, mens publikum er tilstede – eller 
placér affaldsspande så tæt på personens 
bevægelsesretning som muligt. Det kan 
også være så enkelt som at iklæde skralde-
spande nogle skrappe signalfarver.

n

Benny Rasmussen 
fra Hold Danmark 
Rent introducerede 
til begrebet nudging 
under Greensport 
Facilitys markedsfø-
rings- og inspirati-
onsdag i marts.

FOTO: ANITA PRIMDAHL
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Dér holder den jo – den blå Ford A, årgang 1929. 
Man har hørt om den, når man har været sammen 
med dens ejer. Om dén – og måske om vinstok-
kene ude bagved, om ”slyngelstuen”, hvor her kan 

spilles musik – og i det hele taget om, at her skulle være 
højt til loftet herude.
 Og det passer alt sammen. Vi er nået ud i formandens 
private revir – ude i det åbne land ved landsbyen Højelse 
midt mellem Solrød Strand og Køge.
 Eller snarere … den afgående formands revir.
 »Vi skal nok rejse noget mere. Spænde campingvognen 
bag på bilen og køre lidt ud. Så er her jo rigeligt at passe 
her – foruden sommerhuset i Nykøbing Sjælland. Vi vil 
også gerne være noget for vores i alt syv børnebørn. Og 
måske skal der være tid til at falde en smule for idrætslivets 
fristelser. Susanne? Ja, hun er blevet bidt af en bogorm, og 
så skal hun have tid til at male noget mere.«
 Vi er på markvandring hos nu afgående formand for HI, 
Jørgen Mosbæk (64), tidligere halinspektør, musikskole-
mand og folkeskolelærer. Og til alle tider foreningsmenne-
ske.
 Efter 19 år som formand for HI, heraf 10 som fuldtids-
arbejdende, finder han tiden inde til at takke af. Og efter 
afsluttet markvandring er man ikke i tvivl: Her er lagt op til 
mange års praktiske studier i livskvalitet.

Man gør jo status
Man gør jo status, når man sådan afslutter noget.
 »Der er sket en kæmpe udvikling i branchen gennem 
de samlet set 30 år, jeg har været med. Først og fremmest 
fra mand-konehaller til anlæg, der er mere centralt styret. 
Det har selvfølgelig betydet en vis økonomisk effektivi-
sering. Men det har også betydet, at den sociale ramme, 
som mand og kone skabte om brugerne og aktiviteterne i 
hallen, tildels er sat over styr,« indleder Jørgen Mosbæk.
 Når det gælder det rent organisatoriske, glæder han 
sig over, at det er lykkedes at opbygge og fastholde HI’s 
uforholdsmæssigt store indflydelse i det kommunale 
forhandlingsfællesskab. Her har HI haft formandsposten i 
Forhandlingskartellet – en alliance af ni organisationer – 
helt fra 2004. Den centrale placering – tæt ved ”magtens 
centrum” – har betydet, at HI har kunnet skabe overens-
komstresultater på samme niveau som de store organisati-
oner, herunder selv aftale en række centrale vilkår.
 »Det er egentlig godt gået, når antallet af vores kommu-
nalt ansatte medlemmer kun er på godt 200,« reflekterer 
Jørgen Mosbæk.
 Og så er der pensionsaftalen:

Efter 19 år som formand for HI takker Jørgen 
Mosbæk af under generalforsamlingen i maj. 
Men der venter øjensynligt ikke noget kedeligt 
pensionistliv herefter.

TID TIL AT SÆTTE 
PUNKTUM.
  ELLER KOLON

A F S K E D

 »Jeg er umådelig tilfreds med, at det lykkedes os som 
nogle af de første inden for det offentlige område os at 
indgå en aftale om pension for vores medlemmer. Men det 
har været et langt, sejt træk at få satsen op. Vi startede med 
2,4 procent i 1989; i dag hedder den 17,46,« siger Jørgen 
Mosbæk, der betegner det som skidt, at helt op imod en 
tredjedel af de danske lønmodtagere ikke har en pensi-
onsaftale: »Det bliver jo det sociale system, der må tage 
følgerne, når den tid kommer.«
 På det mere faglige plan?
 »– Så er jeg rigtig glad for, at vi fik institueret erhvervs-
livredderprøven. Vi ville gerne have gjort den til et lovkrav, 
men det var næsten ligeså godt, at den daværende justits-
minister – det var Frank Jensen – skrev ud til politikred-
sene og henstillede til, at livredderne skulle have bestået 
prøven.«
 Erhvervslivredderprøven fulgte, efter at Jørgen Mosbæk 
sammen med blandt andre Dansk Svømmeunion udvik-
lede en livredderuddannelse. Når man fornemmer, det er 
vigtigt, skyldes det en personlig, tragisk oplevelse under 
tiden i Vestbadet: En ung mand omkom, og hverken to 
unge livreddere eller en tilstedeværende læge kunne gøre 
fra eller til. Da stod det ham klart, at livredderen også i en 
svømmehal skulle opkvalificeres – også selv om det viste 
sig, at den omkomne døde på grund af en hjertefejl; ikke 
på grund af ringe badesikkerhed i Vestbadet.
 – Og endnu er milepælen ikke passeret, men der er lagt 
en smule op til den: At indgå i alliance med beslægtede 
organisationer med henblik på at udnytte fælles ressour-
cer bedre. Således pågår overvejelser om at samle HI, Det 
Offentlige Beredskabs Landsforening og Dansk Formands-
forening i ét sekretariat. Alle tre er de en del af Forhand-
lingskartellet.

Brugere burde være bekymrede
Ét er, hvad der lykkedes. Hvad ville du godt have nået?
 »Det ærgrer mig, at vi ikke er bedre til at samarbejde 
i branchen. Brugerne burde være bekymrede over den 
stigende udbredelse af regnearket som styringsredskab. Vi 
burde være bedre til sammen at lægge pres på det politi-
ske system,« fastslår Jørgen Mosbæk.
 Og dét i en tid, hvor driften af de lokale haller og idræts-
anlæg i stigende grad samles i store enheder, der kan om-
fatte alle kommunens bygninger – fra rådhus til plejehjem.
 Hvad har ellers drevet dig – sådan igennem årene?
 »Jeg er nok opdraget til, at man skal hjælpe andre. Og 
så har jeg altid gerne villet stå op for ”den lille mand”. Men 
det er bestemt også muligheden for at præge en udvikling 

TEKST OG FOTO: ADAM PADE



Der er sket en 
kæmpe udvikling i 
branchen gennem 
de samlet set 30 år, 
jeg har været med. 
Først og fremmest 
fra mand-konehal-
ler til anlæg, der er 
mere centralt sty-
ret. Det har selvføl-
gelig betydet en vis 
økonomisk effek-
tivisering. Men det 
har også betydet, at 
den sociale ramme, 
som mand og kone 
skabte om brugerne 
og aktiviteterne i 
hallen, tildels er sat 
over styr.

– Jørgen Mosbæk

Et kært eje: Jørgen Mosbæks vogn-
park omfatter den dybblå Ford 
A, årgang 1929. Og den er altid 
køreklar.
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og tage del i en masse spændende netværk, der har bety-
det noget.«
 Dit forenings-gen har aldrig fristet dig til at gå ind i parti-
politik?
 »Jeg har aldrig været medlem af et politisk parti. Så 
bliver man sat i bås, og det ville jeg have svært ved. Jeg vil 
hellere slås for en faglig sag på denne her side af bordet.«

Opvæksten i Hjortespring
Jørgen Mosbæk er vokset op i Hjortespring ved Køben-
havn. I hans drengeår kunne man typisk vælge imellem at 
gå til spejder eller til fodbold. En noget isafkølet første dag 
som spejder blev også Jørgens sidste, og valget faldt på 
fodbolden. Det blev hurtigt til et engagement i idrætsfor-
eningen Hjorten, der dengang i midten af 60’erne bestod 
af 25 medlemmer. Her vaktes foreningsgenet. Jørgen 
blev ungdomstræner og senere formand. Igennem årene 
voksede medlemstallet til 1.100, og der blev snart spillet 
håndbold og squash og dyrket andre sportsgrene.
 Men lærergerningen da?
 »Jeg vidste allerede i 5. klasse, at jeg ville være skolelæ-
rer. Jeg kunne lide at gå i skole, og jeg så måske lidt op til 
den autoritet, læreren repræsenterede,« fortæller Jørgen.

 Han holdt fast i sin beslutning skoletiden igennem og 
kom ind på seminariet i 1974 og virkede som lærer helt 
frem til 1987.
 Så skiftede han spor.
 »Måske var tiden inde til at viske tavlen ren. Og da en 
bekendt opfordrede mig til at søge stillingen som halin-
spektør i Herlev, sprang jeg til. Idrætsinteressen havde 
jeg så afgjort stadig – særlig fodbold,« fortæller Jørgen 
Mosbæk om, hvad der må være hans største, personlige 
milepæl.
 Som det foreningsmenneske, han var og er, var han 
ikke sen til at melde sig ind i HI, hvor man fra begyndelsen 
havde øje for hans måde at engagere sig på. Allerede i 1989 
blev han udnævnt til østforhandler og varetog blandt andet 
personalesager rundt om i hele Østdanmark, Bornholm 
inklusive.
 »Det var nyt for mig at møde de selvejende haller – at 
komme uden for den kommunale verden. Og der var 
meget at komme efter. Det er der stadig« fastslår han: »Selv 
om vi i alle årene har kæmpet for bedre ansættelsesvilkår 
i de selvejende institutioner, så er der endnu meget at 
komme efter.
 Det ene hverv tog det andet; i 2000 blev han formand. 
Fem år tidligere var han tiltrådt i Vestbadet i Glostrup.

På fuld tid
En højt skattet, faglig medarbejder i HI siden 2000, senere 
sekretariatsleder, Steen Engelund, valgte at søge andre 
græsgange i 2009. Da det igennem årene var blevet svæ-
rere at forene formandshvervet med et ledelsesansvar for 
de 40-50 medarbejdere i Vestbadet, og da vi netop havde 
fornyet Vestbadet for 55 millioner kroner, var tiden måske 
inde til at beslutte: HI på heltid – Eller Vestbadet.
 Bestyrelsen mente, det skulle være HI, og sådan blev 
Jørgen Mosbæk fuldtidsarbejdende formand for HI. 
Dermed var der nu også tid til at fortsætte arbejdet på at 
placere HI højest muligt i det kommunale, faglige hierarki; 
en placering, der er fastholdt efter indfasningen af FH.
 »Med et fornuftigt overenskomstresultat i 2018, med to 
år til næste overenskomstrunde og med indplaceringen af 
HI i fusionen mellem LO og FTF, så synes jeg, det er et fint 
tidspunkt at stoppe som formand – her er ro på lige nu.«
 Mission completed, konkluderer han. Et godt tidspunkt 
at sætte punktum. Men efter endt besigtigelse af ”staldene” 
– de fritliggende otte tønder land med tilliggende bygning-
er – lyder det snarere som et kolon.                 n

Der er sket noget med kommunerne 
igennem de seneste tre år. Som om kom-
munalreformen fra 2007 først har nået 
kultur- og fritidsområdet nu.
 »Man har reformeret i kommunerne 
oppefra og ned, og nu er man så nået 
til vores område. Fritids- og kulturlivet 
er nødlidende mange steder på grund 
af besparelser og rationaliseringer. 
Medarbejdere betragtes som en om-
kostning, ikke som en ressource. Og den 
kommunale styring domineres af en 
regnearkstilgang,« konstaterer Jørgen 
Mosbæk, der kalder det ”tæske vigtigt”, 
at halinspektørerne holder sammen.
 »Den vigtigste opgave for en halin-

DA 2007-REFORMEN RAMTE HI’ERNE

spektør er vel at fylde sine faciliteter 
med flest mulige brugere. Med regne-
arkstilgangen er han snarere en helt, 
hvis han trækker færrest mulig, for så 
kan der spares,« lyder det provokeren-
de.
 Regnearksmodellen – der typisk 
betjenes af teoretikere langt væk fra 
boldbanen og idrætshallen – ignorerer 
fagligheden og er gift for den ildhu, der 
er bærende for, at et anlæg fungerer, og 
brugerne er tilfredse.
 »Der er noget paradoksalt i, at sam-
fundet på den ene side udtrykker en 
stor interesse for, at vi skal være sunde 
og dyrke motion. Og på den anden side 

undergraver man mulighederne for, at 
man kan komme til det.«
 Siden 2000 har HI mistet omkring 
en tredjedel af sine kommunalt ansat-
te medlemmer. Ikke fordi de har meldt 
sig ud. Men fordi de ikke længere har 
deres job.
 Som et modtræk – rent forenings-
politisk – repræsenterer HI i dag tre 
faggrupper: Idrætsinspektører, halin-
spektører og siden 2005 assisterende 
halinspektører. Dermed repræsenterer 
HI fortsat hele ledelseslaget inden for 
den kommunale idræt.

 Jeg har al-
drig været med-
lem af et politisk 
parti. Så bliver 
man sat i bås, 
og det ville jeg 
have svært ved. 
Jeg vil hellere 
slås for en faglig 
sag på denne her 
side af bordet.
– Jørgen Mosbæk

Der bliver mulig-
hed for at sige 
farvel til Jørgen 
Mosbæk under en 
reception tirs-
dag den 4. juni 
kl. 14.00-17.00 i 
HI's sekretariat i 
Solrød.
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Der er ikke noget så godt som at kunne 
forebygge, at ulykker sker. Ved indretning af 
faciliteter. Ved at kunne handle hurtigt og 
korrekt i nu’et. Men det kræver viden. Gerne 
af praktisk art.
 Det var baggrunden for, at Rådet for 
Større Badesikkerhed for henved 10 år 
siden etablerede en database, som ulykker, 
nærved-hændelser, og hvad man ellers 
træffer på af triste oplevelser i en svømme-
hal, skulle indrapporteres til. Tanken var 
at udsende statistikker over omfanget af 
begivenheder, arten af dem og årsagerne til 

Ny teknologi skal puste nyt liv i database 
over uheld og andre hændelser i landets 
svømmehaller.

dem. Statistikkerne skulle på den ene side 
inspirere til bygge klogere og på den anden 
side sikre, at livredder og andet personale 
vidste, hvordan uheldssituationer bedst 
tackledes.
 Situationerne – ja, det kan være fald, 
mislykkede spring fra vipper, for høje tem-
peraturer i sauna’en, pludseligt opståede 
helbredsproblemer og så fremdeles.

Mangler rapporteringer
Men det har skortet på indrapporteringer. 
Rigtig meget endda.

 »Vi har måske fået indrapporteret tusind 
hændelser på de 10 år. Det er alt for lidt. 
Men indrapporteringsproceduren har 
også været lidt besværlig,« erkender Sven 
Hedegaard, formand for Rådet for Større 
Badesikkerhed. »Man har skullet sætte sig 
ind foran en computer for at indrapportere, 
og det har man måske først fået gjort langt 
senere, hvor man kan have glemt nogle 
detaljer. Eller også har man altså ikke fået 
det gjort. Nu håber vi så, det er blevet så 
nemt, at man husker det,« siger Svend 
Hedegaard.
 Han henviser til de såkaldte Action- 
cards, der er udviklet og bliver lanceret af 
konsulentfirmaet CORS. Action-cards er 
blevet til efter britisk inspiration og er alle-
rede en del af DGI Svømning. I samarbejde 
med rådet har CORS nu udviklet et nyt sæt 
Action-cards målrettet svømmehaller.
 Kortene er på én gang beskrivelser af 
hændelser og vejledninger i, hvordan man 
skal forholde sig. Kortene er forsynet med 

–så kan tiden bruges på sund aktivitet
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Action-cards giver 
nyt liv til database

Et eksempel på et 
Action-card – her 
om en  hjerte/
lungeredning. 
Kortene er flottere 
i virkeligheden!
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en QR-kode, der indebærer, at man efter 
udfyldelsen af kortet kan scanne det med 
sin mobiltelefon, hvormed billedet af kortet 
– og beskrivelsen af hændelsen – fluks er 
indrapporteret til rette sted, nemlig til en 
database, som Rådet for Større Badesik-
kehed har adgang til. Samtidig modtager 
brugeren en kvittering, som han eller hun 
kan vedlægge ved en eventuel forsikrings-
sag. Kortene leveres i sæt af op til 20 kort 
– 20 hændelser.
 Et sæt Action-cards vil koste 300 kroner 
pr. sæt. Hvert anlæg vil typisk have behov 
for fem sæt. Der betales et årligt abonne-
ment og et mindre tilmeldingsgebyr, der 
går til oprettelse af systemet for det enkelte 
anlæg. Denne økonomi skal sikre, at der 
er økonomi til at vedligeholde og udvikle 
systemet. Kortene er udført i solidt materia-
le – og de kan tåle vand!

Kvartalsvise statistikker
Af kortene kan livredderne hurtigt og 
præcist aflæse, hvordan de skal reagere i 
situationen. På den måde har livredderen 
altid sin personlige hjælp lige ved hånden, 
når en alvorlig hændelse pludselig opstår,« 
siger Sven Hedegaard.
 »Action-cards er primært udviklet for at 
redde liv, og så er vi samtidig glade for at få 
mulighed for at få hændelsen registreret på 
en effektiv måde. Forhåbentlig vil kortene 
generere så mange indrapporteringer, 
at vi bliver i stand til at udsende oversig-
ter over hændelser og uheld en gang i 
kvartalet og dermed skabe et værdifuldt 
erfaringsgrundlag, når der skal repareres 
eller renoveres rundt omkring,« siger Sven 
Hedegaard.
 Bag de nye Action-cards står firmaet 
Copenhagen Risk & Safety Group (CORS). 
Konceptet bag Action-cards lader sig 
selvsagt også anvende i andre sammen-
hænge – og i andre brancher – og inden for 
vores verden for eksempel DGI får udviklet 
Action-cards i forbindelse med svømme-
træning for børn.
 Kortene kan rekvireres hos CORS, som 
også er til stede på årets brancheudstiling.

n

S I K K E R H E D



Her er stille, denne fredag formiddag i Outrup-Hal-
len. Var det ikke for en national klimademonstra-
tionsdag blandt skoleungdommen ville hallerne 
summe af liv, ganske som den gør resten af 

dagen; en dag, der kan begynde så tidligt som før 05.30: 
Her låser fem-seks modne damer sig ind for at benytte mo-
tionscentret uden uvedkommende larm og nyfigne blikke. 
Og en dag, der gerne slutter ved 22.00-tiden, når medlem-
merne af billardklubben, skytteklubben eller brugerne af 
spinningcentret takker af.
 Outrup-Hallen er en af de få tilbageværende haller, der 
i sin tid gik under betegnelsen mand-kone-hal; en ikke 
særlig poetisk betegnelse for et idrætscenter, hvis ledelse 
består af mand og hustru, for hvem det er blevet en livsstil 
at skabe trivsel omkring deres brugere. Og det virker: 
Halinspektør Claus Harding Hansen mener selv, at han har 
en af de højeste udnyttelsesgrader – måske den højeste – i 
hvert fald i primetime og i en idrætshal af denne type. Men 
tilbuddene er også rigelige, foreninger og klubber bakker 
op, bestyrelsen i den selvejende hal lader halinspektøren 
få frie tøjler, og der er frivillige nok at trække på, når det 
brænder på.

Ingen samdrift
Modsat mange andre steder har Varde Kommune valgt 
ikke at samkøre driften af kommunens haller, der med 
undtagelse af to alle er selvejende. Heri ligger tilsyneladen-
de et politisk ønske om at styrke fællesskabet i den store 
kommunes lokale byområder.
 Outrup-Hallen klarer sig uden offentlige tilskud ud over 
foreningernes lokaletilskud, og halinspektøren er tydeligt 
stolt af, at han er gældfri, og at hans hal 
præsterer driftsover-
skud. 

SÅDAN GØR VI 
HER HOS OS

»Vi er nok lidt gammeldags!« lyder det – uden fortrydelse – fra 
halinspektør Claus Harding Hansen og Irene i Outrup-Hallen. 
Det er der givetvis mange, der er glade for.

P O RT R Æ T

Lige nu afdrages der dog på et kommunalt lån til energi-
optimering, men det skal nok blive brændt af, fastslår han.
 »Det er jo en god cirkel. Foreningerne er gode til at leje 
faciliteterne, og de kan finde på at arrangere bankospil og 
loppemarked for at skabe indtægter. Det gør, at vi har råd 
til at indkøbe det, foreningerne ønsker sig. Og så vil de jo 
gerne leje sig ind her,« lyder det.
 Opbakningen ligger også i, at lokale håndværkere 
blandt klubmedlemmerne gerne giver en hånd med frivil-
ligt, når noget skal gøres.

Foreningspleje
Til gengæld dyrker halinspektøren, hvad han kalder 
foreningspleje: Inden det store timefordelingsmøde i maj 
– afholdt omkring et stort langbord – holder han formøder 
med de enkelte foreninger om deres ønsker. Så søges det 
alt sammen koordineret under stormødet.
 Irene og Claus Harding Hansen sidder bænket ved ”per-
sonalebordet” i cafeteriet med en udsigt ud til aktiviteterne 
i hallen, der er en VIP-lounge værdig. »Ja, vi ku’ sælge de 
pladser!« istemmer Claus Harding Hansen. Senere på året 
kan de fejre 25 års jubilæum som halinspektørpar i Outrup. 
Dermed har de gjort halvdelen af Outrup-Hallens historie 
med. Hallen blev indviet i 1974 nogenlunde på samme tid, 
som det første halinspektørpar tiltrådte. Det var det par, 
Claus og Irene afløste i 1994. Til maj fylder de 60 begge to – 
oven i købet på samme dag – men der er ingen planer om 
at trappe ned eller trappe af: Bestyrelsen vil gerne beholde 
dem begge, lige så længe de selv har lyst.

AF ADAM PADE
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 Claus er elektriker af baggrund og læste senere til byg-
getekniker; Irene er butiksuddannet. Claus var beskæftiget 
i marinevirksomheden Vikings udviklingsafdeling, men var 
optaget af sport og idræt i sin fritid, tilmed som elitetræner. 
Fritidsinteressen førte blandt andet med sig, at han på 
frivillig basis var med til at projektere og opføre en hal i par-
rets oprindelige hjemkommune Esbjerg – Kvaglundhallen, 
var det.

Stod af ræset
»Jeg syntes, det kunne være godt, hvis vores to knægte 
fik lov til at vokse op sådan et sted og kunne dyrke al den 
sport, de kunne komme til. Så vi besluttede at stå af ræset 
og søge stilling som halinspektørpar,« fortæller Claus.
 ”Stå af ræset” – mentalt set, naturligvis. For arbejdsti-
den bliver normalt ikke kortere af, at man bliver halinspek-

tør – selv om det er med frue – og da slet ikke, hvis man 
begynder at få ambitioner på stedets vegne.
 Outrup-Hallen bestod i sin tid alene af en hal, en café 
og en stor gang. Igennem årene er Hallen blevet udvidet 
med et springcenter (2006), et spinningrum og et motions-
center (begge fra 2007), en rytmesal (2016) og endnu et 
motionscenter og nye depotrum (2017). I en helt ny fløj har 
boldklubben lokaler – oven i købet med eget cafeteria.
 »Og jeg har mange flere tossede idéer!« lover Claus, der 
ved, han får lov at realisere dem, hvis og når økonomien 
er til det. Var det ikke oplagt med et wellness-koncept, 
eksempelvis?

Centrum for power tumbling
Outrup-Hallen har opbygget et mindre brand som centrum 

Irene og Claus 
Harding Hansen 
taler om den 
gode cirkel: Jo 
mere foreninger-
ne, bakker op, 
desto bedre 
faciliteter kan 
der blive råd til 
... og desto mere 
vil foreningerne 
bakke op og 
bruge hallen.
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for power tumbling – en hæsblæsende afart af springgym-
nastik. I hallen er monteret et selesystem til øvelsesformål: 
»Et lignende setup findes ikke andre steder,« siger halin-
spektøren og tilføjer ikke uden stolthed, at der er afgået 
verdensmesterskabskandidater herfra.
 Outrup-Hallen er gennem årene blevet fuldt forsynet 
med LED-belysning; gymnasiasternes udfoldelser bliver 
optaget, så de kan studere sig selv på video, og så har de i 
øvrigt varme i gulvet. 
 Om det er på grund af Claus og Irene, eller om det er, 
fordi vi befinder vest for den jyske højderyg, er uvist: Men 
nedgangen i holdidrætten opleves bare ikke her i samme 
grad som andre steder i landet; tværtimod.
 Det er måske også noget med ånden. I Outrup i al-
mindelighed og i Outrup-hallen i særdeleshed. Ånden og 
samværet.

Traditionerne
Blandt de traditionsrige, faste indslag i løbet af året er 
”Mens vi venter” selve juleaftensdag. Her mødes forældre 
med deres børn og laver springgymnastik. Tredje juledag 
er alle sejl sat til: Her mødes 450 gymnaster og et publikum 
på op til 1.100 mennesker.
 Først på julemåneden – den første fredag i december 
– er Outrup-Hallen rammen om en gigantisk julefrokost, 
hvor her er dækket op med 500 kuverter. Deltagere kan 
være alle i byen – ofte benytter de lokale virksomheder det 
som åstedet for årets firmajulefrokost. Arrangementet giver 
et overskud, der går i de arrangerende foreningers kasser – 
og dermed i sidste ende også delvis til hallen.
 Hver tirsdag deltager mellem 90 og 130 modne menne-

sker til idræt for ældre. En særlig disciplin er den efterføl-
gende kaffe med megen snak og et spil kort.
 »Det handler jo om at være tilstede. At være her for folk. 
Vi sørger for, at folk mødes og taler sammen. Kommer 
her børn, kan vi måske se, at der er én, der ikke trives. Så 
kommer man lige herop og sidder lidt. Det tager vi os tid 
til,« siger Irene.
 »Ja, sådan gør vi det her hos os,« supplerer Claus og 
tilføjer:
 »Og så spiller vi jo med! Vores håndboldhold – Blåbjerg 
HK – er lige rykket op i tredje division. Så har jeg indført, at 
når de vinder en kamp, så koster en øl 10 kroner. Taber de, 
koster den 20.«

Halinspektøren sætter rammerne
Til gengæld er der ingen i tvivl om, hvem der sætter 
rammerne i det daglige. Det gør halinspektøren, og det 
betyder, at kun få træder ved siden af, når det gælder 
ordensregler og almindelig pæn opførsel – eksempelvis, at 
man ikke løber ind på en bane med hverdagssko på.
 Et sådant liv må da have omkostninger?
 De begge glæder sig over, at livet i en hal som Out-
rup-Hallen i nogen grad er sæsonbestemt, og de nyder de 
syv uger om året, hvor de ikke er helt så meget på. Herud-
over har de i alt to medarbejdere, ansat på deltid.
 Fritiden? Jo, Claus og Irene er campister, og så er der to 
børnebørn med et tredje på vej. Claus spiller badminton 
sammen med nogle gode venner, og en fast ”afgift” på 100 
kroner pr. spiller giver engang imellem mulighed for nogle 
ture sammen med hustruerne.
 Når dette hal-liv lader sig udfolde, skyldes det ifølge 
Claus og Irene, at i Outrup – med sine 1.000 indbyggere – 
kender alle hinanden.
 »Der er fem centrale samlingspunkter her i byen: 
Skolen, SFO’en, kirken, Brugsen – og hallen,« som Claus 
formulerer det.
 Og de bruges – samlingspunkter. For sådan gør de her i 
Outrup.                   n

P O RT R Æ T

Outrup Hallen er – modsat mange andre 
70'er-byggerier – opført i gedigne materialer. 
Bagest caféen med "VIP-pladserne" ud mod 
aktiviteterne på banerne.
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Det bliver stadig mere populært blandt 
både forbrugere og virksomheder at tegne 
serviceaftaler, for dermed har man vished 
for sine omkostninger en rum tid fremover.
 Men hvorfor skal det kun handle om 
biler, telefoni og kopimaskiner?
 I fjor gik firmaet TG-Clean ud med et 
hidtil aldeles ukendt tilbud til restaurati-
oner, små og mellemstore virksomheder, 
golfklubber, idrætshaller mv: Tegn en 
abonnementsaftale på alt tilbehør til toilet-
tet og andre sanitære rum inkl. frit forbrug 
af toiletpapir, håndsæbe, håndaftørring og 
desinfektion og inkl. montering af diverse 
dispensere. Også toiletbørster bliver skiftet 
– hver sjette måned – og to gange om året 
tilses ”installationen” af TG-Cleans egne 
konsulenter. Abonnementsprisen beregnes 
på baggrund af kendte statistikker om for-
bruget af eksempelvis toiletfaciliteter og et 
anslået antal brugere hentet hos kunden. 
Og prisen er prisen uden udgifter til leje af 
dispensere, fragt- miljø- eller ekspeditions-
tillæg, understreger Thomas Gadegaard, 
TG-Clean.
 Om konceptet giver overskud, handler 
mestendels om TG-Cleans evne til at regne. 

D R I F T

Nu kan du abonnere 
på alt til toilettet

For abonnementsprisen ændres ikke de 
første seks måneder uanset udsving i for-
bruget. Efter de seks måneder forbeholder 
TG-Clean sig retten til at regulere prisen op 
– eller ned – i forhold til forbruget, typisk 
en gang om året. De første seks måneder er 
den eneste bindingsperiode, dernæst kan 
aftalen siges op, og TG’s folk kommer forbi 
og piller dispenserne og automaterne ned, 
når det sidste stykke toiletpapir er revet af 
rullen.
 »Det er stadig en ny måde for os at 
arbejde på, så selvfølgelig tager vi en 
risiko,« lyder det fra Thomas Gadegaard, 
der pt. har 75 kundeforhold af slagsen. Men 
regnestykkerne – de holder, forsikrer han. 
 Thomas Gadegaard etablerede TG-
Clean i 2001 og har årene igennem både 
produceret og forhandlet kemi, rengø-
ringsmidler og altså artikler til toiletter 
og sanitære rum. Forretningsgrundlaget 
bygger på at levere så bredt et sortiment af 
forbrugsvarer som muligt, så indkøberen 
ikke skal rende fra Herodes til Pilatus, hver 
gang der skal købes klude, plet- eller kalk-
fjerner. Virksomheden beskæftiger i dag 25 
medarbejdere.       n
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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.

TG-Cleans abonne-
mentsordning er in-
spireret af de service-
aftaler, man tegner 
på sin kopimaskine 
eller sin bil. Sådan 
ser her ud hos Want-
2Bowl i Taastrup ved 
København.



Dolphin ProX 7

Professionel poolrenser til 
det hårde arbejde

Renser dit 25m bassin på 
recordtid

Happy Nappy fra Splash 
About sikre dit badevand

Gør babysvømning til en 
fornøjelse for alle

Batteridrevet mobil handicap 
lift, nem at betjene, stille op 
og køre med

Håndtere op til 120 kg

Handi Move 3200

Aqua Wellness A/S
Fuglebækvej 1 B
2770 Kastrup
Tlf   (+45) 7199 6161
www.aquawellness.dk
info@aqw.dk



Oplev det mest 
avancerede 
panel

MØD OS PÅ STAND 76

•    Filtrering af  
bakterier

•    Let servicering 

•    Automatisk 
hygiejneskyl

•

www.t-safe.com•



Oplev det mest 
avancerede 
panel

MØD OS PÅ STAND 76

•    Filtrering af  
bakterier

•    Let servicering 

•    Automatisk 
hygiejneskyl

•

www.t-safe.com•

BRANCHEUDSTILLING 
& ÅRSMØDE 2019

VELKOMMEN 
TIL VINGSTED!

Knap 100 udstillere
Auktion

Årets Nyhed
Kammeratligt  

samvær

RIV UD OG TAG MED!
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COMPASS FAIRS
Compass Fairs er totalleverandør af messetekniske løsnin-
ger til hele den skandinaviske eventbranche.
 Vi leverer alt fra messevægge, strøm og lyssætning og 
tæpper til inventar til den enkelte udstiller. Derudover er vi 
ofte den foretrukne totalleverandør til de største messear-
rangementer i Skandinavien, hvor vindgår som teknisk 
arrangør og deltager i planlægningen af og gennemførel-
sen fra start til slut Vores web-baserede bestillingssystem 
gør det let at være udstiller på en messe, når Compass 
Fairs håndterer de tekniske løsninger. Vi har 20 års erfaring 
og har knap 75 anstte, der bemander vores kontorer og 
lagre i Norge, Sverige og Danmark. Sammen sikrer vi dig 
topkvalitet og hurtig levering.
 www.compassfairs.dk

TRYG
Tryg tilbyder fordelagtige forsikringer til idrætshaller og 
selvejende institutioner tilknyttet HI. Hos Tryg Erhverv kan 
vi hjælpe med en komplet og korrekt forsikring til jeres 
idrætshal eller kulturinstitution, hvad enten I har brug for 
ansvarsforsikring, løsøreforsikring, bygningsforsikring, 
netbankforsikring eller andet. Tryg Privat – som medlem af 
HI har du mulighed for at opnå store rabatter på udvalg-
te forsikringer hos Tryg, blandt andet på husforsikirng, 
bilforsikring, familieforsikring og ulykkesforsikring. Læs 
mere om privatforsikringer og Tryg Plus kundefordele på 
www. tryg.dk. Kontakt Tryg Erhverv og opnå yderligere 20 
procent rabat.
 www.trygvesta.dk

HOVEDSPONSORER 
     FOR HI 2019

PFA PENSION
PFA Pension blev i 1917 dannet af en række arbejdsgiveror-
ganisationer som et uafhængigt selskab med det ene for-
mål at sikre medarbejdere og familier en tryg økonomisk 
fremtid. I dag er PFA vokset til at have ca 1,1 million kunder 
i alt fra en lang række af Danmarks største virksomheder 
og organisationer. Men pejlemærket er stadig det samme. 
Det handler om at skabe størst mulig værdi til kunderne.
 www.pfa.dk

TRESS
TRESS er et skandinavisk handelsselskab, der til 
enhver tid ønsker at være den førende udbyder af 
idræts- og aktivitetsudstyr i høj kvalitet, og som frem-
mer en bevægelseskultur.
 Baseret på et tæt samarbejde med kunden 
udvikles nye koncepter og produkter, der ofte bliver 
ideoplæg til yderligere nyudvikling. De bedste ideer 
og resultater opstår i et tæt samspil med slutbrugere, 
kunder og producenter. TRESS byder på den nyeste 
viden indenfor aktiviteter og udstyr, samt anderledes 
og utraditionelle løsninger. Med virksomhedens store 
erfaring med udviklingsopgaver og anlægsprojekter, 
samt grundige faglige forarbejder, opstår der kon-
stant nye typer anlæg, rum og rammer til sport og 
leg.
 TRESS har salgskontorer i Danmark, Norge, 
Sverige og Finland samt et stort og effektivt lager i 
Danmark. Med mere end 5000 forskellige produkter 
på hylderne, er de fleste varer i sortimentet dermed 
klar til hurtig levering rundt i hele Skandinavien.
 www.tress.dk
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 Kom og få kollegernes gode 
fortællinger, som du kan bygge 
videre på hjemme i din hal!

Årets generalforsamling afholdes onsdag den 15. maj 2019 kl. 09.00 i Vingsted 
Hotel & Konferencecenter.
 I lighed med de seneste år vil beretning, Seniorudvalgets beretning, dags-
orden for generalforsamlingen, uddrag af regnskabet samt budgettet blive 
bragt i HI's nyhedsbrev og udsendt pr. email til alle, der har opgivet deres 
email-adresse.
 Desuden vil dagsorden, beretninger, regnskaber og budget samt eventuelt 
indkomne forslagkunne læses på HI's hjemmeside inden årsmødet.

SÅDAN FINDER DU MATERIALET TIL 
GENERALFORSAMLINGEN!

INDHOLD

34 Hovedsponsorer

36 Udstillerne har ordet

40 Standplan

42 Vi er med! – 
Udstilleroversigt

48 Program

Vi kan med glæde og stolthed byde dig velkommen til HI’s Brancheudstilling 2019 
i Vingsted Hotel- og Konferencecenter. En totalt udsolgt Brancheudstilling er klar 
til dig tirsdag den 14. maj Vi åbner dørene tidligere, end vi plejer:

Tirsdag den 14. maj kl. 09.30 til 16.00

Udstillerne er bare så klar til at vise dig, dine medarbejdere og bestyrelser, hvad 
de har at byde på. Du kan orientere dig i udstillerlisten om de mange udstillere, 
der samles netop denne dag.

I dette indstik kan du læse om nogle af de mange udstilleres stande, du 
kan opleve. Derudover der lagt op til gode seminarpunkter om såvel 

ledelse som DHF’s nye, store satsning på håndboldområdet.

Ikke mindst: Vingsted er stedet, hvor man møder kollegerne og 
leverandørerne i en uformel og uhøjtidelig atmosfære, hvor 
netværket stortrives. Kom og få kollegernes gode fortællinger og 

erfaringer, som du kan bygge videre på hjemme i din hal.

Vel mødt i Vingsted!

Jørgen Mosbæk
Formand

Velkommen 
til Vingsted!
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Håndbold som sportsgren befinder sig i en 
rivende udvikling; en udvikling, som idræts-
centrene kan tage del i og bakke op om og 
få flere brugere ind på matriklen.
 For at stemme sindet indbyder Bjørn 
Stubager, Bevæg dig for Livet Håndbold, 
alle besøgende til at afprøve den spritnye 
afart af håndbold med navnet ”Five-a-si-
de”-håndbold. Five-a-side-håndbold 
foregår på en såkaldt kortbane – en bane 
tegnet op inden for stregerne af en almin-
delig håndboldbane. Hvert hold består af 
fem spillere, og bolden er af en særlig blød 
type, der burde eliminere enhver bold-

Håndbolden og
 kulturforandringen

Årets faglige, eksterne indslag 
kommer til at handle om håndbold 
– og på arbejdet med at fornye 
håndboldspillet.

angst. Og faktisk er formålet med denne 
form for håndbold at lokke et nyt publikum 
til, der måske aldrig har spillet bold før.
 Tilmelding skal dog ske forinden – på 
HI’s egen stand.
 Om onsdagen overtager Dansk Hånd-
boldforbund podiet.
 »Der sker utrolig meget inden for 
idrætsområdet i denne tid; vi oplever en 
kulturforandring inden for klubidrætten. 
Det forudsætter forandringsparathed 
blandt de lokale håndboldklubber. Den 
side tager vores generalsekretær Morten 
Stig Christensen sig af. Jeg vil så fortælle 

FO
TO

: A
LL

AN
 J

EN
SE

N



37      #262       IDRÆT · KULTUR · FRITID UDSTILLINGSTILLÆG

BRANCHEUDSTILLING & ÅRSMØDE ·  2019

lidt om, hvad vi har gjort ved det,« fortæller 
projektleder i Dansk Håndboldforbunds 
udviklingsafdeling, Lars Brønserud.
 »– Og det gælder eksempelvis introduk-
tionen af nye håndboldlignende aktiviteter 
– fra Five-a-side til motionsspil for de helt 
små og deres forældre eller bedsteforæl-
dre. Her lærer børnene om det at komme i 
en hal; de leger med bolden, og de trænes 
motorisk. I den anden ende har vi hånd-
boldfitness og 60+-håndbold,« beskriver 
han videre.
 Hans appel går naturligt nok på at 
få hallerne til at spille med eksempelvis 
ved opstregning af kortbaner til Five-a-si-
de-håndbold.
 Kom og lyt med!

STAND74 A

STAND
44

n I en tid med stort fo-
kus på energioptime-
ring glæder vi os til 
at tale med jer om 
Eliturbo varmesparer 
på årets messe i Ving-
sted. Eliturbo bringer 
kort og godt varmen 
fra loftshøjde til gulv-
højde i idrætshallen. 
Vi har rigtig gode er-
faringer med Eliturbo 

FÅ VARMEN FRA 
LOFTET NED 
I GULVHØJDE!

i haller og har medvirket 
til mange sparede kroner, 
der eft er følgende har 
kunne bruges på gode 
aktiviteter i hallen.
 Således lyder det fra 
Anteco Thermo Trade, der 
har specialiseret sig inden 
for luftvarmeanlæg med 
diverse tilbehør, herun-
der rustfri skorstene, 
aftræksløsninger og altså 

varmespareventilato-
rer.
 Anteco Thermo 
Trade er det ene af 
to ben i Anteco A/S – 
det andet er mobile 
varmekanoner og 
affugtere.
 Besøg Anteco Ther-
mo Trade A/S på Stand 
44!

Indehaver Nis Pedersen 
med hovedenheden i Eli-
turbo-varmespareren.

HÅNDBOLD ANNO 2019
Seminarpunkt onsdag den 15. maj 
kl. 12.30 – 14.00
Se hele programmet på bagsiden 
(side 48)

n Pedan kommer til Vingsted med eksem-
pler på deres træningsudstyr. Skillrow er en 
fuldt opkoblet romaskine, der både træner 
cardio og styrke på eliteniveau. Under bru-
gen fornemmes ”vandet” presse sig mod 
åren. På den tilhørende app kan der hentes 
målrettede øvelsesprogrammer.
 Skillrun bryder med alle forestillinger 
om, hvad et løbebånd er. Her kan også 
kombineres cardio- og styrketræning, og så 
byder Skillrun på øvelser med modstands-
træning. Og man bliver bestandig mindet 
om, hvordan man klarer sig, gennem regi-
strering af løbekraft, kadence, skridtlængde 
med videre.
 Skillbike giver en umiskendelig fornem-
melse af at cykle ude i virkeligheden. Her 
kan forceres kraftige stigninger med rigtigt 
gearskift – foruden at der naturligvis er 
programmer til powerbaseret træning.
 Endelig skal vi opleve Pedans Skillto-
ols-kit. Sættet indeholder, hvad man har 
brug for til mobilitets- og opvarmningsfa-
sen. Sættet hjælper med at træne mobili-

FITNESS-UDSTYR MED 
UDSTRÅLING

tet, stabilitet, fart, bevægelighed, hurtig-
hed, kraft og styrke. Sættet er omfattende 
– og tilmed stærkt designet.
 Pedan har siden 1974 leveret udstyr til 
fitnesscentre og tilbyder individuelle løs-
ninger til alle lige fra haller til privatkunder.
 Besøg Pedan på Stand 74 A.



38  IDRÆT · KULTUR · FRITID       #262  UDSTILLINGSTILLÆG

BRANCHEUDSTILLING & ÅRSMØDE ·  2019

n En ny og mere præcis måde at føle sig 
selv på tænderne på: Med en InBody-måler 
kan man nøje overvåge ens muskel- og 
fedtmasse under træningsforløb vedrø-
rende sundhed eller vægttab for at se, om 
alting går i den rigtige retning.
 »Et ordsprog siger, at hvis man ikke 
kan måle på noget, så kan man heller ikke 
styre det. I mit arbejde som træner er jeg 
dybt afhængig af min InBody-måler for at 
skabe resultater. Den er måske den bedste 
maskine på markedet til formålet.«
 Det siger Henrik Duer, træningsfysiolog, 
cand.scient. i idræt og kendt som træner 
og vært på TV3-programmet ”Ekstremt fed 
– et år til at redde livet”. Henrik har gennem 
årene trænet diverse lands- og elitehold 
inden for grene lige fra roning til basketball 
og har arbejdet med vægttab igennem 20 
år. Herudover har han uddannet personlige 
trænere og kostvejledere.
 Sammen med sin kollega vil han 
præsentere InBody-måleren, som han er 

MÅL DIG SELV!

forhandler af. »Når folk kommer forbi vores 
stand, vil min kollega og jeg naturligvis vise, 
hvordan InBody’en fungerer, men måske 
vigtigst af alt også vise, hvordan man ska-
ber mest mulig værdi for ens 
brugere af centret,« fortæller 
Henrik Duer.
 Besøg Henrik Duer på 
Stand 29.

n Adiatek Danmark viser rengøringsma-
skinen i-Mop, en meget kraftig, halvauto-
matisk rengøringsmaskine, der med en lav 
funktionshøjde kan komme ind i og under 
alle hjørner.
 Maskinen leveres med skrubbefladerne 
46 og 62 cm og er forsynet med højhastig-
heds dobbeltbørster, der tillader brugeren 
at betjene maskinen med én hånd.
 Maskinen er batteridrevet, og til det 
brug markedsfører Adiatek to batteri-
pakker med betegnelsen i-Power. Disse 
batteripakker kan bruges til hele Adiateks 
sortiment til gulvrengøring.
 Adiatek Danmark er leverandør af 

egentlige industrimaskiner og 
er leverandør til lige fra DSB til 

kommunerne.
 Besøg Adiatek på 

Stand 64.

RENGØRING MED 
ÉN HÅND

STAND
29

STAND
73 A

n Hvem skal løbe med titlen ”Årets Nyhed 
2019”? Det bliver afgjort ud på formidda-
gen tirsdag den 14. maj.
 Titlen Årets Nyhed tilfalder et produkt 
– eller måske en leverandør? – der har 
medvirket til at gøre livet nemmere for le-
dere og medarbejdere ude på anlæggene, 
som repræsenterer et element af nyska-
belse, eller som måske har et element af 
bæredygtighed eller miljøvenlighed.
 Således vandt Fischer Lighting titlen 
i 2017 med en type LED-belysning, der 
kunne monteres i de eksisterende rørar-
maturer. I fjor kåredes Webitall som vinder 
med HallMonitor, der gør det muligt at 
analysere aktiviteterne i hallen.
 Præmien består af en lille statuette, et 
diplom – og ekstra bladomtale!

ÅRETS NYHED 2019?

HI's formand, Jørgen Mosbæk (th.) øn-
sker Jakob Lose til lykke med kåringen 
af HallMonitor som Årets Nyhed 2018.

PROGRAM2019

n Brugere af offentlige badefaciliteter ønsker enkle og komfor-
table bruseløsninger, konstaterer CMA Armatur, der tilbyder et 
komplet program heraf. Ifølge CMA Armatur sikrer de vandbespa-
relser, komfort og reduceret vandforbrug og vedligeholdelses-
omkostninger.  CMA Armatur leverer ligeledes specialtilpassede 
bruseløsninger til renovering af sportshaller og 
svømmehaller, samt panelløsninger, som kan 
dække over ældre vandinstallationer, hvorved 
der kan spares penge på dyrt og omfattende 
flisearbejde. Besøg CMA Armatur på Stand 24.

KOMFORT OG ØKONOMI GÅR 
HÅND I HÅND

STAND
47
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STAND
18n Junckers vil under brancheudstillingen 

i maj vise forskellige gulvløsninger, der 
rykker ved forestillingen om, at et gulv bare 
er en flade.
 Således vil vi opleve en prøve på Junck-
ers’ nylancerede demonterbare sportsgulv 
med en konstruktionshøjde på 44 mm (Pro 
Complete 44). Det massive sportsgulv er 
udført i præfabrikerede letvægts-paneler 
og leveres færdiglakeret. Gulvet lever op 
til kravene om flade-elasticitet i henhold 
til EN 14904 (klasse A4). Gulvet klarer også 
slibning ned til rent træ og genlakering 8-10 
gange.

NÅR GULVET BLIVER 
MOBILT

 Junckers fremstiller 
trægulve i høj kvalitet til 
alle typer sportsbaner, her-
under til basketball, håndbold, volleyballe, 
futsal og squash. Billedet her på siden 
stammer fra et projekt i Nordirland – Newry 
Leisure Center. Gulvet er et sportsgulv med 
springgrav udført i træsorten Bøg Premi-
um. Projektet er designet på bæredygtige 
principper. Denne træsort vil sidde på de 
konstruktionsmodeller, som Junckers 
medbringer på standen.
 Besøg Junckers på Stand 18!

n Winther Sport & Fritid deltager i år med 
sin Goal Station og vil vise en spritny app, 
der gør det muligt at måle sig selv eller 
måle sig i forhold til ens medspillere. Goal 
Station er et træningssystem til fodbold. 
Systemet bygger på, at bander omkring 
banen vil registrere, når bolden rammer 
dem. Udstyret er egnet til alle spillere, hvad 
enten der er tale om forsvar, angriber eller 
målmand.
 Med Goal Station Spiller-app’en får den 
enkelte spiller direkte adgang til egne data 
fra hver øvelse.Med Træneruniverset åbnes 
der for at følge den enkelte spillers udvik-
lng, adgang til øvelsesbank, feedbackmu-
lighed til spillerne og meget mere. Dataene 
giver mulighed for, at man benchmarke sig 
på positioner, alder og niveau.
 Data kan leveres som samlet udtræk til 
klubbens eget datacenter – eller dadta kan 
behandles, analysere og rapportere ind i 

GOAL STATION BLIVER 
ENDNU MERE DIGITAL

Goal Stations analyseportal. Winther Sport 
& Fritid gør det i øvrigt inden for multibaner 
af enhver art, kunstgræs og indretninger af 
haller til diverse sportsgrene.
 Oplev Goal Station og den nye app hos 
Winther Sport & Fritid på Stand 62 A!

STAND62 A

n CO2Light, producent, leverandør og 
videncenter inden for LED-løsninger 
med base i Aalborg, er blevet en del af 
den pan-europæiske Ecobility Group 
med repræsentation i Holland, Tyskland 
og Spanien. Samtidig er CO2Light blevet 
til Ecobility Nordic.
 »Vi har længe haft ambitioner om at 
blive en del af noget større. Vi øger nu 
vores synlighed i markedet, centralise-
rer vores kompetencer og varelager og 
bliver en endnu stærkere partner inden 
for professionel, industriel LED-produk-
tion.« siger adm. direktør Per Kirk.
 Ecobility Nordic var en realitet fra 
1. april og viderefører igangværende 
projekter, reklamationer og garantisa-
ger. Man fastholder sit designcenter i 
Aalborg – nu med et større lager.
 I Vingsted Centret vil publikum kunne 
høre mere herom og kunne orientere 
sig i talrige eksempler på, hvad der kan 
spares ved at overgå til LED-belysning i 
haller og anlæg.
 Besøg det nye 
Ecobility Nordic – på 
Stand 71.

CO2LIGHT BLIVER 
TIL ECOBILITY 
NORDIC

STAND
71

Nørresundby 
Svømmehal er 
blandt de anlæg, 
der har fået 
leveret en løsning 
fra CO2Light – 
fremover Ecobility 
Nordic.
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STANDXX

SE UDSTILLEROVERSIGTEN 

PÅ DE NÆSTE SIDER!

STANDPLAN
BRANCHEUDSTILLINGEN IDRÆT · KULTUR · FRITID 14. MAJ 2019

Enhver med interesse for 
branchen er velkommen som 
besøgende på årets Branche-
udstilling. I lighed med i fjor 
tilbyder vi dog en endagsbil-
let, der omfatter hele udstillingsarrangementet tirsdag den 14. maj. 
Det vil sige adgang til udstillingen, frokost, kaffe+kage samt kamme-
ratskabsaften med diverse underholdning og aktiviteter. Overnatning 
er ikke inklusive.
 Billetten kan både anvendes af ledere og medarbejdere.
 Klik ind på www.h-i.dk og vælg menupunktet ”årsmøde” – så ser 
du alle muligheder for tilmelding.

GRATIS ADGANG! RENT PRAKTISK

Alle er velkomne til HI’s 
brancheudstilling – man behøver 
ikke at være medlem.

ADRESSE
Vingsted Hotel og Konferencecenter
Vingsted Skovvej 2 · 7182 Bredsten

ÅBNINGSTIDER
Ankomst fra kl. 09.00. Udstillingsåb-
ning kl. 09.30.

PROGRAM
Se hele programmet på bagsiden af 
dette indstik (side 48)
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RENT PRAKTISK
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ABENA A/S
www.abena.dk
7431 1818
STAND 78

AG GULVSERVICE APS
8616 3688
www.ag-gulvservice.dk
STAND 31

ALL STAGE APS
7521 2229
www.allstage.dk
STAND 80

ANTECO THERMO 
TRADE A/S
7026 8326
www.anteco.dk
STAND 44

AQUA WELLNESS
2944 6546
www.aquawellness.dk
STAND 42

A-SPORT A/S
9751 0717
www.a-sport.dk
STAND 39

AV CENTER ODENSE 
A/S
7020 2955
www.avcenter.dk
STAND 40

AXSON CLEAN 
SOLUTIONS A/S
7026 2632
www.axson.dk
STAND 85

BENT BRANDT
8930 0000
www.bentbrandt.dk
STAND 69

BIOSAN IVS
7875 6410
www.biosan-nordic.dk
STAND 34 B

     UDSTILLERE 2019, 
ALFABETISK RÆKKEFØLGE

BRND A/S
8813 0000
www.brnd.com
STAND 39 A

BWT HOH A/S
4397 0216
www.bwt.dk
STAND 65

CMA ARMATUR A/S
8628 7766
www.cma-armatur.dk
STAND 24

COMPUSOFT
6318 6318
www.compusoft.dk
STAND 84

CONNECT SPORT
2477 4503
www.connectsport.dk

CURANT TEKNIK APS
3270 8840
www.adiatek.dk
STAND 64

DANKONFEKT APS
8861 8383
www.dankonfekt.dk
STAND 1 B

DANSK BELYSNINGS 
SERVICE A/S
4345 3544
www.dbslys.dk
STAND 86

DANSK FOLIE A/S
5152 2416
www.danskfolie.dk
STAND 108

DE TO A/S
5650 0363
www.deto-denmark.dk
STAND 52

DENCON FOODS A/S
7453 4355
www.denconfoods.dk
STAND 1 A

DHTOOLS
4466 4436
www.dhmuld.dk
STAND 13

DUX TÆLLERFABRIK
4031 1161
www.duxtaeller.dk
STAND 35

ECOBILITY NORDIC
7070 1555
www.ecobility.dk
STAND 71

ELTIME A/S
4738 0303
www.eltime.dk
STAND 92

E-MARKER A/S
7467 0808
www.emarker.dk
STAND 34 A

ERHVERVSFORSIKRING 
DANMARK A/S
4062 1884
www.eforsikring 
danmark.dk
STAND 91

EURO PLAY
7536 4822
www.europlay.dk
STAND 67

EXPERO APS
6167 4222
www.expero.dk
STAND 110

FITNESS ENGROS A/S
5614 1521
www.fitnessengros.com
STAND 109

FITNESS SOLUTIONS 
A/S
7070 1148
www.fitness-solutions.dk
STAND 26

FREDERIKSBERG 
VÆGTFABRIK
3324 0210
www.frederiksberg 
vaegtfabrik.dk
STAND 15

FTF-A
8938 3915
www.ftfa.dk
STAND 106

GREEN SPORT 
FACILITY
2890 6348
www.h-i.dk
STAND 106

GULDAGER
2268 4109
www.guldager.com
STAND 108 A

HAKO DANMARK A/S
6538 1163
www.hako.dk
STAND 93

HELGE FRANDSEN A/S
7568 8033
www.hfas.dk
STAND 37

HILMARS APS
9752 8520
www.hilmars.dk
STAND 82

HI
5614 7444
www.h-i.dk
STAND INFO

HI’S 
LEDERUDDANNELSE
5614 7444
www.h-i.dk
STAND 106

HI’S VIDENCENTER
5614 7444
www.h-i.dk
STAND 106

HOPE A/S
2244 9244
www.Ho-pe.dk
STAND 70

HØJAGER 
BELYSNING A/S
5628 8000
www.hojager 
belysning.dk
STAND 79

I-CHARGE
7199 1996
www.i-charge.dk
STAND 95

IC RESULT
2576 0587
www.ic-result.dk
STAND 12 B

INBODY DANMARK
2622 0023
www.fitness-institute.dk
www.henrikduer.dk
STAND 29

INTELLIGENT MARKING
7199 9401
www.imr.eu
STAND 47

JAN SCHMIDT 
REKLAME
7552 4500
www.jsr.dk
STAND 34 C

JI SPORT
7026 7588
www.jisport.dk
STAND 63

JUNCKERS 
INDUSTRIER A/S
7241 1230
www.junckers.dk
STAND 18

JØMA LIFT TEKNIK A/S
7586 4633
www.genielift.dk
STAND 68

Vi er med!
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QUICK-GUIDE
· Tilmelding: www.h-i.dk
· Se hele programmet side 48 (bagsiden af dette indstik)
· Adresse: Vingsted Hotel- og Konferencecenter 

Vingsted Skovvej 2, · 7182 Bredsten
· Udstillingsåbning tirsdag den 14. maj kl. 09.30
· Årets Nyhed kåres kl. 11.00. Tilmeld dit produkt på www.h-i.dk 

under Brancheudstilling 2019 og Årets Nyhed.
· Auktion på Torvet kl. 15.30
· Generalforsamling for medlemmer af HI onsdag kl. 09.00

KA-GULV
2367 1728
www.ka-gulv.dk
STAND 55

KINOVOX SCANDINAVIA
7022 3811
www.kinovox.dk
STAND 33

KRÜGER AQUACARE
4345 3433
www.aquacare.dk
STAND 73

LAMIPRO
8644 8455
www.lamipro.dk
STAND 57

LML SPORT
8693 3922
www.lml-sport.dk
STAND 04

LOCON APS
76 340 340
www.locon-shop.dk
STAND 67 A

NORDICSIGN
7192 6222
www.nordicscreen.dk
STAND 21

NORTH STAR APS
4495 0662
www.northstar-aps.dk
STAND 75

NØRVO SPORTSNET A/S
9793 8450
www.maalnet.dk
STAND 45

OSCON APS
2720 0233
www.oscon.eu
STAND 23

PAPIRLADEN
5556 3100
www.papirladen.dk
STAND 59

PEDAN A/S
5665 6465
www.pedan.dk
STAND 74 A

PFA PENSION
3917 5000
www.pfa.dk
STAND 104

POLISAN
9740 1030
www.polisan.dk
STAND 22

PRESENCO SPORT A/S
7550 6011
www.presencosport.dk
STAND 111

PRIME PRODUCTS APS
7022 7720
www.primeproducts.dk
STAND 62 B

PRO-PARTNER AV 
SOLUTIONS A/S
5613 0050
www.pro-partner.dk
STAND 17

REETRAP
4272 4247
www.reetrap.com
STAND 38 A

RÅDET FOR STØRRE 
BADESIKKERHED
7027 5555
www.badesikkerhed.dk
STAND 106

SAGA TRIM A/S
3811 4811
www.sagatrim.dk
STAND 74

SCANDINOVA A/S
7030 0035
www.scandinova.dk
STAND 12 A

SCENESALG.DK
2629 5910
www.scenesalg.dk
STAND 96

SKYDEBANEFORENIN-
GEN DANMARK
7665 6700
www.skydebane- 
foreningen.dk
STAND 53

STREAMLINE APS
4448 0095
www.streamline.dk
STAND 54

SUNSTILL APS
8692 4554
www.sunstill.dk
STAND 05

JOHS. TANDRUP A/S
4817 2282
www.t-safe.com
STAND 76

TG-CLEAN APS
4390 8400
www.tg-clean.dk
STAND 66

TORRING A/S
7580 1078
www.torring.eu
STAND 41

TRAFIK OG FRITID APS
7538 9911
www.trafik-fritid.dk
STAND 02

TRESS A/S
8652 2200
www.tress.dk
STAND 27

TRYG
7011 2020
www.trygvesta.com
STAND 105

UNISPORT 
SCANDINAVIA APS
7538 9811
www.unisport.com
STAND 30

UNO KONCEPT A/S
7020 6070
www.uno.dk
STAND 61

VESTERGAARD 
NUSTRUP APS
7487 1260
www.vestergaard.nu
STAND 14

VIRKLUND SPORT
7020 0455
www.virklund-sport.dk
STAND 30

VTK A/S
7582 3977
www.vtk.dk
STAND 81

WATERLESS 
SCANDINAVIA APS
2014 5084
www.waterless.dk
STAND 108 B

WEBITALL
7026 6263
www.webitall.dk
STAND 73 A

WINKAS A/S
7020 6474
www.winkas.dk
STAND 102

WINTHER SPORT & 
FRITID
8680 6020
www.winthersport.dk
STAND 62 A

YTZEN GULVSERVICE
7515 3133
www.ytzengulvservice.
dk
STAND 03

ZEDERKOF A/S
8912 1200
www.zederkof.dk
STAND 101
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STAND
47

n Intelligent Marking medvirker 
med sin irgrønne Intelligent One, 
der klarer førstegangs- og genop-
stregninger af udendørs baner. Ifølge 
Intelligent Marking tager to mand 
fem-seks effektive arbejdstimer at 
opstrege en 11-mands fodboldba-
ne – men den nye, grønne ven kan 
det klares af en enkelt mand på 20 
minutter.
 Intelligent One er forudprogram-
meret med mere end 45 forskellige 
banetyper med over 10.000 forskelli-
ge kombinationer. Og skal du bruge 
den 10.001., så klarer man også det.
 På standen vil Intelligent Marking 
også kunne berette om interessante 
finansieringsforslag.
 Hils på din nye medarbejder på 
Stand 47!

LAD
ROBOTTEN
TEGNE
FOR DIG!

n Hako vil vise sin B75 R ride on-gulvva-
skemaskine under brancheudstillingen 
den 14. maj. Maskinen fremstår kompakt i 
designet, og med en bredde på kun 76 cm 
når ind på steder, hvor det tidligere kun var 
muligt med en walk behind-maskine.
 Hako peger på praktiske detaljer som 
auto-påfyldning af vand, sæbedosering, 
vandbesparende børster og snavsevand-
stank, der let lader sig rengøre.
 Og så bliver der fart over feltet med en 
marchhastighed på svimlende seks kilome-
ter i timen og en vaskebredde på mellem 
55 og 65 centimeter. Dermed skulle der 
kunne klares 3.000 – 3.500 kvadratmeter i 
timen.
 Besøgende på Hakos stand vil også 
kunne dufte til sæben Cleanol Sport (mild 
citron!), der er beregnet til den daglige 
rengøring, og som kan bruges i en gulvva-
skemaskine. Sæben opfylder kravet til DIN 
18032 om skridsikre gulve.

VÆRS’GO’ AT 
SIDDE NED

STAND
93

 Endelig vil Hako sættes fokus på sin 
Cleanol Harpiksfjerner. Sprøjt produktet 
direkte på åstedet, lad det virke et stykke 
tid og vask så gulvet med en gulvvaskema-
skine.
 Besøg Hako på Stand 93.

n De fleste af os kender følelsen af at sidde 
og trampe i pedalerne på for eksempel en 
motionscykel, mens sveden på panden 
pibler frem. Tænk, hvis al den energi, du 
producerer, mens du sidder dér, kunne 
omsættes til anvendelig elektricitet, som 
kan nedbringe det samlede energiregnskab 
i et fitnesscenter.
 Well, det kan man faktisk.
 MedicSport vil således præsentere de 
besøgende for SportsArts nye, bæredygtige 
koncept: SportsArt ECO-POWR. Vi tager ét 
af produkterne – en motionscykel – med på 

FÅ BRUGERNE TIL 
AT PRODUCERE DIN 
STRØM!

vores stand på HI-messen. Kom forbi, prøv 
den – og bliv helt elektrisk!
 På MedicSports stand kan man også 
opleve det nyeste skud på stammen inden 
for effektiv højintensitets-intervaltræning), 
nemlig den benhårde MAX TRAINER. På 
ganske kort tid kan du banke pulsen helt 
i vejret! Oplev også en virtuel Indoor Cy-
cling-oplevelse, der giver mulighed for en 
Indoor Bike-session uden instruktør.
 Få en hæsblæsende oplevelse hos 
Fitness Solutions på på Stand 26!

STAND
26

STAND
84

n Med digitale løsninger 
kan brugerne i høj grad 
servicere sig selv med et 
minimum af personale-
forbrug.
 Således lyder en af 
målsætningerne for CompuSoft, der ud-
vikler branchespecifikke bookingsystemer 
og forretningsløsninger med integreret 
adgangskontrol.
 Her opereres med automatiseret 
booking og administration, billettering, 
adgangskontrol og kontantløs betaling – ja, 
selv låse på skabe kan gøres elektroniske.
 Under årets brancheudstilling vil Com-
puSoft demonstrere nogle af sine løsnin-
ger; blandt andet skal vi opleve en app, der 
med en digital billet gør det muligt at få 
adgang ind i de hellige haller.
 Besøg CompuSoft på Stand 84.

OH, SESAM …
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PROGRAM2019

n Også i år danner Fredericia Golfklub rammen om ”HI Cup”. A-Sport 
er årets sponsor.
Op imod 20 år. Så længe vurderer Hans Nygaard Nielsen, Aarup, at der 
har været spillet golf i tilknytning til HI’s årsmøde i Vingsted Centret.
 Gennem de senere år har turneringen været indledt om mandagen, 
årsmødet har fundet sted i tirsdag. Spillerne – typisk mellem 20 og 25 – 
starter på Green’en kl. 10.30 og spiller alle 18 huller.
 Man har greencard for at spille med, men er man helt uprøvet, så er 
der råd for det.
 »Hvis nogen, der aldrig har spillet golf før, eller som er nybegyndere, 
så arrangerer vi, at man kan spille på Par 3-banen med en træner,« 
fortæller Hans Nygaard Nielsen.
 Der spilles på to rækker: A-rækken består alene af HI-medlemmer, 
den anden er åben for ledsagere, gæster og leverandører. Der er udsat 
en vandrepokal, der hjemtages blandt deltagerne i A-rækken, men der 
er præmier til på 1.- 2.- og 3.-pladsen i begge rækker. Der er præmier 
for længste drive og til dem, der kommer tættest på pinden ved to af 
Par 3-hullerne.
 Sædvanen tro ventes spillere fra hele landet. Efter turneringen går 
turen mod Vingsted Centret.
 Deltagelse koster 350 kroner, og man tilmelder sig på www.h-i.dk.

INTET ÅRSMØDE 
UDEN GOLF

n Unisport lancerer nu, hvad virksomheden selv betegner 
som en verdensnyhed, der vil forandre markedet inden 
for kunstgræs: Et 100 procent genanvendeligt, biologisk 
nedbrydeligt infill-granulat med navnet Saltex Biofill. 
Saltex Biofill er en del af det FIFA-godkendte Saltex Legacy 
kunstgræssystem.
 »Infill-materialet er certificeret biologisk nedbrydeligt 
og har mange genanvendelsesmuligheder. Vi har skabt 
mange test-installationer i forskellige lande og tilbage-
meldingerne fra brugere og spillere har været positive. 
Endelig kan vi sige, at vi har udviklet det mest miljøvenlige 
kunstgræssystem på markedet,« lyder det fra Anjo van der 
Wende, Unisport Business and Development Manager 
inden for kunstgræs.
 Unisport Scandinavia udstiller på årets brancheud-
stilling, og her vil vi helt sikkert høre nærmere om Saltex 
Biofill.
 Besøg Stand 30.

”VERDENSNYHED” 
INDEN FOR 
KUNSTGRÆS

STAND
30

STAND
73 A STAND

67 A

n »Vi havde en god dag på bran-
cheudstillingen sidste år, hvor 
flere, jeg talte med, foretog en be-
stilling hos os. I dag er HallMonitor 
til stede i mere end 20 kommuner 
landet over, og flere er på vej. Dér 
har vores pris som Årets Nyhed 
været med til at gøre en forskel – 
selvfølgelig sammen med input fra 
brugerne af vores platform.«
 Sådan lyder det fra Jakob Lose, 
Webitall, der også i år vil præ-

sentere og demonstrere 
HallMonitor; et system, 

der holder styr på 
omfanget af publi-

kum. Således tager 

HVOR MANGE, HVORDAN 
OG HVOR MEGET?

et kamera i et ønsket tidsinterval 
et billede ud over eksempelvis 
idrætshallen. Billederne sendes 
til HallMonitors cloudbaserede 
løsning, hvor et program bygget 
på kunstig intelligens (AI) tæller 
deltagerne. Billederne bliver fluks 
anonymiserede, så man ikke kan 
identificere publikum og komme i 
konflikt med persondatareglerne.
 Billederne kan bruges til eksem-
pelvis at analysere, hvor i hallen – 
eller ved hvilke delaktiviteter – der 
er aktivitet. Data kan tilgås fra en 
webbrowser.
 Kom og se eller gense HallMoni-
tor på Stand 73 A!

n Your-Brand viser sit 
pro gram af produkter 
fra YB. Det gælder fire YB 
Plastfoldeborde, herunder 
”eksamensbordet” i dimen-
sionen 122x61. Hertil knyt-
ter sig en nyhed, nemlig en 
transport-/opbevarings-
vogn til 28 stk. Vognenkan 
passere igennem alminde-
lige døråbninger.
 Endvidere skal vi opleve 
bordet i dimensionerne 
183x76, der leveres med 
mulighed for sammen-
kobling som standard. Det 
betyder, at bordene står 
helt stabile i forlængel-

se af hinanden, 
og at der kan 

dækkes med 
for eksempel 

papirdug, 

"EKSAMENSBORDET" PÅ 
UDSTILLING

uden at den går i stykker i 
løbet af festen. De to øvrige 
borde har dimensionerne 
152x76 og hele 242x76 cm.
 Your-Brand viser også 
sin T-rend stol i grå og sort, 
og firmaets egen designede 
stolevogn med plads til 25 
stole. – Og så lover man 
skarpe messepriser på alle 
produkter.
 Besøg Your-Brand på 
Stand 67 A.
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n »Vi glæder os rigtig meget til messen. 
Det er min første gang, mens Claus har 
været med flere gange for over 15 år siden. 
Og vi har både et helt nyt scenesystem og 
spændende LED lamper med, sammen 
med vores koncerthegn og Fenix stativer og 

MED IGEN EFTER 
15 ÅRS PAUSE

truss,« fortæller direktør 
Christina Kabel.  
 Scenesalg.dk er mest kendt for det tyske 
scene- og tribunesystem Nivtec, som er 
det eneste system uden clamps, kiler eller 
koblinger.

Scenesalg.dk har også Nivtec spe-
cialpodier i sort og hvid højglans, 
men det vigtigste er at man ikke skal 
kravle rundt inde under scenen for at 
samle den.

STAND
96

 Scenepodierne hægtes sammen via fer 
og notsider, skal kun have fire ben under 
det 1. podie, og er stadig godkendt og cer-
tificeret til 750 kg per kvm af Teknologisk 
Institut og til både indendørs og udendørs 
brug – og op til 2,4 meter højt. Ifølge Sce-
nesalg.dk tager det under tre minutter at 
sætte en 12 kvm scene op.
 »Vi har også et nyt hollandsk scene-
system med, som passer til blandt andre 
Prolyte og Nivoflex-systemerne, men med 
en nemmere benlås. Og et gelænder, som 
er godkendt til 100 kg per meter, fordi 
det bliver skruet ned i benene,« fortæller 
Christina Kabel.
 Desuden viser Scenesalg.dk en helt ny 
serie af LED lamper, blandt andre en ”wall-
washer” og kraftige batterilamper, så man 
ikke skal trække kabler rundt i hallen.
 Scenesalg.dk fejrer messegensynet med 
gode tilbud på nemme scenesystemer, 
koncert hegn, LED lamper og stativer.
 Oplev det hele på Stand 96!

n En flydende træningsplatform. Sådan 
betegner Presenco Sport sin Aquaglide 
Aqua Træningsmåtte, hvis design giver 
mulighed for fysisk træning, yoga og pilates 
på vandet. Måtten – eller platformen – kan 
bruges både i svømmebassiner og i det 
åbne vand.
 Træningsmåtten kan fastgøres til 
svømmebassinets kant eller kan forankres 

FITNESS PÅ VAND
i alle vandmiljøer ved hjælp af traditionelle 
ankre, fortøjninger eller sandposer.
 På den lille platform kan der gennem-
føres træningssekvenser med cardio-, 
muskel- og balancetræning.
 Ved styrketræning på vand tvinges flere 
muskler til at være aktive, da de store mu-
skelgrupper ikke kan holde balancen alene.
 Oplev produktet på Stand 111.

BESPARELSER PÅ AT 
OUTSOURCE DRIFT 
AF INSTALLATIONER

n Expero gør det til sin 
mission at udvikle opti-

merede energispare-
løsninger til eksem-

pelvis idrætscentre og 
kan analysere årsagerne til 

træk, kulde, for megen varme eller 
for højt energiforbrug.
 For Expero handler det ikke nød-
vendigvis om at købe nyt, men kan 
også dreje sig om at få den teknik, 
man allerede har i drift, til yde bedre. 
Og man kan indgå serviceaftaler, der 
gør, at man sparer tid på drift og samti-
dig kan være tryg ved, at ens installati-
oner fungerer bedst muligt.
 Under brancheudstillingen i 
Vingsted Centret kan publikum blandt 
andet høre om en konkret case, 
hvorunder en hal valgte simpelt hen at 
outsource driften af et 10 år gammelt 
CTS-anlæg. Om det kunne betale sig? 
Det tyder – ifølge Experos egen status 
– det på.
 Besøg Expero på Stand 110.

STAND
110

STAND
111
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n Underholdningen under årsmødets kamme-
ratskabsaften er lagt i hænderne på Kristian 
Skovbo, og det bliver ikke kedeligt!
 Kristian Skovbo har optrådt siden 2006 og 
har moret og henrykket, hvad der med årene 
må være blevet til tusindvis af gæster under fir-
mafester, personaledage og andre lejligheder, 
hvor folk er sammen. 
 Han betegner sig selv som tryllekunstner, 
entertainer og konferencier og formå at kom-
binere magi og tankelæsning – tilsat en stor 
portion humor.
 Glæd jer!

MAGI OG TANKELÆSNING

BRANCHEUDSTILLING & ÅRSMØDE ·  2019

n Aqua Wellness A/S bryder med flere års tradition for kun at have en 
enkelt forhandler af de velkendte bundrensere fra Maytonics under navnet 
Dolphin. Aqua Wellness A/S har således åbnet servicecenter for salg og 
vedligeholdelse af de professionelle bundsugere til offentlige bassiner.
 Fra april 2019 kan man nu få serviceret og efterset bundsugerne i Ka-
strup inden for 24 timer.
 Ligeledes vil Aqua Wellness A/S levere de to mest anvendte bundsugere 
Dolphin ProX 2 og Dolphin ProX 7.
 »De er markedets mest stabile bundsugere og giver sikker og enkel 
rensning af professionelle bassiner op til 30 meter,« fortæller administre-
rende direktør Søren Jensen, Aqua Wellness A/S. »Det glæder os, at vi nu 
også kan levere disse bundsolide maskiner til det danske publikum i de 
offentlige svømmehaller,« lyder det videre.
 Dolphin ProX 7 er specielt rettet mod behov i offentlige bassiner. Den 
har indbygget gyro, hvormed den hele tiden har maksimalt greb i basin-
bunden og fanger både stort og småt snavs. Det store cyklon-filter tømmes 
nemt via adgang i maskinens låg. Dolhin ProX 7 leveres med en enkel 
transportvogn med holder til flydekabel og fjernbetjening.
 Aqua Wellness A/S har mere end 25 års erfaring som leverandør af 
vandbehandling til offentlige bassiner, hvor der er lovkrav til vandkvalite-
ten.
 Aqua Wellness finder vi på stand 42.

SERVICE AF BUNDSUG 
INDEN FOR 24 TIMER

STAND42 n Abena anslår to forskel-
lige temaer under årets 
brancheudstilling i Vingsted 
Centret.
 Dels præsenteres vi for 
et emballagekoncept til 
serveringen i cafeteriet; 
emballager, der kan være 
med til at give serveringen 
i cafeteriet det perfekte 
udtryk. Hvorfor ikke vælge 
flotte emballager til salater, 
varme retter, juicer og 
desserter med klart låg, der 
gør din ret uimodståelig og 
samtidig holder den frisk 
og lækker?
 Her præsenteres des-
uden bæredygtige emballa-
geløsninger i bionedbryde-
ligt materiale – eksempelvis 
bagasse, et biprodukt fra 
sukkerrørsproduktion, og 
hampi, der er lavet af pal-
meblade, og som er 100 % 

APPETITVÆKKENDE 
EMBALLAGE – OG 
EFFEKTIV RENGØRING

fri for kemikalier og andre 
tilsætningsstoffer.
 Med andre ord kan grøn-
ne løsninger, stil og praktik 
sagtens gå hånd i hånd.
 Dels skal vi opleve 
I-Mop, der ifølge Abena be-
tyder et farvel til besværlig 
rengøring.
 I-Mop er den første 
rengøringsmaskine på 
markedet, der kombinerer 
den traditionelle moppes 
fleksibilitet med den mo-
derne rengøringsmaskines 
effektivitet. Det betyder, at 
du med i-Mop kommer ud 
i alle krogene uden at tabe 
maskinkraft og spilde tid.
 Besøg Abena på Stand 
58.

STAND
78

AUKTION 
SÆTTER FESTLIGT 
PUNKTUM
n Også i år slutter brancheudstillingen 
i Vingsted Centret af med et brag en 
auktion. Veltalende Søren Campen fra 
Campen Auktioner vil ligesom i fjor få 
sat en masse spændende produkter 
udstillingsvarer under hammeren – 
produkter, som udstillerne dermed kan 
få sat særlig fokus på, eller produkter, 
som det næsten ikke kan betale sig at 
tage med hjem.
 Erfaringerne siger dog, at flere ud-
stillere også benytter lejligheden til at 
rydde hylderne for udgåede varer.
 Hermed er der lagt op til en festlig og 
fornøjelig stund, når brancheudstillin-
gen slutter om eftermiddagen den 14. 
maj.

PROGRAM
2019
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BRANCHEUDSTILLING & ÅRSMØDE ·  2019

MANDAG DEN 13. MAJ
Kl. 09.30  Golf i Fredericia Golfklub
Kl. 16.00 - 18.00 Indtjekning
Kl. 18.00  Aftensmad

TIRSDAG DEN 14. MAJ 2019
Kl. 09.00 Ankomst
Kl. 09.30 Åbning af Brancheudstillingen Idræt, Kultur og Fritid 2019
Kl. 11.00 Kåring af Årets Nyhed 2019
Kl. 12.30 – 14.00 Frokost 

(Serveres i den første del af restauranten)
Kl. 15.30 Stor auktion på Torvet, hvor HI byder på en lille forfriskning
Kl. 16.30  Diverse fritidsaktiviteter: Skydning og petanque 

(tilmelding på tavle ved HI's Stand)
Kl. 19.30 – 01.00 Kammeratskabsaften

ONSDAG DEN 15. MAJ 2019
Kl. 07.30 – 09.00 Morgenmad
Kl. 09.00 – 11.00 Generalforsamling
Kl. 11.30 – 12.30 Seniorernes Årsmøde
Kl. 11.00 – 11.30 Goddag og farvel - lidt godt til ganen
 
 Seminarpunkter:
Kl. 11.30 – 12.30 God ledelse i Idrætsanlæg
Kl. 12.30 – 14.00 Dansk håndbold anno 2019
 Kulturforandringer og håndboldens udvikling v. Morten Stig 

Christensen, generalsekretær, Dansk Håndbold Forbund
 Udvikling af faciliteten – kortbaner og nye holdboldprodukter 

v. projektleder Lars Brønserud, Dansk Håndbold Forbund
Kl. 14.00 Få en sandwich og en vand med på turen hjem

PROGRAM
BRANCHEUDSTILLING & ÅRSMØDE 2019



Mød os på HI-messen
STAND 33

TOTALLØSNINGER TIL LYD OG TALE
RÅDGIVNING og EKSPERTISE TILPASSET JERES BEHOV

Teknikken og tankerne bag den gode lyd er større end de fleste tror,
og det vigtigste er at systemerne fungerer optimalt, skaber den rette
stemning, får budskabet ud og er nemt at betjene.

Sammen med vor samarbejdspartnere hjælper vi jer gerne på vej til
god lyd og taleforståelse i jeres løsninger.

Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om jeres udfordringer
eller ønsker - uanset hallens størrelse!

Kinovox Scandinavia
Marielundvej 45

2730 Herlev

Tlf. 70 22 38 11
www.kinovox.com

SPORTSHALLER • IDRÆTSANLÆG • SVØMMEHALLER
MULTIHALLER • KULTURCENTRE • FRITID • ARENAER

HI-helside.indd   1 13-04-2018   10:54:15
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Direktør Carsten Damgaard betoner, at her er tale 
om Holbæk Sportsby. Ikke -center.
 »Som du kan se, forløber det centrale gangareal 
fra hovedindgangspartiet som et handelsstrøg 

med ”butikker” på begge sider – med multihallen til den 
ene side, restauranten til den anden.«
 Handelsstrøget som arkitektonisk greb fortsættes på 
første sal med ”butikker” i form af mødelokaler, en klubzo-
ne, en bordtennishal og så fremdeles.
 Holbæk Sportsby har været under opførelse siden 
2016. Dets historie begynder bare fem år før – i 2010 – med 
en trist erkendelse af, at Holbæk Kommunes sports- og 
idrætsfaciliteter var nedslidte; så nedslidte, at det ville 
koste små 90 millioner kroner at rette op på misèren.
 To foreninger – Holbæk Bold- og Idrætsforening og 
Holbæk Håndboldklub – fandt sammen om at foreslå 
at samle alle aktiviteter i ét fælles, nyt center. En del af 
pengene ville kunne findes ved salg af de grunde, som 
de gamle faciliteter var beliggende på. Forslagsstillerne 
vidste nemlig, at kommunen disponerede over et herligt, 
fritliggende areal på 47 hektar.

Kulturforandringen
»Men vi vidste, at det ville medføre en meget stor foran-
dring for klubber og foreninger: Fra at være herre i eget 
hus til at skulle virke i et nyt fællesskab,« fortæller Carsten 
Damgaard, hvis egen klub, Holbæk Bold- og Idrætsfor-
ening, var den ene af forslagsstillerne.
 I juni 2011 afholdtes et første møde med 13 foreninger. 
Idéen blev hilst så velkommen, at der kunne undertegnes 
et dokument, der gav carte blanche til at arbejde videre 
med idéen.
 I månederne herefter blev der gået i dybden med idé og 
projekt med blandt andre arkitekten Thomas Kullegaard, 
Kullegaard Arkitekter, som pennefører – selv aktiv i det 
lokale idræts- og klubliv. Og da projektet så at sige skulle 
bestå sin første eksamen – foran Holbæks byråd – blev 
det mødt med klapsalver. Sidst på året kom turen til den 
brede offentlighed, hvor projektet blev præsenteret på et 
borgermøde.
 Dermed var alle parter taget i ed.

Økonomien
Holbæk Sportsby opføres på samme tid, som Holbæk efter 
en stagnationsperiode på ny er i vækst – både henset til 

FOR HVERDAGSMESTRE 
OG VERDENSMESTRE
I maj indvies Holbæk Sportsby – et nyt, lokalt 
kraftcenter, der kan rumme lige fra europæiske 
badmintontalenter til babysvømning.

N Y BYG G E R I N Y BYG G E R I

den kommunale økonomi og antal tilflyttere. Samtidig er 
byen Nordvestsjællands metropol med ca. 27.000 indbyg-
gere og et stort opland.
 Den samlede investering udgør knap 325 milioner 
kroner plus omliggende infrastruktur og udendørsarealer. 
Bygherren er Fonden Holbæk Sportsby, og byggesummen 
er delvis finansieret af Holbæk Kommune og gennem lån 
optaget af Fonden. Sportsbyen er dermed et OPP-pro-
jekt. Når byggeriet står færdigt, overdrages det Holbæk 
Kommune, mens Fonden forbliver ansvarlig for driften, der 
omfatter hele paletten med undtagelse af rengøring og 
pleje af udendørsarealerne. Her leverer kommunens egne, 
eksterne leverandører, idet Holbæk Sportsby A/S dog va-
retager ansvaret. Frem til 2040 afdrager Holbæk Kommune 
på Fondens lån og vil til den tid stå som ejer af anlægget. 
Ethvert overskud forbliver i Fonden til fortsat udvikling af 
Sportsbyen.
 Men lad os komme indenfor!

Fra svømmehal til sansehave
I stueplan er opført haller til tennis og badminton foruden 
en multihal, en restaurant med fuldt opskaleret produkti-
onskøkken og et træningscenter. I tilknytning til Sportsby-
en er indrettet bygninger, der samler de kommunale centre 
for sundhed og genoptræning. Tanken er, at patienter og 
brugere skal anspores til at benytte Sportsbyens faciliteter 
efter eller under behandling. Allerede hermed er antydet, 
at Sportsbyen samlet set bliver en stor arbejdsplads: Alene 
sundheds- og genoptræningscentrene beskæftiger 60 
medarbejdere. Til selve Sportsbyen knyttes 18-19 medar-
bejdere foruden timelønnede.
 Svømmehallen er i praksis anlagt i førstesalsniveau med 
nem adgang til bassinerne ”underneden”. Her kan altså 
foretages flere reparationer og diverse vedligeholdelse end 
ellers uden at måtte tømme bassinerne.
 Udendørs kommer faciliteterne til at omfatte et antal 

Holbæk Sportsby et par måneder før åbningen. 
Holbæk Kommunes sundheds- og genoptræ-
ningscenter holder til i en del af bygningskom-
plekset. Nederst: Blandt de udendørs faciliteter 
bliver stadion og padelbaner - foruden diverse 
boldbaner og en sansehave.

TEKST OG FOTO: AF ADAM PADE
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padelbaner, et stadion, en kunstgræsbane – og en sanse-
have. Foran byen er anlagt en sø som led i en klimaløsning.

Bidrag fra Statens Kunstfond
Blandt andet i omklædningsrummene vil publikum ople-
ve, hvordan Fonden har valgt at bruge den halve million 
kroner, som Statens Kunstfond har besluttet at donere til 
kunstnerisk udsmykning af Sportsbyen:
 »Undersøgelser viser, at langt de fleste af de brugere, 
der ikke bryder sig om at benytte omklædningsrummene, 
synes, der er ”ulækkert”. Det har vi forsøgt at ændre på ved 
at bede kunstneren Stine Deja om at farvesætte rummene. 
Det har hun gjort med udgangspunkt i naturen omkring 
os,« siger Carsten Damgaard.

Værdierne
Holbæk Sportsby bygger på fire værdier, beretter Carsten 
Damgaard:
 Fællesskab er på det nærmeste et grundvilkår, idet alle 
klubber og foreninger har faciliteter ved siden af hinanden, 
men er også en generel vision om at skabe gensidig inspi-
ration og ”vedkommenhed”, som det udtrykkes. En del af 
den løbende brugerinddragelse har i øvrigt bestået i at få 
DGI til at facilitere workshops, der udfordrede foreninger-
nes vante tankegang.
 Og her skal være plads til alle typer brugere, lyder det: 
Fra hverdagsmester til verdensmester.
 Også bevægelse kan siges at være et grundvilkår – i et 
idrætscenter – men skal også forstås i overført betydning; 
man flytter sig fra ”selveje” til ”fælleseje”.
 Dermed bliver samarbejde en naturlig tredje værdi, lige-

INDENFOR
Multihal (2 haller) · 4 squash baner · 4 tennisbaner 
· 8 badmintonbaner · Bordtennis · Svømmecen-
ter med 50 m bassin · Familiebassin ·Wellness 
og børneafdeling · Terapi/ varmtvandsbassin · 
Rutchebane · Sauna · Træningscenter · Klubzoner 
– loungeområder – ”Studiezoner” · Konference- og 
mødelokaler · Café og Restaurant

UDENFOR
Fodboldbaner inkl. stadion · Atletikstadion · 
Tennisbaner · Padelbaner · Petanque · Sansehave · 
Gå- og løbestier

Sportsbyen omfatter 23.000 kvadratmeter, er teg-
net af Kullegaard A/S og er opført under medvirken 
af flere, også lokale virksomheder med entrepre-
nør Morten C. Henriksen A/S som en af de største.

Sportsbyen bliver hjemsted for 27 foreninger samt 
det kommunale sundheds- og genoptræningscen-
ter.

SÅDAN BLIVER 
FACILITETERNE I HOLBÆK 
SPORTSBY

Den centrale foyer set med ind-
gangen i ryggen. Faciliteterne 
omgiver foyer'en som butikker 
på et handelsstrøg. Strøgtan-
kegangen går igen i førstesals 
niveau (nederst).

N Y BYG G E R I
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VI VASKER DINE GULVE 
INDEN VI LAKERER DEM
Vi har en specialudviklet gulvvasker med  

ekstra sug, så vi sikrer at dine gulve er helt 
rene og tørre inden vi lakerer dem!

KLARE 
LINJER 
– det kan de fleste

forholde sig til.

KA GULVSERVICE
FORVENT BLOT LIDT MERE!

Vi er et team af 
professionelle hånd
værkere med mange 

års erfaring på området.

– forvent blot lidt mere!

FRISK DIT HALGULV OP
Vi kigger gerne forbi, vurderer dit gulv og rådgiver dig. 

Så kan vi give dig et uforpligtende tilbud på, hvad det vil 
koste at få gulvet behandlet.

www.ka-gulv.dk

Ved at rulle lakken på 
med vores metode 

bevares den naturlige 
bevægelse, selv under 

store forandringer i 
luftfugtigheden.

UNDGÅ 
LAKBINDINGER

Super tilfreds med arbejdet 
og god vejledning for 

efterfølgende vedligehold.
Brian Larsen, Arena Syd

MØD OS PÅ 
STAND 55
Vi står klar med ekstra 

gode messetilbud!

FRA FRIVILLIG ILDSJÆL 
TIL DIREKTØR
Da Carsten Damgaard tilbage i 2010 var med 
til at foreslå at samle alle Holbæks sports- og 
idrætsfaciliteter i et fælles center, havde han 
næppe forestillet sig, at han skulle blive dets 
første direktør. Men i fjor den 1. maj tiltrådte 
han så – som ansat af fonden bag byggeriet, 
Fonden Holbæk Sportsby A/S.
 »Jeg brænder for de muligheder, Sports-
byen kan give Holbæk, og er selvfølgelig su-
per stolt af at få lov til at virke som direktør,« 
siger Carsten Damgaard selv, der i mange år 
har haft sin gang i de lokale idrætsklubber i 
hjemkommunen Holbæk. Det har i sig selv 
givet »et stort netværk, der er guld værd«. 
For ham er drivkraften at få folk til at mødes 
– klubmedlemmer, pårørende og publikum. 
Og han regner med et dagligt besøgstal i 
Sportsbyen på mellem 3.000 og 3.500.
 Carsten Damgaard er folkeskolelærer af 
baggund, men kom hurtigt ud i det private 
erhvervsliv, herunder i diverse lederstil-
linger. Gennem de seneste år, inden han 
tiltrådte som direktør i Holbæk Sportsby, 
drev han egen konsulentvirksomhed med 
rekruttering, ledelse og organisationsudvik-
ling på varehylden.

som sundhed næppe kan komme bag på nogen. I sundhed 
ligger dog eksempelvis også, at grillpølser bliver no-go i det 
daglige … om end Carsten Damgaard lover at dispensere 
herfor under større stævner med større folkelig bredde.
 En af tilgangene til projektet har også været, at hver 
facilitet – hver hal, hver bane – skal kunne omstilles til 
mindst tre forskellige aktiviteter.
 Dermed kommer Sportsbyen bedst rundt om flest muli-
ge brugerinteresser.
 »Det har været et dogme i udbudsmaterialet,« lyder det 
fra Carsten Damgaard.
 Brugerinddragelsen er udmøntet i et brugerråd, hvor 
samtlige foreninger og klubber er repræsenteret. Bru-
gerrådet vil mødes en eller to gange om året og vælger 
herudover repræsentanter til forretningsudvalget. Her kan 
”hverdagsproblemer” fanges.

Infrastrukturen
Idet man kommer udefra i bil, forekommer Holbæk Sports-
by at være beliggende et stykke fra centrum. Men skindet 
bedrager en smule.
 »Infrastrukturen er planlagt, så den ”hårde trafik” – bil- 
og bustrafikken – ledes ind sydfra fra omfartsvej og mo-
torvej. Den ”bløde trafik” – fodgængere, cyklister – ledes 
ad et lukket stisystem nordfra med mulighed for ophold 
undervejs,« fortæller Carsten Damgaard.
 – Og så er Holbæk Station bare to kilometer borte.
 I tilknytning til Sportsbyen giver lokalplanen mulighed 
for at opføre et erhvervsbyggeri i tre etager. Byggeriet skal 
rumme mindre virksomheder med relation til sporten og 
idrættens verden samt liberale erhverv.

N Y BYG G E R I N Y BYG G E R I
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Danmarks største program i bruseløsninger 

Alstrup Alle 2 - 8361 Hasselager

86 28 77 66

Til forbl. vand
Sporting
model 714700 www.cma-armatur.dk

GRATIS - uforbindende rådgivning om vandbesparelse/produktvalg

SPAR OP TIL 67% 
PÅ VANDFORBRUGET

Til forbl. vand
Advance
model 749535

Til kv og vv
Securitherm
model 792300

Til kv og vv
Tempomix
model 790350

Til kv og vv
Tempomix
model 790220

Til forbl. vand
Advance
model 4000-X

 Herudover opføres et sportel med 38 værelser.
 »Vi er ret stolte af, at Holbæk blandt ni andre europæi-
ske byer er blevet valgt som hjemsted for den europæiske 
badmintonunion, Badminton Europes Centre of Excellence, 

hvor dygtige europæiske talenter skal træne. De skal kunne 
indkvarteres her,« siger Carsten Damgaard og peger over 
på, hvad der endnu denne martsdag er en tom bygge-
grund.
 Holbæk Sportsby tages i brug i løbet af maj. Den officiel-
le indvielse bliver henlagt til en senere begivenhed. Og det 
skal nok blive en festdag, lover Carsten Damgaard.          

 n

Centrum i Sportsbyens svømmeland bliver 50 meter-hallen, der på 
grund af styrebroerne (anes tv. i billedet) i realiteten bliver til 51,5 
meter, fordi styrebroerne fylder 1,5 meter.
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Kampagnepakke – Byt til nyt!

Hako Scrubmaster B75 R TB 550

komplet med batteri og indbygget lader.

Vaskebredde: 55 cm. 

Normalpris kr. 72.217,00

Kampagnepris excl. moms kr. 64.995,00

Brugt maskine retur min. kr. 15.000,00

Byt til nyt! Pris excl. moms kr. 49.995,00

Hako Scrubmaster  
B75 R TB 550

 Lej 60 mdr. 

kr. 1.854,-

   pr. m
dr.
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»Det var ubehageligt. Man synes jo ligesom, 
der er nogen, der trænger ind på ens 
enemærker.«
 Marketingchef Mette Würtz Hansen 

husker med al tydelighed den januarmorgen i fjor, da to 
mørkklædte, dystert udseende herrer kom anstigende, 
fortsatte ind i den administrerende direktørs kontor og 
lukkede døren bag sig. Alle vidste, hvad det gjaldt: Virklund 
Sport var erklæret konkurs.
 »Vi fik at vide, at enkelte af os skulle blive for at stå til 
rådighed for konkursboets bestyrerer, men resten af os 
skulle forlade vores kontor uden at røre ved noget eller 
tage noget med os, når vi gik. Det var forstemmende.«
 Det havde været undervejs i nogen tid. Efter ubrudt 

En turn-around på 
flere planer

vækst med bestandigt nye virkefelter oplevede ledelse og 
medarbejdere i Virklund Sport en vis stagnation i kølvandet 
på finanskrisen; en krise, der også fik kommunerne til at 
bremse op for nye investeringer. I de samme år dukkede 
konkurrenter op, der var specialister inden for enkelte 
nicher, mens Virklund repræsenterede bredden. Siden 
fulgte folkeskolereformen i 2014. Det var principielt godt 
nyt med det fokus på bevægelse, som reformen indeholdt, 
men stillede også krav om udvikling af nye løsninger, nye 
produkter. Her blev alle kræfter sat ind. Og det tog pusten 
fra butikken.

Unisport køber op
»Vi vidste, det kom, men vi havde en stærk tro på, at der 

M A R K E D E T

AF ADAM PADE

Trods Unisports overtagelse 
fastholdes navnet Virklund 
Sport; et stærkt brand, mener 
marketingchef Mette Würtz 
Hansen (tv.) og direktør 
Pernille France.
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- 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

Virklund Sport gik konkurs og blev overtaget af Unisport Scandinavia for godt et år siden. 
Et stærkt brand og kunder, der troede på projektet, fører måske til sorte tal på bundlinjen 
allerede i år.

kunne findes en løsning. Det ville simpelthen være for 
meget, hvis det brand, vi havde bygget op igennem mange 
år, bare skulle forsvinde.«
 Vi sidder bænket om mødebordet hos det gamle 
Virklund Sport i Virklunds erhvervsområde, få kilometer 
fra Silkeborg. Og hører historien om, hvordan det føles at 
gå konkurs – og om den kampånd, det vakte, da Unisport 
Scandinavia meldte sig på banen og købte Virklund Sport 
op.
 Opkøbet gik hurtigt; efter bare 14 dage var de halvdelen 
af de omkring 40 medarbejdere på plads igen.
 »Men hvis man troede, man bare kom tilbage efter 14 
dages ”ferie”, og at alt var som før, så var det jo helt forkert. 
Alle aftaler, ordrer, kontrakter lå jo i det gamle selskab på 
grund af konkursen. Så det handlede om at ringe til alle de 
kunder, vi havde aftaler eller projekter i gang med, forklare 
dem situationen og håbe på, at de havde tillid til os, så vi 
kunne fastholde ordrer og projekter. Og det lykkedes! Der 
var en helt fantastisk velvilje og tro på os,« fortæller Mette 
Würtz Hansen. »Det var og er vi meget taknemmelige for!«
 Virklund Sport blev grundlagt i 1956 af fire unge men-
nesker, der så et marked i at sælge udstyr til skolernes 

gymnastiksale. Det blev til mere – meget mere. I 1970’erne 
udvidede Virklund Sport sin palet til at omfatte produkter 
til hele idrætslivet og fik tilmed egen produktion.
 »Den lange historik – og flere medarbejdere med en 
anciennitet på et par årtier – betyder jo, at vores kunder 
kender os, og at vi kender dem,« skildrer Mette Würtz Han-
sen.
 Unisport Scandinavia ApS er en del af Unisport Saltex 
Oy - en ung koncern med repræsentation i det meste af 
Skandinavien med mere end 20 lokaliteter, en omsætning 

 Vi vidste, det kom, men vi havde en stærk 
tro på, at der kunne findes en løsning. Det ville 
simpelthen være for meget, hvis det brand, 
vi havde bygget op igennem mange år, bare 
skulle forsvinde.«

– Mette Würth Hansen

M A R K E D E T



58  IDRÆT · KULTUR · FRITID       #262

Tlf.: 8693 3922
info@lml-sport.dk 

MEMDOS SMART LD 10
Én pumpe til alle anlæg

Samme pumpestørrelse til alle anlæg, 
både til Syre og Klordosering, dette be-
tyder, ingen forvirring med reservedele, 
og du behøver kun 1 reservepumpe!

Har du styr på kemikalierne i dit svømmebad? 
Vi har mange års erfaring med i bagagen og er klar til at hjælpe dig!

Consept 420SMD
Én pumpe til alle anlæg

Flexibel slangepumpe, til både klor, 
syre, og flokningsdosering. Mulighed 
for programmering til pulsindgang, eller 
fast indstilling til flokningsdosering

171x123mm HI 140119.indd   1 18-01-2019   07:09:05

M A R K E D E T

på over 1 milliard kroner og mere end 9.000 afsluttede 
projekter. Virksomheden er ejet af den finske kapitalfond, 
Vaaka Partners, der har arbejdet målrettet på gennem op-
køb at skabe en markedsledende nordisk totalleverandør 
til indendørs og udendørs idræt. Meget af idrætsudstyret 
(bomsæt, ribber, etc.) til sportshaller fremstilles på egen 
fabrik i Hjärnarp, Sverige, og kunstgræssortiment fremstil-
les på egen fabrik i Alajärvi, Finland. 

Lego skabte teamspirit
I august sidste år tiltrådte Pernille France som ny admi-
nistrerende direktør i Unisport Scandinavia – stadig med 
Virklund Sports brand i brug for »Virklund Sport er jo et 
fantastisk stærkt brand,« som hun formulerer det.
 En af Pernille France’ styrker er måske, at hun kommer 
helt udefra og dermed har en større mulighed for at skabe 
en fælles kultur, end hvis hun kom fra den ene virksomhed 
eller den anden. Sin første opgave så hun da også i at 
samle de 13 medarbejdere hos Unisport i Værløse med de 
nye kolleger i Virklund i et fælles team. Hun synes, det er 
lykkedes.

 »Det er lykkedes at skabe forståelse for, at den ene virk-
somhedskultur ikke skal vinde over den anden, men at det 
gælder om at finde det bedste i begge kulturer og sammen 
opbygge en ny,« siger hun. Redskaberne har været at tale 
sammen og at lege sammen: Med Pernille France’ fortid 
hos Lego Education var ”legetøjet” naturligt nok Lego-klod-
ser.
 »Meget handler om kommunikation – at forstå hinan-
den. Hvis en salgskonsulent har ét billede i hovedet, når 
han briefer projektlederen, og projektlederen får et andet 
… så er der en oplagt risiko for, at noget går galt.«
 Derfor var én af øvelserne at sætte to medarbejdere 
med ryggen mod hinanden. Den ene skulle bygge noget 
ud af Lego-klodserne og instruere den anden i at udføre 
præcis det samme. Det kom der faktisk flotte resultater ud 
af. Siden er det lykkedes at opbygge den ønskede holdånd, 
der blandt andet understøttes af fælles, månedlige perso-
nalemøder.

Musklen
Pernille France’ to andre hovedopgaver blev at få de basale 
forretningsgange på plads og at få de røde tal på bundlin-
jen til at blive sorte. Det venter hun, de bliver allerede i år.
 Den største forskel fra at være Virklund til at blive Vir-
klund / Unisport Scandinavia er tyngden.
 »Vi har jo på koncernplan den muskel, der skal til for at 
varetage produkt- og konceptudviklingen uden at forsøm-
me kerneforretningen og dermed sikre indtjening og udvik-
lingsressourcer,« fastslår Pernille France, der kalder det et 
privilegium at være en del af en stor nordisk organisation 

 Det er lykkedes at skabe forståelse for, 
at den ene virksomhedskultur ikke skal vin-
de over den anden, men at det gælder om at 
finde det bedste i begge kulturer og sammen 
opbygge en ny.

– Pernille France
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M A R K E D E T

Bliver Mette Würtz Hansen og Pernille 
France bedt om kigge i krystalkuglen 
på branchens vegne, ser de et øget 
fokus på udendørs aktivitet; typisk 
tidligere indendørs aktiviteter, der 
flyttes ud af hallen. Tidligere bold-
baner bliver til multibaner. Flere 
idrætsgrene får knopskud – padel er et 
godt eksempel.
 Indendørs bygges der endnu flere 
aktiviteter ind: Klatrevægge, eksem-
pelvis.
 »Herudover vil vi se et stigende 
behov for, at man kan tracke sig selv 
eller måle sine egne præstationer. Har 
man ikke andre at konkurrere imod, 
kan man konkurrere imod sig selv,« 
siger Pernille France. Det betyder 
udviklingen af nye apps, og så er sen-
sorer i alle afskygninger på vej frem 
med lynets hast.
 Begge peger de også på miljødelen 
som vigtig.
 »Hallerne er typisk en del af lokal-
samfundet, hvor kommunerne ser 
på miljø og bæredygtighed. Det må 
hallerne tage højde for.«
 – Og så konstaterer de, at selv om 
der bygges om og bygges til rundt om 
i landet, så er sportsfaciliteter fortsat 
en mangelvare. Det gælder nogle 
steder også de kvadratmeter, de skal 
bygges på, og derfor vil vi i stigende 
grad opleve idrætsfaciliteter bygget 
ind i bygninger med andre hovedfunk-
tioner. Man kan bruge skolens tag til 
en boldbane – eller man kan bygge 
en skibakke som på det nye forbræn-
dingsanlæg Amager Bakke.

IDRÆTTEN BLIVER 
DIGITAL
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Hvad er din og dine kollegaers sikkerhed værd!!
Jøma Lift Teknik hjælper med en sikker løsning 
i højden.

Alt i lift materiel fra 4 til 57 meter.

 Kom forbi 
STAND 68 

og hør hvad vi 
kan gøre for din 

sikkerhed.

www.genielift.dk - Tlf. 75864333 
Nordager 24 - 6000 Kolding

Folkeskolerefor-
men har medvir-
ket til at skabe 
interesse for, 
hvordan vi arbej-
der med sport og 
idræt i Danmark, 
fastslår direktør 
i Unisport Scan-
dinavia, Pernille 
France – hermed 
Mette Würth Han-
sen i produktio-
nen hos Virklund 
Sport.

med 400 medarbejdere – og dermed have kolleger med 
alle tænkelige kompetencer.
 Dem er der behov for i en branche, hvor intet står stille.
 Hvor er I om fem år?

International interesse
Pernille France:
 »Vi har fået bidt os godt fast. Vi er markedsledere inden 
for vores branche. Og så er vi nok gået ind på markederne 
lidt vest for os og lidt syd for os,« spår Pernille France.

 Mette Würtz Hansen supplerer:
 »Vi har et kæmpe potentiale, hvilket blandt andet skyl-
des, at der er stor international interesse for, hvordan vi gør 
i Danmark – især i forlængelse af folkeskolereformen.«
 Unisport Scandinavia ApS beskæftiger mellem 40 
og 50 medarbejdere og lagerfører ikke færre end 18.000 
forskellige varenumre dækkende størstedelen af, hvad der 
kan være behov for i en idrætshal eller udendørs anlæg. 
Desuden har virksomheden sin egen produktion af klatre-
vægge.                    n
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Selv om Københavns Kommune ynder 
at fremhæve, at København tiltrækker 
10.000 nye borgere hvert år, så foretrækker 
danskerne faktisk at bo på landet eller i 
yderområderne. Det viser analyser, som 
foreningen Realdania citerer, og det fører 
nu frem til et nyt forskningsprojekt, der skal 
afsløre, hvad det er, der skaber den høje 
livskvalitet på landet.
 Realdania støtter projektet, der løber 
frem til 2022, med 4,8 millioner kroner. Pro-
jektet er inddelt i fire delprojekter, hvoraf 
det ene tager udgangspunkt i de fysiske 
mødesteder – eksempelvis forsamlingshu-
set, idrætshallen, sportscentret – ud fra en 
tese om, at det ”organiserede civilsamfund” 
– foreningslivet– fremmer den opleve-
de livskvalitet. Leder af projektet bliver 
adjunkt, ph.d. Evald Bundgaard Iversen, 
Center for Forskning i Idræt, Sundhed og 

Idrætsliv og 
 foreninger er stærke
  kort

Danskere, der bor på landet, oplever en 
højere livskvalitet, end folk, der bor i byen. Nyt 
forskningsprojekt skal forklare, hvorfor.

Civilsamfund, Syddansk Universitet.
 Til Idrættens Analysesinstituts nyheds-
brev siger Evald Bundgaard Iversen, at an-
tallet af foreninger i et landområde måske 
har nogle afledte konsekvenser, der har 
betydning for den selvoplevede livskvalitet.
 »I hvert fald kan vi se, at der er en mod-
pol til fortællingen om sociale problemer 
på landet, for den selvoplevede livskvalitet 
er umiddelbart høj,« lyder det.

Flere sociale udgifter
Realdania sammen med Gallup godt 7.000 
danskere til deres livskvalitet. I landdistrik-
terne svarede 82 procent, at de oplever 
”en høj livskvalitet”, mens kun 74,7 procent 
af københavnerne siger det samme. Til 
gengæld viser en anden undersøgelse, at 
yderkommunerne har et forholdsvis større 
udgiftsbehov – herunder af social art – end 

deciderede bykommuner. Samlet set gør 
undersøgelserne det værd at finde ud af, 
hvad der skaber høj livskvalitet – både for 
at fremme den og måske for at kunne redu-
cere udgiftsbehovet ved at styrke ”livskvali-
tetsfaktorerne”.
 Ifølge landdistriktsforsker Pia Heike 
Johansen, Syddansk Universitet, skal pro-
jektet også bidrage til nuancering af den 
evige diskussion om land kontra by.
 Foreningen Realdania bygger på midler 
fra salget af kreditforeningen RealDanmark 
til Danske Bank i 2000. Med afkastet fra en 
egenkapital på knap 23 milliarder kroner 
støtter foreningen projekter, der virker for 
at fremme livskvalitet i det byggede miljø. 
Foreningen har allerede flere projekter bag 
sig om livskvalitet på landet med udgangs-
punkt og har samarbejdet med både DGI 
og Lokale og Anlægsfonden herom.          n

FOTO: LEIF TUXEN

L I V S K VA L I T E T



Oplev vores Plænerobotter fra Ambrogio, med ny-
este teknologi indenfor plænerobotter. Ambrogio 
tænker i den grad innovativt, med deres nye Green-
Line, NextLine og ProLine serie. Kom og se Ambro-
gio´s Robotter hos DH Tools!

• Kraftig 4 bladet kniv med lang levetid, som er nem at 

udskifte.

• Bluetooth til programmering og fjernstyring af robot-

ten, samt indstilling af ugeplan mm.

• Nyudviklet sikkerhedsboks der beskytter eks. have-

møbler og andet inventar på græsarealet.

• Stort produktprogram, som dækker ethvert behov.

• Indbygget græssensor, så du slipper for at trække-

kanttråd (Model L60).

• Arbejder i terræn med stigninger helt op til 55% 

(Model L85).

• Klipper arealer på op til på op til 20.000 m2. (2 Ha.)

(Model L400).

• Vores nye NextLine robotter har automatisk sænk-

ning af skæret, alt efter græssets højde.

DH Tools - Yderholmen 5 - 2750 Ballerup - Tlf. 29 11 00 68 - www.dhtools.dk

Prøv vores kraftige agro-værktøj på 82 Volt fra Greenworks Tools.
Professionel og miljørigtig løsning, med kraftig styrke og ydeevne.

MØD OS PÅ HI-MESSEN I VINGSTED 
PÅ STAND NUMMER 13

• Højkvalitets NSK lejer og kulfri motor.

• Støjsvage produkter, som ikke forstyrrer               

omgivelserne.

• Få vibrationer så du undgår arbejdsskader           

(hvide fingre)

• Højeffektive Ion-Lithium batterier med lang           

ladecyklus 

• Fleksibel batteriløsning: kan bæres på ryggen, i et 

bælte eller monteres i selve værktøjet.
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Der er noget at komme efter for alle børn 
i alderen helt fra kravlestadiet og et godt 
stykke op i konfirmationsalderen på Flad-
højhallens alt i alt et år gamle motorikbane 
– ja, de kan tilmed være der samtidig.
 Banen er indrettet med en vertikal laby-
rint – også betegnet en musetrappe – her 
er armgangsbjælker, så man kommer fra 
det ene tagspær til det næste, hængekøjer, 
et klatrenet et klatretov og meget mere, og 
dét i forskellige ”sværhedsniveauer”, så der 
er noget for alle.

Søgte inspiration
Arealet er omkring 30 meter langt og 
tre-fire meter bredt og blev i sin tid anvendt 
som tilskuerpladser ved for eksempel 

Død plads bliver
levende

Haller og idrætscentre skal kunne tilbyde mere for 
at tiltrække og fastholde brugere. I Fladhøjhallen 
i Aabenraa blev en sjældent anvendt repos til en 
motorikbane for store og små.

større gymnastikopvisninger og ellers blot 
som depot.
 »Jeg havde gået i nogen tid og tænkt 
på, hvordan man kunne aktivere den døde 
plads og ledt efter lidt inspiration blandt 
branchens leverandører. Så kom Peter 
Balle fra A-sport ind i billedet med en rigtig 
god plan, og da der samtidig var frigjort 
midler, så var det bare om at komme i 
gang,« fortæller udviklingskonsulent Carl 
Erik Callesen, Aktiv Aabenraa. »I dag har vi 
brugere både fra idrætsforeningen, skolen, 
SFO’en og børnehaven, og de har alle stor 
værdi af banen.«

Uden at røre guivet
Peter Balle fra A-sport fortæller, at banen 

blandt andet er indrettet som et forløb, så 
man ikke behøver at røre gulvet fra den ene 
ende til den anden. Anlægget består både 
af produkter, som A-sport selv producerer, 
og fra leverandører, virksomheden samar-
bejder med.
 Trådene samles i A-sports egen projek-
tafdeling, der er bemandet af arkitekter, 
ligesom montering og indretning varetages 
A-sports af egne montører. Selv besidder 
Peter Balle med egne ord en kompetence 
som legebarn, og dén er ikke af vejen under 
projekteringen af sådan et anlæg – om end 
der så afgjort ikke er tale om et legeland 
men snarere om et ”værksted”, der udvikler 
både motorik og sanser. Det er tilmed i god 
tråd med den nye skolereform, hvor der 

I D E E R

Fra repos 
til nyt 
aktivi-
tetscenter 
– moto-
rikbanen 
i Fladhøj-
hallen 
får nye 
brugere i 
hallen.
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arbejdes mere med bevægelse i undervis-
ningen i løbet af skoledagen.

Høj efterspørgsel
»Der er høj efterspørgsel på nye løsninger 
– vi har eksempelvis aldrig monteret så 
meget motorikudstyr som nu. Holdsporten 
er statistisk set for nedadgående over hele 
landet og presses af individuelle sports-
grene. Det lider hallerne under og afsøger 
mulighederne for at trække individuelle 
brugere ind i hallerne og ramme målgrup-
per i alle aldre. Her kan vi trække på vores 
faglighed som leverandører til SFO’er og 
institutioner, fortæller Peter Balle, der også 
medvirker til at optimere tilgængeligheden 
til hallen ved at opdele kvadratmeterne, så 
man i den ene tredjedel dyrker yoga, i den 
næste hockey og i den tredje børnegym-
nastik.

Ny struktur
Fladhøjhallen – beliggende i Aabenraa 
Kommune – indgår i Aktiv Aabenraa, 

der bygger på en ny struktur fra 2017 for 
kommunens otte hal- og idrætsfaciliteter. 
Her er samdriften i øvrigt organiseret ved, 
at de tidligere halinspektører hver har fået 
en mere fokuseret stillingsbeskrivelse med 
ledelsesansvar. For Carl Erik Callesens altså 
som udviklingskonsulent; et job, hvor han 
blandt andet kan trække på sin erfaring 
som tidligere selvstændig restauratør. 
 – Og han er helt klar på, at det gælder 
om at være til brugerne – og gerne mange 
flere af dem. Det har blandt andet ført til 
tilbagevendende Åben Hal-arrangementer, 

hvor hallen lægger lokaler til, at de lokale 
idrætsforeninger kan markedsføre sig selv. 
Det har budt på lange, folkerige dage – og 
knap så folkerige dage – men den lokale 
tennisklub fik da rekrutteret 18 nye mulige 
medlemmer til en prøvetræning ugen efter.
 Alene i januar-februar har Aktiv Aaben-
raa afholdt seks Åben Hal-arrangementer i 
fire af kommunens anlæg. De medvirkende 
foreninger er ikke alene idrætsforeninger – 
her i februar står Tinglev Modelbilklub og 
Rødekro Skytteforening på gulvet i Rødekro 
Hallen.                          n

DIN NYE FORTRUKNE LEVERANDØR
Kig

forbi vores
stand på 

HI messen 

Vi kan være behjælpelige med at sammensætte det bedste sortiment efter jeres behov

Dankon  ekt
Tlf. 88618383   Mail: info@dankonfekt.dk   www.dankonfekt.dk   Anelystparken 37B 8381 Tilst

Stort udvalg af  bland selv slik
Varieret og spændende sortiment af  børneslik
Stort udvalg af  kendte brands indenfor konfekture, chips & drikkevarer

Annonce 2019 171x123mm .indd   1 23-03-2019   08:12:14

I D E E R

»I dag har vi brugere både fra idrætsfor-
eningen, skolen, SFO’en og børnehaven, 
og de har alle stor værdi af banen.«

– Carl Erik Callesen
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Har man været med i game’t i så mange år som Peder 
Jensen, afgående formand for HI’s seniorer, så har man 
oplevet flere milepæle i dansk forenings- og idrætslivs 
historie. I 1968 vedtog Folketinget den første fritidslov; den, 
der i 1990 blev afløst af folkeoplysningsloven. Fritidsloven 
betød, at idrætslivet og foreningslivet bagved fik adgang til 
de offentlige kasser for første gang.
 Det var nu langtfra, hvad der drev Peder Jensen (80) ind 
i vores branche. Det gjorde snarere opvæksten i en aktiv, 
idrætsinteresseret familie. Peders far og mor mødtes under 

Fritidsloven  boostede  idrætslivet

Med vedtagelsen af fritidsloven i 1968 indledtes en helt ny epoke 
for det frivillige idrætsliv. Det kom til at præge Peder Jensens 
karriere. I år træder han af som formand for HI’s Seniorer.

et ophold på Gymnastikhøjskolen i Ollerup – den eksisterer 
stadig ·– og i 1947 rykkede familien sammen om Rude-
gaard Stadion ved Holte nord for København, da Peders 
far blev ansat som stadionassistent. Dengang hørte der en 
tjenestebolig til sådan en stilling – ”tjeneste” i betydningen: 
Altid til tjeneste.
 Inden det for Peders vedkommende kom til idrætten – 
eller rettere: Rammerne omkring den – fik han svendebrev 
som elektrotekniker med et så fornemt lærested som Brüel 
& Kjær. Efter overstået værnepligt blev han i 1967 knyttet til 
den daværende Søllerød Kommune, hvor han fik til opgave 
at tegne idrætsbaner.

Fritidsloven
Bare året efter kom fritidsloven.
 »Fritidsloven gav et voldsomt boost til foreningslivet, 
fordi det nu blev muligt at opnå støtte til klubber og til 
opførelse af anlæg. Det gav mange nye, selvejende anlæg,« 
husker Peder Jensen.
 Og konsulterer man Dansk Idrætsforbunds idrætshi-
storiske gennemgang, får man syn for sagn: I 1971 fandtes 
der 365 større idrætshaller. Bare 20 år senere – i 1992 – var 
tallet 1.239. Også i Søllerød byggedes ud: Det blev til tre 
svømmehaller, to atletikanlæg og senere en kunstgræsba-
ne, alt sammen trods korte geografiske afstande.
 I 1979 blev Peder Jensen udnævnt til idrætsinspektør. 
Han skulle tage sig af anlæggene, mens hans kollega 
med titel af fritidsinspektør havde til opgave at udnytte 

SENIORUDVALGET
Aktive medlemmer overføres automatisk til Senior-
udvalget og til ”passivt kontingent”, når de når pen-
sionsalderen. Man skal altså gøre noget aktivt, hvis 
man som pensionist ikke ønsker at være medlem.

I bestyrelsen sidder endvidere Hans Chr. Nicolaisen, 
Fyn, og Gunnar Jespersen, Sønderborg. Gunnar 
Jespersen – hidtidig næstformand – ventes valgt til 
formand i maj og afløser Peder Jensen.

B A G  O M  H I

Peder Jensen – her 
foreviget i hjemmet i 
Nærum – forlader sin 
post som formand for 
Seniorudvalget i år.

AF ADAM PADE



 IC RESULT Media & Sport – med mange års erfaring.

 Vi kan desværre ikke vise hele vores produktsortiment på standen, så her får I en 
forsmag på nogle af de produkter/producenter vi repræsenterer:

Kontakt os:
Tlf. +45 7210 8520 - Mail: Info@ic-result.dk

TELESKOPTRIBUNER I ALLE STØRRELSER
Design og projektleder bl.a. i Jyske Bank Boxen og 
Parken Sport & Entertainment.  Overholder dansk 
lovgivning for alle typer af konstruktioner.

PUBLIKUMSOPLEVELSER ER VEJEN FREM
Projekt ” Videotavle med Sport in the Box” er vejen 
til publikums hjerter, samtidigt med at det giver mulig-
heder for indtjening i form af reklamesalg. Vi tilpasser 
projektet til din hal og økonomien finder vi ud af.

SPORTSGULVE – MED 27 ÅRS ERFARING 
Polyurethan - Sportslinoleum – Parket

 • OMEGA SWISS TIMING - Elektronisk tidtagning   
 • RAITA tidligere KERKO - Teleskoptribuner
 • ARTEC SPORTGERÄTE – Atletik, sportshal & stadionudstyr
 • CONICA - Sportsgulve
 • THE SWIMSUIT DRYER - badetøjstørre
 • SPORT IN THE BOX – Videotavle software

MØD os på vores 
stand nr. 12B på årets 
Brancheudstilling i Vingsted 
– Vi står klar til en hyggelig snak.
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Vi bringer hal- og gymnastik-
sale op på mærkerne.
Vi afsliber, opstreger og lake-
rer 1000 m2 på under en uge.

• AFSLIBNINIG
• LAKERING
• OPSTREGNING
• VEDLIGEHOLDELSE

 AG Sportsservice ApS · Helsingforsgade 23 · 8200 Århus N · Tlf. 86163688 · 
ordre@ag-sportsservice.dk www.ag-sportsservice.dk

SPORTSSERVICE.DK

B A G  O M  H I

anlæggene. Herudover var han sekretær for kommunens 
idrætsudvalg.
 Som udøvende inden for branchen var fritids- og 
folkeoplysningslov gode tidender. Men som det gælder så 
mange andre offentlige goder, så har den økonomiske støt-
te ændret sig fra at være et velment tilbud til en rettighed.

Anden mentalitet
»Hele mentaliteten har ændret sig; der er opstået en 
generationskløft, hvor forskellige aldersklasser kolliderer 
med hinanden. I gamle dage hjalp man hinanden ude på 
anlæggene. I dag skal man stå til rådighed. Man har ikke 
formået at ”graduere” hjælpen til idrætslivet,« konstaterer 
Peder Jensen.
 Peder Jensen var kommunalt ansat tjenestemand – og 
organiseret som sådan – da han mødte kolleger, der var 
medlemmer af HI, under kurser på Den Kommunale Høj-
skole i Grenaa. Det blev begyndelsen til en faglig karriere 
– og en hurtig én:
 »Jeg blev valgt ind i hovedbestyrelsen samme år, jeg 
blev medlem – i 1979. Siden blev jeg formand for Forhand-
lingsudvalget. Det var, da HI’s nuværende formand Jørgen 
Mosbæk var ”østforhandler”, og Svend Christiansen fra 
Højer var ”vestforhandler”,« fortæller Peder Jensen.
 Samme Svend Christiansen var i øvrigt den, der startede 
Seniorudvalget i 1999.

Startede med sort sol
»Svend var meget interesseret i Vadehavet og arrangerede 
en tur derover for at opleve sort sol. Det blev så til en årlig 
tur,« fortsætter Peder Jensen. Selv indtrådte han i Senior-

udvalget i 2008 og blev formand i 2011. Han forlod sit job i 
Søllerød i 2003 – efter i alt 38 år.
 Drivkraften bag det faglige engagement er nok branche-
fagligt betinget – men:
 »Jeg er jo vokset op med frivilligt arbejde – man vil godt 
hjælpe. Og så var jeg naturligvis interesseret i branchens 
generelle udvikling,« lyder det.
 – Hvilket gjorde det naturligt at fortsætte i Seniorudval-
get, hvor medlemmer, der ikke længere er i aktiv tjeneste, 
kan fastholde det gode kollegiale fællesskab gennem årlige 
møder og udflugter. Men som alt andet foreningsarbejde 
er det blevet sværere at skabe samling.
 Seniorudvalgets årshjul består væsentligst af udflugten 
om efteråret og generalforsamlingen, der afholdes under 
årsmødet i Vingsted-Centret i maj. Det er dog udflugten, 
der trækker, men selv her falder deltagerantallet år for år.

Ingen lediggang
»Det er typisk de samme, der deltager i møder og udflug-
ter – dem, der har en vis veneration for foreningen og for 
hinanden. Og så ser man jo på pengene, selv om vi ellers 
gør alt for at gøre det så billigt som muligt. Og kan man 
køre i egen bil, så sparer vi plads i bussen.«
 Baggrunden for det faldende deltagerantal er blandt 
andet den, at en større del af medlemmernes tilværelse 
i tidligere tider var koncentreret om foreningen – ikke 
mindst dengang, da hallerne blev drevet af både mand og 
hustru.
 Peder Jensen hengiver sig dog ikke til den rene ledig-
gang. Gennem de seneste 25 år har han været aktiv i den 
lokale Lions Club. Dét opgiver han ikke.
 For man vil jo gerne hjælpe.               n
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Prins Christians Kvarter 28 
7000 Fredericia (v. E20)

RING 8912 1200

SHOP zederkof.dk
ShowroomKOM

Kun hos Zederkof

Zown plastbord Cocktail
Ø80 cm, Art.nr. 12522-NC

Kun 449,-

Bordvogn til 
Cocktailborde
Art.nr. 12547

Kun 1.611,-

Formdug inkl. topdug
Sort, Art.nr. 091591
Creme, Art.nr. 091601
Hvid, Art.nr. 091611

Normalpris  319,-

Vogn til Trend stole
Art.nr. 094541

Kun  2.495,-

Trend stabelstol
Art.nr. 09265A

Kun  495,-

10 års
garanti

Bestil 10 stk. og spar

25%
Messetilbud 199,-

Messetilbud

Bestil 30 stole + 1 vogn og spar

35%
Messetilbud

11.195,-
Spar 6.150

Pakkepris

VI LEVERER OVER 20.000 PRODUKTER
Her er et lille udvalg!
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Det fysiske møde spiller nu engang stadig 
en rolle – dels for at værne om den fælles 
identitet, dels fordi det er under det fysiske 
møde, at den spontante idé- og erfa-
ringsudveksling opstår. Og derfor har den 
nyvalgte formand for HI’s Område 2 også 
gjort sig sin udfordring klar: At gennem-
føre to-tre møder om året, der kan trække 
medlemmerne i det store område af huse; 
møder med både et socialt og fagligt islæt.
 Benny Petersen (56) afløste for nylig 
Ebbe Edvardsen som formand for HI på 
Lolland-Falster, Sydsjælland/Møn og 
Vestsjælland. Men bortset fra at være ny 
mand på posten er Benny Petersen på in-
gen måde ny i faget. Ikke alene kan han se 
tilbage på otte år som lokal næstformand, 
han kan også se tilbage på 17 år som daglig 
leder af Herlufmagle-Hallen; et markant 
byggeri, der er beliggende, som var den en 
byport ind mod den lille midtsjællandske 
by af samme navn. Han stammer selv her-

Vagtskifte
 i Område 2

B A G  O M  H I

Ebbe Edvardsen har ladet sig afløse af 
Benny Petersen i HI’s område 2 på Syd- 
og Vestsjælland.

fra, og derfor blev vejen efterhånden lang, 
da han igennem en årrække havde kørt til 
København hver dag i kraft af sin baggrund 
som elektriker. Derfor greb han mulighe-
den, da halinspektørstillingen blev slået op 
i 2002.

Hal fra 70
Første del af Herlufmagle-Hallen blev 
opført i 1970 og er siden blevet bygget 
ud. I dag består komplekset af to haller, et 
kursuscenter med 15 dobbeltværelser, et 
friluftsbad med fire bassiner, et cafeteria – 
og så var Herlufmagle-Hallen den første i 
Næstved Kommune til at få anlagt en fuld 
11-mands kunstgræsbane. Det var i 2014. 
Herudover er et areal på første sal udlejet 
til en privat aktør, der driver fitness-center.
 Hallen er selvejende, og Benny Petersen 
sætter pris på, at både bestyrelse og halin-
spektør har ganske frie hænder til at drive 
den, selv om samarbejdet med Næstved 

Kommune naturligvis er tæt. Også så tæt, 
at Herlufmagle-hallen – til trods for dens 
beliggenhed i Næstved Kommunes udkant 
– kan danne rammen om denne martsdags 
storstilede, fælles idrætsstævne for de 
yngste folkeskoleelever fra hele Næstved.
 Benny Petersen blev medlem af HI med 
det samme, han blev ansat – det føltes 
naturligt, mener han. I sin tid som fagligt 
aktiv har det faglige og branchemæssige 
fyldt lige meget.

Tid til mere
Selv om et halinspektørjob fylder meget, 
bliver der tid til mere: Han har været med-
lem af bestyrelsen i den lokale politihun-
deforening og sidder stadig i bestyrelsen 
for Støtteforeningen på Tybjerg Privatskole, 
som hans yngste datter går på.
 Og ikke mindst er han brandmand på 
deltid og ansvarlig leder af sine 12 brand-
mandskolleger.    n

Det er fint med det digitale fællesskab. 
Men det er under det fysiske møde, at 
den spontane idé opstår, lyder Benny 
Petersens filosofi.

AF ADAM PADE



•  Forhindrer dårlig lugt, skadedyr og radon

•  4 størrelser fra 50 mm – 110 mm

Møllegade 23 · 6310 Broager · 74 44 11 81 
info@waterless.dk · www.waterless.dk

LUGTFRIE 
URINALER

Med tilfredshedsgaranti

• Intet vandforbrug

•  100% lugtfrit system
med tilfredshedsgaranti

• Forbedret hygiejne

• Nem vedligeholdelse

• Stødsikker porcelæn

10 års
garanti

• Intet vandforbrug

•  100% lugtfrit system
med tilfredshedsgaranti

• Forbedret hygiejne

• Nem vedligeholdelse

• Stødsikker porcelæn

• Intet vandforbrug

•  100% lugtfrit system
med tilfredshedsgaranti

• Forbedret hygiejne

• Nem vedligeholdelse

• Stødsikker porcelæn
Vi ses til messen d. 14. maj - stand 108B

UNIK LUGTSPÆRRER 
TIL GULVAFLØB
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Skal det være livsfarligt at gå i 
svømmehal ?

Legionella kan bekæmpes. Krüger Aquacare tilbyder en 
række metoder til effektiv bekæmpelse af legionella.

Tag legionella alvorligt - det gør viKrüger Aquacare leverer produkter, løs-
ninger og service til vand be handling, 
rensning og legionella bekæmpelse
• Syn af varmtvands-systemer
• UV-anlæg
• Kemisk desinfektion
• Rens og afsyring

www.aquacare.dk
Tlf. 43 45 16 76

TIL LYKKE!

N AV N E

50 ÅR
MICHAEL FLEMMING LYSGAARD
Ikast Svømmecenter
tirsdag den 9. april

MOGENS RAMSDAHL
Glyngøre Hallen
onsdag den 15. maj

SØREN KIRKEGAARD
Vemb Hallen
fredag den 7. juni

FLEMMING DAHL JESPERSEN
Skovsgård Multihus
fredag den 7. juni

60 ÅR
IVIND PREBEN ANDERSEN
Sundsøre Hallen
søndag den 14. april

KIM OLANDER HANSEN
Ringsted Svømmehal
lørdag den 20. april

CLAUS HARDING HANSEN
Outrup Kultur & Idrætscenter
søndag den 26. maj

PER KRAGH
Rønde Idrætscenter
søndag den 26. maj

70 ÅR
PREBEN B. OVERGAARD
Tidl. Viborg Kommune
fredag den 31. maj

FINN KRISTENSEN
Tidl. Kultur- og Idrætshallerne Høng
tirsdag den 11. juni

75 ÅR
IVAN ØRUM NIELSEN
Tidl. Ravnsborg Hallen
søndag den 5. maj

80 ÅR
EINER GULDAGER NIELSEN
Tidll Skagen Kultur & Fritidscenter
tirsdag den 21. maj

RECEPTION
I anledning af formand Jørgen Mosbæks afgang som formand for HI 

indbydes medlemmer, samarbejdspartnere og venner af huset til
RECEPTION

tirsdag den 4. juni kl. 1400-1700
Solrød Center 57/1 · 2680 Solrød Strand
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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..!

OMRÅDE 4

Midtjylland

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

JØRGEN THORLUND JEPSEN
Ribe Fritidscenter og Svømmebad
Simon Hansens Vej 8. 6760 Ribe
Tlf: 75 42 25 62
Mail: jtj@fribefritidscenter.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
Ravnsbjergvej 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
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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 nytt 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



INTELLIGENT ONE
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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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 Agentur 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-net
www.t-safe.com.dk

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.eu

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.eu

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 Agentur 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

Tandrup Water Solution A/S
Gydevang 1, 3450 Allerød
Tlf: 48 17 22 82
E-mail: tws@tandrup.dk
www.tandrupwatersolutions.dk

FOR ANNONCER OG OPTAGELSE 
I LEVERANDØRREGISTRET – KONTAKT:



      

www.connectsport.dk 

Workshop Svøm 
LED i fokus 
LED i fokus 
Workshop Caféudvikling & drift ”fra minus til plus” 
Yoga uddannelse 
Session ledelse med BS Christensen & IDAN 
Workshop Emne: Overnatning og forretning 
Fremtidens aktive multifunktionelle uderum 
Workshop Svøm og aktiviteter 
Workshop udearealer 
HR Workshop 
Workshop 
Førstehjælpskursus Sjælland 
Førstehjælpskursus Fyn 
Session ledelse 
Førstehjælpskursus Jylland 
Førstehjælpskursus Jylland 
Førstehjælpskursus Jylland 
Førstehjælpskursus Jylland 
Workshop 
Førstehjælpskursus Sjælland 
Workshop 
Cleaning Session 
Session ledelse  
Workshop 
November Session 2019 
November Session 2019 
Workshop 

15. januar
23. januar
24. januar
30. januar
2. februar
8. februar

28. februar
6. marts

28. marts
10. april
25. april
22. maj
23. maj
24. maj

4. juni
6. juni
7. juni

13. juni
14. juni
19. juni
20. juni

28. august
18. september

2. oktober
30. oktober

21. november
22. november
11. december

Glostrup  
Øst 
Vest 
Spektrum Odder 
Fredericia 
Arena Assens 
Arena Midt 
Sted kommer 
Bjerringbro 
Sted kommer 
Sted kommer 
Sted kommer 
Sted kommer 
Sted kommer 
Svendborg 
Sted kommer 
Sted kommer 
Sted kommer 
Sted kommer 
Sted kommer 
Sted kommer 
Sted kommer 
Aabenraa 
Sted kommer 
Holbæk 
Århus 
Århus 
Sted kommer 

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

PROGRAM 



SO
RT

ER
ET

 M
A

G
A

SI
N

PO
ST

 S
M

P

Al
 h

en
ve

nd
el

se
 ti

l: H
I S

ek
re

ta
ria

te
t

So
lrø

d 
C

en
te

r 5
71 , 2

68
0 

So
lrø

d 
St

ra
nd

SØGER DU LØSNINGER TIL JERES OMKLÆDNINGSRUM?  
VI TILBYDER ET STORT PROGRAM INDENFOR GARDEROBER & 
OMKLÆDNINGSFACILITETER TIL SVØMME- OG IDRÆTSHALLER.

Knagemoduler leveres i: 60, 90, 105 og 120 cm
Fritstående og vægmonterede bænke leveres i: 100, 150, 200, 250, 300, 350 og 400 cm

www.tress.dk • 86 52 22 00

OMKLÆDNING

KONTAKT OS 
FOR MERE 

INFORMATION


