
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 

efaringer, 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 
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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.
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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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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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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


