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CO RONA & LEGIONELLA

Tomme idrætsanlæg
øger risikoen for legionella
Frederikssund Kommune fandt bakterien i ni af 17 tjekkede idrætshaller

Af Erling Madsen

Centerleder Philip Green tjekker bruseren
i Herlufsholm Idrætscenter – billedet har
ikke noget med den aktuelle sag at gøre.
Men det er værd at følge hans eksempel
for at undgå legionella smitter mennesker.
(Arkivfoto: Thomas Olsen/
Sjællandske Medier).

Forebyggelse
En forebyggende indsats kan omfatte:
• Skift bruserne og tjek anlægget - tag
eventuelt en vvs-mand med på råd.
•H
 vad er temperaturen i brusevandet?
• Er der »blinde« vinkler, eksempelvis
en yderbruser, hvor konstruktionen
gør, at vandet kan blive stående
stille uden cirkulation?
• Skyl igennem med vand, der er
mindst 60 grader varmt.
Statens Serum Institut har tidligere
oplyst, at blandetanke med koldt og
varmt vand ikke er nogen god idé:
Varmt vand skal i stedet føres direkte
frem til brugsstedet.
Der er også virksomheder, som
sælger brusere med beskyttelse mod
legionella.
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»Legionella florerer i coronatomme sportshaller« lød overskriften på forsiden af Frederiksborg Amts Avis 2. februar.
Dét, at idrætsanlæggene er lukket ned gør,
at der er risiko for at der dannes legionella i
det stillestående vand i vandet til bruserne.
Især brusere er smittesteder, fordi hér kan
bakterien indåndes i vandet fra bruseren.
Og det hænger bl.a. sammen med, at de
senere års energibesparelser gør, at fremløbstemperaturen er for lav og at vandbesparelser har ført til, at vandet står længere i
systemet.
Og når der så har været lukket ned i en
længere periode, øges risikoen.
Så der er al mulig grund til, at idrætsanlæg
tjekker inden der åbnes igen.
Fanget af forebyggende test
De coronatomme idrætshaller, som blev
omtalt, ligger i Frederikssund Kommune:
I seks idrætshaller og et plejehjem var forekomsten af legionella så høj, at det krævede
hurtig indsats.
Tre andre idrætshaller var også ramt, men
ikke så voldsomt.
Frederiksborg Amts Avis fortæller, at det var

et dødsfald på grund af legionella på et omsorgscenter i 2018, som gjorde, at kommunen
satte fokus på området.
Der var således sat 2,9 millioner kroner af
til forebyggelse i kommunens ejendomme
i 2020 og fire omsorgscentre samt 17 steder
med badefaciliteter til idræt blev tjekket fire
gange i årets løb.
Foreløbig er der nogle steder sat filtre på,
andre steder er lukket.
n

Kommunerne
har tilsynspligt
I Danmark er der én domstolsafgørelse om ansvaret for legionella i et
svømmebad: Retten i Helsingør slog
i august 2011 fast, at en kommune
har en tilsynspligt over for en svømmehal – og skal selv tage initiativet
til kontrol; også selv om der ikke er
en lov, som kræver det.
En 73-årig mand døde af og tre
andre blev smittet med legionella efter at have besøgt Helsingør
Svømmehal i 2009.

Hvad er legionella?
Legionella - eller på dansk: Legionærsyge - er en lungebetændelse, som op til
20 procent af de ramte kan dø af. Lever,
nyrer og centralnervesystemet kan også
blive ramt.
Bakterien Legionella Pneumophilia er
naturligt tilstede i drikkevand, overfladevand, floder, søer og spildevand, og
den formerer sig kraftigt i stillestående
vand på 20-45 grader, og for at forhindre dét, skal vandtemperaturen både
i svømmehaller og private hjem være

mindst 60 grader. Og det kolde vand skal
være under 20 grader.
Det første kendte tilfælde er fra den
amerikanske by Philadelphia, hvor 29
døde og 182 blev smittet i 1976. De ramte deltog i et møde for krigsveteraner (=
legionærer, American Legion).
Her var det hotellets aircondition-anlæg, som spredte bakterien og gjorde, at
så mange blev ramt. Det skete i juli, men
først i januar året efter var det klarlagt,
hvad der var.

KOMMENTA R

Fortsat et vakuum af usikkerhed

O

verskriften på en tidligere
leder her i bladet var »Mens vi
venter«, og desværre er den
stadig aktuel.
Coronaen har stadig tag i Danmark,
vaccineplanerne skubbes, og vi er fortsat i et vakuum af usikkerhed i forhold
til, hvornår genåbningen for alvor bliver
rullet ud.
Der vil gå år!
Både arbejdsmæssigt og personligt har
pandemien konsekvenser. Faciliteterne
står tomme, og mange lider økonomisk,
og er så meget i knæ, at der vil gå år, før
man igen er på omgangshøjde. Vi kan
ikke mødes, vi kan ikke rejse og vi kan
ikke bevæge os frit rundt, og f.eks. gå på
restaurant eller café.
Vi kan lige så
godt indrømme
det, nu begynder det for
alvor at tære.

Man sammenligner nu krisen med
den tilstand, der var under 2. verdenskrig, og det leder hen til at citat af
Winston Churchill, der engang sagde:
»Man må aldrig lade en god krise gå til
spilde«.
Det kan selvfølgelig virke malplaceret
og upassende at fremføre et citat som
dette, der har et humoristisk tvist i en
situation, der er så alvorlig som tilfældet er. På den anden side er der noget
rigtigt i, i den nuværende situation, at
stoppe op og reflektere over, hvordan
verden kan se ud, når krisen er ovre.
Gå i dialog og form fremtiden
Citatet er også udtryk for, at når der er
krise, vil der i kølvandet opstå muligheder. De muligheder skal identificeres og
gribes.
Derfor: tag fat i dine brugere, dine
interessenter og principaler og tag en
snak om, hvordan de ændringer, krisen
har medført, kan anvendes konstruktivt
og positivt til gavn for dit anlæg. Det er
nu, der skal tages lederskab, og det er
nu fremtiden skal formes.
Udstilling og
generalforsamling flyttet
Igen i år må vi flytte årsmødet, der var
planlagt til afholdelse i maj – igen corona!
Brancheudstillingen er flyttet til 28.
september, og da Vingsted er optaget,
har vi fundet en alternativ lokation for
dette arrangement.

Generalforsamlingen fastholder vi til
afholdelse i april-kvartal, nærmere defineret 6. maj. Det skyldes for det første et
ønske om at afholde en generalforsamling inden for vedtægternes rammer og
dels fordi vi på grund af anden mødeaktivitet, i forvejen har samlet repræsentanter for områdebestyrelserne.
Vi håber at så mange som muligt møder op, men vi arbejder dog også på, at
live-streame fra generalforsamlingen, så
medlemmerne i det mindste har mulighed for at følge med hjemmefra.
Webinarer en succes
Det har i sandhed været en tid med to
skridt frem og ét tilbage. En tid hvor vi
har brugt mere tid på aflysninger og
ændringer. På formidling af forsamlingsforbud, hjælpepakker og rådgivning i alt
dét, der ligger os fjernt, nemlig at holde
folk ude af anlæggene.
I en lidt mere positive ende har vi
dog også fundet nye veje at gå og vi har
blandt andet i samarbejdet med DSI
introduceret en serie af webinarer, hvor
vi med ca. 14 dages mellemrum tager
relevante emner op.
I al beskedenhed er det tiltag blevet
en stor succes, og vi har oplevet webinarer med helt op til 112 tilmeldte. Vi fortsætter denne succes resten af foråret,
og vurderer lige nu, hvordan vi derefter
skal vedligeholde tiltaget.
Uanset hvad, vil vi godt have hverdagen og brugerne tilbage i anlæggene
igen.

AF HENRIK HØY-CASPERSEN
FORMAND

Det er nu, der skal tages lederskab,
og det er nu fremtiden skal formes.
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TECHNOGYM BENCH
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• Vægtede håndgreb / 3 par
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kr. 14.950,- inkl. moms
Scan QR koden og se mere...

Finansiering over
24 måneder: 623 kr. pr. måned
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RESULTATERNE AF FORHANDLINGERNE
Generelle lønstigninger
• Pr. 1. april 2021 ydes en generel lønforhøjelse
på 1,00 %.
• Pr. 1. oktober 2021 ydes en generel lønforhøjelse
på 1,01 %.
• Pr. 1. oktober 2022 ydes en generel lønforhøjelse
på 1,90 %.
• Pr. 1. april 2023 ydes en generel lønforhøjelse
på 0,30 %.
• Pr. 1. oktober 2023 ydes en generel lønforhøjelse
på 0,81 %.
Lavtlønsprojekt
Parterne er enige om at afsætte 84,053 million
kroner pr. 1. april 2022 til en kroneforhøjelse af
trin 11-21 i løntrinsystemet for kommunerne.
Konkret betyder det, at trin 11-21 i Forhandlingsfællesskabets trinsystem forhøjes med 653 kr.
årligt (31. marts 2000-niveau)
Dette vil hjælpe vores assisterende halinspektører, der er på begyndelsestrin 21
Pension i HI
Pr. 1.april 2022 stiger pensionsprocenten i HI til
18,07 %
Arbejdsmiljø
Parterne er enige om, at indsatsen for at skabe og

udvikle det gode arbejdsmiljø, fysisk såvel som
psykisk, sker i den enkelte kommune og på de
enkelte kommunale arbejdspladser i samarbejde
mellem ledelse, medarbejdere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter.
Et godt samarbejde bidrager til det gode
arbejdsmiljø på kommunale arbejdspladser, øget
trivsel, effektivitet og kvalitet. Det sker gennem
fokus på kerneopgaven.
Den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø samler den gældende lovgivning i forhold til
det psykiske arbejdsmiljø ét sted.
Dermed får de kommunale arbejdspladser et
godt fundament for at fortsætte og udvikle samarbejdet om det gode psykiske arbejdsmiljø.
Med den politiske aftale om »en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på
arbejdsmarkedet« fra april 2019 er der iværksat
en lang række initiativer med henblik på at styrke
arbejdsmiljøindsatsen på danske arbejdspladser,
herunder også kommunale arbejdspladser.
Senest er der med »Trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen«,
december 2020, sat retning og mål for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2030 med den ambition,
at arbejdspladserne arbejder systematisk med
arbejdsmiljøet, og at det bliver sundt og sikkert
for alle at gå på arbejde. KL og Forhandlingsfæl-

lesskabet deler denne ambition for de kommunale arbejdspladser og vil i perioden 2021-2024
understøtte kommunernes arbejdsmiljøindsats
med følgende initiativer:
• Fokusering og udvikling af SPARK,
• Udvikling af uddannelse i ledelse af psykisk
arbejdsmiljø,
• Udvikling af uddannelse for leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant i psykisk
arbejdsmiljø i regi af Parternes Uddannelsesfællesskab
Orlov
Forbedring af reglerne om sorgorlov i forbindelse
med barsel/adoption
Tryghedspuljen
Parterne er enige om at videreføre Tryghedspuljen, som skal finansiere tryghedsskabende aktiviteter i forbindelse med afskedigelse på grund af
økonomiske besparelser
Kompetencefonden
Beløbet der max kan søges til pr år sættes op til
30.000 kroner og hvis man søger til en masteruddannelse er beløbsgrænsen sat op til 50.000
kroner.

SPORTSSERVICE.DK
•
•
•
•

AFSLIBNINIG
LAKERING
OPSTREGNING
VEDLIGEHOLDELSE

Vi bringer hal- og gymnastiksale op på mærkerne.
Vi afsliber, opstreger og lakerer 1000 m2 på under en uge.

AG Sportsservice ApS · Helsingforsgade 23 · 8200 Århus N · Tlf. 86163688 ·
ordre@ag-sportsservice.dk www.ag-sportsservice.dk
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»I en usikker økonomisk
tid sikrer aftalen en
ansvarlig og balanceret
lønudvikling, som følger
det private arbejdsmarked. Så selv om den
økonomiske situation i
øjeblikket er usikker, så
er vi glade for det gode
solide resultat«, skriver
Joy Amandus Andersen i
HI’s vurdering af OK21.

Lønforbedringer og forhøjelse
af pensionssats
OK21-forhandlingerne endte med et forlig for kommunalt ansatte

Af Joy Amandus Andersen
Faglig Konsulent, HI
OK21-forhandlingerne er nu afsluttet med
et forlig, der blandt andet sikrer reallønnen
i den kommende periode.
Der er indgået en aftale om en treårig
overenskomstperiode, og med generelle
lønforbedringer på 5,02 procent over de
næste tre år er de kommunalt ansattes
realløn sikret i en økonomisk svær tid.
Herudover rummer forliget bl.a. aftaler
om lønret i forbindelse med sorgorlov i barselsaftalen, nye projekter og samarbejder

om indsatsen for at forbedre det psykiske
arbejdsmiljø samt en forhøjelse af pensionssatsen pr. 1. april 2022.
Speciel coronaforhandling
Efter lange forhandlinger på Teams - sådan
er det i disse coronatider - er der nu indgået
forlig på både det generelle bord og for
fællesoverenskomsten som HI er en del af.
Man siger, at der aldrig er to overenskomstforhandlinger, der er ens - og dette
kom også til at holde stik denne gang:
På grund af corona blev alle forhandlinger med KL og organisationerne nemlig

holdt over Teams.
Det var en meget speciel oplevelse, men
alle var indstillet på at gøre det til en så god
forhandling som muligt.
Vi har et godt og stærkt samarbejde med
både de andre organisationer i fællesoverenskomsten og i forhandlingskartellet og
det gør, at vi står stærkere i vores krav.
I en usikker økonomisk tid sikrer aftalen
en ansvarlig og balanceret lønudvikling,
som følger det private arbejdsmarked. Så
selv om den økonomiske situation i øjeblikket er usikker, så er vi glade for det gode,
solide resultat.
n

Hvad er Forhandlingskartellet?
HI er en del af Forhandlingskartellets
Fællesoverenskomst som består af:
• Danske Skov- og Landskabsingeniører
og Have- og Parkingeniører
• HI - Organisation for ledende medarbejdere i Idræts- Kultur- og Fritidssektoren
• Kort- og Landmålingsteknikernes
Forening
• Maskinmestrenes Forening.
Forhandlingskartellet blev stiftet 14.
maj 2007 med det formål at styrke en
række organisationers forhandlingssamarbejde på det kommunale og
regionale område.

Forhandlingskartellet kæmper for
gode løn- og ansættelsesvilkår på fælles områder, som det overordnede Forhandlingsfællesskab ikke tager sig af.
Der står ni organisationer bag Forhandlingskartellet:
• Dansk Formands Forening
• Dansk Musiker Forbund
• Danske Skov- og Landskabsingeniører
og Have- og Parkingeniører
• Det Offentlige Beredskabs Landsforbund
• Frederiksberg Kommunalforening
• Gentofte Kommunalforening
• HI - Organisation for ledende med-

arbejdere i Idræts- Kultur- og Fritidssektoren
• Kort- og Landmålingsteknikernes
Forening
• Maskinmestrenes Forening
Tilsammen repræsenterer organisationerne cirka 6.000 medlemmer på det
kommunale og regionale område.
Forhandlingskartellets formand er
Vibeke Bredsdorff Sørensen fra Gentofte Kommunalforening, og næstformand
er Henrik Høy-Caspersen fra HI.
De er valgt af bestyrelsen, som er
øverste myndighed.
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Næstegenerationskærlighed
fra dig til mig - og til alle dem efter os

Nu kan du gøre din pension endnu mere
klimavenlig. Så sparer du ikke alene op.
Du bidrager også til en mere bæredygtig
fremtid for dine børn og børnebørn.
Dét er næstegenerationskærlighed. Tak.

Se hvordan på pfa.dk

CO RO NA : OUT D OORBØ LGEN
»Luk op for de selvorganiserede, byd dem
velkommen og sørg for
at de føler sig så godt til
mode i dit anlæg, at de
fremover anvender dette
som udgangspunkt for
deres aktiviteter«, lyder
opfordringen fra HI’s
formand Henrik
Høy-Caspersen.
(Foto fra Arena Syd i
Vamdrup: Erling Madsen).

Outdoorbølgen skyller ind over os
HI spørger om det betyder, at de traditionelle indendørsidrætter kommer under pres?

Af Henrik Høy-Caspersen,
Formand HI
Outdoorbølgen skyller nu ind over os med
fuld kraft. Aldrig før har naturen været mere i
spil til idræt og fritid end nu.
Det er alt lige fra løbeture., hvor flere
forskellige løbediscipliner er i spil. Samme
gælder inden for cykling, ligesom disc-golf,
krolf og andre nye aktivitetsformer er blevet
hverdagsbegreber.
Bølgen er blot blevet forstærket af coronakrisen, hvor nedlukningen har betinget at
borgere og brugere skal tænke nyt i forhold til
aktivitetsformer.
Indendørsidræt under pres?
Alt i alt har befolkningen i den grad taget
udendørs idræt og aktiviteter til sig, og man
kan ikke undgå at reflektere lidt over om dette
er kommet for at blive eller om alle faktorerne
reelt betyder at de traditionelle indendørs
idrætter kommer under pres som følge af at
folk forbliver udendørs.
Vi ved også at foreningsidrætten bløder.
Corona har betydet at medlemmer er faldet
fra. Kontingenter er ikke blevet fornyet, ligesom folk helt enkelt har udmeldt sig.
Vi hører om foreninger, som beretter om
halvering af medlemsskaren, og vi vil desværre nok også opleve foreninger, som smider
håndklædet i ringen.
Tanken er næsten ikke til at holde ud, at
frivilligt knokleri år efter år er spildt på gulvet.

De fleste foreninger vil selvfølgelig forsøge at starte op igen på et nyt grundlag,
hvor de forsøger at samle det tabte op, og
vi må håbe at man både på landsplan og
lokalt formår at etablere støtteordninger,
som holder hånden under foreningslivet
og på den måde understøtter og motiverer
foreningslivet til en ny start med modet til
igen at etablere de idræts- og fritidstilbud,
der er så vigtige for sammenhængskraften
i samfundet.

være konservative, forstokkede og bange
for nytænkning. Det tænker jeg nu ikke vi er,
og nu hvor corona alligevel har vendt det
hele på hovedet, har vi nu chancen for at
bevise det modsatte.
Er der noget danskerne trænger til oven
på corona, så er det at komme ud og dyrke
aktiviteter sammen med andre.
At genoptage de sociale relationer og
aktiviteter, der har stået stille i snart et år,
alle trænger.

Nytænkning nødvendig
Personligt er jeg nervøs for, at en del af
det tabte terræn forbliver tabt. I hvert fald
for en tid. Jeg er bange for, at det vil være
illusorisk at tro, at når samfundet genåbner,
strømmer alle de tabte medlemmer tilbage
til deres oprindelige foreninger, og hvis og
når de gør det, vil der gå nogen tid (læs: år),
før foreningerne igen er oppe på fuld styrke.
Desværre.
Sagt med andre ord: Corona har tvunget
befolkningen ud i naturen og ud i selvorganiserede aktiviteter, hvor vi nok må se i
øjnene, at i hvert fald nogen vil forblive.
Holder mine lommefilosofiske forudsigelser stik, vil dette påvirke den måde
de etablerede faciliteter hidtil har været
anvendt, og der skal nytænkning på bordet.
Den klarer vi også!!

Derfor grib momentet
og se mulighederne
Tag kontakt til alle de foreninger og brugere, der hidtil har brugt dit anlæg, og find ud
af, hvad deres plan er for at komme ud af
corona-dyndet.
Er der ikke en plan, lægger i en sammen.
Sæt dit netværk i spil, og kontakt eventuelt nabohallen for en snak om gode fif og
fiduser.
Luk op for de selvorganiserede, byd dem
velkommen og sørg for at de føler sig så
godt til mode i dit anlæg, at de fremover
anvender dette som udgangspunkt for
deres aktiviteter.
Kontakt din kommune og byd dig til i
forhold til at sætte rammen for gode sundhedstilbud traditionelle såvel som utraditionelle.
Kort sagt, sæt »plejer« ud af spil og se
mulighederne.
n

Grib mulighederne!
I vore branche bliver vi ofte beskyldt for at
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MOENA: Mønshallen, tv., er med 50 år
den ældste af de 3 haller, som blev
bygget sammen for 20 år siden.

Bademester Morten Møller Jensen i
svømmehallen, med energibesparende
overdækning af bassinet og farvet
LED-lys, som kan skabe stemning: her
lyser det lilla - anes i en spot i loftet.

Den grønne øjenåbner på Møn
MOENA i Stege har fået en masse synergier ud af at blive certificeret af Green Sport Facility

Tekst & foto Erling Madsen
- Vi ta’r det i små step. Jeg synes det er rigtig spændende og det gi’r en masse energi
at vi gør noget, der gavner aktiviteterne i
vores hus og vores miljø.
Sådan siger centerleder Inge-Vibeke
Boysen, MOENA i Stege på Møn sydøst for
Sjælland.
Anlægget er netop blevet certificeret som
Green Sport Facility – og det har været en
øjenåbner, der har sat mange gode tanker
i gang.
- MOENA er et hus med rum til alle, hvor
vi giver plads til flest mulige aktiviteter.
Når vi får flere aktiviteter og nye grupper
af mennesker ind i vores hus, belaster vi
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miljøet mere, fordi vi bruger mere el, vand,
varme osv. Derfor skal vi i daglig drift og i
udvikling af huset arbejde bevidst med at
blive mere miljøvenlige, så vores aftryk på
miljøet bliver mindst muligt, selvom huset
bruges mest muligt.
For som souschef Chris Hansen siger:
- Før så vi kun på driften: Hvordan kan
vi billigste købe ind? Nu ser vi også på,
hvordan vi kan gøre det bedre, billigere og
miljøvenligt.
Inden certificering gennemgås et anlæg
for at kortlægge alle de områder, der kan
sættes ind på for at spare penge og gøre
anlægget grønnere.
Det giver en helhedsopfattelse og gør
det nemmere at se sammenhænge og gå
i gang.

Netværket har stor værdi
Inge-Vibeke Boysen nævner også, at dét, at
alle medarbejdere er involveret, dels giver
et sammenhold, dels gør at flere har ejerskab og dermed er der flere øjne som ser
og får gode ideer.
I en længere periode har mange af de 25
hel- og deltidsansatte været hjemsendt, så
den store opgave bliver at opdatere dem
på, hvad der er sket, mens de har været
hjemme:
- Vi glæder os til at vise det for medarbejderne og borgerne, når vi åbner igen, siger
centerlederen.
Selv om det vigtigste i første omgang er
at sætte ting i gang, der gavner miljø, økonomi og brugere, så fremhæver Inge-Vibeke
Boysen endnu en fordel ved af være med i

GR EEN S PORT FACILIT Y

Langs spærene i taget er der lagt LED-lys ind, som kan skifte farve og dermed skabe forskellige stemninger i hallen til andre
aktiviteter end almindelig idræt. Det kan naturligvis også vise hvidt lys i en nærmest dagslysagtig udgave til sportsudøvelse.
Green Sport Facility i forbindelse med det
fortsatte arbejde:
- Vi får også input andre steder fra via
Green Sport Facility-netværket, og lærer af
andres erfaringer.
Netværket har en lukket Facebookgruppe med mulighed for at spørge andre til
råds eller fortælle om egne erfaringer, ligesom der er et par årlige møder.
Indsatsen giver skoleelever
praktiske opgaver
Da Stege Skole blev bygget, blev skolens
nye idrætsfaciliteter bygget til Mønshallen
og svømmehallen, så skolen bruger MOENA
til idrætstimerne. Det gav økonomisk synergi og betyder også, at skoleleverne naturligt
kommer i huset – og dét giver så synergi på
en anden måde:
- Foreningerne er gode til at invitere de
unge ind, gennem Åben Skole-samarbejde,
siger souschef Chris Hansen.
Green Sport Facility skal også bruges til
et udvidet samarbejde med skolen:
- Vi er i gang med en masse ting, som
både er bæredygtigt, sparer energi og

mindsker CO2-udslip. Her forestiller vi os, at
eleverne kan inspireres med opgaver, hvor
de for eksempel skal beregne, hvor meget
CO2-udslip, der spares, nævner Inge-Vibeke
Boysen.
Hun peger på, at det også kan gøre begreberne mere forståelige for eleverne. Når
skolen for alvor er i gang igen skal MOENA
og skolen drøfte, hvordan det praktisk gribes an, så det også giver mening for skolen
i undervisningen.
Øget kommunikation
Samarbejdet med idrætsforeningerne og
skolen er ikke den eneste måde, MOENA
gør sig mere synlig i det lokale billede på.
Green Sport Facility har betydet, at der
kigges på de mange tiltag som en helhed
og hver gang der sættes noget i gang, så
tænkes det grønne element ind.
At MOENA gør en hel masse er også værd
at fortælle omverdenen og der ligger en
kommunikationsopgave, da det i høj grad
kan være med til at skabe et godt image i
lokalområdet:
- Vi skal synliggøre, hvad vi gør. I første

MOENA: Sammenbygget knopskydning
MOENA er en selvejende institution og
det nye brand for tre sammenbyggede
haller i Stege på Møn. Et brand der
bygger videre på de stolte traditioner
fra Mønshallerne, der blev skabt af den
lokale befolkning via indsamlinger og
medbyggeri.
Ordet »moena« menes at være
et gammelt dansk ord for Møn, der
betyder »den ø, der er kridt i«. Og i
foyeren hænger også flere billeder af
Møns Klint med kridtlagene blottede.
Navnet peger tilbage til fortiden med
sin betydning, men også ind i fremtiden, hvor den korte form vil fungere
nemt på mange sprog og ved online
søgninger.
Mønshallen er den ældste del af MOENA, en opvisningshal som fylder 50

år i år. For godt 40 år siden kom svømmehallen til og endnu en fleksibel hal
med tre sale kom til for 20 år siden,
sammen med en sammenbygning af
hallerne med en fælles, central foyer.
Svømmehallen har et bassin på 25
x 12,5 meter med klatrevæg, en meter
og tre meter vippe. Samt et børne- og
morskabsbassin på 12,5 x 6 meter med
rutsjebane og 31,5 grader varmt vand.
De to haller er 20x40 meter med
tilskuertribune i den ældste. Og den
yngste har springgrav og ringe, og kan
deles i tre sale.
Der er to forsamlingsrum og en foyer
med Café Madgal; og foyeren bruges
som venteplads til forældre, møder, fester, unge-mødested, udstillinger etc.

omgang over for foreningerne, men også
med pressemeddelelser, siger Inge-Vibeke
Boysen.
En anderledes lysoplevelse
Endnu er de seneste tiltag så nye, at der
ikke kan gives tal på, hvad de betyder i
besparelser. MOENA har fået beregnet en
årlig besparelse på godt 63.000 kroner om
året på belysning i de to haller, men om
det holder stik, vil tiden vise, når hallerne
genåbner.
Visuelt er ændringerne allerede synlige:
- Dér, hvor vi har skiftet lyset, er det blevet meget mere klart; mere dagslysagtigt,
og specielt programmeret til de forskellige
former for brug. Det er en anderledes lysoplevelse, man får – samtidig med at vi sparer
på el-regningen, siger Inge-Vibeke Boysen.
At muligheden for at skifte farverne i
LED-lyset for at skabe stemning er der, er
også en finesse, de venter sig meget af. Det
åbner muligheder for at bruge hallerne på
nye måder.
n
Læs mere: www.greensportfacility.dk

Den grønne del
MOENA arbejder for en gradvis grøn
omstilling med større miljøhensyn.
Tidligere er der energioptimeret i
svømmehallen; bl.a. med skift af
pumper, CTS-styring, ventilationsanlæg og overdækning af bassinet.
Ting, som halverede el-regningen.
I december sidste år kom der ny
LED-belysning med farvemuligheder i den ene hal og i svømmehallen, og i år udskiftes halbelysningen
i den anden hal til mere bæredygtigt og brugervenligt lys. Lyset bliver
programmeret til de forskellige
idrætsgrene og til andre gode oplevelser og forskellig brug af hallerne.
Solceller er også med i planerne.
Desuden skiftes tag, loft og lys i
Mønshallen, så der spares penge.
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Mountainbike boomer
Outdoor-idræt hitter under
corona – og det glæder miljøminister Lea Wermelin:
- Jeg håber, at danskerne
vil fortsætte med at bruge de
mange skønne oplevelser, de
statslige naturområder byder
på, siger hun.
Anledningen er, at automatiske tællere på mountainbikesporet i Hareskoven nordvest
for København viser en fordobling af aktiviteten:
Fra januar til august i 2019
sammenlignet med 2020 steg

den nemlig 49 % til i alt 82.364
gennemkørsler, fortæller Frederiksborg Amts Avis. Især i
foråret sidste år var aktiviteten
høj, og der blev i april registreret 16.004 mountainbikeryttere på det 25 kilometer lange
spor.
Miljøministeren siger, at tallene understreger, at naturen
har givet os et frirum til at mødes i.
I statens naturområder er
der 700 kilometer afmærkede
spor på 60 lokaliteter.
n

Skolelever i virtuel coronaskak
Coronalukningen kan ikke slå Dansk Skoleskak ud:
Skolernes Skakdag blev ændret til et virtuelt møde
fredag 12. februar.
- Dansk Skoleskak sendte online fra flere studier i København. Dagens vært var Sofie Østergaard,
kendt fra TV, som guidede de tusindvis af elever
gennem et lærerigt og underholdende program
med skoleskak-turnering, quizzer og spændende
gæster i studiet, som formidlede mental sundhed
i børnehøjde, fortæller læringschef Mikkel Nørgaard.
723.951 skaktræk blev det til i den digitale turnerings, som foregik på tværs af landet.
n

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

TÆLLERFABRIK· TRADING

ENEBÆRVÆNGET 18
THURØ
5700 SVENDBORG

Kupans kundetilpasninger indeholder:

*
*
*
*
*

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

DENMARK
TEL: 40 31 11 61
info@duxtaeller.dk
www.duxtaeller.dk

DUX har siden 1912 leveret professionelle løsninger inden for tælling og registrering
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Tripper i Stege
for at komme i gang igen
Idrætsanlægget kan blive omdrejningspunktet for aktiviteter – både nye og gamle

Af Erling Madsen
I idræts- og kulturhuset MOENA i Stege på
Møn i Vordingborg Kommune tripper ledelsen for at få medarbejderne og kunderne
tilbage. Og coronapausen er både blevet
brugt til at renovere på grøn vis og til at
tænke nye tanker:
- Vi skal finde nye måder at udvikle vores
forretning på og vi skal gerne skabe flere
job, når vi genåbner, fortæller centerleder
Inge-Vibeke Boysen.
For at gavne lokalområdet skal der både
en grøn omstilling, mere digitalisering og
nye partnerskaber til i MOENA.
Det handler om at udvikle idrætsanlægget som et aktivitetsomdrejningspunkt, og
derfor skal udviklingen ske i tæt samarbejde med brugerne – både gamle og nye.
Mange positive signaler
Hun og den øvrige ledelse kan se en masse
positive signaler på trods af, at coronalukningen foreløbig har kostet én million kroner i omsætning i 2020:
Green Sport Facility-certificeringen af
MOENA giver et godt image, når MOENA
arbejder for at bringe mennesker og miljø
på Møn i bedre balance. Og så passer det
godt med Vordingborg Kommunes mål om
at være en grøn foregangskommune.
Inden og under coronaepidemien var der
også kommet nye aktiviteter ind i huset:
klatring, basketball, patientforeninger og
ungdomstennis samtidig med at de øvrige
idrætsaktiviteter kører fint.
Der arbejdes også med planer om at
indrette det kommunale udendørs idrætsanlæg til en bypark, så det i endnu højere
grad appellerer til at borgere i alle aldre
bruger det.
Og så er der planer om at bygge til, så
der bliver mulighed for nogle af de aktiviteter, tidligere tiders idrætsbyggeri ikke
skaber gode muligheder for: Yoga, dans og
kulturhus-aktiviteter, eksempelvis.
Nye aktiviteter?
I dag foregår den daglige drift i et tæt
samarbejde med idrætsforeningerne;
eksempelvis fordeling af haltider, ligesom
foreningerne også hjælper til ved forskellige arrangementer.

Inge-Vibeke Boysen mener, at MOENA
i høj grad også skal bakke foreningerne
op, når de genstarter indendørs-idrætten;
eksempelvis ved at hjælpe dem med at
markedsføre sig på sociale medier.
Men hun forestiller sig også, at der kan
kigges på, om de ledige huller, der er, kan
fyldes op med aktiviteter for smågrupper:
Det udnytter kapaciteten bedre og giver huset indtægter – og skal laves på en måde,
så det ikke konkurrerer med foreningerne.
Det handler også om at være åben over
for de interesser, der dukker op. Under
coronanedlukningen har mange fået lyst til
at bevæge sig, men ofte på måder, der ikke
i dag rummes i foreningerne.
Her kan et anlæg tage teten og tilbyde
aktiviteter.
Anlægget som katalysator
Souschef Chris Hansen fortæller, at foreningerne har taget initiativet til at se, om
ikke de vil have fordel af at slå sig sammen i
én paraplyforening:
- Så er man medlem af paraplyforeningen og betaler ét kontingent – men kan
dyrke alle de aktiviteter, man har lyst til.
Det vil være populært hos børnefamilier,
der kan lade børnene dyrke flere idrætter,
og det kan måske også lokke nogle borgere
til at prøve noget nyt og dermed styrke
aktiviteterne.
Han tilføjer, at det også gør, at hvor der
måske er fem i én forening, der tager sig
af de aktiviteter, der giver penge, så vil der
pludselig være 50 fra alle foreningerne. Det
kan være alt fra tegning af sponsorater til at
arrangere stævner og fester.
Chris Hansen nævner som sidegevinst,
at det også vil betyde, at de involverede
i højere grad kan beskæftige sig med de
dele, de hver især synes er sjovest.
Chris Hansen repræsenterer MOENA i
samarbejdet, og huset har dels nogle ressourcer, der kan gavne foreningerne, dels
er det en neutral katalysator, som også kan
hjælpe foreningerne i processen.
Coronaændringer
At corona også betyder en ændret hverdag,
er de bevidste om i Stege: Tidligere afleverede mange forældre deres børn, kørte og
kom tilbage et par timer senere. I MOENA

ændrede de derfor designet af foyeren, så
den indbød forældrene til at blive og vente
sammen med andre forældre.
Det har betydet, at foyeren fra at være
et gennemfartsområde er blevet til et opholdsrum for mange: Der er god wi-fiforbindelse og forældrene slår sig ned
sammen med de andre forældre. De får
snakket, arbejdet og hygget – og får dermed et godt forhold til huset. Og de store
skoleelever hang ud sammen i foyeren efter
skoletid, inden foreningsaktiviteterne gik i
gang. Indtil Cocid19 brød ud.
Men efter coronaerfaringerne og de mange restriktioner handler meget om at undgå
større grupper:
- Vi skal kigge på indretningen: langborde
duer nok ikke – nu skal vi have bordopstilling til små grupper, mere zoneinddeling og
mere fokus på tryghed i samværet, bemærker centerlederen.
Dét slår noget, der er bygget op, i stykker
– men skaber måske nye muligheder?
Læs også artiklen om MOENA’s glæde
over arbejdet med certificering af
Green Sport Facility på side 10-11.

n

Foyeren med langborde, der efter corona
formentlig skal indrettes anderledes til
mindre grupper. Bademester Morten
Møller Jensen, centerleder Inge-Vibeke
Boysen og souschef Chris Hansen med
Møns Klint på væggene.
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Generalforsamling på en ny måde
Gennemføres med livestreaming – sæt kryds i kalenderen for Campus

Af Erling Madsen

HI’s formand Henrik Høy-Caspersen på
talerstolen under generalforsamlingen
2020 – i år er den skubbet til 6. maj og bliver
en kombination af fysisk møde og
livestreaming. (Foto: Adam Pade).

2020-21 står i den grad i webinarernes
tegn:
Rigtig mange har været gennemført og
det er blevet en populær mødeform.
Men HI’s bestyrelse satser alligevel på,
at generalforsamlingen kan gennemføres
– men i en kombination af fysisk møde og
livestreaming:
- Generalforsamlingen er flyttet til
torsdag 6. maj kl. 9 i Skærbæk Centeret
i Sønderjylland. Vi flytter den, fordi vi
kan lægge arrangementet sammen med
anden mødeaktivitet og derfor sikre en
vis fysisk deltagelse, oplyser HI’s formand
Henrik Høy-Caspersen.

Vi tager slæbet
for sporten..!

Han føjer til, at der arbejdes på at livestreame fra generalforsamlingen, så det
sikres, at flest mulige får lejlighed til at
følge mødet.
Campus – sæt kryds i kalenderen
Et andet populært indslag er Campus.
Her er der også lagt op til et fysisk
møde i håb om, at coronarestriktionerne
er lempet eller fjernet – så sæt kryds i kalenderen ud for 11. november, hvor stedet
er Severin i Middelfart.
- Vi satser på fire spor, heraf ét er reserveret til svømmebade i samarbejde med
Danske Svømmebade. Programmet vil i
nogen grad for karakter af »Efter Corona –
hvad så?«, siger HI-formanden.
n

Mange års erfaring

- er Deres garanti for håndværksmæssigt, 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

LAK

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

I

T
GARAN

5ÅR

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

SPORTSGULVE • AFSLIBNING OG LAKERING • OPSTREGNING AF BANER
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Lasse Lyck fra DIF slog på,
at foreningerne skal tænke
i nye baner for at få gamle
medlemmer tilbage og
selvorganiserede inden for.
(Arkivfoto: Erling Madsen)

Idrætsanlæg kan spille
central rolle i genåbningen
Brug for koordinering, samarbejde og nytænkning fordi idrætsbilledet har ændret sig

Af Erling Madsen
• Aktørerne er mange
• Interesserne er mange
• Idrætsorganisationerne skal kæmpe for at
få medlemmerne tilbage
• Selvorganisering under nedlukningen kan
vinde indpas
• Idrætsanlæggene kan spille en central
rolle.
Det er konklusionerne af et webinar, som
HI og DSI inviterede til 24. februar med 91
tilmeldte.
Da megen aktivitet sker som selvorganisering kan udfordringen for et idrætsanlæg
være, at bringe sig i spil som den centrale,
lokale aktør, der sikrer tilbud til de, der ikke
er/har været medlem af en forening, men
måske gerne vil have et socialt samvær og
bevæge sig med en form for vejledning.
Idrætsanlægget kan også være katalysatoren mellem foreninger, uorganiserede og
kommune.
Fire bud på udfordringerne
Overskriften var »Efter corona – hvad så?«
og fire bidragsydere belyste muligheder og
udfordringer, så deltagerne fik over halvanden time en masse inspiration og en masse
at tænke over:

Henrik Brandt fra Idrætsplatformen lagde
ud med »Hvad har corona gjort ved danskernes idrætsvaner og hvad betyder det
for idrætsanlæggene?«
Michael Brock, formand for Horsens HK,
gav en frontrapport under overskriften:
»Hvilken indvirkning har COVID-19 på en
håndboldklub?«
Fra DIF spurgte og svarede konsulent
Lasse Lyck på: »Skal vi blot fortsætte, hvor
vi slap eller skal der reel nytænkning til?«
Idrætsanlæggene var repræsenteret af
direktør Otto Skak fra Slotsssøbadet og
Bramdrupdam Sports- & Mødecenter med
overskriften: »Hvordan kommer vi godt i
gang efter corona?«
Ny rolle til idrætten
Lasse Lyck slog fast, at foreningerne spørger efter adgang til idræts- og klubfaciliteter, renoverede og moderne faciliteter,
færre skiftende retningslinjer, hjælp til
genstart og tilskuerne tilbage.
For DIF og specialforbundene betyder
det også, at de får en ny rolle:
De skal holde fast i de nye aktiviteter og
være mere proaktive og understøttende.
Lasse Lyck nævnte også at DIF og DGI genstartspulje på 400 millioner kroner er vigtige – og så skal sæsonen forlænges.

Lasse Lyck kaldte Covid-19 for en folkesundhedskrise, fordi der er en markant fald
i idrætsudøvelsen, og mange har taget på,
øget fedtprocenten og blodtrykket, så de
mistrives.
Men omvendt, så er 27 procent af de, der
før var inaktive, nu aktive, når man sammenligner september 2020 med februar
2021. Væksten breder sig over aldersgrupperne 18-49 år og igen fra 70 år.
Han hæftede sig også ved, at mange
under corona har valgt bevægelse med
lavintensitet – og dét giver udfordringer for
foreningerne:
- Dét skal vi lære af. Hvordan komme vi i
kontakt med dem?
Lasse Lyck venter, at der kommer en
endnu større efterspørgsel efter at dyrke
idræt. Her skal foreningerne bl.a. sænke
barriererne, lave introducerende og åbne
aktiviteter, arbejde med kommunikation og
samarbejde og i det hele taget stå for det
gode værtsskab.
Lasse Lyck fremhævede også de fysiske
rammer – og her spiller idrætsanlæggene
en vigtig rolle:
Skal vi i fremtiden dele op i grupper?
Øget afspritning og hygiejne, færre horisontale flader, mindre sportsevents og mere
udendørsidræt.
n
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CORONA : GENSTA RT
- Faciliteter skal være klar
til at åbne – ikke bare sig
selv, men også foreninger
og brugere. Vi skal med
andre ord være fødselshjælpere! sagde Otto Bork
på webinaret.
(Arkivfoto: Erling Madsen)

De tre nøgleord i genstarten
Fællesskab, samarbejde og kommunikation – og så skal halinspektøren være en
aktiv fritidskonsulent, mener Otto Skak

Af Erling Madsen
Fællesskab. Samarbejde. Kommunikation.
Dét er tre af nøgleordene, når idrætsfaciliteterne genåbner efter corona ifølge direktør Otto Skak fra Slotssøbadet og Bramdrupdam Sports- & Mødecenter i Kolding,
da han talte under overskriften: »Hvordan
kommer vi godt gang efter corona?«
Han konkluderede, at det bliver en genåbning med masser af udfordringer:
• Der er stor konkurrence fra egentræning
• Folk har fået nye vaner
• Hvordan får folk indhentet det forsømte:
Fester, træning og samvær med andre?
Alle er fritidskonsulenter
I lukkeperioden har han sendt sine medarbejdere på kurser, så de er skarpe samt
arbejdet med serviceprogrammet, der
motiverer medarbejderne til positivitet.
Han slog også på, at der skal være en
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plan for åbningen og at der er nye retningslinjer fra myndighederne, som skal
indarbejdes.
- Faciliteter skal være klar til at åbne –
ikke bare sig selv, men også foreninger og
brugere. Vi skal med andre ord være fødselshjælpere! sagde han.
Otto Skak mener også, at halinspektørerne skal have en ny rolle:
- Jeg har i andre sammenhænge sagt, at
fra 2021 er alle halinspektører aktive fritidskonsulenter!
Fortæl den gode historie
Otto Skak sagde, at det er vigtigt, at idrætsfaciliteterne fortæller historien om, hvor
godt det bliver at komme tilbage til fællesskabet, til at mødes igen.
Fællesskabet er dét, der skaber gode
oplevelse og gode minder.
Derfor er det vigtigt at alle aktører samarbejder.

Eksempelvis er alle foreningerne inviteret til et inspirationsmøde og de er tilbudt
hjælp med kickstart.
Han forestiller sig også, at idrætsfaciliteten kan hjælpe foreningerne ved at tage sig
af regnskaber, indberetninger til kommunen etc., så foreningerne kan koncentrere
sig om at få genstartet idrætsaktiviteterne.
Markedsføringsmæssigt arbejdes der
også med kampagner for at få gæsterne
tilbage og der er lavet en kommunikationsplan.
n

CORONA : GENSTA RT
- Idrætsfaciliteternes
traditionelle opgave med
at service foreninger og
skoler og skabe renholdte
og trygge rammer, er ikke
gået af mode – faktisk
tværtimod!, sagde Henrik
Brandt, som også pegede
på flere ny områder, der
skal i fokus. (Arkivfoto:
Erling Madsen).

Et tiltrængt wake-up call til branchen
Idrætsfaciliteternes traditionelle opgaver skal suppleres med nytænkning, mener Henrik Brandt

Af Erling Madsen
- Corona er et wake-up call til branchen – og
det var på mange måder tiltrængt! Idrætsfaciliteterne skal kæmpe mere for deres relevans
i fremtidens idrætsbillede.
Konklusionen kom fra lederen af Idrætsplatformen, Henrik Brandt.
Han fremhævede også, at der er to aldersgrupper med modsatrettede interesser, som
idrætsanlæggene skal tage sig af:
Børn: Idans undersøgelser viser, at mange
børn færdes i haller, gymnastiksale, fodboldbaner og svømmehaller. Idrætsfaciliteterne er
derfor vigtige for børns motoriske dannelse.
Voksne: Tendensen de senere år er blevet
forstærket under corona; nemlig at flere og
flere voksne vender sig mod udendørsidræt
og fitness.
Samtidig er deltagelsen i idræt og motion
ikke længere i vækst: der skal kæmpes for at
få fat i folk.

Henrik Brandt føjede til, at under corona
er mange mennesker blevet fysisk inaktive
samtidig med at de mangler de meningsfulde fællesskaber – og dét er en trussel
mod folkesundheden.
Arbejd systematisk i flere spor
Henrik Brandts indlæg havde overskriften
»Hvad har corona gjort ved danskernes
idrætsvaner og hvad betyder det for idrætsanlæggene?«
Og hans anbefaling til idrætsanlæggene
er, at der arbejdes systematisk i flere spor:
• Rollen, som stedet, hvor børn lærer
grundlæggende færdigheder for livet, skal
udvikles
• Der skal være en bedre dialog med out-door- og fitnessudøvere
• Der skal være et mere »lækkert« tilbud til
de, der er selvkørende og topmotiverede.
Folkesundheden – og ikke mindst at den
er forringet for mange – vil være et vigtigt

område, hvor idrætsfaciliteterne kan gøre
en forskel:
- Idrætsfaciliteterne skal have bedre
tilbud og mere appel til de inaktive, angste
og idrætsuvante grupper, som har allermest brug for at bevæge sig og komme ud,
pointerede Henrik Brandt.
Vær den lokale katalysator
Henrik Brandt foreslog, at idrætsfaciliteterne tænker i dags-, uge- og årshjul og fungerer som den lokale katalysator.
Han nævnte også, at der er risiko for
trangere økonomiske vilkår, hvorfor der
også er brug for at tænke på nye måder at
få penge på.
Og så slog han fast:
- Idrætsfaciliteternes traditionelle opgave
med at servicere foreninger og skoler og
skabe renholdte og trygge rammer, er ikke
gået af mode – faktisk tværtimod!
n
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BR ANCHEUD ST ILLINGEN

Vejen Idrætscenter – her er der masser af inspiration at hente. Plus alt dét, som brancheudstillingen vil bidrage med.
(Foto: Vejen Idrætscenter).

Brancheudstillingen udskudt til 28. september
Flyttes til Vejen Idrætscenter – og der er nytænkning med masser af spændende,
inspirerende bolde i luften som lægger op til en større, aktiv og levende messe
Af Erling Madsen
Brancheudstilling Idræt · Kultur · Fritid
flyttes fra maj til september:
- Vi har fra starten af meldt ud, at vi ikke
ønsker en messe fyldt med restriktioner
og eventuel udeblivelse som følge af frygt
for smittespredning, derfor vælger vi nu at
flytte den, siger Anita Rasmussen, som er
messeansvarlig.
Hun har lagt et stort arbejde i planlægningen og været i tæt dialog med udstillerne:
- Meldingen er: »Det er en god beslutning
– vi er klar til september«, fortæller hun.
Datoen er tirsdag 28. september – men
Vingsted Centret er optaget, så det bliver
i stedet Vejen Idrætscenter, der lægger
lokaler til.
- Det er bestemt ikke et dårligt bytte, og
det åbner op for nogle helt andre og nye
muligheder, som vi har ønsket os. Derfor er
vi glade for at vi lander her.
I branchen er der stor enighed om værdien af at mødes fysisk til en udstilling aldrig
vil kunne erstattes af virtuelle møder.
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Anita Rasmussen peger også på, at mange sidste år ikke måtte deltage for deres
arbejdsgivere og derfor har mange interesserede sidst været på messen i 2019.

Firmaer med bundsugere kan demonstrere i svømmebassinet, padelleverandører kan give smagsprøver i den nye padelhal etc. Kun fantasien sætter grænserne.

Posen rystet godt og grundigt
Brancheudstillingen har været et populært
indslag i mange år, men den ufrivillige
pause har betydet, at hovederne blev lagt
i blød:
- Vi har brugt coronatiden til at ryste posen godt og grundigt, vi har kigget på tingene med nye øjne, og vi har kastet en masse
nye bolde op, så vi nu kan præsentere en
endnu mere aktiv og levende messe, siger
Anita Rasmussen.
Som led i relanceringen får messen nu
eget navn, logo og identitet.

Meget større målgruppe
Messen lægger op til masser af inspiration
til den udvidede målgruppe.
Anita Rasmussen nævner, at der bl.a. vil
være noget for halinspektører, centerchefer,
driftsansvarlige, ansatte i landets idræts-,
kultur og fritidsanlæg, de idræts-, kultur- og
fritidsansvarlige hos landets kommuner,
træner/ledere i idrætsforeninger og på
idrætshøjskoler og efterskoler samt idrætsudøvere m.fl.
- Dét, at vi nu samler hele branchen, vil
tilføre en helt anden energi til messen, og
det vil give os alle en meget større oplevelse. Der vil være meget mere liv, flere at
netværke med på tværs af organisationer,
foreninger, klubber og anlæg, og mange
flere kunder som branchens leverandører
kan lave aftaler med, siger hun.
Sæt kryds i kalenderen og tag dine kolleger med. Der er noget at komme efter! n

Alle faciliteter tages i brug
Målgruppen udvides og det samme sker
med indholdet, hvilket betyder, at hallerne
fyldes med udstillere og aktiviteter, ligesom
der som noget nyt bliver rig mulighed for
at benytte Vejen Idrætscenters store antal
faciliteter inde og ude:

CO RO NA : MINIST ERIET ÆND RES
- Det bliver et ministerium,
som i højere grad kan udvikle ny viden samt først
og fremmest være meget
tættere på sine aktører,
lover kulturminister Joy
Mogensen, hvis ministerium vokser fra 85 til 115
medarbejdere.
(Foto: Kristian Brasen/
Kulturministeriet).

Nu skal Kulturministeriet styrkes
Ministeren har lyttet til kritikken fra blandt andre HI og fremover skal der være føling med,
hvad der rører sig på idrætsområdet og de øvrige områder
Af Erling Madsen
Kulturminister Joy Mogensen har lyttet til
kritikken, som bl.a. blev fremsat i sidste
nummer af dette blad:
HI, IFFD og Danske Svømmebade - de tre
organisationer som repræsenterer idrætsanlæg – havde under coronaforhandlingerne
konstateret, at Kulturministeriet mangler
mandskab og viden om idrætsområdet.
Også andre aktører på kulturområdet
samt ikke mindst flere politiske partier var
kritiske. Men nu skal der ske noget:
- Vi lægger simpelthen op til et stærkere
kulturministerium. Vi vil have, at kulturen
spiller en stærkere rolle i vores samfundsdiskussion, sagde Joy Mogensen til Politiken 3.
marts.
Hun siger videre, at det har været et
meget lille ministerium, som primært tog
sig af tilskud, mens der manglede føling
med de mange områder det spænder over:
Eksempelvis dækkede ét kontor både idræt
og kultur.
Skal udvikle ny viden
Nu udvides fagkontorer fra fire til seks og

medarbejdertallet fra 85 til 115:
- Det bliver et ministerium, som i højere
grad kan udvikle ny viden samt først og
fremmest være meget tættere på sine aktører, lover ministeren.
Joy Mogensen siger, at medarbejderne
er blevet bremset, har haft for dårlige vilkår
og brugt tid på andre opgaver end at følge
ordentlig med i områderne.
Om medarbejderens opgaver fremover
siger hun:
- Nu bliver de stillet denne: Vi skal være et
stærkere ministerium, der kan være der for
sine aktører og for samfundsdebatten, og I
skal have kræfter til at gøre det ordentligt.
HI roser initiativet
Formand for HI, Henrik Høy-Caspersen,
roser initiativet:
- Det er positivt, at ministeren har lyttet og
ageret. Corona har i den grad vist, at Kulturministeriet ikke har været på omgangshøjde
med virkeligheden, og fra vores udsigtspost
kunne vi konstatere, at f.eks. viden om
idrætsanlæg og deres betydning i samfundet, var ikke-eksisterende. Dette er hverken
kritisk eller polemisk ment, men en tør kon-

statering af fakta.
Han nævner, at HI, IFFD og Danske
Svømmebade skrev et indlæg i Altinget i
starten af året (omtalt i sidste nummer af
dette blad), hvor de tre repræsentanter for
idrætsanlæg påpegede, at frem for en opdeling af Kulturministeriet i to, som nogen
mente var sagen, på ingen måde ville være
hensigtsmæssig.
- Til gengæld pegede vi på at en opnormering af ministeriet ville være det mest
ideelle. Det er der også andre, der har fremført, så stor ros og anerkendelse her fra for
dette nye initiativ.
Vigtig rolle for idrætsanlæg
Forløbet har også vist, at det er særdeles
vigtigt, at facilitetsbranchen sørger for at
opretholde en samlet stemme, som bruges
til at positionere branchen i idrætslandskabet:
- Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om at
danske idrætsanlæg i de kommende år vil
komme til at spille en større og større rolle i
lokalsamfundet, hvor ledelse og personale
vil få en vigtig faciliterende rolle på mange
forskellige planer, vurder HI’s formand. n
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CORONA : GENSTA RT

Coronalukningen er alvorlig trussel
Horsens HK er sat bagud med hensyn til udviklingen og skal have hjælp til genstart

Af Erling Madsen

Horsens HK i tal
• Klubben har i 2020 420 medlemmer
•H
 jemmehørende i Dagnæs Hallen
• Træner i 6 forskellige haller
• Damehold i Bambusa Ligaen
•S
 tort talentudviklingsmiljø for piger
• 3 senior hold, 6 ungdomshold og
8 børnehold
•S
 tor Trille/Trolleafdeling med
børn fra 4-8 år
•H
 old i Lykkeligaen
•Ø
 konomi baseret medlemsbetaling, tilskud fra kommunen, fondsansøgninger samt arrangementer
• Team Danmark kommune med
håndbold som prioriteret idræt +
Sportscollege.

Coronanedlukningen er en alvorlig trussel
mod udviklingen af Horsens HK.
Dét slog formanden Michael Brock fast på
webinaret 24. februar om, hvordan idrætslivet genstartes efter corona.
Hans frontrapport havde titlen: »Hvilken
indvirkning har COVID-19 på en håndboldklub?«
Konsekvenserne er så store, at det gør det
endog særdeles svært at komme i omdrejninger igen.
I første omgang har lukningen betyder:
• Færre medlemmer og dermed færre hold
• Færre medlemmer giver færre frivillige
• Stort indhug i drengeafdelingen
(50 % forsvundet)
• Manglende indtægter giver færre aktiviteter
• Egenkapital forsvinder.

Og på længere sigt mener han at det gør,
at der ikke er penge til at udvikle håndbolden
i Horsens og at det gør det sværere at starte
nye hold og at tiltrække spillere på højt niveau.
Socialt og økonomisk tab
Michael Brock oplyste, at i økonomien for
Horsens HK uden HH Elite betyder de coronatabte medlemmer et tab på 120.000 kroner
i kontingent. Og nettoomsætningen er lige
over én million kroner, så det er en betragtelig del.
Lukningen har også betydet aflysning af en
lang række arrangementer, som både socialt
og økonomisk er vigtige for klubben.
Håndboldformanden mener, at der er brug
for ekstra hjælp fra kommunen og Dansk
Håndbold Forbund.
n

Nye kvalitetsprodukter – med prisgaranti!

» Texas Prof 183 cm Heavy Duty klapbord
» 100% ren PE bordplade
» Stålstel Ø28 mm 1,2 mm gods
» 24 fastgørelsepunkter mellem stel og bordplade
» Stabelspor ved vandret stabling
» 1090 kg belastning

» Arizona – Prof klapstol i plast og stål – sort
» Stærkt stålstel
» Kraftig plastsæde og rygstøtte
» Vogn til 50 stk. Arizona klapstole
» Kraftige hjul, 2 faste 2 drejelige
» Stærk konstruktion der tåler hårdt brug
» Let håndtering og min. opbevaringsplads ½
kvm til 50 stole
For information og bestilling
kontakt Per Goller
pg@your-brand.dk
+45 4010 0578
www.your-brand.dk
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EL-S IKKERHED
Den konstruktive løsning:
Driftschef Poul Alsing i
Royal Stage i Hillerød
har sat hegn op foran
eltavlerne og lavet
»stier«. Så er der adgang
og inventar stilles ikke
så tæt på, at det kan
ødelægge eltavlen;
et udbredt problem, som
Sikkerhedsstyrelsen
peger på.

Den er gal med elinstallationerne
i idrætsanlæggene
Stikprøvekontrol af Sikkerhedsstyrelsen viser, at kun 6 af 98 anlæg levede op til lovens krav

Tekst & foto Erling Madsen
Kun 6 % af 98 idrætsanlæg lever op til lovens
krav til elinstallationer!
Dette nedslående resultat kommer efter
Sikkerhedsstyrelsen i 2020 lavede stikprøvekontrol.
I en pressemeddelelse skriver Sikkerhedsstyrelsen, at der derfor er al mulig grund til,
at alle idrætsanlæg gennemgår el-anlægget;
gerne med i autoriseret el-installatør.
- Ovennævnte er udtryk for en stikprøve,
og det er tankevækkende - nærmest skræmmende, at kun ca. 6 % af hallerne lever op
til lovgivningen omkring elsikkerhed, lyder
det i en kommentar fra HI’s formand Henrik
Høy-Caspersen.
Hold løbende øje
Steen Søgaard, der er teknisk sagsbehandler i
Sikkerhedsstyrelsen siger, at både i idrætshaller og svømmehaller udsættes elinstallationer
og armaturer for hårdhændet behandling
mange timer hver dag – og i svømmehaller
skader den fugtige, varme klorluft også:
- Så det er vigtigt, at der bliver holdt øje
med installationerne og at de løbende bliver
vedligeholdt af en autoriseret el-installatørvirksomhed, siger han.
Risiko for panik og ulykker
Et vigtigt element er, at belysningen skal være

fordelt på flere grupper på el-tavlen med separate fejlstrømsafbrydere: Én elfejl må ikke
kunne mørkelægge et helt lokale med risiko
for panik og ulykker.
Fejlstrømsafbryderen, RCD’en, skal testes
et par gange om året: Den er typisk mærket
med et T og et tryk på knappen er nok til at
teste om den virker.
Umuligt at komme til eltavlen
Sikkerhedsstyrelsen konstaterede også mange steder, at det ikke var muligt at komme til
eltavlerne på grund af oplagrede møbler og
udstyr.
Det er et lovkrav, at der skal være adgang til
eltavlen for at en sikring kan skiftes eller den
skal vedligeholdes.
- Samtidig kan det give skader på eltavlen,
hvis fx en stabel stole bliver skubbet ind i den,
siger Steen Søgaard.
Ønske om flere tilsyn
I elinstallatørernes arbejdsgiverforening Tekniq synes teknisk konsulent Mads Risgaard
Knudsen ikke overraskende, at det tvungne
tilsyn skal udvides til også at omfatte bygninger til færre end de 150 personer, som i
dag er minimumskravet for eltilsyn:
- Vi ser tit, at der bygges en selvstændig
bygning, eksempelvis en badmintonhal, som
ikke mange bruger eller der er et omklædningsrum til udendørsidræt.
n

FAKTABOKS
I 2020 lavede Sikkerhedsstyrelsen
stikprøvekontrol i 98 idrætshaller,
svømmehaller og badelande.
• Kun 6 steder var alt ok
• 6 steder fungerede fejlstrømsafbryderen, RCD’en, ikke
• 13 steder var der risiko for brand
og kortslutning
• 14 steder var belysningen ikke
fordelt på flere grupper eller havde
mere end en RCD
• 31 steder fik påbud om at få bragt
elinstallationerne i orden
• 61 steder blev vejledt om, hvordan
de skal leve op til lovens krav
• Et gennemgående træk var, at
mange steder var det ikke muligt
at komme til el-tavlen p.gr.a. oplagrede genstande.
Steder med plads til +150 mennesker skal hvert andet år have foretaget en gennemgang af en autoriseret el-installatør.
Derudover laver Sikkerhedsstyrelsen stikprøver, hvor el-anlægget
gennemgås detaljeret, og besøget
udmøntes i en besøgsrapport.
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TEMA: CENTERLEDER

Lone Jørgensens noter, da hun under uddannelsen skulle notere en halinspektørs
mange opgaver.

Lone Jørgensen i cafeteriaet, som plejer
at summe af liv hele dagen. Når coronalukningen ophæves, vil hun bruge noget af dét, hun lærte på den nye uddannelse til centerleder: - Vi har fået rigtig
meget i værktøjskassen, som vi virkelig
kan bruge i vores hverdag, siger hun.

- Det har været drønspændende!
Siger Lone Jørgensen om uddannelsen til centerleder
– og nu er hun ekstra godt klædt på til genstarten

Tekst & foto Erling Madsen
Da Lone Jørgensen sagde tjenestemandsstillingen op som postbud for at tage en
social- og sundhedsuddannelse rystede
mange i hjembyen Thyregod på hovedet.
Senere skiftede hun til restaurationsbranchen for senere igen at stå for køkkenet i
Center Thyregods hotel- og kursuscenter.
Hun har siden arbejdet i stort set alle
centrets områder og blev leder i 2010.
Lone Jørgensen konstaterer, at der stadig er nogle, som tror, at en halinspektør
er én »der gør nogle baner klar og rengør
toiletter«.
Men netop i erkendelse af, at det er en
stor forretning at drive et center, begyndte
hun at læse på Idrættens Udviklings Center:
- Jeg begyndte at tage enkeltfag, men så
blev uddannelsen som centerleder godkendt – så det blev til fem beståede enkeltfag og hovedopgaven. Og det har været
drønspændende!
Og hun tilføjer:
- Vi har fået rigtig meget i værktøjskassen,
som vi virkelig kan bruge i vores hverdag.
Som halinspektør er jeg også projektleder,
og skal forstå at håndtere ledelse i praksis.
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Mere aktuel end ventet
Vejle Kommune havde et samarbejde med
Klaus Frejo fra Idrættens Udviklings Center
for at se på udviklingen af anlæggene i
kommunen. Og kommunen opfordrede
Lone Jørgensen til at tage nogle moduler
med kommunalt tilskud.
Hun tilføjer, at det i starten var hårdt at
skulle læse og forstå, men det har også
været en udfordring – og så har det været
givtigt. Bl.a. fremhæver hun det netværk,
hun nu har fået.
Undervejs har det eksempelvis også
været interessant at høre, hvordan andre
griber konkrete ting an i dagligdagen – dét
kan man også lære meget af.
Hovedopgaven skrev hun sammen med
Brian G. Larsen i Arena Syd – ham kan du
møde på de næste to sider. Den handlede
om »nye og anderledes aktiviteter i idrætsfaciliteterne«.
Så det må jo siges at være et aktuelt
emne op til genåbningen!
Selvejende glemt af politikerne
Naboskabet med skolen er en fordel for
både centret og idrætsforeningerne, fordi
børnene kommer der i idrætstimerne. Og
Lone Jørgensen har lavet en aftale med

skolen om, at eleverne i 7.-9. klasserne i
frikvarterne må komme ind og spille fodbold i hallen.
Når ellers ikke coronaen lægger en dæmper på verden, så er der masser af aktivitet i
den lille by midt inde i Jylland.
Undervejs måtte Lone Jørgensen også
arbejde med hjælpepakker til hotellet, og
fik med hjælp fra en revisor alt papirarbejdet på plads – men da hun skulle indberette tallene, var det ikke muligt. Og hun tog
fat i myndighederne for at få en forklaring:
- Det viste sig, at kravet var, at der mindst
skulle være én person, som ejer 25 % - så
selvejende institutioner faldt ud, siger hun
hovedrystende med tanke på, hvor meget
selvejende institutioner betyder for kulturog idrætslivet i Danmark.
Heldigvis har Vejle Kommune ikke skåret
på tilskud til idrætscentret under lukningerne, og de 18 timelønnede - typisk arbejdede de i cafeteriaet og som livreddere - er
fyret.
Tilbage er centerchefen og en medarbejder – og en del af hotelværelserne er udlejet på ugebasis til håndværkere.
Så det få det hele til at løbe rundt – mens
der trippes for at komme i gang igen. 		
n
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En tur i coronarutsjebanen
Lone Jørgensen står klar med et helt nyt motionscenter i Center Thyregod
Af Erling Madsen
Noget af en rutsjebane!
I Center Thyregod står centerleder Lone
Jørgensen klar til at byde gæsterne velkommen i det tre millioner kroner dyre og nye
motionscenter.
Sidste år, hvor det så ud til at coronalukningen varede længe, indhentede hun
tilbud fra håndværkere på renovering hist
og pist i centret – men måtte aflyse aftalerne, da der pludselig blev mulighed for at
åbne igen.
Så blev der lukket igen. Og hun turde på
grund af usikkerheden ikke sætte renoveringsarbejdet i gang – men fik motionscentret gjort færdigt.
Kan ikke vente på foreningerne
Uddannelsen til centerleder har givet hende en masse idéer og en masse energi til at
tage fat og hun tripper for igen at få liv i de
døde lokaler:
- Der er en udfordring med at få foreningslivet i gang igen. Så det må vi være
medhjælpende til, siger hun.
Lone Jørgensen har en baggrund i
foreningslivet og to af hendes tre børn er
idrætsinstruktører. Men hun synes nogle
gange, at foreningerne er for tilbageholdende med at tage nye initiativer, der opfylder
nogle af de ønsker, borgerne har:
Derfor tog hun initiativet til at indrette et
motionscenter og centret har også udbudt
børneyoga og børnedans:

- Det vigtigste er at tilbuddene er der.
Kan foreningerne ikke, så gør vi det selv.
Og det handler jo også om, at centret
har brug for omsætning for fortsat at kunne
tilbyde foreningerne faciliteterne.
De unge overraskede
På et tidspunkt blev der stillet motionsredskaber ind i et rum, og det viste sig at være
en god idé.
Ønsker fra borgerne viste nemlig, at
der var behov for mere, så det tidligere
SFO blev omdannet til motionscenter, og
forventningen var, at voksne i byen var
målgruppen:
- Vi havde ikke regnet med de unge: De
læser typisk i Vejle og så regnede vi med, at
de også gik til fitness dér. Men der var rigtig
mange unge, som meldte sig, siger Lone
Jørgensen.
Og heldigvis har de fleste, som har forudbetalt, valgt ikke at bede om at få pengene
retur. Det viser også noget om den lokale
opbakning.
Plejehjem blev til hotel
Da det nedlagte plejehjem blev købt for
18 år siden, blev det omdannet til hotel og
kursuscenter. Og festsalen blev hurtigt stedet for masser af familiefester i byen uden
forsamlingshus, og i kombination med
idrætsfaciliteterne brugte mange fra Norge,
Sverige og Island hotellet til træningslejre.
For ti år siden blev der gjort et beskedent
forsøg på at lokke turister til via et enkelt

opslag på booking.com:
- Vi håbede på 20 overnatninger for at få
lidt penge ind – men vi havde 1.000 overnatninger! Det er fordi vi ikke ligger så langt
fra Legoland, siger Lone Jørgensen.
Men når så feriefamilierne kom hjem fra
Legoland, ville de gerne svømme:
- Derfor holdt vi åbent to gange om dagen i svømmehallen: klokken 10-13 og 1720, nævner Lone Jørgensen som eksempel
på at se tingene med gæsternes øjne.
Svømmebadet – og ikke mindst børnebassinet – er i øvrigt populært og trækker
gæster til fra Vejle, Tørring, Billund og
Brande. Og svømmeklubben trækker også
medlemmer til fra et stort opland og har
aktiviteter hele ugen.
Klar med en halfest!
Lone Jørgensen håber at genstarten bliver
uden for mange restriktioner. Og hun ved,
at rigtig mange gerne vil tilbage.
Eksempelvis mødes mange fra 70 år til
»idræt i dagtimerne« med idræt, kaffe og
fællessang:
- Jeg tror folk mangler det sociale. Og det
er altså ikke det samme at ligge hjemme på
stuegulvet! Jeg har også sagt til Borgerforeningen, at så snart, der bliver åbnet op, så
holder vi en halfest!
Lone Jørgensen peger også på, at der er
rigtig meget politisk fokus på sundhed – og
hun håber derfor også, at politikerne tager
sundheden med i betragtningerne, når der
skal genåbnes.
n
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Lone Jørgensen tester motionscentret,
som hun trippende venter på at få lov at
åbne. Et eksempel på at idrætscentret
selv sætter aktiviteter i gang.
(Foto: Erling Madsen).
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Center Thyregod består af en svømmeafdeling fra 1972 med et 25 meter
bassin og et legeområde med 33 grader
varmt vand i bassinet, en tørhal fra 1969
med renovering i 2006 på 20x40 meter,
en multihal, et motionscenter, cafeteria
og mødelokaler. Desuden drives et
hotel/kursuscenter med 24 senge og
masser af familiefester i et tidligere plejehjem. Uden for centret ligger det kommunale fodboldstadion og boldbaner.
Blandt foreningerne, der bruger
centret er to badmintonklubber, fodbold, håndbold, gymnastikforeningen,
svømmeklubben og FOF. Og skolen, der

er nabo, bruger faciliteterne i idrætstimerne.
Byen i Vejle Kommune, hvor Grundtvig blev konfirmeret, har ca. 1.400 indbyggere og ligger 34 kilometer nordvest
for Vejle og https://centerthyregod.dk
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TEMA: CENTERLEDERE

- Vi bliver nødt til at have forståelse for, at idrætsfaciliteter også er forretning og derfor skal vi gøre os dygtigere,
mener Brian G. Larsen og tilføjer, at uddannelse også giver nyttigt netværk. Her er han fotograferet i multihallen.

Uddannelsen alle
halinspektører bør have!
Brian G. Larsen er én af de ti nye centerledere og det var en aha-oplevelse

Tekst & foto Erling Madsen
- Stod det til mig, så skulle alle halinspektører have denne uddannelse!
Ordene kommer fra Brian G. Larsen, som
er halinspektør i Arena Syd i Vamdrup og
bestyrelsesmedlem i HI.
Og replikken skyldes, at han er én af de
ti første med den nye uddannelse som
centerleder. Idrættens Udviklings Center i
Vejen står bag uddannelsen, som vi omtalte
i sidste nummer af bladet.
Uddannelsen er bakket op af HI og IFFD –
og står det til Brian G. Larsen skal der ekstra
fokus på uddannelse af halinspektørerne.
Ikke mindst udfordringerne i forbindelse
med coronanedlukningerne og når der skal
genstartes stiller store krav til halinspektø-
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rerne – ligesom idrætsbilledet ændrer sig.
- Vi bliver nødt til at have forståelse for, at
idrætsfaciliteter også er forretning og derfor
skal vi gøre os dygtigere, mener han.
Kig i krystalkuglen
Brian G. Larsen tog efter mottoet »der er
altid noget vi kan lære« på det første modul, og undervejs fik han mere mod på flere
moduler – og samtidig med uddannelsen
centerleder, baseret på en håndfuld moduler over op mod tre år, blev godkendt.
Noget af det, han lærte på uddannelsen,
er at se længere frem og lægge planer for
udvikling af idrætsfaciliteterne:
- Vi sad og kiggede ind i krystalkuglen
– og håber, vi nu kan foretage et kvantespring, siger han.

Aha-oplevelse!
Med 14 år i branchen synes han, at han har
en god ballast, men han fik rigtig mange fif:
- Det var en aha-oplevelse! Og uddannelsen træder nogle nye stier – og fremfor
alt har jeg fået et nyt netværk: Når man har
fået sat ansigt på, er det nemmere at ringe
til hinanden.
Brian G. Larsen mener også, at det er
vigtigere end nogensinde, at idrætsfaciliteterne får en synlig plads i idrætsbilledet:
- Og skal vi klæde halinspektørerne på til
dét, skal vi give dem uddannelse.
På www.iuce.dk kan du læse mere om
uddannelsen til centerleder – og de mange
andre muligheder for uddannelse.
n
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Hvordan skal jeg fylde hallerne
ud til efteråret?
Brian G. Larsen har masser af ubesvarede spørgsmål – og hans pointe er,
at idrætsfaciliteterne selv må tage initiativet til at skabe aktiviteter

Af Erling Madsen
- Det store spørgsmål til efteråret bliver: Hvordan skal jeg fylde hallerne på 20 x 40 meter
ud? siger Brian G. Larsen og slår ud med
armene i denne ene af Arena Syds traditionelle haller.
Når indendørssæsonen starter i september
plejer der per automatik at være masser af
aktivitet.
Men Brian G. Larsen spekulerer på, om de,
der har måtte coronadroppe deres indendørsidræt vender tilbage?
Mange har fået smag for outdoor-aktiviteter – og bliver de ude?
Og vil idrætsforeningerne være gode til at
få medlemmer til den indendørs aktiviteter?
Og der kommer måske også pres fra kommunerne, som vil stille krav for fortsat støtte.
Idrætsorganisationerne har
ikke tages os alvorligt
Brian G. Larsen vil bl.a. bruge alle de ting, han
har lært under uddannelsen til centerleder:
- Nu sidder vi ikke på hænderne – vi er nødt
til selv at skabe aktiviteterne! erklærer han.
Brian G. Larsen peger på, at medarbejder-

ne i landets idrætsfaciliteter har en enorm
viden – men det er ikke altid den bliver brugt:
- Der er hos idrætsorganisationerne
og kommunerne ofte en opfattelse af, at
»halinspektøren passer på hallen«. Især de
store idrætsorganisationer har ikke taget os
alvorligt og taget os med ind: Vi kender faciliteterne, vi har ekspertise og kender de lokale
forhold.
Han føjer til, at medarbejderne kan se, at
der er masser af tider, som ikke udnyttes godt
nok. Og derfor mener han, at faciliteterne skal
tage styringen, når der genåbnes:
- I sidste ende handler det også om, at vi
skal overleve – og det gør vi kun ved at der er
aktiviteter.
Foreningerne halter bagefter
Brian G. Larsen peger på, at idrætsbilledet
har ændret sig, men mange idrætsforeninger
halter bagefter:
- Det er en ny verden: Folk vil ikke længere
komme og træne torsdag klokken 19-21 og
så spille kamp søndag. Vi er gode til at kigge
på idrætsfaciliteterne – og det skal vi gøre
med brugernes briller: Hvad ønsker de? – og
så skal vi tilbyde dem, det de ønsker, når de

ønsker det.
Og så handler det også om nogle elementære ting:
- Tilbuddene skal være nemme at finde på
hjemmesider. Mange idrætsforeninger bygger
hjemmesiderne op som foreningen er bygget
op – men det er jo ikke nødvendigvis logisk
for potentielle medlemmer. Hér skal vi også
tage brugernes briller på.
Nye outdoor-faciliteter
Arena Syd har selv taget initiativet til flere ting;
bl.a. idrætstilbud til +60-årige og den store
interesse for outdoor-aktiviteter gør, at Arena
Syd senere på året indvier en mountainbikebane for børn op til 5. klasse og en ny skaterrampe udendørs.
Cykelbanen ventes især at tiltrække børn
fra skolen overfor, og skolen skal der også
samarbejdes på en anden og ny måde:
- Vamdrup Å snor sig forbi anlægget – og
vi planlægger en platform, som skolen kan
bruge i biologitimerne, siger Brian G. Larsen.
- Hvis foreningerne ikke kan få flere ting i
gang, så må vi gøre det. Vi skal finde vores
plads i idrætspolitikken.
n
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Brian G. Larsen og medarbejderne i
Arena Syd tager initiativet til at invitere
outdooridrætterne ind på anlægget: Hér
skal anlægges en mountainbikebane for
1.-5. klassetrin og en skaterrampe. Forventningen er, at det tiltrækker eleverne
fra skolen, der er genbo.

TEMA

Arena Syd i Vamdrup er en traditionel
knopskydning med den ældste tørhal
fra 1967, en svømmehal fra 1972 og så
ellers en række sammen- og tilbygninger hen over årene.
Der er to haller på 20x40 meter, en
multisal på 600 m2, svømmehallen
Kongeåbadet, mødelokaler, motionscentre Sport Fitness Vamdrup, skydebane og Café Syd samt udendørs en
skaterrampe, som snart suppleres med
endnu en rampe i forbindelse med et
nyt mountainbike-anlæg udendørs.
Sundhedsvejen er et område med bl.a.
massører og terapeuter. Firmaidrætten

har også lokaler med billard. Og huset
er hjemsted for 19 foreninger.
Arena Syd har taget initiativ til »Idræt
om dagen« for +60-årige, der kan deltage i indoor cyckling, jumping fitness,
yoga, puls- og styrketræning, gåture og
vandgymnastik seks dage om ugen.
Og under coronalukningen udbydes
yoga over nettet.
Udvendig er idrætsfaciliteterne omgivet af kommunale boldbaner, og skolen
ligger lige overfor.
Vamdrup med ca. 4.900 indbyggere
ligger i Kolding Kommune; 15 kilometer
sydvest for Kolding. www.arenasyd.dk
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Frit forbrug af toiletpapir, håndsæbe,
håndaftørring og desinfektion - én pris!
Hygiejnekoncept
Vores kunder får en enestående mulighed
TG-CLEAN A/S har etableret en
for at kunne budgettere præcis med omhygiejneafdeling, og tilført markedet
kostningen, og skal aldrig bekymre sig om
et nyt ”all inclusive” koncept, som i sin
at ”løbe tør”. Vi spørger
helhed servicerer og
drifter et eller flere “ Når prisen er fundet om få detaljer for at kunne
toiletter med basale
ændrer den sig ikke “ beregne en pris, som bliver baseret ud fra et estiforbrugsartikler, som
mat på vores ansvar. Når prisen er fundet,
eksempelvis sæbe og toiletpapir, i en
ændrer den sig ikke, selvom trafikken, og
abonnementsløsning. I modsætning til
dermed forbruget, måtte være større end
andres løsninger, tilbyder vi at levere alle
forventet. Vi tillader os dog, at gennemgå
nødvendige forbrugsartikler til en aftalt
alle aftaler 1 gang hvert halve år.
fast pris, uanset forbrugets størrelse.
Som tillæg tilbyder vi også supplerende
service, eksempelvis løbende opsyn af alle
Vi har heller ikke nogen lejepris af alle
forhold, med blandt andet udskiftning af
tilknyttede dispenserløsninger, og optoiletbørster og lignende. Vi hjælper også
kræver heller ikke fragt, miljø eller eksgerne med tilsvarende måtteløsninger,
peditionstillæg. Prisen er prisen. Derudoog samarbejder med måtteskift.dk, som
ver tvinger vi heller ikke vores kunder til
benytter samme konceptløsning som os.
lange forpligtende aftaler, da vi tror på, at
Tak for opmærksomheden.
et godt samarbejde vinder over tid.

43 90 84 00

WWW.TG-CLEAN.DK

info@tg-clean.dk

FT Fa

- For det første handler det om at blive bevidst om sine egne kompetencer og undersøge dem i koblingen til en ny sammenhæng
– jeg ved, hvad jeg kan her, men hvad kan jeg omsætte det til uden for den verden jeg er i? siger Pernille Steen,
som FTFa tilbyder som sparringspartner. (Foto: Kim Vadskær/FTFa).

Gå direkte fra opsagt til nyt job
Er du blevet opsagt? Så kan du som noget nyt få en sparringssamtale med en rådgiver fra FTFa,
inden du bliver ledig på dagpenge

Af Caspian Christiansen, FTFa
Mange af os vil på et eller andet tidspunkt
i vores arbejdsliv opleve at befinde os i
en opsigelsesperiode – den periode man
befinder sig i, før man bliver ledig og går på
dagpenge.
Grundene til at man skal finde nyt arbejde kan være mange - måske har man valgt
selv at sige op, måske er man blevet opsagt
grundet nedskæringer, automatisering eller
konvertering til nøgleanlæg.
Hvad end opsigelsen skyldes, kan FTFa
hjælpe dig videre, så du måske endda helt
undgår at skulle på dagpenge.
Anledning til refleksion
Det kan være hårdt at miste sit job, for hvad
skal fremtiden nu bringe, og hvordan kommer jeg godt videre?

Samtidig kan et jobskifte være en god
anledning til at reflektere over, hvad der virkelig giver mening og glæde i ens arbejdsliv.
Har jeg lyst til mere af det samme, eller er
tiden kommet til at prøve noget helt andet?
Få en sparringspartner
I sådan en situation kan det være godt med
en sparringspartner. Derfor kan du booke en
personlig sparringssamtale med en rådgiver
fra FTFa. Det gør du her: ftfa.dk/opsagt.
Står du i en opsigelsesperiode, så book
en samtale allerede i dag – via linket kan du
læse mere om tilbuddet.
For rådgiver Pernille Steen er sparringssamtalen et godt redskab til sammen med
medlemmet at få øje på de alternative retninger, der ligger uden for den verden, man
ellers har befundet sig i:
- For det første handler det om at blive

bevidst om sine egne kompetencer og undersøge dem i koblingen til en ny sammenhæng – jeg ved, hvad jeg kan her, men hvad
kan jeg omsætte det til uden for den verden
jeg er i? siger hun.
Pernille Steen tilføjer:
- Måske kan kompetencer fra dit nuværende job, fx inden for service, viden om
renovation, rengøring, bygningsvedligehold
eller andre personlige styrker såsom overblik, projektstyring eller lignende bringes i
spil?
Pernille Steen fortæller om det næste
skridt:
- Dernæst tager vi fat i, hvordan de kompetencer kan formuleres til en stærk målrettet ansøgning, der fortæller hvad du kan, og
hvordan du har tænkt mig at omsætte det i
det nye job.
n
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S ENIORERNE

Seniorerne melder sig med arbejdskraft
Vil gerne vedligeholde HI’s sommerhus – ser også på, hvordan der kan komme flere medlemmer

Af Gunnar Jespersen
Formand for Seniorudvalget i HI
Jeg vil ikke skrive meget om dét, der er
foregået (det er der sendt referater ud om).
Men der vil komme noget mere for tiden fremover, hvor der er foreslået et par
spændende ting.
Alle er dog helt sikkert klar over, at Covid-19 stadig bestemmer, hvilke ting vi kan
gå i gang med.

HI’s sommerhus i Marielyst på Falster: Seniorerne tilbyder nu at levere arbejdskraft til
vedligeholdelsen.

De tre i spidsen
Fra årsmøde 2020, der blev holdt onsdag.
2. september, blev Knud Essendrop genvalgt.
SU består således af Gunnar Jespersen,
formand, Knud Essendrop, næstformand,
samt Hans Christian Nicolaisen.
Der var det laveste antal deltagere nogensinde, og der var den væsentlige grund

ADLATUS

FULDAUTOMATISK RENGØRINGSROBOT
Automatisk gulvvask
Automatisk vandpåfyldning
Automatisk tømning
Automatisk opladning
Se mere på www.adlatus.dk eller kontakt os på 70 26 26 32
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nok, at HI SENIOR TOUR 2020 blev holdt otte
dage senere.
Der var flere som spurgte, om vi ikke kunne
flytte vores årsmøde, så de kunne holdes
sammen, men det tillader vores love ikke.
Klar med arbejdskraft
Jeg fik et godt forslag med fra Erik Jacobsen:
at hjælpe HI økonomisk ved at lave det vedligeholdelsesarbejde på vores to sommerhuse,
der er muligt.
Det synes vi i SU er en god idé. Nu har vi
dog kun ét sommerhus, da Bønnerup er blevet solgt, så er det Marielyst det drejer sig om.
Jeg er sikker på, at vi har mange seniorer,
der har gode evner og lyst til at hjælpe med
det.
Jeg har haft ideen med til et HB-møde, og
der var stor opbakning.
Vi skal hen i foråret, hvor vejret er til det,
da vil der komme et udspil fra HI, hvad det er
vi gerne skal have lavet, og hvad må og kan
seniorerne lave.
Alt hvad der skal bruges af materialer betales af HI. SU vil foreslå at mandag-torsdag er
arbejdsdage, hvor de der hjælper til bor frit,
så fredag-søndag udlejes.
Al transport og forplejning klarer vi selv,
og belaster ikke HI’s økonomi. Det er vores
oplæg fra SU.
Flere medlemmer ønskes
Vi har i flere år mistet medlemmer og deltagere til vores Senior Tour, og søgt efter en måde
at få flere med begge steder.
Der er nu lavet et lille udvalg, bestående
af Knud Nielsen, Jørgen Mosbæk og Knud
Essendrop.
De har allerede haft det første møde, hvor
de har talt om forskellige muligheder, der er
dog det alvorlige problem vi ikke selv er herre
over: om vi må ikke samles på nogen måder.
Når der er nyt fra denne trio, vil der komme
referat fra Knud Essendrop. Disse referater
vil blive sendt pr. mail til alle seniorer og de
kommende, hvis det er muligt.
Vi regner også med omtale her i HI’s blad.
.
n
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LUNA-SERIEN
Konferenceborde med faste ben i forskellige former.
Bordene lagerføres i 8 forskellige størrelser med
forskellige valg af bordplader og farver på bordstel.
Takket være et innovativt design og funktionalitet
passer Luna til bordene som skriveborde til kontorer,
mødeborde til mødelokaler og konferencelokaler,
spiseborde til spisestuer med mere. Med andre ord er
Luna et bord, der passer ind overalt!

SHOP
på zederkof.dk
eller
ring 8912 1200

Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, udsolgte varer, afgiftsændringer og force majeure. Alle priser er ekskl. moms og ekskl. levering.

nyhed
KONFERENCEBORDE

TIL PROFESSIONELLE

møbler | parasoller | afskærmning | foldetelte
RING 8912 1200
SHOP zederkof.dk
BESØG* Showroom
Prins Christians Kvarter 28
7000 Fredericia (v. E20)

Sammensæt selv dit bord
Der er 288 muligheder!

ET
LAND
T
RUND

LA ND ET RUNDT

FORENINGERS TRIVSEL KONTRA
KOMMUNALE KLIMAMÅL
At forlænge sæsonen er et ønske mange steder i landet – men det kan også have konsekvenser.
Det viser et eksempel fra Hørsholm Kommune, hvor
de to skøjteklubber gerne vil forlænge sæsonen til
31. maj.
Men en forlængelse kolliderer med Klimakommuneaftalen, da de to skøjtehaller udleder 12,9 ton CO2
om ugen:
- Jeg vil gerne strække mig for at hjælpe foreningerne, og vi har derfor besluttet at imødekomme skøjteklubbernes ønske af hensyn til foreningernes trivsel, siger Nadia Hageskov, der er formand for
Sport, Fritid- og Kulturudvalget i Hørsholm Kommune til Frederiksborg Amts Avis. 		
n

Nadia Hageskov
og Hørsholm
Kommune valgte
skøjteforeningernes trivsel frem
for kommunens
klimamål. (Foto:
Jesper Alstrøm).

Københavns Kommune
forlænger sæsonen – men frygt
for at tabe sårbare børn
Københavns Kommune vil holde gymnastiksale,
idrætshaller og svømmehaller åbne hen over foråret
og muligvis også i sommeren:
- Vi håber, at det kan give foreningerne bedre mulighed for at fastholde de medlemmer, der lige nu
står og vakler, siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard til Politiken.
Avisen fortæller, at boldklubben BK Skjold har mistet 10 % af medlemmerne, håndboldklubben Ajax
København 10-15 % og Hovedstadens Svømmeklub,
der er landets største idrætsforening, mistede flere
end 20 %.
Alle tre foreninger peger på, at de også tager sig af
børn fra socialt svage familier, og her ser de et frafald,
og de frygter det vil være svært at få børnene tilbage
– i bedste fald vil det tage lang tid og kræve meget.
Som formanden for Ajax København, Flemming
Thomsen, siger:
- Det er børn, der får økonomisk støtte fra kommunen til at spille håndbold, og som vi bakker
op om og langt hen ad vejen har hånd i
hanke med. Selv om forældrene kun har
en lille omkostning, får de ikke noget for
den lige nu, og så melder de børnene ud.
Dem mister vi.			
n

#272

IDRÆT · KULTUR · FRITID

31

PA D EL
Gitte Haxen og Josefin
Kragh fandt en erhvervsejendom i Gilleleje. De har
brugt én million kroner
– men venter på at måtte
åbne, når coronarestriktionerne lempes.
(Foto: padelhuset.dk).

Fuld fart på padel landet rundt
Private poster mange millioner kroner i faciliteter

Af Erling Madsen
Padeltemaet i sidste nummer fortalte tydeligt, at hér er et område, hvor der sker en
hel masse.
Og kigger vi på landkortet, så meldes der
om et hav af baner på vej.
I Hillerød vil selskabet Lets Padel A/S
opføre en lethal med seks baner ved siden
af Hillerød Tennis- og Padelklubs hal og
udendørsbaner.
- Vi håber, at vi sammen med tennisklubben kan få en lokal padelsportkultur op at
stå, siger den ene af de seks private investorer, Carsten Herlev Jørgensen til Frederiksborg Amts Avis.
De bygger for fem millioner kroner og
vil leje baner ud på timebasis – men også
have et tæt samarbejde med naboen.
Og Hillerød Tennis- og Padelklub er også
godt tilfreds:
- Vi aftaler med Lets Padel, at de stiller
deres baner til rådighed til en reduceret pris
til vore juniormedlemmer, siger formanden
Barry Cooper.
Han mener det er første klub med juniortræning i padel, og i aftalen indgår også at
Lets Padel betaler for at bruge omklædning
og café hos klubben.
I Hillerød Tennis- og Padelklub har der
været to udendørs padelbaner siden 2019
og de benyttes af 200 medlemmer. Og
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aftalen betyder også, at der først anlægges
nye udendørsbaner, når den indendørs er
belagt.
Privat investor sigter mod 100 centre
Politiken fortæller, at Brian Mikkelsen via
firmaet PadelPadel vil investere 80-100
millioner kroner i padelcentre i Odense,
Aalborg, Århus og København.
Han spiller selv fire-fem gange om ugen
og hans mål er 100 centre i hele landet:
»Han håber at kunne lave samarbejder
med foreninger, som kan arrangere træninger og turneringer i hans faciliteter«, skriver
Politiken.
Venter på at måtte åbne
Magasinet Erhverv Nordsjælland fortæller,
at der er rift om høje haller med seks meter
til loftet, men ofte må lagerejendomme i
industrikvarterer ikke bruges til padel.
To, der har fundet et sted til padel, er
Gitte Haxen og Josefin Kragh, som startede
med at kigge omkring København, men
endte i Gilleleje, hvor de fandt en erhvervsejendom, som havde stået tomt i 11 år.
Nu er der indrettet tre indendørs baner
og lavet intelligent lysstyring som styres
sammen med bookingsystemet.
Det har kostet de to iværksættere bag
padelhuset.dk én million kroner – og nu
venter de på at coronarestriktionerne gør
det muligt at åbne.

Jægerspris eksploderede
Jægerspris Tennisklub tog padel på programmet – og voksede fra 70 til 220 medlemmer på et halvt år.
Flere er der heller ikke plads til på de to
udendørs padelbaner og de tre indendørs
tennisbaner.
- Selv juleaftensdag og nytårsaftensdag
var der folk oppe at spille på banerne. Der
er ofte nogle, der spiller til klokken 11 om
aftenen – der er lys på banerne – og vi åbner allerede klokken 6 om morgenen, fortæller bestyrelsesmedlem Boris Eidemark
til Frederiksborg Amts Avis.
Flere på vej på Sjælland
Rudersdal Padel Klub blev stiftet 3. februar
og arbejder nu på at få baner til de 189 som
har givet tilsagn om at melde sig ind.
I Høje-Taastrup er Racket Club på vej
med et padelcenter, som ventes klar til
oktober.
I Frederikssund har Allan Kristiansen og
Anders Nielsen investeret 12 millioner kroner i en industrigrund på 8.000 kvadratmeter med en hal på 1.900 kvadratmeter.
De lægger ud med seks indendørsbaner
og planlægger flere udendørs senere. Da
har spillet badminton sammen i 25 år men
er nu begge bidt af padel:
- Der mangler spillemuligheder, siger de
til Frederiksborg Amts Avis om grunden til
deres investering.
n

CO RONA : FORLÆNGELS E
Badminton – én af de
indendørsidrætter
som nogle steder
formentlig godt vil
forlænge sæsonen.
(Foto: Erling Madsen).

Halinspektørerne skal i dialog
om forlængelse
Vigtigt at lave en plan med lokale hensyn, hvis indendørssæsonen skal forlænges

Af Erling Madsen
- Det er supervigtigt, at facilitetslederne går
i dialog med deres brugere og foreninger
om planerne for aktiviteter oven på en
genåbning, og at man sammen med dette
bagland lægger en realistisk plan, som
åbner muligheden for en forlængelse af
indesæsonen, og som opfylder de aktuelle
krav, som dette afføder.
Sådan lyder opfordringen fra HI’s formand Henrik Høy-Caspersen til halinspektørerne på baggrund af, at der flere steder i
landet er ytret ønske om, at idrætsforeningerne kan hente noget at det tabte ind ved
at forlænge indendørssæsonen.
Vigtigt at borgerne dyrker motion
Også KL, DIF, DGI og Dansk Firmaidrætsfor-

bund har opfordret landets kommuner til
at holde deres idrætsfaciliteter – både inde
og ude – åbent til sommerferien.
HI bakker op om denne opfordring, og
tilslutter sig budskabet om, hvor vigtigt
det er at borgerne igen får mulighed for at
dyrke idræt og motion i vores faciliteter.
Covid-19 har førsteprioritet
HI peger på, at der kan være både praktiske
og økonomiske udfordringer forbundet
med en længere åbning.
Henrik Høy-Caspersen nævner også, at
nogle steder anvendes faciliteterne til testning og til vaccinering, og her må der være
forståelse for, at forebyggelse af Covid-19
har førsteprioritet.
- Når det er sagt, må vi også pege på at
det jo ikke er alle faciliteter i en kommune,

der optages af testning og vaccination, men
typisk en enkelt eller to. Derfor er det også
vigtigt, at der udvises fleksibilitet og forståelse for at aktiviteten ikke nødvendigvis
foregår i de vante rammer.
Nok kun nogle få
Videre siger Henrik Høy-Caspersen:
- Jeg tror også at det udelukkende vi
være et udpluk af aktiviteter, der forlænger
sæsonen, og der vil derfor ikke være behov
for at bringe den fulde kapacitet i spil.
Han understreger, at denne »tro« er baseret på en mavefornemmelse og det i den
sidste ende handler om, at der lokalt kigges
på, hvordan der i fællesskab bedst kan
skabes fornuftige rammer.
n
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Sauna Damp Fitness

Ukendte idrætter skyder op
Værd for idrætsanlæg at holde øje med udviklingen under corona

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.

Alt i fitnessudstyr og tilbehør
til private og professionelle
Eks. Plamax Zone funktionel træningsstation. Sammensæt din Zone som du vil.
Mange kombinationer med mulighed for
både holdtræning, personlig træning og
fri træning.
Pris fra. 18.370,- ekskl. moms.

700 m 2 butik & showroom
Mileparken 30 • 2730 Herlev
Tlf. 38114811 • info@sagatrim.dk

www.sagatrim.dk
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Af Erling Madsen

interesse på landets 83 baner vil åbne for
nye og bedre baner samt sponsorer.

Coronabegrænsningerne giver plads til at
idrætter kan vokse:
I sidste nummer fortalte vi om padel - et
miks af tennis og squash - der spilles af
fire, og dermed kommer under det maksimale antal forsamlede på fem.
DR fortæller på sin hjemmeside, at disc
golf er blevet populært og der meldes om
vækst i medlemstallet landet rundt.
Britiske BBC fortæller, at i USA er pickleball i stor vækst: Et miks af tennis, badminton og bordtennis.
Også teqball ser ud til at rykke: Her spilles på et buet, bordtennisagtigt bord.
Spørgsmålet er naturligvis, om det er
døgnfluer eller nogle af disse idrætter
bider sig fast i en tid, hvor mange gerne vil
prøve andet end de traditionelle idrætter.
Derfor er det for idrætsanlæggene værd
at holde øje med.

Pickleball: Konkurrent til tennis
BBC fortæller med the Sport and Fitness
Industry Association som kilde, at pickleball under corona er vækstet med 21,3 %
i USA, fordi mange ser efter nye former for
motion – og mange med tennisbaggrund
kaster sig over idrætten.
De sidste fire-fem år har spillet været på
vej frem, og Cheif Executive Stu Upson fra
USA Pickleball, siger:
- Det vokser helt vildt – også i andre
dele af verden. Der er 37 lande med i International Pickleball Federation. Det er
mere end en fordobling på 18 måneder.
Spillet passer også med coronarestriktionerne: Det spilles en-mod-en eller
double, inde eller ude, og det gælder om
at få bolden over nettet med en ketsjer.
Det blev opfundet i USA i 1965 for at
underholde børn, som kedede sig på ferie.
Stu Upson fremhæver, at man lærer det
på under en time og under corona giver
det mange mulighed for den sociale kontakt, de ellers har mistet.
Især ældre ses blandt de 4,1 million
udøvere – til sammenligning har tennis
21,5 million spillere.

Disc golf: Alle aldre
Udendørsidrætten disc golf kommer heller ikke i karambolage med coronarestriktionerne.
Til DR fortæller 44-årige Henrik Dyhrholm fra Viborg, at han manglede noget at
få fritiden til at gå med – og købte en startpakke til discgolf, hvor man som i golf går
en bane igennem hul-for-hul. Det gælder
om af kaste en frisbee med færrest kast
per hul – og der sluttes af med, at den skal
lande i en kurv med kæder.
Det er for alle aldre - og som Henrik
Dyhrholm siger: - Det er ligesom at være
en lille dreng igen, hvor jeg går ude i naturen og kaster med ting.
Dansk Disc Golf Union havde i 2019 670
medlemmer, men er nu ifølge formanden
Dennis Thygesen oppe på 900:
- Stigningen har været eksplosiv under
corona. I 2020 har vi set nye begyndere,
familier, ældre, unge – det er alle typer af
mennesker, der har vist interesse for sporten, siger han til DR.
Han føjer til, at der flere steder i januar
har været lige så mange på en bane som
om sommeren.
Dennis Thygesen venter, at den større

Teqball: Udvikler flere ting
I Norge melder Adresseavisen, at teqball
er på vej frem: Der spilles på et buet bord
med en kombination af elementer fra
bordtennis og fodbold.
Den norske importør, Are Slettehjel,
siger at det er verdens hurtigste voksende
sport:
- Det var helt tilfældigt at jeg opdagede
teqball i 2017 og siden har jeg tænkt på,
at vi må få det til Norge. Nu er tiden inde,
fordi sporten er blevet så ekstrem stor
internationalt. Der findes teqball-forbund
i flere end 90 lande, siger han til avisen.
Han venter at det vil opnå samme succes som padel.
De første borde er netop kommet til
Norge, hvor køberne er fodboldklubber,
idrætsanlæg, skoler, aktivitetsparker,
træningscentre og private.
Ifølge den danske forhandler, A-Sport,
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KVALITETSNET
DER FANGER
Din net leverandør til:
Fodbold, Håndbold,
Badminton, Tennis,

Volleyball, basketball

afskærmningsnet samt

Det buede bordtennisbord
bruges i teqball, som er en
kombination af fodbold
og bordtennis. Dét er én
af de nyere idrætsgrene,
som har fået vind i sejlene
under corona.
(Foto: A-Sport).

mange andre net og
specielle løsninger

Toosholmvej 9
7700 Thisted
Tlf 97 93 84 50
norvo@norvosportsnet.dk
www.maalnet.dk

Pickleball – tennis, badminton og bordtennis forenet. Populært i USA, hvor
især ældre og tidligere
tennisspillere dyrker det.
(Foto: USA Pickleball).

udvikler teqball teknik, koncentration og
udholdenhed:
Da spilleren er i berøring med bolde
hvert 2.-3 sekund, så giver det øvelse i
førsteberøring.
Corona betyder nytænkning
Salgschef Stefan Solberg fra A-Sport kan
godt genkende tendenserne:
- Teqball har vi haft i to år og det er
noget som efterspørges; ikke mindst efter
et indslag i TV for nylig, fortæller han.
Pickleball har især været brugt i indendørs senioridræt:

- Primært sænkes badmintonnettet og
så spilles der på en badmintonbane. Men
på det seneste har vi fået flere henvendelser fra tennisklubber, som under corona
søger efter andre løsninger.
Stefan Solberg siger, at firmaet også har
oplevet, at traditionelle indendørsidrætter rykker udendørs. Håndboldklubber
efterspørger udendørs mål til midlertidige
baner, og også fitness rykker udendørs i
telte og har brug for udstyr.
- Vi mærker en øget interesse for at finde noget andet, nu man ikke kan være i de
traditionelle haller, siger Stefan Solberg. n
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For 140 millioner kroner rostadion skrottes
Bagsværd Sø lægger vand til et rostadion – og der var planer om et nyt stadion
til 140 millioner kroner, men de er stødt
på modstand.
Planerne tog fart i 2017 og målet
var et nationalstadion med Team Danmark-center for roning, kano og kajak i
2020; alt i alt af international høj klasse

med udvidelse fra seks til otte baner.
Håbet var at kunne få VM i roning i 2022.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjorde i efteråret 2019, at klagerne blev
afvist og der blev givet dispensation til
det nye stadion.
Men i december 2020 trak klagenævnet dispensationen tilbage efter en

klage fra Danmarks Naturfredningsforening. Foreningen siger til TV 2/Lorry,
at rostadion fortsat kan bruges til træning, men et nyt stadion skal bygges et
andet sted, hvor det ikke som ved Bagsværd Sø ifølge foreningen vil ødelægge søens landskabsmæssige udtryk.
n

Det nye, internationale rostadion til 140 millioner kroner, som ikke ser ud til at kunne bygges. (Visualiseringsskitse: AART Architects).
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En svømmehal er vigtig for borgerne
Tårnby Kommune har investeret 143 millioner kroner i en svømmehal,
som primært er for offentlig svømning
Af Erling Madsen
I Tårnby Kommune på Amager er der bred
politisk enighed om, at den nye svømmehal,
som vi omtalte i nummer 5 2020 er et vigtigt
element:
- En svømmehal som Vestamager Svømmehal er vigtig for folkesundheden og for
livsglæden i befolkningen. Jeg synes det er
dejligt, at svømmehallen henvender sig til
alle borgere i alle aldre. Fra baby til pensionist, lyder det fra borgmester Allan S. Andersen, Socialdemokratiet.
Et kulturelt fyrtårn
Han peger på, at der er sket en voldsom
udvikling på Amager de senere år med bl.a.
metroen, Naturpark Amager, og flere boligbyggerier.
For politikerne betyder tilbuddene til bor-

gerne meget:
- Vestamager er fint forsynet med skoler,
bibliotek, fodboldbaner, tennis- og badmintonklub og meget mere. Vestamager
Svømmehal bliver et kulturelt fyrtårn i denne
positive udvikling, fremhæver borgmesteren.
Borgere prioriteres over foreninger
Allan S. Andersen glæder sig over, at hvor
kommunens øvrige svømmehaller har begrænset eller ingen offentlig åbningstid, er
Vestamager Svømmehal med en lang åbningstid alle ugens dage, en stor attraktion for
alle kommunens borgere, men i særdeleshed
for borgerne på Vestamager.
De 143 millioner kroner, der er brugt på
svømmehallen, skal primært komme borgerne til gode. Hér har man valgt at give den
offentlige åbningstid førsteprioritet, mens foreningerne må »nøjes« med de ledige huller.n

- Vestamager Svømmehal bliver et kulturelt fyrtårn i denne positive udvikling,
fremhæver borgmester Allan S. Andersen.
(Foto. Tårnby Kommune).

I år har LML SPORT 50-års jubilæum. I den anledning giver vi
vores kunder en stor gave: en ny, brugervenlig hjemmeside.
Vi håber, at I vil tage godt imod den!

Tilmeld dig vores nyhedsmail på
WWW. LML-SPORT.DK
og modtag unikke Jubilæumstilbud med 50% rabat.
LML SPORT • Sverigesvej 12 • 8700 Horsens • Tlf.: 86933922 • Fax: 86932225 • info@lml-sport.dk
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Helsingør lærer af møgsager
Helsingør Kommune har haft en række
møgsager med byggeri. I sidste nummer
fortalte vi om det nye fodboldstadion,
som er ramt af byggefejl, konkurser og
manglende overholdelse af miljølovgivningen.
Både fodboldstadion og Idrætsbyen
i Espergærde har haft problemer med
budgetoverskridelse. Også andre kommunale byggerier har givet problemer,
ligesom kommunens sagsbehandling

har skabt problemer for private bygherrer. Det har fået kommunen til over
det sidste år at arbejde med håndbogen
»Den Gode Anlægssag«:
- Arbejdet med »Den Gode Anlægssag«
viser, at man tager det meget seriøst og
har sat ting i gang, der på tværs af den
kommunale organisation vil gøre noget
ved det her, både i forbindelse med anlæg og udbud og så videre, siger socialdemokraten Peter Poulsen til Helsingør
Dagblad.
På idrætsområdet er kommunen på
vej med en ny svømmehal til 70 millioner kroner og et ketsjercenter til 53 millioner kroner.
n
Helsingør Stadion - var budgetteret til 57
millioner kroner, men kostede 80 millioner kroner. Og en masse byggefejl skal
nu rettes op og entreprenøren er gået
konkurs. Bl.a. er skrænterne bag målene
for stejle. (Foto: Erling Madsen).

Genstart: Firmaidrætten
lancerer motionskaptajner
til udendørsidræt
Trods dét at corona har ført meget
skidt med sig, er der også positive
elementer:
»Nemlig, at vi har opdaget, at verdens største fitnesscenter ligger lige
ude foran døren. Naturen. Her er der
åbent døgnet rundt«, konstaterer
Firmaidræt Hillerød i en pressemeddelelse.
Firmaidrætten arbejder derfor på
en genstart med nye aktiviteter og
nye roller: Der kommer mere fokus
på udendørsidræt – både med gamle
og nye aktiviteter.
I stedet for instruktører er der brug
for »motionskaptajner« og »værter«,
som sørger for information om mødetid og -sted, måske løber/går/cykler med og sørger for kaffen bagefter.
De skal være samlingspunkt og
tovholdere.
n

Halsnæs: Ønsker ideer til brug af 22 millioner kroner
»Måske du har en god idé til en idræts-,
motions- eller friluftsfacilitet, som kan
komme dig, dine holdkammerater og
andre medborgere til gavn«, lyder opfordringen i en pressemeddelelse fra
Halsnæs Kommune.
Frem til 2024 er der sat 22 millioner

kroner af til at realisere ideerne. Formanden for Kultur, Idræt og Demokrati,
Helle Vibeke Lunderød glæder sig over,
at der er et godt foreningsliv i kommune, og tilføjer:
- Det skal vi også have i fremtiden.
Derfor er det vigtigt, at vi støtter op om

Frederikssund:
Måske lykkes det nu at få et havnebad?
Ideen om et havnebad i Frederikssund startede i 2013, og i
2018 bød 17 på udformningen
og vinderprojektet blev tegnet
af Christensen og Co Arkitekter
A/S (CCO), Moe A/S og Marianne Levinsen Landskab.
Men da det blev udbudt i
2019 var der ingen brugbare

bud fra entreprenører. Men i
dette valgår prøver Frederikssund Kommune igen:
Den gamle industrihavn er
omdøbt til Frederikssund Kulturhavn og havnebadet har
fået navnet Frederikssund Kultur- og Havnebad, projektet er
rettet til og der er lagt yderligere ni millioner kroner i puljen.
Der er sat 25 millioner kroner af i budgettet 2021-24, og
håbet er, at det kan åbne i sommeren 2022.
n
Frederikssund Kultur- og Havnebad, som Christensen og Co
Arkitekter forestiller sig det.

38

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#272

både idræts-, motions- og friluftslivet
ved at stille så gode faciliteter til rådighed, som muligt.
Hun håber også udspillet kan appellere til at nye idrætsformer får plads.
n

København:
Socialdemokraterne vil opruste
København har i mange år haltet bagud, når det gælder
både antal af idrætsfaciliteter og deres standard. Og ventelisterne lang af borgerne, som godt vil bevæge sig.
Men står det til socialdemokraterne i dette kommunalvalgår, så skal der ske noget. I midten af marts kom
partiet med et udspil med udgangspunkt i, at kommunen
ligger i bund når man måler antallet af idrætsfaciliteter i
forhold til indbyggere.
- Foreningsidrætslivet kan skabe sammenhold, og hvis
man eksempelvis har det svært i skolen, kan man få en
succesoplevelse og gennem foreningen blive en del af
et positivt fællesskab, sagde overborgmester Lars Weiss
ved præsentationen ifølge Berlingske.
Udspillet lægger op til budgetforhandlingerne efter
sommerferien, og anbefaler bl.a. flere kunstgræsbaner,
renovering af anlæg, ny udendørs træningsredskaber,
flere løbe- og cykelstier samt udvidelse af indendørs faciliteter.
n

FERIEHUS ET

BOOK GENNEM
WWW.H-I.DK

Her er plads til 12 personer

Du kan nu booke sommerhuset direkte
på hjemmesiden. Hvis du har spørgsmål,
er du naturligvis velkommen til at ringe til
sekretariatet.

Og så er der masser at opleve på Falster og Lolland

Der er inkluderet rengøring i lejepriserne.

LEJEPERIODER
I højsæsonen udlejes kun 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).

HI’s feriehus i Marielyst på Falster er et
herligt sted!
Det er et nyere hus på 134 m2, lyst og
rummeligt med en dejlig terrasse.
Der er plads til 12 personer med otte
sengepladser, fordelt i fire værelser samt
en hems til fire børn. Der er bl.a. en spa til
dejlig afslapning, et hobbyrum med mange
indendørs aktiviteter, en Webergrill, en barneseng, et køle-fryseskab, vaskemaskine,
tørretumbler og opvaskemaskine.
Der er også en dame- og herrecykel, så
man kan komme lidt omkring.

Ud over husets egen spa, så ligger det i
gå-afstand fra en dejlig badestrand. Og så
har HI fået foræret et VIP-kort til svømmehallen i Nakskov Idrætscenter; et kort, der
giver adgang for husets lejere til offentlig
svømning i svømmecentret.
Der er gode indkøbsmuligheder i den
lille hyggelige by Marielyst.
Og så er der masser at se på både på
Falster og naboøen Lolland.
Adressen er Kaninstien 13, 4873 Væggerløse.
Svømmehallen i
Nakskov Idrætscenter
fotograferet kort før
åbningen for syv år
siden. Med sommerhuset følger et
VIP-kort.
(Foto: Erling Madsen).

WEEKENDTUR MED
PERSONALET?
Prøv som noget nyt at invitere jeres personale på en weekendtur til feriehuset, her
kan I uforstyrret få afholdt jeres personalemøde o.l.
I har også mulighed for at leje feriehuset ud
til jeres ansatte.

MARIELYST
HUSKER DU DINE
HI-FORDELE?
· Hjælp ved løn, ansættelse
og kontrakt
· Kurser og uddannelse
til reduceret pris

HI’s feriehus i Marielyst
på den naturskønne ø,
Falster, omfatter 134 m2.
Her er plads til 12 personer med 8 sengeplader,
fordelt i 4 værelser samt
en hems til 4 børn.

· Lederuddannelse og lederservice
· Netværk og fagligt fællesskab
· Campus og brancheudstilling
· Rabat på forsikringer hos
Tryg Forsikring
· Attraktiv pensions- og
forsikringsordning uanset
dine overenskomstforhold
· Adgang til medlemskab af
Forbrugsforeningen med
masser af rabatter
Læs mere på www.h-i.dk!

VIDEN
INSPIRATION
NETVÆRK

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.)
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BAG OM HI

OMRÅDE 3

OMRÅDE 1

OMRÅDE 5

København, Nordsjælland
og Bornholm

Fyn, Sydjylland
og Sønderjylland

Nordjylland

CLAUS LARSEN
Jyllingehallen
Planetvej 35, 4040 Jyllinge
Tlf: 21 14 35 27
Mail: claus@jyllingehallerne.dk

BRIAN GOLDENBECK LARSEN
Arena Syd
Idrætsvej 3, 6580 Vamdrup
Tlf: 26 30 16 58
Mail: bgl@arenasyd.dk

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

OMRÅDE 2

OMRÅDE 4

Lolland/Falster, Sydsjælland/Møn
og Vestsjælland

Midtjylland

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

SØREN RASMUSSEN
Forum Horsens
Langemarksvej 53, 8700 Horsens
Tlf: 20 80 13 96
Mail: kusr@horsens.dk

Indkaldelse
til ordinær
generalforsamling
Hermed indkaldes til generalforsamling
i HI jf. gældende vedtægter.
Generalforsamlingen afholdes
den 6. maj 2021 – kl. 09.00
i Skærbæk Centret.
Med venlig hilsen
Henrik Høy-Caspersen
Formand
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L EVERA ND ØRREGIST ER
ADGANGSKONTROL
OG TÆLLER
DUX Tællerfabrik – Trading
Enebærvænget 18,
5700 Svendborg
Tlf: 4031 1161
Mail: info@duxtaeller.dk
www.duxtaeller.dk

DAMPBAD
Saga Trim ApS/Tylø
Mileparken 30, 2730 Herlev
Fax: 3811 4812
Tlf: 3811 4811
www.sagatrim.dk

FITNESSUDSTYR
BELÆGNINGS- OG FLISERENS
Trafik & Fritid / SportAlt.dk
Lunderskovvej 7
6600 Vejen
Tlf: 7538 9911
www.trafik-fritid.dk
www.SportAlt.dk

BRUSEPANELER
CMA Armatur A/S
Alstrup Allé 2
8361 Hasselager
Fax: 8628 7768
Tlf: 8628 7766
www.cma-armatur.dk

Johs. Tandrup A/S
Gydevang 1, 3450 Allerød
Tlf: 4817 2282
E-mail: info@t-safe.com
www.t-safe.com

MedicSport A/S
Industriparken 25,
2750 Ballerup
Tlf: 3955 1997
Mail: info@medicsport.dk
www.medicsport.dk

PEDAN A/S
Københavnsvej 224,
4600 Køge
Tlf: 5665 6465
www.pedan.dk

Saga Trim ApS/Tylø
Mileparken 30, 2730 Herlev
Fax: 3811 4812
Tlf: 3811 4811
www.sagatrim.dk

Tress A/S
Danmarksvej 34
8660 Skanderborg
Tlf: 8652 2200
www.tress.dk

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

IDRÆTSUDSTYR
LML sport
Sverigesvej 12, 8700 Horsens
Fax: 8693 2225
Tlf: 8693 3922
www.lmlsport.dk

GULVSERVICE
A.G. Sportsservice ApS
Ødumvej 5, Selling
8370 Hadsten
Tlf: 8616 3688
ordre@ag-sportsservice.dk
www.ag-gulvservice.dk

KA Gulvservice ApS
Teglvænget 67, 7400 Herning
Tlf: 2367 1728
www.ka-gulv.dk

Polisan
Gartnerivej 26,
7500 Holstebro
Tlf: 9740 1030
www.sportkote.dk
www.polisan-sportsgulve.dk

Ytzen Sportslakering
Helgolandsgade 28
6700 Esbjerg
Tlf: 7515 7900
Mail: sportslakering@ytzen.dk
www.ytzen.dk

CTS-RÅDGIVNING
Expero ApS
Vejlsøvej 51,
8600 Silkeborg
Tlf: 6167 4222
E-mail: andreas@expero.dk
www.expero.dk

FORSIKRING
Erhvervsforsikring Danmark
Agentur A/S
Navervej 16 A
7451 Sunds
Tlf: 2562 1884
www.eforsikring-danmark.dk

TopSport Danmark ApS
Rude Havvej 15 B · 8300 Odder
Tlf: 7210 8520
info@topsport-danmark.dk
www.topsport-danmark.dk

Trafik & Fritid / SportAlt.dk
Lunderskovvej 7
6600 Vejen
Tlf: 7538 9911
www.trafik-fritid.dk
www.SportAlt.dk

Tress A/S
Danmarksvej 34
8660 Skanderborg
Tlf: 8652 2200
www.tress.dk

IDRÆTSBELÆGNING
OSCON ApS
Walgerholm 7, Jonstrup
3500 Værløse
Tlf: 2080 8450
www.oscon-sportsgulve.dk

Laiderz Sportsfaciliteter ApS
Fuglebækvej 2A, 1. th.
2770 Kastrup
Kontor: 3251 0700

GØDNING
E. Marker A/S
Padborgvej 3, Bov
6330 Padborg
Tlf: 7467 0808
Fax: 7467 0890
www.emarker.dk

PFA PENSION
Sundkrogsgade 4,
2100 København Ø,
Tlf. 39 17 50 00,
www.pfa.dk
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L EVERA ND ØRREGIST ER
KONFEKTURE OG
DRIKKEVARER
Sügro Danmark A/S
Bugattivej 18, 7100 Vejle
Fax: 7563 0940
Tlf: 7563 0960
www.sugro.dk
Sügro Nord
Kjeldsmarksvej 3-9
7600 Struer
Tlf: 9785 1100
Mail: nord@sugro.dk
Sügro Syd
Bugattivej 18, 7100 Vejle
Tlf: 7356 1666
Mail: syd@sugro.dk
Sügro Sjælland
Greave Main 23, 2670 Greve
Tlf: 4399 3810
Mail: greve@sugro.dk

KONFERENCEANLÆG
Kinovox
Marielundsvej 45 B,
2730 Herlev
Tlf: 7022 3811
info@kinovox.com
www.kinovox.com

LED-BELYSNING

MASKINER

MULTI- OG SQUASHBANER

eco2LIGHT A/S
Gørtlervej 21, 9000 Aalborg
Tlf: 7070 1555
Mail: info@eco2light.dk

Lindholm Maskiner a/s
Industrivej 10 A,
5492 Vissenbjerg
Tlf: 7244 1112
info@lindholmmaskiner.dk
www.lindholmmaskiner.dk

Tress A/S
Danmarksvej 34
8660 Skanderborg
Tlf: 8652 2200
www.tress.dk

LINJEMALING
E. Marker A/S
Padborgvej 3, Bov
6330 Padborg
Tlf: 7467 0808
Fax: 7467 0890
www.emarker.dk

TinyMobileRobots
Sofienlystvej 9, 8340 Malling
+45 22 23 11 16
jpk@tinymobilerobots.com
www.tinymobilerobots.com

Tress A/S
Danmarksvej 34
8660 Skanderborg
Tlf: 8652 2200
www.tress.dk

LYDANLÆG
KUNSTGRÆSFODBOLDBANER
Laiderz Sportsfaciliteter ApS
Fuglebækvej 2A, 1. th.
2770 Kastrup
Tlf: 3251 0700

KUNSTIGE PLANTER
Hilmars ApS
Brårupgade 16, 7800 Skive
Tlf: 9752 8520
www.hilmars.dk
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Kinovox
Marielundsvej 45 B,
2730 Herlev
Tlf: 7022 3811
info@kinovox.com
www.kinovox.com

Unico Gruppen
Søndergade 107, 6600 Vejen
Tlf: 7536 5779
Mail: post@unico-gruppen.dk
www.unico-gruppen.dk
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MØBLER
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: 5665 6465
www.pedan.dk

Saga Trim ApS/Tylø
Mileparken 30, 2730 Herlev
Fax: 3811 4812
Tlf: 3811 4811
www.sagatrim.dk

Bjerring
Tykhøjetvej 20, Hal 5
7323 Give
Mail: salg@bjerring.-sales.dk
Mobil: 4270 5206

Streamline ApS
Kirke Værløsevej 16,
3500 Værløse
Tlf: 4448 0095
www.streamline.dk

YOUR BRAND
Industrivej 16, 6630 Rødding
Tlf: 4010 0578
www.your-brand.dk

Zederkof A/S
Prins Christians Kvarter 28
7000 Fredericia
Tlf: 8912 1200
www.zederkof.dk

ONLINE VAGTPLAN
Tress A/S
Danmarksvej 34
8660 Skanderborg
Tlf: 8652 2200
www.tress.dk

DELTAPLAN online vagtplan
Stadion Allé 13 A
8000 Aarhus C
Tlf: 4693 3904
Mail: support@deltaplan.dk
www.deltaplan.dk

L EVE R AND ØRREGIST ER
RENGØRINGSMASKINER

SCORINGSTAVLER

SPORTSNET

Axson Clean Solutions A/S
Unionsvej 7 | DK-4600 Køge
Tlf: 7026 2632
Email: Info@axson.dk
www.axson.dk

ELTIME A/S
Håndværkervangen 4,
3550 Slangerup
Fax: 4738 0103
Tlf: 4738 0303
www.eltime.dk

Nørvo Sportsnet A/S
Toosholmvej 9, Nr. Vorupør
7700 Thisted
Fax: 9793 8394
Tlf: 9793 8450
www.maalnet.dk

Curant Teknik
Egestubben 4 C,
5270 Odense N
Tlf: Finn Schmidt Holm,
5376 7644
Mail: adiatek@adiatek.dk
www.adiatek.dk

Tress A/S
Danmarksvej 34,
8660 Skanderborg
Tlf: 8652 2200
www.tress.dk

SAUNA
Saga Trim ApS/Tylø
Mileparken 30, 2730 Herlev
Fax: 3811 4812
Tlf: 3811 4811
www.sagatrim.dk

SCENER & TRIBUNER
Bjerring
Tykhøjetvej 20, Hal 5
7323 Give
Mail: salg@bjerring.-sales.dk
Mobil: 4270 5206

Laiderz Sportsfaciliteter ApS
Fuglebækvej 2A, 1. th.
2770 Kastrup
Tlf: 3251 0700

Sunstill ApS
Langgade 17, Lund
8700 Horsens
Tlf: 8692 4554
www.sunstill.dk

SKABE OG
VÆRDIOPBEVARING
Laiderz ApS
Fuglebækvej 2 A, 1. th.
2770 Kastrup
www.laiderz.dk
Mail: info@laiderz.dk
Tlf: 3251 0700

Tress A/S
Danmarksvej 34,
8660 Skanderborg
Tlf: 8652 2200
www.tress.dk

SKILTELØSNINGER
Jan Schmidt Design
Totale skilteløsninger til svømmeog idrætsanlæg m.fl.
Maribovej 15, 6000 Kolding
Tlf: 7552 4500
Mail: post@jsr.dk
www.jsr.dk

Jan
Schmidt

DESIGN
v/ Jannie Christensen

VANDBEHANDLINGSLEVERANDØRER
Aqua Wellness
Fuglebækvej 2 A,
2779 Kastrup
Tlf: 2944 6546
www.aquawellness.dk

Guldager
Hejrevang 1-5,
3450 Allerød
Tlf: 4813 4400
e-mail: guldager@guldager.com
www.guldager.com

Tress A/S
Danmarksvej 34,
8660 Skanderborg
Tlf: 8652 2200
www.tress.dk

Krüger Aquacare
Fabriksparken 50,
2600 Glostrup
Tlf: 4345 3433
www.aquacare.dk

SPORTSGULVE
Junckers Industrier A/S
Værftsvej 4 · 4600 Køge
Tlf: 7080 3000
www.junckers.dk
www.junckers.com

VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING

OSCON ApS
Walgerholm 7, Jonstrup
3500 Værløse
Tlf: 2080 8450
www.oscon-sportsgulve.dk

FlowbyLaiderz
Fuglebækvej 2A, 1. th.
2770 Kastrup
Tlf: 3251 0700
www.flowbylaiderz.dk

Sportsentreprise
Ellekær 5 N · 2730 Herlev
Tlf: 4016 7332
Mail: Info@sportsentreprise.dk
www.sportsentreprise.dk

SPOR T S
ENTREPRISE

SPORTSGULVE & IDRÆTSUDSTYR

VVS – VAND- OG ENERGIBESPARENDE LØSNINGER
CMA Armatur A/S
Alstrup Allé 2
8361 Hasselager
Fax: 8628 7768
Tlf: 8628 7766
www.cma-armatur.dk

TELEVARSLINGSANLÆG
Kinovox
Marielundsvej 45 B
2730 Herlev
Tlf: 7022 3811
info@kinovox.com
www.kinovox.com

Johs. Tandrup A/S
Gydevang 1, 3450 Allerød
Tlf: 4817 2282
E-mail: info@t-safe.com
www.t-safe.com
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Kom godt i gang
Book en demonstration hos jer og opdag, hvor nem opstregningen kan blive.
TinyLineMarker Sport opstreger jeres baner helt automatisk, og banernes
størrelse og placering gemmes til næste sæson.

Book en uforpligtende demonstration
Kontakt Lars Jørgensen: +45 61 72 05 63 / lj@tinymobilerobots.com

TinyLineMarker Sport

Al henvendelse til: HI Sekretariatet
Solrød Center 571, 2680 Solrød Strand

Enkel og prisvenlig løsning
Kridtmaskinen er skabt til sportsklubber, skoler og idrætscentre, som ønsker
nem og fleksibel opstregning. Robotten kan leases for bare 1.975 / måned.

SORTERET MAGASINPOST SMP

Nem oplæring
Vi hører fra mange af vores kunder, at det er utroligt nemt at komme i
gang med kridtmaskinen. Vi sørger for grundig oplæring og sikrer, at jeres
opstregning bliver en fornøjelse fremfor en tidskrævende pligt.

