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Thomas Nymark ved nogle 
af de skabe, som er sat op 
rundt om i idrætshallerne 
på Bornholm: Lokale og 
turister kan leje en hal-
time og få en kode til et 
skab med de rekvisitter, 
de skal bruge. Det gør 
det nemt for brugerne, 
giver bedre udnyttelse 
af faciliteterne og ekstra 
indtægter.

Bornholm møder op 
med indkøbssedlen
Brancheudstillingen betyder overblik og gode priser

KIG FORBI TIRSDAG 28. SEPTEMBER
Brancheudstillingen foregår tirsdag 28. 
september i Vejen Idrætscenter. HI’s tra-
ditionsrige og populære udstilling har 
ændret titel og indhold: Idræt Kultur 
Fritid - Danmarks største Sports Facility 
Fair. 

Arealet og antallet af udstillere øges, 

der bliver mulighed for at demon-
strere udstyr i den virkelige verden 
og målgruppen udvides til at omfatte 
halinspektører, centerchefer, driftsan-
svarlige, ansatte i idræts-, kultur- og 
fritidsanlæg, fritidsansvarlige i kom-
muner, trænere og ledere i idrætsfor-

eninger og på 
idrætshøjskoler 
og efterskoler samt idrætsudøvere.

Intentionen er at gæsterne skal hen-
te masser af inspiration, få gode tilbud 
og kontakter. 

Læs også side 29!

Tekst & foto Erling Madsen

Brancheudstillingen er et vigtigt sted for 
Bornholms Idrætsområder at være:

- Vi samler ideer ind hos medarbejderne, 
så vi kan købe stort ind én gang om året: 
Jeg laver en liste over, hvad vi har brug 
for – og så plejer vi at få nogle gode priser, 

fortæller driftsleder Thomas Nymark.
At langt de fleste leverandører er med på 

Brancheudstillingen gør også, at stort set 
samtlige relevante områder er dækket ind.

Et eksempel på et indkøb på den seneste 
udstilling var beslutningen om at sætte 
skabe op, så turister og lokale kan leje en 
hal i en time og låne udstyr: Hér blev der 

køb et del tasker med badmintonketsjere 
og badmintonbolde, som var lige til at 
lægge i skabene. 

Læs mere om Brancheudstillingen på 
side 29. 

Se også artiklen med Thomas Nymark 
om centerlederuddannelsen på side 10-11.

 n
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B R A N C H E U D S T I L L I N G E N KO M M E N TA R

AF HENRIK HØY-CASPERSEN 
FORMAND

Først og fremmest har I travlt ude i 
anlæggene. Travlt med at sparke 
tingene i gang oven på en lang 
nedlukning, som nu – heldigvis 

da, er under opblødning. 
Brugerne vender nu tilbage til anlæg-

gene. Vi skal være klar til at tage imod 
dem og klar til at sætte rammerne for et 
liv uden for corona-isolationen.

Vi skal også være klar til en ny normal 
og til at bistå foreningerne med en gen-
rejsning oven på et medlemsfrafald. 

Opgave med mange ubekendte
Alt i alt står vi overfor en opgave med 
en række ubekendte, men også med 
et stort potentiale for at sætte vores 
idrætsfaciliteter og hele branchen i spil 
i forhold til igen at være vært for aktive 
danskere, som gerne vil dyrke motion, 
røre sig og være sammen. 

Alt det, vi har savnet.
Netop fordi der er så mange ube-

kendte, er opgaven svær at definere. 
Det tager vi fat på umiddelbart efter 
sommerferien.

Brancheudstillingen slår rekorder
Udstillingen i Vejen tirsdag 28. septem-
ber ser ud til at slå alle rekorder. Vi har 
nu annekteret tre haller, samt et stort 
foyerområde til formålet, og der er in-
gen, der siger at vi stopper her. 

Det afgøres udelukkende af salget af 
stande, som går helt forrygende. 

Udstillerne er i den grad klar, og vi 
er spændt på at starte et helt ny udstil-
lingskoncept, som er udviklet sammen 
med udstillere, Vejen IC og en række 
øvrige partnere. 

En ting er sikker, vi glæder os.

Hårdt, men lærerigt
Det forløbne år har også i HI været præ-
get af corona, og dermed præget vores 
regnskab og de aktiviteter, vi har søsat, 
og for nogens vedkommende aflyst 
igen. Alt dette er afdækket på general-
forsamlingen, som netop er afholdt og 
som er omtalt på side 32-34.

Alt i alt har vi haft et hårdt år, men 
også et lærerigt år, og vi har formet 
organisationen og vores aktiviteter til 
den tid, der kommer.

Nye, spændende samarbejder
Alt i alt står vi i HI stærkt. Vi er på vej ind 
i nye og spændende samarbejder, der 
samlet set skal medvirke til at skabe en 
spændende og levende branche, som 
corona i hvert fald har vist har en vigtig 
mission i samfundet, nemlig rammen 
om folkesundhed.

Med dette ønsker vi jer en god som-
mer, hvor der forhåbentlig også bliver 
mulighed for at sænke skuldrene og 
slappe lidt af.  

Vi har travlt lige nu – meget travlt!

Alt i alt står vi i HI stærkt. Vi er på vej 
ind i nye og spændende samarbejder.
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Træningsbænken Technogym Bench er 
fremstillet i det italienske mærkes velkendte, 
professionelle kvalitet og i et moderne, stil-
ren design, der er med til at skabe en cool 
og attraktiv atmosfære i træningscentret. 
Bænken blev introduceret sidste år i et af 
Fitness Worlds træningscentre, der generelt 
har meget af Technogyms udstyr. Selvom 
erfaringerne pga. corona-nedlukningen har 
været begrænset, er Head of Construction 
& Club Experience, Kevin Lyngvold Rubia-
no, begejstret for det kompakte design og 
de mange muligheder i Technogym Bench: 
“Den fylder næsten ingenting, og de mange 
øvelser er nemme at gå til for den almene 

bruger. Kvaliteten af Technogym er i top, og 
det kompakte design gør desuden, at vi kan 
optimere antallet af træningspladser i cen-
trene. Vi regner med at anvende Technogym 
Bench til både small group areas, funktionelle 
områder og i udstrækningsområder, når vi 
for alvor begynder at implementere den. En 
ekstra fordel er det elegante design, for vi kan 
mærke på vores kunder, at det betyder mere, 
end for blot få år siden. Kunderne fokuserer 
på helhedsoplevelsen i deres træning, og her 
spiller designet også ind”.

Kan bygge bro mellem 
centertræning og hjemmetræning
Technogym Bench giver mulighed for mere 
end 200 forskellige øvelser, så man nemt 
og bekvemt kan træne hele kroppen. Der 

medfølger bl.a. en træningsmåtte, elastik-
bånd, håndgreb og håndvægte i forskellige 
størrelser. 
For at inspirere har Technogym desuden 
udviklet en række videoer af øvelser, der kan 
tilgås online. Det gør det nemt for brugerne 
udnytte bænken fuldt ud og presse sig selv 
til endnu bedre resultater.
I kraft af designet og den kompakte form er 
Technogym Bench faktisk også oplagt til for-
brugere, der ønsker at supplere centertræning 
med hjemmetræning, mener Kevin Lyngvold 
Rubiano: “Det gælder især, hvis de i forvejen 
kender øvelserne fra fitnesscentret. På den 
måde kan brugerne nemmere oparbejde en 
fast rutine i træningen, og det kan være med 
til at holde motivationen – og dermed tilknyt-
ningen til træningscentret – intakt over tid. 
Og vi ved, at det ellers kan være svært for 
mange af vores brugere”.

Se mere på
www.pedan.dk

KOMPAKT BÆNK MED 
MASSER AF MULIGHEDER

Technogym Bench - kompakt og stilren med mulighed for træning af hele kroppen.

Head of Construction & 
Club Experience, 

Kevin Lyngvold Rubiano

Af Kåre Peitersen

Annonce

Den multifunktionelle Technogym Bench kan anvendes til både small 
group areas, funktionelle områder og i udstrækningsområder. 
Og så er den endda også velegnet til hjemmetræning.

Technogym har i mere end 35 år 
leveret high end træningsudstyr til 
både kræsne forbrugere og profes-
sionelle i fitnessbranchen. Missionen 
for den norditalienske producent er at 
hjælpe med at skabe rammerne for et 
sundere og gladere liv for brugerne. 
Kodeordene er innovation, sikkerhed, 
kvalitet, design – og dén opskrift har 
gjort Technogym til verdens næst-
største på området. På verdens-
plan er der dagligt omkring 50 mio. 
mennesker, der anvender Techno- 
gyms udstyr.
Se mere på www.technogym.com
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Af Jens Johan Nordentoft, 
kundechef, PFA

Kigger vi tilbage på året på finans-
markederne, så var der nok ikke 
mange som i det tidlige forår for-
ventede, at 2020 ville blive et godt 

år for pensionsopsparingen. For ligesom 
det skete for en stor del af verdens befolk-
ning, så blev også aktiemarkederne i stor 
stil lagt ned, da det i marts viste sig, at co-
vid-19 som blind passager hurtigt var rejst 
videre fra Kina til resten af verden.

Det fortæller PFA’s koncerninvesterings-
direktør, Kasper A. Lorenzen, som på første 
række kunne bevidne nogle af de største 
op- og nedture på finansmarkederne no-
gensinde.  

- Vi oplevede i de tidlige forårsmåneder 
de største dyk på de finansielle markeder 
siden 1930'erne. Det satte naturligvis også 
sit aftryk i PFA, hvor afkasttermometret i 
vores anbefalede investeringsprofil, profil 
C, stod på tocifrede minusgrader, da det så 
allerværst ud, siger koncerninvesteringsdi-
rektøren.

Fra minus 186.000 kr. til plus 55.000 kr.
Han tilføjer, at den dramatiske nedtur blev 
efterfulgt af en næsten lige så ufattelig og 
hurtig optur:

- Mens det efter børskrakket i 1929 tog 
omkring 25 år før markederne havde ind-
hentet det tabte, så skulle vi denne gang 
kun vente et halvt år. Kigger vi igen på afka-
stet i vores anbefalede profil C i markeds-
rente, så ligger det her ved årets udgang på 
5,5 procent 

Kasper A. Lorenzen tilføjer, at det er et 
hop på 24,2 procent siden bunden i det 
tidlige forår:

- Havde man ved årets start én million 
kroner på pensionskontoen, så er et un-
derskud på ca. 186.000 kroner i marts altså 
blevet forvandlet til overskud på lidt over 
55.000. i december. 

Ikke en økonomisk krise
Kasper A. Lorenzen uddyber, at den 
hurtige optur dels skyldes astronomiske 
hjælpepakker fra verdens regeringer og 
centralbanker, og dels, at vi til forskel fra 
finanskrisen i 2009, denne gang ikke har 

stået overfor en økonomisk krise, men en 
sundhedskrise. 

Den kan vi nu - takket være en lynhurtig 
vaccineudvikling - se en ende på, og det 
har givet optur på finansmarkederne, der 
vanen tro er noget foran den samfundsøko-
nomiske udvikling.

Selvom Kasper A. Lorenzen er tilfreds 
med det positive afkast set i lyset af udsig-
terne i foråret, så vil han i bagklogskabens 
lys gerne have taget en lidt større risiko.

- Året har belønnet de selskaber, som 
har turdet at tage risiko, og her har vi i PFA 
været en smule for forsigtige. Det kigger vi 
selvfølgelig på, for ligesom der er en risiko 
ved at tage for meget risiko, er der også en 
risiko ved at tage for lidt, siger han. 

Han påpeger samtidig, at pension er 
langsigtet opsparing, og at PFA’s pensi-
ons-kunder kan glæde sig over, at opspa-
ringen over de sidste fem år er vokset med 
op til 40 procent.

 
De gode afkast er blevet grønnere
Mens året har været godt for aktier i almin-
delighed, så har det været ekstra godt for 

God afslutning på historisk 
uroligt investeringsår

HI har en pensionsaftale med PFA – og vi har derfor bedt selskabet 
give en vurdering af udviklingen i en coronatid

P E N S I O N
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de mere grønne investeringer. Ser man 
på afkastet i PFA’s nye ekstraklimaven-
lige opsparingsløsning, PFA Klima Plus, 
som blev lanceret i foråret i 2020, så har 
klimainvesteringerne her givet baghjul til 
det brede markedsafkast.       

- PFA Klima Plus har siden lanceringen 
i maj skabt et afkast, som ligger cirka to 
procent over markedet. Det er selvføl-
gelig en kort periode at gøre status over, 
men skal vi tro de politiske signaler fra 
både USA, Kina og EU, så er der grund til 
fortsat grøn optimisme. 

Kasper A. Lorenzen siger uddybende, 
at coronakrisen har vist os, hvor hurtigt 
vi kan udvikle løsninger, når først politisk 
velvilje, finansiering og forskning spiller 
sammen:

-  Den erfaring kan blive guld værd for 
klimaet og bæredygtige investeringer, og 
som ansvarlig investor er vi klar til at løfte 
vores del af ansvaret.

PFA råder over en af landets største 

pengekasser på over 500 milliarder kro-
ner.

PFA Klima Plus har også har været et 
hit på kundesiden, idet der allerede her 
få måneder efter lanceringen er blevet 
placeret næsten tre milliarder kroner i 
det nye produkt.

Positivt syn på 2021
Kigger man frem på resten af 2021, er 
udsigterne generelt positive. I takt med 
vaccine-udrulningen vil corona-pandemi-
en formentlig klinge af, og så kan der igen 
kan komme gang i væksten og forbruget. 

Med investeringsøjne er det også op-
muntrende, at der ved indgangen til året 
er kommet mere styr både på Brexit og 
præsidentskiftet i USA. 

Det giver mindre politisk usikkerhed, 
og det plejer at blive vel modtaget på 
markederne. n
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PFA Plus – afkast i 2020 inkl. PFA KundeKapital
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700 m2 butik & showroom
Mileparken 30 • 2730 Herlev  

Tlf. 38114811 • info@sagatrim.dk 

www.sagatrim.dk

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

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

Sauna Damp Fitness

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

Pris fra. 18.370,- ekskl. moms.
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Henry K. Andersen med 
Happy Nappy, som der 
sælges 40.000 par af om 
året i Danmark. 
LML Sport opfandt ble-
buksen til babysvømning, 
men andre så hurtigt hvor 
god idéen var.

Tekst & foto Erling Madsen

Der er tre tydelige tendenser i, hvor-
dan svømmeområdet er i færd 
med at udvikle sig:

AquaFitness vokser. Rutsjebaner 
bliver sjovere. Og outdoor-bølgen betyder 
flere vandforhindringsbaner i det åbne hav.

Vurderingen kommer fra Henry K. Ander-
sen; indehaver af LML Sport, som nu i 50 
år har fulgt udviklingen tæt og hele tiden 
forsøgt at være på forkant.

- Outdoor-livet trækker i folk har vi kun-
net se under corona. Og vi ser et stigende 
salg i forhindringsbaner, der bygges i mo-
duler. De rykker fra svømmebadet ud i det 
åbne hav.

Eksempelvis er der kommet en bane i 
Glyngøre, som har givet andre byer blod på 
tanden, så flere er på vej.

LML Sport har udviklet et koncept, som 

rummer hele projektet, der bl.a. fremstilles 
i 3D, så myndighederne nemmere kan 
godkende projektet. Skiltning og markeds-
føring indgår også, så den dybe tallerken 
ikke skal opfindes hvert sted.

- Det er en naturlig udvikling: Vinterbad-
ning og havnebade er vokset stærkt de 
senere år – dette er næste trin på dén stige, 
mener Henry K. Andersen.

Fitness vokser
Fitness-bølgen førte for nogle år siden 
også til, at vandet blev inddraget. Når vi er i 
vand, er det nemmere at bevæge sig; noget 
eksempelvis gigtpatienter har stor gavn af. 
Men efterhånden er øvelserne udviklet til 
alle typer mennesker.

Og intet tyder på, at udviklingen går i stå 
foreløbig.

LML Sport sælger udstyr, eksempelvis 
en særlig AquaFitness-måtte, men firmaet 

har også tilknyttet instruktørerne Liselotte 
Jakobsen og Leila Rask, som løbende 
videreuddannes rundt om i verden, så de 
kan være skarpe og give deres viden videre 
i Danmark.

Et eksempel på, at firmaet kortlægger, 
hvad der er brug for hos kunderne.

Liv igen i rutsjebanerne
For få år siden var rutsjebaner noget mange 
gerne kørte efter, fordi de var sjældne. Nu 
er de nærmest blevet standard i mange 
svømmehaller. Og dermed ikke noget 
trækplaster, når først den enkelte er prøvet 
nogle gange.

Derfor tilbyder LML Sport nu et nyt 
koncept, hvor der i den grad kommer liv i 
rutsjebanen: Teknologien har udviklet sig, 
så det er muligt at indbygge LED-lys og 
skærme. Lyset kan skifte og på skærmene 
kan der dukke video og effekter op.

Tre tydelige tendenser i vandet:
AquaFitness, outdoor 

og levende rutsjebaner
Det peger Henry K. Andersen, indehaver af LML Sport

T E N D E N S E R  I  T I D E N
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Lageret skal sikre, 
at langt de fleste varer 
i sortimentet kan 
leveres fra dag-til-dag.  
Hér pakker
Henry K. Andersen  
og Kurt Sørensen et 
vandbehandlingsanlæg ud.

- Der kan vælges forskellige temaer. Ek-
sempelvis til jul eller halloween. Så bliver 
det sjovere: Vælger man tre temaer, bliver 
seks ture til 18. Og fordi det kan varieres, 
tager man måske 60 ture og kan så starte 
forfra – det skaber en helt anden oplevelse.

Og hvor rutsjebanen før måske blev 
»kedelig« efter de seks ture, er der nu stadig 
overraskelser undervejs. Og dermed indtje-
ning til svømmebadet.

Kan lidt at hvert
Selv om det startede med løbesko gik det 
videre over bl.a. bokseringe til stadionud-
styr:

- Vi er dem, man ringer til, når man har 
en opgave, man skal have løst: Vi har været 
med så mange år og har så mange forbin-
delser, siger Henry K. Andersen.

Bump undervejs
Selv om starten var tilfældig, men succes-
fyldt, så har der også været bump under-
vejs.

Da Henry K. Andersen blev ansat i 1988 
var der to chefer og via fusion med et andet 
firma kom der fire chefer. 

Det lå i tiden, at det handlede om at være 
stor – men uenighed mellem cheferne var 
medvirkende til, at der skete en opsplitning 
i 1996, hvor LML Sport stort set startede 
forfra fra nul.

Uventet overtagelse
I 2009 overtog Henry K. Andersen halvdelen 
af firmaet, mens Hans Jørn Bøtker fortsat 
ejede den anden halvdel. 

Samarbejdet startede 1. januar 2009 
– men 29. januar døde Hans Jørn Bøtker 
uventet, mens han sad i lænestolen. Og 
Henry K. Andersen overtog den anden 

halvdel af firmaet.

Blebuksernes indtog
Henry K. Andersen kom fra svømmeverde-
nen, hvor han var instruktør. Og da idrætsor-
ganisationerne startede de første kurser for 
instruktører i babysvømning, var han med.

Det er en typisk måde for firmaet at arbej-
de på: - Vi går ind og ser, hvad vi kan bidrage 
med, siger han.

Han så hurtigt, at der var brug for noget til 
at forhindre fækalieuheld til at lukke bassi-
net eller i værste fald svømmebadet. Firmaet 
fik kontakt til et dansk firma, som lavede 
blebukser til brug »på land« - og sådan blev 
blebuksen til babysvømmere til.

Siden huggede andre idéen, og i dag er 
leverandøren engelsk, og firmaet sælger 
40.000 par Happy Nappy om året i Danmark 

– til sammenligning er en fødselsårgang på 
cirka 62.000 børn.

Hver medarbejder coaches
Gennem årene har LML Sport udviklet 
egen personaleuddannelse i samarbejde 
med en ekstern konsulent. Medarbejderne 
ansættes efter deres profil snarere end 
deres konkrete viden om firmaets arbejds-
område:

- Vi sørger for en intern uddannelse. 
Min opgave er at fylde værktøj i medar-
bejdernes værktøjskasser, siger Henry K. 
Andersen.

Tre gange om året møder hver medar-
bejder den eksterne konsulent, som er 
deres coach, og det er med til at sikre den 
personlige udvikling, som i den sidste ende 
skal være med til at skabe arbejdsglæde.  n

FRA LØBESKO TIL SVØMMEBADE
Grossisten LML Sport fejrer 50 års 
jubilæum i år. Og det startede med at 
den newzealandske løbetræner Arthur 
Lydiard kom til AGF i Århus, hvor Hans 
Jørn Bøtker var atletikudøver. Han 
havde nye træningsmetoder, som kræ-
vede specialudstyr; bl.a. løbesko.

De to gik sammen om at importere 
dem, og det skete via Hans Jørn Bøt-
kers arbejdsplads Ludvig M. Larsen, 
som solgte maskiner til træindustrien.

Underafdelingen fik navnet LML 
Sport og sortimentet blev udvidet med 
udstyr til andre idrætsgrene.

Men da antallet af svømmehaller 
eksploderede, specialiserede firmaet 

sig stille og roligt i udstyr til svøm-
mebade: Fra svømmebriller over 
AquaFitness-udstyr via saunaovne til 
vandbehandlingsanlæg. Ligesom der 
er oprettet butikker med svømmeud-
styr i omkring 50 af landets svømme-
bade.

Fra Århus Midtby via 
forstaden Malling 
rykkede firmaet 
til Horsens, 
hvor der 
i dag er 
ti medar-
bejdere.

T E N D E N S E R  I  T I D E NT E N D E N S E R  I  T I D E N
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- Jeg har fået en anden måde at tænke over tingene på. Du skal være omstillingsparat og hvis du ikke gider netværke og dygtiggøre 
dig på det organisatoriske, så får du det svært! er Thomas Nymarks konklusion efter uddannelsen.

Tekst & foto Erling Madsen

En halinspektør er jo ikke »en der går 
rundt med en bundt nøgler«. Det 
er et stort arbejdsområde - og ét af 
dem er, at udvikler vi ikke idrætsan-

læggene, så eksisterer vi ikke om fem år!
Sådan siger driftsleder Thomas Nymark 

fra Bornholms Idrætsområder.
Og dét selv at udvikle sig og dermed 

være i stand til også at udvikle anlægget, er 
grunden til, at han tidligere på året afslutte-
de den nye uddannelse til centerleder.

Han har bestemt ikke fortrudt det: Han 

har fået værktøjer til at strukturere arbejdet 
og så har han fået et nyt netværk af kol-
leger, som sidder med de samme ting og 
derfor kan hjælpe hinanden.

- Jeg har fået en anden måde at tænke 
over tingene på. Du skal være omstillings-
parat og hvis du ikke gider netværke og 
dygtiggøre dig på det organisatoriske, så 
får du det svært! er Thomas Nymarks kon-
klusion.

Brug for egenindtægter
Thomas Nymark kørte som sælger, da han 
fik lyst til at prøve noget andet, og da han 

i 2007 hørte, at der var en ledig stilling, tog 
han kontakt og blev ansat som halassistent 
i det område, som dengang stod for driften 
af nogle anlæg – senere blev alle øens 
anlæg samlet i én enhed.

Én af udfordringerne, som kræver løben-
de nytænkning og udvikling, er økonomien:

- Vi har et årsbudget på 7,5 millioner kro-
ner – så vi svømmer ikke i penge. Hvis ikke 
vi skaffer 1-2 millioner i egenindtægter, så 
har vi ikke noget at lave sjove ting for, siger 
Thomas Nymark.

Egenindtjeningen kommer bl.a. fra ud-
lejning af lokaler til fester, yogakurser, Fol-

- Udvikler vi ikke idrætsanlæggene, 
så eksisterer vi ikke om fem år!

For at være bedre rustet og få et stærkt netværk har Thomas Nymark fra Bornholms Idrætsområde 
taget den nye centerleder-uddannelse

U D D A N N E L S E :  C E N T E R L E D E R
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kemødet, corona-testcenter, kommunale 
møder - både ugentlige, mindre møder og 
julefrokosten, som har omkring 1.600 delta-
gere i to haller - og koncerter.

Skabe skaber omsætning
På Bornholm er der også ledige haltimer 
ind i mellem. Og ét af projekterne har hand-
let om at få fyldt hullerne ud, når idræts-
foreningerne ikke havde brug for pladsen. 
Det kan også være om sommeren eller i de 
weekender, hvor der ikke er hjemmekampe 
i håndbold:

- Vi bruger WannaSport og så kan folk 
leje en time. Vi har sat skabe op med ko-
delås, bolde og ketsjere: Så får folk en kode 
og kan låne udstyret, fortæller Thomas 
Nymark.

Eksempelvis bruger turister ofte haller-
ne til badminton, hvis det regner. Og der 
er mange lokale, som foretrækker selv at 
vælge, hvornår de vil spille.

- Det koster ikke mange basseøre og vi 
gør det nemt for brugerne og får en ekstra 
indtægt.

Thomas Nymark siger, at det nemmeste 
ville være at læne sig tilbage i forvisning 
om, at det kommunale tilskud kommer 
automatisk:

- Men det er altså sjovere at sige: »Nu har 
vi eksempelvis 450.000 kroner – hvad skal vi 
så bruge dem til?«

Tænk i helheder 
og fremtidig indtjening
Det handler også om at tænke i helheder 
og dermed i fremtidig indtjening: 

Da der skulle lægges nyt gulv i en hal, 
blev der samtidig lagt el og netværk ned: 
Midt på gulvet tværs over er der så dæksler 

til brug for computere til valg, og i den ene 
ende er der lagt strøm ind til fadølsanlæg 
og køleskabe og i den anden ende el til 
scenen.

Og så har Bornholms Idrætsområder 
investeret i scene på 100 m2 samt borde, 
stole og service til 1.200 mennesker, så der 
ikke hele tiden skal lejes eksternt. 

Ja faktisk lejes en del af udstyret ud til 
bl.a. Folkemødet og giver dermed ind-
tægter plus at det giver mulighed for flere 
anvendelser af egne lokaler.

Projekter og netværk vigtige
For Thomas Nymark er dét, at arbejde med 
projekter, blevet en naturlig del af hverdagen:

- Vi skal hele tiden have styr på dem, 
og hér har jeg på uddannelsen lært om 
tidslinjer og målsætninger: Hvad er det vil 
gerne vil? 

Og så fremhæver han, at han og de øv-
rige centerledere løbende udveksler erfa-
ringer. Eksempelvis når en ny maskine skal 
købes, en leverandør vælges etc.:

- Seneste ringede en kollega fra Jylland, 
fordi han skulle købe en malerrobot, som 
vi har haft i seks-syv år: Sparringen er vigtig, 
for hver gang du vælger forkert, så koster 
det et eller andet. n

Tværs over gulvet er der dæksler: 
Her hentes el og netværk til 

valgbordene. Et eksempel på, 
at der tænkes i flere anvendelser 

af hallen og fremtidig indtjening.

CENTERLEDER-UDDANNELSEN
HI har været med til at sætte den nye 
akademiuddannelse i gang: Det første 
hold sluttede uddannelsen i slutnin-
gen af januar på Idrættens Udviklings 
Center. Modulerne ligger forskudt, så 
det typisk tager op mod tre år inden 
der afsluttes med hovedopgave og 
eksamen. 

Disse moduler indgår bl.a.: 
•  Mere overskud og effektivitet i hver-

dagen 
•  Idrættens event- og projektlederud-

dannelse

•  Lederuddannelse for ansatte på 
fremtidens idræts- og fritidsfacili-
teter

•  Strategisk udvikling og ledelse af 
fremtidens idræts- og fritidsfacili-
teter.

Uddannelsen opgraderer delta-
gernes viden og frem for alt bliver de 
rustet til at agere i en verden, hvor 
idrætsbilledet - og dermed kravene til 
faciliteter - hele tiden flytter sig, lige-
som behovet for at sætte aktiviteter i 
gang for at skabe indtægter, stiger.

BORNHOLMS 
IDRÆTSOMRÅDER
Bornholms Idrætsområder er en 
afdeling tilknyttet Center for Natur, 
Miljø og Fritid i Bornholms Regions-
kommune. Afdelingen har driftsan-
svar for 35 kommunale idrætsanlæg, 
herunder seks idrætshaller, en svøm-
mesal, knapt 60 fodboldbaner, en 
skydebane, en hundedressurbane og 
et videncenter. Et vigtigt element for 
de 13 medarbejdere er, at de løbende 
får efteruddannelse. Medarbejderne 
tager sig af alle opgaver, så der er tale 
om allround-job.

U D D A N N E L S E :  C E N T E R L E D E RU D D A N N E L S E :  C E N T E R L E D E R
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Tekst & foto Erling Madsen

Sport har en stor bevågenhed. Men 
der er et stort potentiale i Danmark 
som er uforløst.

Ordene kommer fra Anne Jen-
sen, som er chef for branding og bæredyg-
tighed i den århusianske klub AGF, som 
også er forpagter af Ceres Park & Arena, 
som er fodboldstadion og arena ejet af 
Århus Kommune.

Og dét at fodbolden har mediers og 
omgivelserne bevågenhed udnyttes i et 
fremstød for bæredygtighed.

De fire fokusområder
Det startede med en bestyrelsesbeslutning 
om at få sat fokus på bæredygtighed: Der 
er megen fokus på det og der kan også 

være penge at spare. Og der var også et 
håb om, at det kunne være med til at posi-
tionere AGF og Ceres Park & Arena stærke-
re i fremtiden.

Med en baggrund fra festivalerne North 
Side i Århus og Tinderbox i Odense, hvor 
bæredygtighed i årevis har været et natur-
ligt element, blev Anne Jensen ansat for et 
års tid siden.

I første omgang blev der kigget på, hvor 
der ville være den største effekt, og det 
førte til fire fokusområder:
• Affaldssortering
• Energi
• Indkøb
• Transport.

Affaldssortering er i dag en naturlig del 
i dagligdagen og ved arrangementer på 
stadion og bliver det også i arenaen, der 

bl.a. lægger lokaler til koncerter, møder, 
fester og messer.

Energien er i dag skiftet til grøn energi.
Indkøbene er også gået efter for at gøre 

dem så bæredygtige som muligt.
Transporten betyder bl.a. at direktørens 

firmabil er blevet en hybridbil og der sæt-
tes el-ladere op på parkeringspladsen.

Nu skal der sættes mål
Ved at fokusere på de fire områder med 
størst og hurtigst udbytte er vejen blevet 
vist og alle involverede og omgivelserne 
kan se at det giver mening:

- Nu skal vi til at se på målsætning og mi-
lepæle, så vi i den fortløbende proces kan 
måle resultaterne, fortæller Anne Jensen.

Hun føjer til, at ændringerne ikke sker 
over en nat og at det er noget, der skal 

Bæredygtighed med masser af gevinster
Der er et stort potentiale i sportens verden, mener Anne Jensen fra Ceres Park & Arena i Århus

info@duxtaeller.dk
www.duxtaeller.dk

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

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

LILLE GRØNNEGADE 6
4000 ROSKILDE

DENMARK

TEL: 40 31 11 61

TÆLLER- OG ADGANGSSYSTEMER 

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

Gotschlich adgangsmøller og indgangssluser:

•  2 - og 3 armet adgangsmøller i rustfri eller pulverlakerede, fast og højdejusterbare udgaver
•  Indgangssluser med transparant akryllåger, sensor og uden fysisk berøring ved gennemgang
•  Alle produkter kan integreres med adgangs -og billetsystemer

B Æ R E DYG T I G H E D
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- Nu skal vi til at se på målsætning og mi-
lepæle, så vi i den fortløbende proces kan 
måle resultaterne, fortæller Anne Jensen. 

AGF inddrager også sponsorerne i arbejdet 
og mener det på sigt vil være et krav fra 

dem at der arbejdes bæredygtigt.

arbejdes med hele tiden. I sportsverdenen 
har der været fokus på den fælles oplevelse 
omkring sporten og der har generelt ikke 
været set så meget på den miljømæssige 
bæredygtighed.

Derfor mener hun der er et stort uforløst 
potentiale.

Hun refererer til festivalverdenen:
- Her startede det for ti år siden og er 

blevet en naturlig ting. Man ville næppe 
starte en festival i dag uden at tænke på 
bæredygtighed.

Også en forretning
Ud over at bæredygtighed kan betyde 
besparelser, bedre miljø og bedre image, 
mener Anne Jensen også der kan være 
forretning i det:

Fra sponsorerne er der kommet masser 
af positive tilkendegivelser, og mange af 
dem arbejder selv med bæredygtighed, 
og i takt med at flere og flere virksomhe-
der har det med i deres fokus, så vil det 
potentielt også føre til, at virksomhederne 
vil foretrække at være sponsorer for den 
del af sportens verden, som arbejder med 
bæredygtighed.

Anne Jensen fortæller, at der netop 

er sket en styrkelse af samarbejde med 
sponsorerne:

- Vi har samlet nogle af dem i et sustai-
nability board, hvor vi vil trække på deres 
erfaringer.

At arbejde med bæredygtighed handler 
ifølge Anne Jensen ikke nødvendigvis om at 
være en stor facilitet: Det er noget, man kan 
gøre alle steder uanset størrelse. n

Vi bringer hal- og gymnastik-
sale op på mærkerne.
Vi afsliber, opstreger og lake-
rer 1000 m2 på under en uge.

• AFSLIBNINIG
• LAKERING
• OPSTREGNING
• VEDLIGEHOLDELSE

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

SPORTSSERVICE.DK

B Æ R E DYG T I G H E DB Æ R E DYG T I G H E D
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Af Erling Madsen

Landets idrætsanlæg kan være kata-
lysatoren, der giver børn oplevelser, 
fællesskab og motion.

Rollen kan blive aktuel, hvis der i 
Folketinget er flertal for en ekstra indsats 
for børn.

Børns fritidsaktiviteter står højt nemlig 
på listen, når der skal gives hjælp til kon-
tanthjælpsmodtagere.

Det fremgik af de anbefalinger, som 
Ydelseskommissionen fremlagde 31. maj: 
Essensen er, at børnene skal mærke glæ-
den ved at være med i et fællesskab, og 
vejen er ifølge kommissionen bl.a. at dyrke 
sport i fritiden.

Og for at det kan lade sig gøre, anbefales 
et skattefrit »fritidstillæg« til hvert barn:

- Vi har set på forskellen mellem, hvad 
andre familier bruger på fritidsaktiviteter 
til børn. Det er 450 kroner, og det er dét 

skattefrie beløb, vi anbefaler at give, siger 
Torben Tranæs, der er formand for Ydelses-
kommissionen ifølge Ritzaus Bureau.

Penge til fritidsaktiviteter
Kommissionen opgave var at se på, hvor-
dan social og økonomisk ulighed kan 
mindskes; og især hvordan der kan skabes 
mere lighed for børnefamilier.

Anbefalingen er bl.a. at kontanthjælps-
loftet erstattes af udbetalingen af en 
månedlig grundsats på 6.600 kroner eller 
10.450 kroner.

Dertil kommer et børnetillæg på 3.550 
kroner per måned, samt de 450 kroner per 
måned til fritidsaktiviteter.

Ifølge Torben Tranæs er tanken, at de 
skal bruges på sport, biografturer, lejrskole 
og ferie.

Udspil efter sommerferien
Ydelseskommissionen blev nedsat af den 

socialdemokratiske regering og støtteparti-
erne SF, Enhedslisten og Radikale.

Anbefalingerne indgår i en politiske drøf-
telse, som ifølge Ritzau fører til et udspil fra 
regeringen efter sommerferien.

Idrætsanlæg katalysatoren
Hvis idéen om at give børn oplevelser og 
fællesskab via idrætten, så er det jo et 
oplagt sted for idrætsanlæg og idrætsfor-
eninger at komme med tilbud.

Idrætsanlæg kan måske være katalysa-
toren, der tager initiativ og koordinerer på 
tværs af idrætsforeninger og deres afde-
linger.

Og dermed vil det også være et eksem-
pel på anlæggenes nye rolle, som HI’s 
formand Henrik Høy-Caspersen nævner i 
Kommentaren på side 3:

»Vi skal også være klar til en ny normal 
og til at bistå foreningerne med en genrejs-
ning oven på et medlemsfrafald.«              n

Idrætsanlæg i ny rolle
Kan blive katalysatoren, der gør flere børn idrætsaktive

Winther Sport & Fritid leverer kunstgræs
i verdenklasse fra Greenfield. Vi har
produkter, samt infillstyper, som kan
tilpasses alles behov.

Med nyudviklede produkter fra
Greenfield, samt kreative løsninger,
er vi klar til at levere bæredygtige
løsniger, uden at der bliver gået på
kompromis med spilleegenskaber eller
levetid.

Vi er klar til at hjælpe jer med nye
faciliteter eller friske eksisterende op.

“The Greenfield ECO - Range”
Kunstgræssystemer designet med
fokus på bæredygtighed, levetid samt
spilleegenskaber.

www.winthersport.dk
hwi@winthergruppen.dk
+45 20 22 60 14

KO N TA N T H J Æ L P  &  B Ø R N
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Af Erling Madsen

Kunstgræsbaner« - det lyder som et 
entydigt begreb. Men sådan er det 
ikke.

Flere kommuner har af frygt for 
miljøproblemer med gummigranulat sat nye 
baner på standby og andre steder fokuseres 
meget på bæredygtige baner ved nyanlæg.

Begrebet »bæredygtighed« er heller ikke 
en entydig størrelse. Og så handler det i høj 
grad om, hvordan den enkelte bane skrues 
sammen. Endelig kan adfærd hos spillere 
og medarbejdere på anlægget også gør en 
positiv forskel.

Ifølge Facilitetsdatabasen.dk er der 305 
kunstgræsbaner til fodbold fordelt over Dan-
mark.

I dette tema ser vi på, hvad muligheder og 
udfordringer der er.

Mange ting spiller ind
Kunstgræsbaner er kommet til 3. generation; 
dvs. de værste børnesygdomme er overstået, 
så alt andet lige er der garanti for gode fod-
boldforhold. 

Men nu begynder der at dukke løsninger 
op med fyld, som der af gode grunde endnu 
ikke er gjort erfaringer med.

Opbygningen af 3. generation består af et 
stødabsorberende underlag (shockpad’en) og 
»græsset« - og der kan så vælges enten ikke 

at lægge noget ned mellem græsfibrene, der 
kan lægges gummigranulat fra typisk brugte 
bildæk, der kan lægges sand eller organiske 
produkter som eksempelvis sukkerrør, kork 
og kokos.

Infill kaldes dét, der lægges ned mellem 
græsfibrene: et lag kvartssand blandet med 
granulat, og det skal stabilisere græstæppet. 

Det er også muligt at lægge et filter ned un-
der banen, så vandet renses for gummirester 
og tungmetaller, som naturligt findes i regn-
vand. Ligesom der er andre filterløsninger. 

Levetiden er 10-15 år
En gennemsnitlig levetid for en bane er ifølge 
Miljøministeriet 10-15 år. I vejledningen hed-
der det også, at de optimale spilleegenskaber 
tager af i takt med banen slides, men om-
hyggelig vedligeholdelse kan i et vist omfang 
kompensere for det.

Flere ting kan mindske risikoen
Miljøministeriet har i en lang række undersø-
gelser og rapporter set på miljøpåvirkninger, 
som igen afhænger af, hvordan den enkelte 
bane er bygget op. Både græsfibre, infill og 
det stødabsorberende underlag kan afgive 
stoffer.

Men der er så også forskellige muligheder 
for at mindske risikoen udover sammensæt-
ningen af banen og filtre til rensning af vand: 
Der kan sættes skørter – kanter – op hele 

vejen rundt, så infill ikke kommer uden for 
banen og der kan monteres riste, som spiller-
ne banker støvlerne af på, inden de forlader 
banen.

Ikke sundhedsrisiko 
for spillere og medarbejdere
Miljøstyrelsen refererer til konklusionerne fra 
en ECHA-undersøgelse: 

Der er en uhyre minimal sundhedsrisko 
for spillerne og medarbejdere, som passer 
anlægget.

Men hensyn til påvirkning af grundvand, 
vandområder og renseanlæg konstaterer Mil-
jøstyrelsen, at der mangler nok målinger for 
at kunne konkludere; ligesom opbygningen 
spiller en stor rolle.

Miljøstyrelsen opfordrer derfor til, at der 
eksempelvis bedes om dokumentation for 
det anvendte granulat.

I Danmark bruges årligt 10.-15.000 ton 
gummigranulat og -pulver; primært til kunst-
græsbaner, men også til golf, atletik, tennis, 
rugby og legepladser.

En 11-mands-fodboldbane kræver typisk 
100-120 ton, og da det forsvinder og presses 
sammen, skal der efterfyldes med skøns-
mæssigt tre-frem ton om året.

Et skøn viser, at i gennemsnit tager en spil-
ler ti gram granulat med hjem i tøj og sko – og 
en del ryger i kloakken, når tøjet vaskes.     

                                                                                       n

Kunstgræs: Ikke et entydigt begreb
- og mange ting skal tages i betragtning

Dette tema giver et overblik over muligheder og udfordringer ved fodboldbaner i kunstgræs

Sådan fordeler de 305 kunstgræsfodbold-
baner sig: Jo mørkere farve jo flere baner. 
(Kilde: facilitetsdatabasen.dk).

Sådan bygges en 3. generations kunstgræsbane op. Det er den type, som længe har 
været anvendt. (Kilde: Miljøstyrelsen).

Sådan fordeler de 305 kunstgræsfodbold-
baner sig: Jo mørkere farve jo flere baner. 
(Kilde: facilitetsdatabasen.dk).
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Af Erling Madsen

En kunstgræsbane med sand, der 
virker som et ekstra vandreservoir, 
og dermed er en klimaskærm er 
en løsning, Glostrup Kommune 

valgte.
- Vi mener det er ret unikt: Vi får op-

samlet regnvandet og samtidig har 
kommunen fået en lækker bane ud af 
det, fortæller Kristian Schou, der er af-
delingsleder i Affald & Spildevand under 
Glostrup Forsyning.

Skal sjældent bruges
Den københavnske letbane er ved at blive 
anlagt, og en del løber gennem Glostrup 
Kommune og det risikerer at betyde be-
hov for at aflede ekstra meget regnvand:

- Kunstgræsbanen er på 6.000 m2 og 
en almindelig fodboldbane på 12.000 m2. 
Græsbanen vil statistisk blive oversvøm-
met hvert andet år, mens kunstgræsba-
nen bliver det hver 10. år. Og det er kun 
én dag, der er vand på, siger Kristian 
Schou.

Den har derfor ikke været testet i prak-
sis endnu. 

Alternativet var at lave et bassin, som 
så det meste af tiden vil stå tomt hen. 
Nu kan fodboldspillerne glæde sig over 
banerne.

Nu virker den nedsænkede græsbane 
som et overfladebassin og kunstgræsba-
nen – som yderligere er nedsænket – vir-
ker som forsinkelsesbassin, som holder 
på vandet i længere tid end det højere 
liggende overfladebassin inden vandet 
via drænet sendes til åer, der løber ud i 
Øresund. 

Bassin på kunstgræsbanen kan rum-
me 6.600 m3. Totalt kan banerne rumme 
36.000 m3 vand i tilfælde af ekstrem regn.

Da vandet udledes, duer det ikke med 
gummigranulat, og valget faldt derfor 
på sand med 30 kilo per kvadratmeter. 
Underlaget er grus med gummiplader 
til at stødabsorbere og et græstæppe af 
krølfibertypen.

Denne løsning vil være relevant mange 
andre steder. Bo Nørbjerg, der er direktør 
i Glostrup Forsyning, sagde ved indviel-

sen, at et skybrud som femårshændelse 
i dag defineres som 177 liter vand per 
sekund per hektar:

- I år 2100 vil en femårshændelse 
indeholde meget mere vand – nemlig 
230 liter per sekund per hektar. Derfor 
er det så vigtigt, at vi i god tid sørger for 
at planlægge, hvordan vi klimatilpasser 
Glostrup, sagde Bo Nørbjerg.

Opbygningen gør ifølge hal- og stadio-
ninspektør Michael Simonsen, at banen 
primært er en træningsbane, da der ikke 
må spilles kampe fra Sjællandsserien og 
op. Den samlede pris var 10,5 millioner 
kroner.

Denne nytænkning har haft den side-
gevinst, at løsningen er blevet til i et tæt 
samarbejde mellem forsyning, miljøafde-
ling og idrætsanlæggene:

- Vi har arbejdet godt sammen, og det 
hjælper et fælles projekt med til, fremhæ-
ver Kristian Schou.

HI’s blad fortalte om anlægget af banen i 
nummer 264, november 219: https://issuu.
com/hi279/docs/hi_04_2019_eu_lr n

Fodboldbane er vandreservoir
Glostrup Kommune tænkte i nye baner, da der blev brug for et bassin til afledning af regnvand: 

I stedet for et vandbassin med sjælden anvendelse er der nu fodboldbaner

I stedet for et vandbassin, der kun skal bruges med års mellemrum i én dag, så har fodboldspillerne fået træningsbaner, der så med 
to og ti års mellemrum statistisk oversvømmes. Som det ses er banen nedsænket, så den kan virke som vandbassin ved et skybrud. 

(Foto: Glostrup Forsyning).
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Af Erling Madsen

Bæredygtighed«, »Livscyklusanalyse 
(LCA)«, »Cirkulær økonomi« og 
»Miljørigtig« er begreber, som er 
oppe i tiden. 

Men står det til Jørgen Hegner, der part-
ner i rådgivningsfirmaet Dines Jørgensen 
& Co. A/S, så er det ikke nok at se på, hvad 

der bruges af infill eller ikke bruges – der 
skal et bredere perspektiv til.

- Der er utrolig stor fokus på anvendelsen 
af gummigranulat i kunstgræsbaner. Men 
der findes flere forskellige typer, hvor nogle 
vil kunne antages, at være lidt mere miljø-
venlig end andre, siger han som eksempel.

Jørgen Hegner nævner, at bruges der 
granulerede bildæk produceret indenfor 
fra EU, så er der f.eks. regler for, hvad de må 
indeholde af støvpartikler samt indhold af 
miljøfremmede stoffer.

Han peger også på, at der generelt er en 
positiv holdning til genanvendelse, ek-
sempelvis af bildæk, hvor der er to danske 
virksomheder, som bearbejder dem og én 
virksomhed som recirkulerer gummigranu-
lat fra ældre udtjente baner:

- Det kan f.eks. antages at være en miljø-
mæssig mindre belastning at hente gum-
migranulat indenfor landets grænser end 
f.eks. at hente nyt produceret gummigranu-
lat i udlandet.

Signalværdi og adfærd
Jørgen Hegner peger også på, at risikoen 
kan minimeres ved adfærd: At spillerne i 
granulatsluser tømmer sko/støvler samt 
børster tøjet af, inden de forlader banen.

- Nogle steder er der også en signalværdi 
i at vælge en »bæredygtig« løsning. Men er 
den fornuftig? Hvem skal primært benytte 
banen? Hvad er kravene til de fodboldfunk-
tionelle og er de vigende? Hvad er levetiden 
og prisen for det valgte system?, siger han.

Han tilføjer, at anvendelsen af organiske 
infillprodukter med tiden vil blive omsat 

og dermed stille og roligt forsvinder, mens 
baner uden infill kræver mange flere fibre 
og har vist sig at være markant dyrere og 
potentielt har en kortere levetid:

- Det kan i værste fald betyde, at sådanne 
baner skal omlægge tidligere end forventet.

Udgangspunkt i de lokale forhold
Jørgen Hegner mener, at det vigtigste er, 
at der tages udgangspunkt i det enkelte 
kunstgræsanlægs geografiske – de lokale 
forhold - når man forholde sig til de miljø-
mæssige konsekvenser: Hvor afledes over-
flade-/drænvand hen? Kloak, nedsivning 
eller recipient som f.eks. mose, søer, åer 
eller havet.

Når man har set på det, så skal anlægges 
projekteres og udføres, så det tager hensyn 
til de miljømæssige aspekter. Eksempelvis 
om der skal anvendes en renseløsning med 
muld eller filter. 

Endelig nævner Jørgen Hegner, at EU pt. 
især har fokus på de produkter, hvor der 
bevidst tilføres mikroplast. Herunder hører 
kunstgræsanlæg med også dagligdags-
produkter, som er i tættere kontakt med 
mennesker. 

Så der er mange grunde til, at Jørgen 
Hegner mener, at debatten kører af sporet, 
når det »kun« handler om for eller imod 
gummigranulat og mikroplast i kunstgræs-
baner:

- Debatten får desværre oftest en skæv-
vridning. Der er så mange perspektiver og 
nuancer – og man skal huske at tage dem 
alle med! n

Debatten bliver ofte forenklet
Signalværdien kan overskygge det fornuftige – og der er mange elementer, 

som skal med i regnestykket, mener rådgiver Jørgen Hegner

- Debatten får desværre oftest en skæv-
vridning. Der er så mange perspektiver 
og nuancer – og man skal huske at tage 
dem alle med!

EU’S FORBUD TRÆKKER UD
Et punkt, som har gjort mange nervøse 
og ført til forbud mod anlæg, er gum-
migranulatet, som indgår i begrebet 
mikroplast. EU-Kommissionen har 
tidligere bedt det europæiske kemika-
lieagentur, ECHA, om at vurdere farlig-
heden for miljøet.

Hér taler vi om bred anvendelse af 
mikroplast: i gummigranulat i kunst-
græsbaner, i hudplejeprodukter, i tand-
pasta, i engangsklude, i rengøringspro-

dukter m.m.
ECHA har meldt ud, at et forbud tid-

ligst kan træde i kraft i 2022 og at der 
formentlig vil være en overgangsperio-
de på seks år. 

Men det afhænger af, hvornår 
EU-Kommissionen fremsætter et direk-
tivforslag – og det trækker ud.

De første tilbagemeldinger fra ECHA 
pegede på, at forbud (anbefalet af un-
derudvalget RAC) eller afskærmning 

(anbefalet af underudvalget SEAC) var 
to lige gode løsninger:

- I starten af 2021 beder ECHA RAC 
revurdere sin anbefaling, da der er 
kommet ny viden siden RAC’s første 
afgørelse i juni 2020. Jeg kender ikke 
til, at RAC er vendt tilbage på denne 
endnu, men deadline er i juni, fortæller 
seniorrådgiver Lone Mikkelsen fra den 
uafhængige miljøorganisation Rådet 
for Grøn Omstilling.

TEMA: KUNSTGRÆS
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Af Erling Madsen

K ommunen har fået flere kunst-
græsbaner ud af det og vi har fået 
styrket sammenholdet i lokalsam-
fundet. Det er selvfølgelig gode 

ting. Men havde vi vidst, hvad vi gik ind til, 
så var der nogle ting, vi ville have gjort på 
en anden måde.

Ordene kommer fra Christian Holch fra 
landsbyen Stavtrup i Århus Kommune.

Kommunens politik er at give tilskud til 
kunstgræsbaner, men overlade alt det prak-
tiske til foreningerne.

Det betyder, at kommunen giver 3,6 mil-
lioner kroner ud af de seks millioner, banen 
koster – resten er hentet fra private, fonde, 
virksomheder og via aktiviteter.

Christian Holchs erfaring er, at der er 
rigtig mange ting at sætte sig ind i. Det er 
ikke bare lige!

Der skal findes penge og leverandører. 
Vælges mellem flere løsninger. Laves an-
søgning, kommunen kan godkende og ikke 
mindst skal anlægget af banen styres. Så 
det har taget megen tid.

Miljøhensyn vejer tungt 
– og gav flere penge
Da planerne blev lanceret, var flere foræl-
dre bekymrede over brugen af gummigra-
nulat og foreningen var også bevidst om, 
at en beliggenhed i et naturskønt område 
tæt ved Brabrand Sø kræver, at der tages 
hensyn til miljøet.

Der blev derfor kigget efter andre mulig-
heder, og valget faldt på infill af restproduk-
tion af sukkerrør, som er 100 % biologisk, 
nedbrydeligt og kompostérbart:

- Det blev dyrere, men ved at finde en 
bæredygtig løsning fik vi en ekstra halv 
million kroner fra kommunen, fremhæver 
Christian Holch.

Første bane med sukkerrør
Banen er landets første med infill udvundet 
af restproduktion af sukkerrør, og den er 
anlagt af Unisport, hvor Jan Lyngemark, 
som er Head of Sales, siger:

- Vi er stolte af at få lov at levere Dan-
marks mest bæredygtige 11-mands kunst-
græsbane, og vi håber, det sætter en stan-

dard, som resten af landets fodboldklubber 
vil skele til.

Unisport oplyser, at levetiden typisk er 
ti år afhængig af spilletid/slid på banen. 
Efterfyldes med cirka to-fire kubikmeter én 
gang om året.

Lysanlægget bliver med LED-lys, som 
sparer strøm og dermed CO2-udslip.

Landsby i stor vækst
Stavtrup ligger som en landsby for sig selv 
midt i naturen, men alligevel tæt på Århus. 
Dén kombination har været med til at få 
flere tilflyttere. Udstykninger og lejligheds-
byggeri har de seneste år ført til tæt ved en 
fordobling af indbyggertallet, som i dag er 
op mod 6.000.

Fodboldklubben har siden 2013 haft en 
medlemsfremgang på 42 % - yngste spiller 
er to år, ældste 71.

Kunstgræsbanen placeres, hvor der var 
grusbane, og indvies til efteråret og er første 
etape i et multihalsprojekt, der yderligere 
skal skabe aktiviteter, som binder Stavtrup 
sammen. n

Bæredygtighed udløste større tilskud
Men det er også et meget tidskrævende arbejde for en forening at få en kunstgræsbane 

– i Stavtrup er der glæde over, at sukkerrør erstatter gummi som infill

Grusbanen erstattes af en kunstgræsbane, hvor infill er sukkerrør. (Visualisering: Unisport/Google Earth).

TEMA: KUNSTGRÆS



19      #273       IDRÆT · KULTUR · FRITID TEMA

Af Erling Madsen

Jeg kunne godt tænke mig en klar 
udmelding fra miljømyndighederne. 
Der er megen usikkerhed om, hvad 
der er det rigtige. Vil man lave en 

»bæredygtig« bane ved ikke at bruge gum-
migranulat: hvor længe holder den så?

Dilemmaet rejses af Jens Wessberg fra 
Jens Wessberg Rådgivende Ingeniørfirma 
ApS, som har været rådgiver på en hel del 
kunstgræsbaner.

Senest i Humlebæk, hvor Helsingør Kom-
mune fravalgte gummigranulat og valgte 
infill med sand i stedet.

Jens Wessberg siger, at gummigranulat 
fylder meget i debatten, men problemet 

er også, at alternativer i form af organiske 
materialer som kork og vindruekerner er 
der ikke megen viden om: Vil det også hol-
de otte-ti år? Skal banerne lægges om tiere, 
så påvirker det også bæredygtigheden!

De manglende klare meldinger fra myn-
dighederne er dermed med til at, der er 
risiko for, at baner hyppigt skal lægges om. 

Drift, udstyr og adfærd
Det seneste års tid har han bl.a. været in-
volveret i baner i Glostrup, Humlebæk og 
Vejby, hvor der alle steder er valgt sand. 
Både af hensyn til miljøet og for at spare 
driftsomkostninger.

Andre steder har han rådgivet med gum-
migranulat og han nævner, at udstyr som 

skørter og filtre er nogle af de måder, man 
kan undgå at forurene grundvand eller 
kloakker med:

- Men det handler også meget om ad-
færd: Man kan sætte riste op, så spillerne 
kan ryste gummigranulat af, før de forlader 
banen n

Miljøministeriet har i maj 2018 udsendt en 
vejledning om kunstgræsbaner (https://mst.
dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/maj/
ny-vejledning-om-kunstgraesbaner/)

Lokale- og Anlægsfonden har udsendt otte 
gode råd om vedligeholdelse:

https://www.loa-fonden.dk/temaer/
kunstgraesbaner/8-raad-til-god-ple-
je-af-kunstgraesbaner/ 

Vi mangler en klar udmelding
Rådgivende ingeniør Jens Wessberg mener myndighederne må på banen 

for at eliminere usikkerhed og fejltagelser

FREDERIKSSUND: 
NY KUNSTGRÆSBANER LÆGGES OM
- Vi lagde banen på Kalvø i november-december, hvor det var me-
get vådt i vejret, og desværre var jeg for ivrig som entreprenør.

Erkendelsen kommer i Frederiksborg Amts Avis fra Bent Munch 
Lambertsen, som ejer AML Entreprise.

For at overholde tidsplanen tog han chancen, men fugten gik i 
stabilgruset og fik banen til at bule op flere steder. Så nu må entre-
prenøren for egen regning lægge banerne om. n

KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG: 
REGERINGEN VIL STYRKE IDRÆTTEN
København er i top, når det gælder indbyggertal, men i bund når 
det gælder idrætsfaciliteter. Og Frederiksberg, der ligger som en  ø 
i Københavns Kommune, mangler også faciliteter

Regeringen meldte i slutningen af maj ud, at den vil foreslå, 
at de to kommuner yderligere må investere én milliard kroner i 
idrætsfaciliteter i perioden 2022-30.

Kommunerne må selv bestemme, hvor de vil sætte ind til gavn 
for de tilsamen 750.000 indbyggere.

DIF og DGI tilslutter sig regeringens forslag. n

Idrættens Analyseinstitut 
med endnu en podcast
»Viden i spil« er titlen på en ny podcast fra Idræt-
tens Analyseinstitut – lanceret 17. maj. Den skal 
formidle fakta, analyser og perspektiver om idræt 
og sport til især undervisningssektoren, hvor den 
eksempelvis kan bruges i undervisningen.

- De seneste måneder har vi oplevet en stigende 
interesse fra undervisningssektoren, der gerne vil 
bruge podcast i undervisningen. Vi har derfor været 
i dialog med flere gymnasielærere, som har sporet 
os ind på, hvilket behov der er derude, siger Cecilie 
Hedegaard Bak, der er en af værterne.

Håbet er også at podcasten kan bruges til sam-
arbejde med andre aktører.

For et år siden lancere-
de instituttet podcasten 
»Tillægstid« om aktu-
elle emner fra ind- og 

udland. 
»Viden i spil« kan bl.a. hen-

tes hos Spotify, Apple Podcast og 
Google Play.. n

L A N D E T  R U N D T
LANDET RUNDT
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- Jeg har en række faglige, håndværksmæs-
sige kompetencer i kraft af min uddannelse 
og min erfaring med vedligeholdelsesdelen 
i hallerne, som jeg havde ansvar for. Men 
derudover har min tid som halinspektør 
også givet mig et utrolig godt servicegen, 
siger Jesper Kofod Trampedach. (Foto: Kim 
Vadskær/FTFa).

Af Camilla Bech Hornung, FTFa

S om halinspektør kommer du løben-
de til at stå i situationer, hvor du skal 
fortælle om dine resultater og værdi 
- eksempelvis over for bestyrelsen 

eller centerchefen, hvis du arbejder i en selv-
ejende institution, eller over for idrætskonsu-
lenten i Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvis 
du er ansat i et kommunalt idrætsanlæg. 

Men hvilke kompetencer og resultater, kan 
du vælge at fremhæve?

Jesper Kofod Trampedach er en af de 
halinspektører, der løbende har sat ord på 
sin værdi og kompetencer over for sin chef. 
Senest gjorde han det i forbindelse med et 
jobskifte.

Med en uddannelse som bygningssned-
ker og politibetjent i bagagen satte han for 
første gang sine ben i Taastrup Idrætshaller i 
oktober 1995. Her blev han i 23 år. De første 
12 år som assistent og de sidste 11 år som 
halinspektør og teamleder. Men så skulle der 
ske noget andet.

- I en alder af 52 år kunne jeg ikke se mig 
selv fortsætte i samme stilling indtil jeg gik 
på pension. Jeg kunne heller ikke se mig selv 
som centerchef, da jeg ikke havde lyst til at stå 
med det overordnede ansvar og i øvrigt heller 
ikke havde de fornødne kompetencer. Derfor 
skulle der ske noget nyt, fortæller Jesper 
Kofod Trampedach.

Fremhæv resultaterne
Når han ser tilbage på sin tid som halinspek-
tør, er han ikke i tvivl om hvilke resultater og 
kompetencer, han selv tager med sig videre 
i sit arbejdsliv, og som man med fordel kan 
fremhæve over for en bestyrelse eller anden 
arbejdsgiver:

•  At du formår at råde over ledigtiderne i 
hallen og arrangere private arrangemen-
ter. De kan nemlig give hallen en ekstra 

indtjening, som kan være med til at 
understøtte budgetterne, så der er flere 
penge til fx vedligeholdelse, indkøb af 
redskaber eller nye tiltag i huset.

•  Hallernes stand, og at der ligger en god 
vedligeholdelsesplan for bygningerne.

•  Tilfredshed blandt brugerne, som synes, 
at hallen er et godt sted at komme.

•  Tilfredshed blandt personalet, som synes, 
det er et godt sted at være ansat.

- Og så er en vigtig kompetence hos en    
halinspektør også, at vi typisk er empatiske og 
tolerante mennesker. Vi har nemlig lyst til at 
omgås andre mennesker. Og vi går ikke kolde, 
selvom 78 børn er højrystede i forhallen, fordi 
der er U9-stævne i tre haller på én gang, siger 
Jesper Kofod Trampedach med et smil.

Dygtig håndværker med servicegen
I dag er han ansat som servicemedarbejder i 
a-kassen FTFa. Her formår han at bringe flere 
af sine kompetencer i spil.

- Jeg har en række faglige, håndværksmæs-
sige kompetencer i kraft af min uddannelse 
og min erfaring med vedligeholdelsesdelen 
i hallerne, som jeg havde ansvar for. Men 
derudover har min tid som halinspektør også 
givet mig et utrolig godt servicegen.

Og han uddyber:
- Jeg er god til at læse andres behov og 

levere den gode service, før kunden næsten 
selv er klar over, at de har behov for det. Som 
halinspektør sørgede jeg altid for at være på 
forkant med situationen, når jeg fx bookede 
og planlagde arrangementer. Sport er svært 
at sætte sluttid på, derfor skal man kunne 
forudse, om et arrangement kræver en ekstra 
mand, når man laver vagtplaner, så dagen 
bliver en god oplevelse både for gæsterne og 
den medarbejder, der er på arbejde.

Selvom jobbet som servicemedarbejder 
ikke er en lederstilling, er Jesper Kofod Tram-
pedach præcis, hvor han vil være:

- Jeg søgte netop videre til noget, hvor det 
ikke var mig, der skulle træffe alle beslutnin-
gerne eller være den, der blev ringet op om 
aftenen og i weekenderne. Jeg er havnet på 
den rette hylde.

Find dine solstrålehistorier
Ifølge job- og karrierecoach Jens Dinsen 
tumler mange medlemmer med at sætte ord 
og eksempler på sine kompetencer. 

- Det er svært, fordi når man bliver rigtig 
god til sit arbejde, så synes man ikke, at det 
man laver, er noget særligt, og man bliver så 
at sige blind for sine kompetencer. Men se 
bare på summen af Jespers eksempler – han 
kan noget særligt, pointerer Jens Dinsen.

Derfor anbefaler han, at du løbende finder 
dine solstrålehistorier. Helt konkret skal du 
tænke på en arbejdssituation, som du er stolt 
af eller et problem, du har været med til at 
løse. Skriv derefter oplevelsen ned. Start med 
at beskrive problemet og dernæst hvad du 
gjorde for at løse det. Slut af med at forklare 
gevinsten og hvilke kompetencer, du brugte.

- Dine solstrålehistorier hjælper dig til at 
blive bevidst om din markedsværdi. Du kan 
fx bruge dem til at forklare værdien af dit 
arbejde til en jobsamtale eller mus-samtale. 
På den måde bliver din værdi bundet op på 
praktiske eksempler fra din hverdag, forklarer 
Jens Dinsen. n

En halinspektør er både god med 
mennesker og en skarp håndværker

Hvad enten du er på udkig efter nyt job, vil forhandle løn eller skal deltage i en mus-samtale, så skal 
du kunne sætte ord på, hvad du er god til, og hvilken værdi det har. Det er svært for mange. Her mø-
der du Jesper Kofod Trampedach, som fornylig har sat ord på sin markedsværdi over for en ny chef

Har du brug for sparring?
Hvad enten du søger nyt job eller blot gerne vil blive klogere på din nuværende 
situation i dit arbejdsliv, så kan du som medlem af FTFa booke en samtale med en 
job- og karrierecoach. Læs mere på ftfa.dk 

X X X D I N E  KO M P E T E N C E R

http://ftfa.dk
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Af Erling Madsen

K ulturministeren og Kulturministeriet har i den grad 
været under beskydning igennem lang tid. Kritik-
ken, som kommer fra politikere og organisationer 
går på ministeriets og ministerens manglende 

evner, muligheder og gennemslagskraft.
Men nu svarer ministeren på ét af kritikpunkterne.
Tanken om at lave et ministerium udelukkende for idræt 

og sport har været fremme i forårets løb, og dét svarer Joy 
Mogensen på i et debatindlæg i Altinget 2. juni:

»Et Idræts- eller Sportsministerium ville blive markant 
mindre, end Kulturministeriet er i dag, og det ville med al 
sandsynlighed blive det mindste ministerium overhovedet. 
Det ville betyde, at gennemslagskraften, musklerne og der-
med indflydelsen ville være markant mindre end i dag.«

Joy Mogensen fremhæver, at i dag er alle de foreninger, 
som bredt arbejder med kultur, samlet i Kulturministeriet.

Det mener hun giver muligheder for at samarbejde på 
tværs; og det mener hun ikke vil ske, hvis de deles på flere 
ministerier.

HI bifalder
HI’s formand Henrik Høy-Caspersen bifalder kulturministe-
rens udmelding:

- Vi er fuldstændig enige: Så vil man oprette et minimini-
sterium uden nogen form for gennemslagskraft.

HI har sammen med de to andre facilitetsforeninger, 
IFFD og Danske Svømmebade, i et tidligere indlæg i Altin-
get kritiseret, at Kulturministeriet mangler viden om virke-
ligheden; noget, som tydeligt er kommet frem på sektor-
møderne under coronakrisen.

Vi fortalte i sidste nummer, at denne del af kritikken førte 
til, at Kulturministeriet opruster ved at gå fra 85 til 115 med-
arbejdere og fra fire til seks fagkontorer.

Og det mener HI-formanden giver god mening:
- Det er vigtigt, at ministeriet har viden og kompetence – 

og vi vil sammen med IFFD og Danske Svømmebade gøre 
hvad vi kan for at holde ministeren op på løfterne om en 
styrkelse af kompetence.                             n

Kulturministeren 
enig med HI
Det giver ingen mening at oprette et selv-
stændigt ministerium for idræt og sport

Joy Mogensen afviser et 
idræts- og sportsministe-
rium: »Det ville betyde, 
at gennemslagskraften, 
musklerne og dermed 
indflydelsen ville være 
markant mindre end i dag.« 
(Foto: Kristian Brasen/ 
Kulturministeriet).

I D R Æ T S P O L I T I K
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Af Erling Madsen

MOENA Mønshallerne fik 19. maj 
overrakt GSF-diplomet – og 
tirsdag-onsdag 5.-6. oktober 
lægger huset lokaler til GSF’s 

årlige ERFA-møde.
Der bliver således god mulighed til at se 

de bæredygtige løsninger i virkelige om-
givelser. Og så sørger det omfattende pro-
gram for, at deltagerne vender hjem med 
masser af inspiration.

Borgmesterros for initiativet
Blandt deltagerne i certifikatoverrækkelsen 
var Vordingborg Kommunes borgmester 
Mikael Smed , som roste den selvejende 
institutions initiativ, fordi det gavner hele 

kommunen:
- Når Moena Mønshallerne går ned ad 

den grønne vej, så understøtter det vores 
udvikling af UNESCO Biosfære Møn. Husets 
mange ildsjæle og foreninger spiller en vig-
tig rolle for udviklingen af lokalsamfundet, 
for fællesskabsfølelsen og for menneskers 
sundhed og trivsel i hverdagen. Men også 
for den grønne omstilling. Mennesker og 
natur spiller sammen.

I sidste nummer af bladet var der en 
reportage fra MOENA.

Inspirerende program
Det righoldige program, som er sat sam-
men af Heidi Taeger Mortensen, byder 
bl.a. på en rundvisning på MOENA, der er 
indslag om belysning, loftsvifter, blødgø-

ringsanlæg, desinfektion – som i coronati-
der har fået ekstra betydning - og FN’s 17 
Verdensmål i forhold til GSF.

Der bliver også plads til et inspirations-
besøg i Maribo Hallerne, som er på vej til en 
GSF-certificering. n

Grøn glæde på Møn: MOENA fik 19. maj 
overrakt GSF-certifikatet. 

Af Erling Madsen

En ændring i mulighederne har vist 
sig at være en rigtig god idé:

Green Sport Facility lavede før af-
taler med det enkelte anlæg – men 

nu er der ændret, så der også kan indgås 
aftaler, som dækker en hel kommune:

- Det giver meget mere mening, for i 
takt med, at der er kommet mere og mere 
fokus på bæredygtighed og miljø, så er der 
typisk også noget der omfatter alle anlæg i 

en kommune, forklarer Michael Simonsen, 
som er med til at certificere anlæggene.

Flere kommuner på vej med aftaler
På de næste to sider fortæller vi om kom-
muneaftalen i Frederikssund, og der er 
også lavet en aftale med Lyngby-Taarbæk 
Kommune om fem anlæg.

Michael Simonsen oplyser, at Falster er 
på vej med otte anlæg, Slagelse med to og 
Nakskov med ét.

Erfaringerne hidtil viser, at der på ethvert 

anlæg – selv helt nye! – kan findes bespa-
relser, når Green Sport Facilitys tjekliste 
tages i brug. 

Eksempelvis blev der i en ny svømmehal 
fundet en årlig besparelse på 60.000 kroner 
og i en idrætshal med fire måneder på 
bagen en årlig besparelse på 40.000 kr.

Af ikke uvæsentlige sidegevinster er, at 
det styrker sammenholdet, når medarbej-
derne er med til at se på mulighederne – og 
det giver også positiv presseomtale, når 
certifikatet overrækkes. n

Kommuneaftaler er en god idé
Før kunne der kun laves aftaler med ét anlæg, 

nu kan der også laves en samlet aftale for alle kommunale anlæg

GSF-ERFA-møde til oktober
Masser af inspiration at hente over to dage

I D R Æ T S P O L I T I K G R E E N  S P O RT  FA C I L I T Y

GREEN SPORT FACILITY: MASSER AF MULIGHEDER
GSF er udsprunget af hotelverdenens 
Green Key og laves i samarbejde med 
HORESTA, som er brancheforeningen 
for hoteller. 

Og Danmark er eneste land med en 
ordning for idrætsanlæg; et tilbud, som 
omkring 80 anlæg foreløbig har taget 
imod. 

Et medlemskab koster enten 4.800 
kroner eller 9.000 kroner om året; af-

hængig af anlæggets størrelse.
Hvert år er der to netværksmøder, 

ligesom du kan få materiale til at mar-
kedsføre anlæggets indsats. 

Du kan få informationer på hjemme-
siden https://www.greensportfacility.
dk

Og så er der en lukket Face-
book-gruppe, hvor medlemmerne kan 
trække på andres erfaringer. 

Der er også en mulighed for at få 
lavet et kursus på anlægget for medar-
bejderne; et kursus som er skræddersy-
et det enkelte anlæg.

Du kan også hente hjælp i HI til at 
komme i gang: 

Michael Simonsen dækker Sjælland 
og Bornholm, mens Kim Kupetz i Sæby 
Svømmebad dækker den vestlige del af 
Danmark.

https://www.greensportfacility.dk/om-green-sport-facility/
https://www.greensportfacility.dk/om-green-sport-facility/
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- Vi grinte, da vi hørte det – og det ligner en Storm P-opfindelse! siger idrætsteknisk leder Kaare Rosenkrans Jakobsen. 
Men den er god nok: Dette anlæg genvinder varmen fra brusebadene i svømmehallen.

Tekst & foto Erling Madsen

V i grinte, da vi hørte det – og det 
ligner en Storm P-opfindelse! 
siger idrætsteknisk leder

Kaare Rosenkrans Jakobsen i 
Frederikssund Kommune.

Han og kollegerne var skeptiske, da 
hovedentreprenøren foreslog, at varmen 
fra det brugte brusevand blev genvundet – 
men nu er det i gang:

- Det giver ingen mening i et skolebad, 
men hér hvor der tages brusebad mange 

gange om dagen, når vi op på en stor 
volumen siger han.

Det er én af de måder, der er nytænkt i 
forbindelse med en ny svømmehal, som 
åbnede i august 2020 – men siden har 
været corona-lukket en stor del af tiden.

Ikke en øv-oplevelse
Kommunens idrætsfaglige leder Jonas 
Seidler Hviid fremhæver også storskala-
-mulighederne i de kommunale haller: 

- Vi har åbent fra klokken 6 til 22, så der 
kan være store besparelser. 

En rød tråd i Frederikssund Kommune 
er, at brugerne skal inddrages og både ori-
enteres om og medvirke til, at der spares:

- Det behøver ikke være en øv-oplevel-
se, at være bæredygtig, siger Jonas Seidler 
Hviid.

Hér betyder oplysning og nudging der-
for meget for at påvirke brugerne.

Kom frem i lyset
Det var under et webinar, at Jesper Wit-
tenburg, som er formand for Kultur- og 
Fritidsudvalget, hørte om Green Sport 

Webinar åbnede Frederikssunds øjne
En kommuneaftale med Green Sport Facility var lige hvad der var brug for

G R E E N  S P O RT  FA C I L I T YG R E E N  S P O RT  FA C I L I T Y
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Glæde på bassinkanten: Jesper Wittenburg, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Henrik 
Høy-Caspersen, formand HI og Anne Sofie Uhrskov, formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Kaare Rosenkrans Jakobsen og Jonas Seidler Hviid på vippen: De er enige om, 
at Green Sports Facility har fået en masse gode tiltag frem i lyset og sat nye i gang.

Facility:
- Jeg vidste godt, vores medarbejdere 

gjorde meget for bæredygtighed – men 
ikke hvor meget. 

Han blev derfor glædelig overrasket 
over resultatet af den gennemgang, som 
blev foretaget af Green Sport Facility. 

Og om certificeringen siger han: - Det 
hér er vi rigtig, rigtig glade for. 

Medarbejderne, som drifter idrætsan-
læggene, var i forvejen i tæt samarbejde 
med Energiafdelingen, men GSF-certifice-
ringen betyder, at indsatsen nu er doku-

menteret. Og det ansporer til yderligere at 
arbejde med det:

- Nu er vi gået i gang med at lave årsmål, 
siger Kaare Rosenkrans Jakobsen, som 
også glæder sig til at trække på erfaringer-
ne fra andre i GSF-netværket.

Passer som fod i hose
Formanden for Folkeoplysningsudvalget, 
Anne Sofie Uhrskov, fremhæver også, at 
den store idrætsaktivitet i kommunen be-
tyder, at anlæggene er i drift i mange timer 
dagligt og derfor er de interessante – ikke 

mindst fordi FN’s Verdensmål er vigtige for 
kommunen:

- Vi har meget længe haft den sociale 
bæredygtighed på agendaen. Men i højere 
og højere grad ser vi også på den øko-
nomiske bæredygtighed: Hvad er det for 
tiltag, vi kan lave? Og hvordan kan bruger-
ne medvirke? n

KOMMUNEAFTALE 
SÆTTER SKUB I 
BÆREDYGTIGHEDEN
Frederikssund Kommune har lavet 
en kommuneaftale med HI om at 
få GSF-certificeret Frederikssund 
Svømmehal, Kignæs Hallen og 
Frederikssund Hallen – og tidligere 
er Slangerup Svømmehal blevet 
certificeret.

Bæredygtighed og fritidspolitik er 
væsentlige elementer i kommunens 
politik. Formanden for Folkeoplys-
ningsudvalget Anne Sofie Uhrskov 
oplyser således:
•  27.000 af kommunens 45.000 bor-

gere er med i en forening
• 67 % af de voksne er idrætsaktive
• 79 % i 4.-10 klasse er idrætsaktive
• Der er 12 idrætsanlæg som dækker 
stort set alle idrætsgrene bortset fra 
ishockey.

Idrætsbyen er et nyt område, som 
er under opførelse. Første skridt er 
Frederikssund Svømmehal og uden-
dørs træningsbaner. 

Svømmehallen har bl.a. et 25 x 25 
meter bassin med ti baner, et fami-
liebassin på 32 grader og 1,3 meter, 
et wellnessbassin på 34 grader og 
1,35-1,45 meter, rutsjebane og 1 
og 3 meter vipper samt sauna i tre 
udgaver: finsk, vand og infrarød. Og 
til konkurrencesvømmerne er der et 
modstrømsanlæg.

Der er valgt stålbassiner og defen-
deranlæg, og fra den rummelige 
teknikkælder - med plads til udvi-
delser - er der adgang hele vejen 
rundt om bassinerne.

G R E E N  S P O RT  FA C I L I T YG R E E N  S P O RT  FA C I L I T Y G R E E N  S P O RT  FA C I L I T Y
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De øverste rækker i håndbold måtte godt spille – men uden publikum. Corona har haft stor indflydelse på dansk idræt og dermed på 
faciliteterne. (Foto: Erling Madsen).
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Af Henrik Høy-Caspersen

Da fru Frederiksen lukkede landet 
ned for 15 måneder siden, var 
der næppe nogen, der forestil-
lede sig at vi stod overfor en 

periode på mere end et år med restrikti-
oner og lange perioder med fuldstændig 
nedlukning.

Alt blev vendt op og ned. Idrætsfacili-
teterne lukket i perioder og så i perioder 
igen åbnet under forskellige restriktioner. 
Folk blev sendt hjem, og ledere og besty-
relser kunne blot sidde og se på, at tal-
lene i regnskaberne rødmede, samtidig 
med at befolkningen blev mere inaktiv og 
under alle omstændigheder tvunget over 
i andre bevægelses- og fritidsvaner.

I HI fik vi også rollen som rådgiver og 
nyhedsformidler i forhold til restriktioner, 
hjælpepakker og faglige spørgsmål rela-
teret til disse temaer.

Kulturministeriets ringe indsigt
I denne artikel vil vi prøve at stille skarpt 
på, hvad corona har lært os, betydet for 
branchen, for danske idrætsfaciliteter, 
samt for os som organisation.

Noget af det første, vi registrerede, var 
Kulturministeriets ringe indsigt i vores 
branche, og i de vilkår og rammer, der er 
gældende i danske idrætsanlæg. 

I starten, da vi diskuterede hjælpepak-
ker, var det tydeligt, at de forskelle, der er 
i ejerformerne - herunder f.eks. hvor stort 
et offentligt tilskud, det enkelte anlæg 
modtager - udgjorde en betydelig knast 
og dermed affødte nogen urimelige og 
uforståelige forskelle.  

Efterhånden blev nogen af forskelle-
ne udjævnet, men tilbage står fortsat 
at vilkårene for henholdsvis selvejende 
og kommunalt ejede faciliteter er vidt 
forskellige., og at de selvejende anlægs 
sårbarhed er markant. 

Vi er hverken fortaler for den ene eller 
den anden ejerform, men bundlinjen 
er, at uanset ejerform, er vores branche 
leverandør af folkesundhed, og stør-
stedelen af de selvejende hviler på et 
solidt kommunalt tilskud. Derfor er det 

essentielt, at vi fremad kigger ind i disse 
problematikker.

Indflydelsen svandt …
Kulturministeriet nedsatte diverse Sektor-
partnerskaber, og for vores vedkommen-
de blev vi en del af sektorpartnerskab for 
Idræt og Fritid. 

Opgaven var at give input til ministeriet 
i forhold til retningslinjerne. Det er jo rart 
at blive lukket ind i et rum, hvor myndig-
hederne lytter til spidsfaglige input. 

En ting er, at der bliver lyttet, men 
efterhånden som udformningen af re-
striktioner blev mere og mere politisk 
betinget, svandt den reelle indflydelse, 
og sektorpartnerskabet lignede mere et 
organ, der skulle medvirke til at legitime-
re, at nu havde man hørt på idrættens 
organisationer. 

Det skal understreges, at vi fortsat er 
tilhængere af modellen, men som alt 
muligt andet i en krisetid, hvor tiden fra 
beslutning til effekt er så kort som tilfæl-
det har været, vil der opstå uhensigts-
mæssigheder. Herunder blandt andet, 
at reglerne ikke er tilgængelige på det 
tidspunkt, de træder i kraft.

Sideeffekt: Branchen er styrket
Sektorpartnerskabet har dog medført, at 
vi som branche er blevet bedre til at stå 
sammen, og til at koordinere indsatser og 
udmeldinger. 

Helt konkret har det medført at IFFD, 
Danske Svømmebade og vi i HI har ind-
gået en samarbejdsaftale, som har til 
formål, at vi som branche skal tale med 
samme stemme. Det har vi testet i en 
række sammenhænge under corona, og 
det er så absolut vejen frem.

Hvad byder fremtiden på?
Når vi nu er i refleksionsrummet, er der 
god grund til at fundere lidt over, hvad 
fremtiden byder på. 

Vi ved at pandemien er ved at løje af og 
vi har et håb om at vi kan vende tilbage til 
mere normale tilstande efter sommerferi-
en. Men hvad sker der så??

Vi ved at danskerne motions- og be-

vægelsesvaner har ændret sig betydeligt 
under krisen, hvilket ikke er underligt. 
Men vil de finde tilbage til de gamle vaner 
igen? 

Her er det eneste svar, at det vil de nok 
- i et eller andet omfang.  

Vi skal hjælpe foreningerne
En ting er sikkert: i takt med at vanerne 
er ændret og folk er gået nye individuelle 
veje, lider foreningerne, som trods alt er 
kernekunder i vores branche. 

Netop derfor skal vi som branche og 
som individuel facilitet yde en indsats for 
at hjælpe foreningerne tilbage på sporet, 
så vi hurtigst muligt får genskabt livet i 
anlæggene. 

Samtidig skal vi gribe de nye trends, 
der er opstået, og integrere disse i vores 
faciliteter. Igen her en opgave, vi som 
organisation, vil sætte fokus på.

Flere digitale møder
Sidst men ikke mindst har corona gjort 
noget ved hele vores mødeadfærd. Vi 
er ikke i tvivl om at mange flere møder 
fremadrettet fortsat vil ske som digitale 
møder. 

Dels sparer vi tid og transport og dels 
bliver møderne på mange måder mere 
effektive. 

Digitale møder må ikke få hele over-
taget, og vi skal selvfølgelig fastholde 
fysiske møder i et eller andet omfang, så 
vi fortsat sikrer den dynamik, som fysiske 
møder også kan byde på.

Et wake-up call vi manglede?
Corona-pandemien sætter spor og det 
langt ud i fremtiden. 

I HI har vi bevist at vi er klar til gribe de 
ændringer, som pandemien har medført, 
og vi er klar til at håndtere de behov, der 
opstår og som er en kendt eller ukendt 
følge af krisen. 

I sidste ende kan man jo spørge sig selv, 
om krisen måske har været det wake-up 
call, vi som branche, organisation, facilitet 
eller individ skulle have for at justere kursen 
og for at sætte os selv i en mere tidssvaren-
de og offensiv position. n

Var corona det wake-up call, 
branchen havde brug for?

Politikerne hørte på idrættens organisation, men den reelle indflydelse svandt 
– til gengæld blev branchen styrket og er klar til en mere offensiv position, mener HI’s formand

G E N S TA RTG E N S TA RT
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Af Erling Madsen

- Husk at sætte et stort kryds i kalenderen 
tirsdag 28. september: Vi glæder os til at se 
jer til en fantastisk messedag!

Sådan lyder det fra Anita Bjerring Ras-
mussen, som er tovholder på HI’s branche-
udstilling Idræt - Kultur - Fritid.

Posen er rystet i år og det er et helt nyt 
set-up, du vil møde:

- De første store haller er allerede ud-
solgt, det svarer cirka til det areal, vi nor-
malt har haft i Vingsted, og vi har nu åbnet 
op for salg af stande i yderligere to haller, 
og det går helt forrygende. Det bliver vores 
største messe til dato - vi mener det, når 
vi siger, at vi er Danmarks største Sports 
Facility Fair, siger hun.

En levende udstilling
Som salget af stande – også til helt nye 
udstillere - viser, har Anita Bjerring Ras-
mussen fået masser af positive reaktioner 
på denne nye udgave.

Alsidigheden og dét, at udstillingen kan 
blive meget mere levende, gør også, at hun 
opfordrer til, at flere tager afsted sammen, 
fordi der er så megen inspiration at hente.

Hun lover også, at der vil være gode 
messetilbud fra udstillerne, og HI arbejder 
sammen med udstillerne på at give gæ-
sterne endnu mere værdi.

Netværk på åben messe
- Ud over at lave gode handler og lade sig 
inspirere, så handler messedeltagelsen 
også om at knytte bånd og netværke. Der-

for sørger vi for at skabe hyggelige oaser 
rundt om på messearealet, hvor I kan net-
værke, drikke en kop kaffe etc., siger hun. 

Med til at gøre det ekstra interessant at 
netværke er også en anden nyhed: 

Fra at være en »lukket« HI-messe, har HI 
inviteret en lang række samarbejdspartne-
re til at være med.  n

Brancheudstillingen i ny og større udgave
Danmarks største Sports Facility Fair tager for alvor fart

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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Arenaer danner ERFA-gruppe
- Der er masser af kreative og praktiske løsninger i 
de store arenaer i Danmark. Men vil det ikke være 
en god idé, at vi hjælper og inspirerer hinanden?
Opråbet kom fra direktør Carsten Larsen, Royal Sta-
ge i Hillerød. Og det kom i en invitation til landets 
største arenaer - dvs. fra 2.500 siddepladser – om at 
danne en ERFA-gruppe.

15 mødte op til det første møde i Hillerød og 
hér var der stemning om at holde to årlige møder: 
Arena Fyn/Odense Congress Center og Arena Nord i 
Frederikshavn har meldt sig som de næste værter.
Der var også enighed om, at det skal være et ufor-
melt – og ikke politisk – forum, hvor deltagerne 
kommer med bud på emner, de ønsker taget op. 
Erfaringsudveksling og nyhedsinformation er om-
drejningspunkterne.  n

FREDERIKSSUND: 
DEBUTEREDE SOM 82-ÅRIG
Det lyder som en floskel, når man siger, at det 
aldrig er for sent at starte.

Men for 87-årige Gerda Lose er den god nok: Hun 
begyndte at spille fodbold som 82-årig! fortæller 
Frederiksborg Amts Avis.

Hun er målmand på holdet Momserne i Frede-
rikssund; et hold for spillere over 60 år: - Nu får jeg 
rørt mig og jeg får grinet.

Da hun er tilflytter, har det også været en god 
måde at få kontakt med en masse andre på – og hold-
kammeraterne kalder hende Fru Schmeichel.       n

LANDET 
RUNDT

Carsten Larsen tv. viser rundt i Royal Stage. Den nye 
ERFA-gruppe for større arenaer skal landet rundt på 
inspirationstur. (Foto: Erling Madsen).

87-årige Gerda Lose har spillet fodbold de 
sidste fem år: Grin og nye venner har det givet  
Fru Schmeichel. (Privatfoto).

L A N D E T  R U N D T
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- Tag jeres plads som lokalområdets uundværlige midtpunkt! Jeg tror, der er et kæmpepotentiale, sagde Henrik Høy-Caspersen  
i en opfordring til at idrætsfaciliteterne tager fører trøjen på og sætter fut i nye aktiviteter.

HI skal være lækker!
Og den regionale struktur skal være brohovedet, der skaffer flere medlemmer 

Tekst & foto Erling Madsen

HI skal være lækker!
Dét er det nye mantra, som gik 

igen på seminaret og generalfor-
samlingen. Og på generalforsam-

lingen fulgte formand Henrik Høy-Casper-
sen seminaret op:

- Vi skal have flere medlemmer! Vi skal gøre 
os mere lækre! Og vi skal bruge vores regiona-
le struktur til at komme tættere på folk.

Men formanden erkendte også, at der 
ligger nogle udfordringer i, at flere steder 
nedlægges stillinger som halinspektør, fordi 
haller slås sammen og administrationen 
overflyttes til DJØF’er og medarbejdere fra 
andre fagforeninger.

Omvendt er dét at lede et idrætsanlæg 
i dag blevet en meget kompleks ting, hvor 
der skal vides noget om rigtig meget. Derfor 
vil netværk og deling af viden være vigtigere 
end nogensinde.

Regionerne er nøglen
Og hér kommer HI’s regioner ind i billedet.

Så seminaret dagen før generalforsam-
lingen pegede på, at der nu skal kigges på, 
om der kan laves informationsmateriale 
til potentielle medlemmer, skal nye med-
lemmer have en mentor? kan møderne i 
områderne koordineres/styrkes? Er det de 
rigtige geografiske områder: skal der være 
flere eller færre? 

Og endelig handler det også om at bruge 

kræfterne endnu bedre – eller som område-
leder for Fyn, Sydjylland og Sønderjylland 
Brian G. Larsen sagde på seminaret:

- I dette lokale er der en viden, der spar-
ker røv! Den viden skal vi bruge!

Gør jer til midtpunktet!
Det falder også i god tråd med beretnin-
gens ord om, at den store viden om, hvad 
der sker i et idrætscenter og hvordan man 
skaber aktivitet, skal bruges aktivt.

Genstarten efter corona kræver nytænk-
ning; ikke mindst fordi der er opstået en 
stor interesse for selvorganiseret idræt.

- Tag jeres plads som lokalområdets 
uundværlige midtpunkt! Jeg tror, der er et 
kæmpepotentiale, sagde formanden i en 

G E N E R A L F O R S A M L I N G
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opfordring til at idrætsfaciliteterne tager 
fører trøjen på og sætter fut i nye aktiviteter.

Formanden tilføjede, at der skal handles 
hurtigt og det ikke duer at sidde og vente 
på af DIF, DGI eller idrætsforeningerne tager 
initiativer.

Faciliteterne forener kræfterne
Sektorpartnerskabet under Kulturministe-
riet udviklede sig til kæmpemøder med 
mange snævre interesser og efterfølgende 
blev mange forslag skudt ned. Det har også 
vist, at Kulturministeriet mangler viden om, 
hvad der rører sig ude i virkeligheden. Det 
har ført til uklare og besynderlige beslut-
ninger. Og per automatik har ministeriet 
derfor hidtil primært spurgt DGI og DIF:

- Det positive er, at der er skabt kontakt 
mellem os som branche og Kulturmini-
steriets folk. Her er  vi sammen med IFFD 
og Danske Svømmebade enige om, at vi 
på den anden side af corona skal udnytte 
de nye bekendtskaber til en ny og tættere 
dialog.

Green Sport Facility efterspurgt
Formanden bemærkede at der er rigtig 
stor interesse for at blive Green Sport 
Facility-certificeret, og det hænger ikke 
mindst sammen med at bæredygtighed er 
kommet i fokus i kommunerne. Og at der 
er kommunalvalg til november spiller givet 
også ind mange steder.

Information og dynamik
Webinarer og nyhedsbrevet har under 

corona vist sig særdeles effektive, og der-
for ventes webinarer at blive en vigtig del 
fremover – men der skal stadig være fysiske 
møder, da dét at mødes, har stor netværks-
værdi.

Bladet er også i fin udvikling, og nu skal 
hjemmesiden have en relancering.

HI skal udbygge det, at være dynamisk 
og parat til hurtig omstilling:

- Vi skal hele tiden lægge ørerne til jorden 
og fornemme strømninger, trends og ten-
denser og løbende trimme kursen derefter.

26 fremmødte klarede  
det på en times tid
26 stemmesedler blev delt ud, da HI holdt 
generalforsamling efter corona-udskydelse.

Det foregik i Skærbæk Centret i Sønder-
jylland på kanten af Vadehavet tirsdag 8. 
juni.

Og dagsordenens syv punkter var over-
stået på én time og ni minutter.

Dagen før mødtes hovedbestyrelsen og 
områdelederne til et seminar, hvor der var 
fokus på, hvordan områderne kan styrkes 
som netværk.

Henrik H. Brandt fra Idrættens Konsu-
lenthus gav et indblik i, hvad corona har 
betydet for idrætsverdenen og hvordan 
idrætsfaciliteterne ved at spille en mere 
aktiv rolle kan blive et lokalt omdrejnings-
punkt, der skaber aktivitet og forener uor-
ganiseret idræt og foreningerne. Og ikke 
mindst for øget aktiviteten i huset.

Og entertaineren og psykoterapeuten 
Finn Nørbygaard fortalte under overskriften 

»Rejs dig og kom igen stærkere« om egne 
nedture og opture med masser af inspirati-
on til, hvordan vi hver især kan mobilisere 
de indre kræfter. 

Heller ikke uaktuelt i forbindelse med 
genstarten over på corona!

Kampvalg og to genvalg
Et enkelt kampvalg blev det til:

Morten Ahlefeldt-Hansen, Nakskov 
Idrætscenter, genopstillede til hovedbe-
styrelsen, men fik en modkandidat i Kent 
Nielsen, der er halinspektør i Haslev Svøm-
mehal.

Kent Nielsen havde meldt sig, men 
havde ikke mulighed for at deltage – og 
på hovedbestyrelsens vegne anbefalede 
formand Henrik Høy-Caspersen Morten 
Ahlefeldt-Hansen med henvisning til hans 

Morten Ahlefeldt-Hansen, th., blev genvalgt efter kampvalg - og Jørn Juul, nummer to fra venstre,  
blev genvalgt som næstformand uden modkandidater.

DE SEKS 
FOKUSOMRÅDER
HI arbejder med seks fokuspunkter:
•  Kommunikation og branding
•  Samarbejde i branchen
•  Flere arrangementer  

– bl.a. webinarer
•  Medlemsrekruttering
•  Områderne som læringsplatform 

og netværk
• Green Sport Facility.

G E N E R A L F O R S A M L I N GG E N E R A L F O R S A M L I N G
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mange års erfaring. Med 26 stemmer mod 
nul blev Morten Ahlefeldt-Hansen genvalgt.

Næstformand Jørn Juul, Forum Horsens, 
blev også genvalgt.

Vedtægtsændring: Lex Corona
Tre forslag til vedtægtsændringer mødte 
hovedbestyrelsen op med – men det ene 
blev trukket efter indsigelse fra salen.

Det var ændringen til, at kun medlem-
mer, der betaler fuldt kontingent, er valgba-
re og har stemmeret.

Formanden begrundede forslaget med, 
at det ikke er rimeligt at have fuld indflydel-
se, når man ikke betaler fuldt kontingent. 
Et forslag, som vil ramme de knapt 100 
pensionister blandt foreningens cirka 500 
medlemmer.

Knud Essendrop, Haslev, gjorde indsi-
gelse:

- Jeg kan godt være nervøs for, at vi 
mister nogle af vores seniormedlemmer, 
sagde han.

Det begrundede han med, at hvis der 
ikke var fuldt medlemskab, kunne det bety-
de, at Skat ikke ville godkende fuldt fradrag 
for fagforeningskontingent.

I et lynsummemøde besluttede hoved-

bestyrelsen derfor at trække forslaget med 
et løfte om at undersøge de skattemæssige 
konsekvenser – og så vil forslaget blive 
genfremsat på næste generalforsamling. 

Et andet forslag - som ifølge hovedbesty-
relsen hænger sammen med ovenstående - 
blev vedtaget: Fremover vil Seniorudvalgets 
formand deltage i hovedbestyrelsesmøder 
uden stemmeret.

Vedtægtsændring: Lex Corona
Den tredje vedtægtsændring hænger sam-
men med corona:

Hidtil har der stået, at generalforsamlin-
gen holdes i april-kvartal. Nu er der kom-
met denne tilføjelse:

»I tilfælde af at forsamlingsforbud eller 
andet forhindrer generalforsamlingens af-
holdelse, kan denne i stedet afholdes som 
digitalt møde på det varslede tidspunkt.«

Regnskab med underskud  
og budget med lyspunkter
Corona fik indflydelse på en del aktiviteter 
i 2020 – og der manglede en halv million 
kroner i indtægter fra arrangementer.

Det betød et underskud på knapt 200.000 
kroner – oven på flere år med underskud.

Hovedbestyrelsen budgetterer med 
overskud i 2021, hvilket primært hænger 
sammen med, at sommerhuset i Bønnerup 
Strand blev solgt i januar, en medarbejder 
er blevet sparet væk, der er lavet fælles 
sekretariat med de to foreninger, der deles 
adresse med, og endelig tegner Bran-
cheudstillingen til september særdeles 
lovende.

- Vi er på rette vej og forventer snart at 
have gjort op med en længere årrække 
med røde tal, lød det i beretningen.

Campus og generalforsamling sammen?
Generalforsamlingen og Brancheudstillin-
gen hang i mange år sammen. Men coro-
na-restriktionerne gjorde det nødvendigt at 
gentænke det hele.

Derfor er Brancheudstillingen flyttet 
til september og fra et hotel til et aktivt 
idrætscenter, så udstillingen foregår midt i 
virkeligheden.

Dén ændringer venter hovedbestyrelsen 
sig meget af:

- Skal vi lægge generalforsamlingen og 
Campus sammen? Dét skal vi snakke om i 
hovedbestyrelsen, sagde formanden.  n

Knud Essendrop, tv. - er af 
Seniorudvalget udpeget til 
ny formand i stedet for  
Gunnar Jespersen, th.  
Og dermed træder han ind  
i hovedbestyrelsen - men  
generalforsamlingen  
vedtog, at det er uden  
stemmeret.

G E N E R A L F O R S A M L I N G
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Gunnar Jespersen blev hyldet med blomster og vin på HI’s generalforsamling. Senior-
udvalget har udpeget Knud Essendrop som ny formand for Seniorudvalget og dermed 
også til en plads i HI’s hovedbestyrelse. 

Tekst og foto Erling Madsen

Nu må der gerne komme nogle 
yngre på 70 til …

Sagt med et smil af den snart 
80-årige Gunnar Jespersen, som 

på HI’s generalforsamling 8. juni trådte 
tilbage som formand for Seniorudvalget.

Gunnar Jespersen – der er uddannet 
slagter og pølsemager – blev i 1978 ansat 
i Humlehøj Hallerne i Sønderborg som 
halinspektør:

- Til sommer har jeg været medlem af HI 
i 43 år og de 41 år været områdeleder eller 
næstformand og formand i Seniorudvalget. 
Så jeg synes, jeg har gjort min borgerpligt!

Naturligt at bidrage
Det var fritidsinteressen som håndbold-
træner, der fik Gunnar Jespersen til at søge 
jobbet i den nye idrætshal, som oven i 
købet ligger i et område, hvor han er vokset 
op.

Når han så kort efter sin start blev områ-
deleder i HI, hænger det sammen med, at 
han kendte forgængeren så det var natur-
ligt at overtage posten:

- Jeg synes også, at når man får nogle 
gode oplevelser, så kan man godt give 
noget tilbage, forklarer han om grunden til 
at han sagde ja.

Sommerhuset sat i stand
Én af de sidste opgaver som formand for 
Seniorudvalget var en grundig renovering i 
maj af foreningens sommerhus i Marienlyst. 

Fem medlemmer af Seniorudvalget hav-
de sat 14 dage af – men de effektive herrer 
nåede det på den halve tid:

- Vi åbnede ikke fjernsynet én eneste gang 
– og vi var godt trætte, når vi gik i sang, siger 
Gunnar Jespersen.

Så nu har huset fået to gange maling, 
hæk og buske er blevet klippet og der er 
støbt stolper og sat hegn op på to sider – og 
så har en elektriker udskiftet noget lys. n

Gunnar Jespersen går af
Formanden for Seniorudvalget mener, der skal yngre kræfter til

S E N I O R E RG E N E R A L F O R S A M L I N G

K V A L I T E T S N E T
D E R  F A N G E R
Din net leverandør til: 
Fodbold, Håndbold, 
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Volleyball, basketball 
afskærmningsnet samt 
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Tlf 97 93 84 50
norvo@norvosportsnet.dk
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NÆSTVED: 222 MILLIONER KRONER 
TIL NYT SVØMMEBAD
Om 222 millioner kroner er det blevet 2024 – og så regner Næstved 
Kommune med at kunne indvie et nyt svømmebad på 5.500 m2. 

Det betyder så samtidig, at tre anlæg lukkes: Herlufsholm 
Svømmehal, Næstved Svømmehal og Birkebjergparkens varmt-
vandsbassin. 

Det nye svømmebad får bl.a. 50 meter med otte baner, 25 meter 
med fire baner, 150 m2 morskabsbassin, 90 m2 varmtvandsbassin 
og 80 meter rutsjebane. 40 % af strømforbruget skal dækkes af et 
solcelleanlæg.

Linda Frederiksen, der er formand for kommunens Kultur- og 
Demokratiudvalg samt byggeudvalget, glæder sig over, at der nu 
skabes et vandhus for alle: børn, ældre, motionister og konkur-
rencesvømmere. n

Lokale og Anlægsfonden kritiseres
Lokale og Anlægsfonden, som årligt får 85 millioner 
kroner fra tipsmidlerne, kritiseres for at investere 
offentlige midler i olie, tobak og lande som bryder 
menneskerettighederne.

Ifølge Politiken har netmediet Fundats fundet 
frem til, at der bl.a. er investeret i statsobligationer 
i Qatar, Rusland, Kina og Saudi Arabien. Hertil kom-
mer investeringer i mindst syv olieselskaber og to 
tobaksselskaber.

Konstitueret direktør i LOA, Carsten Haurum, si-
ger til Politiken, at det har handlet om at investere 
i højrentepuljer, hvor der kan indgå lande, der ikke 
overholder menneskerettighederne:

- Og det har vi ikke været opmærksomme på og 
ikke haft en diskussion om. Det må vi så tage i fon-
den – vil vi have de renter eller vil vi ikke have de 
renter, siger han. n

Et kig ind i det 
kommende 
vandhus i 
Næstved. 
(Illustration: 
Næstved 
Kommune).

LANDET 

RUNDT

L A N D E T  R U N D T
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Af Erling Madsen

Endnu et stort kryds er der grund til 
at sætte i kalenderen – og denne 
gang er det torsdag 11. november.

Så gælder det HI’s populære 
Campus, som foregår på konferencehotel-
let Severin i Middelfart:

- Vi er i gang med at lave programmet, 
som tager udgangspunkt i sidste års Cam-
pus, der blev corona-aflyst, oplyser HI’s 
formand Henrik Høy-Caspersen.

Det vil sige, at der bliver fire spor med 
hver et hav af indlæg, som hver varer en 
halv time. 

Der er altså lagt op til at du får masser 
af information og inspiration i dagens løb. 
Uanset om du er leder eller medarbejder 

fra en idrætsfacilitet eller en kommune.

Danske Svømmebade med
Selv om Campus følger en populær linje, 
så er der en nyhed i år:

- Danske Svømmebade får sit eget spor, 
der specielt henvender sig til de, der arbej-
der med svømmebade, siger formanden.

Det er et udslag af det optrappede 
samarbejde med andre, som han omtaler 
i Kommentaren på side 3 og i artiklen på 
side 27. n

Campus med fire inspirerende spor
Sæt endnu et kryds i kalenderen: torsdag 11. november

SVERIGESVEJ 12   •   8700 HORSENS   •   TLF. +45 8693 3922   •   INFO@LML-SPORT.DK   •   WWW.LML-SPORT.DK

AQUA BOOT CAMP 2021
Kom med til en aktiv uddannelsesdag med inspiration til Aqua Fitness

Aqua Fitness er trendy som aldrig før og med god grund: det er nemlig en både skånsom og effektiv 
træningsform. AquaYoga, AquaJogging, AquaCross, AquaBiking, AquaPunkt – listen over de forskellige 
former for træning i vand er lang og vidner om, at Aqua Fitness er alsidigt og kan tiltrække et bredt 
publikum til svømmehallen.

Tilmeld dig Aqua Boot Camp 2021 og bliv inspireret til udvikling af Aqua Fitness-tilbud i din svømmehal. 

Hvornår: 24. august 2021
Hvor:  Frederikssund Svømmehal
Pris:  995 kr. ekskl. moms for medlemmer af Danske Svømmebade /  
  1.195 kr. ekskl. moms for ikke-medlemmer af Danske Svømmebade  
  (prisen er inklusiv forplejning)

Læs mere og tilmeld dig på tilmeld.dk/aquabootcamp2021 

Aqua Boot Camp 2021 arrangeres af LML SPORT i samarbejde med BECO Aqua College og Danske Svømmebade.

Aqua Boot Camp 2021.indd   1Aqua Boot Camp 2021.indd   1 20-05-2021   09:03:0520-05-2021   09:03:05

Teknik & svømmebade – det er en nyhed 
på Campus, hvor Danske Svømmebade får 

sit eget spor. (Arkivfoto: Erling Madsen). 

C A M P U SL A N D E T  R U N D T
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Fitness er omdrejningspunktet i klagesagen. Midtfyns Idrætscenter har efter en 
konkurs i 2019 skiftet navn til Idrætscenter Midtfyn. (Skærmbillede fra hjemmesiden).

- Når der er færre hold, udløser det mindre 
lokaletilskud. Derfor er hallerne nødt til at 

sætte nye aktiviteter i gang for at tiltrække 
folk og dermed penge. De steder, hvor der 

ikke er et fitnesscenter eller padelbaner, er 
det bestemt en mulighed at etablere det, 
siger DSI’s formand Frank Normann Jør-
gensen. (Foto: Thorkil Christensen/DSI).

Af Erling Madsen

Det er ikke konkurrenceforvridende 
over for private aktører, at en kom-
mune giver tilskud til fitness i en 
selvejende institution.

Det har Ankestyrelsen afgjort.

Skal være folkeoplysende
Den principielle sag handler om, hvorvidt 
Faaborg-Midtfyn Kommune lovligt med 
driftstilskud og anlægsstøtte kan betale pen-
ge til en selvejende institution, der udbyder 
fitness.

Ankestyrelsen lægger bl.a. til grund, at 
hallerne i kommunen er selvejende uden 
kommercielle formål. Og der er tale om at 
overskuddet udelukkende går til folkeoply-
sende formål.

I afgørelsen hedder det også:
»Derudover lægger vi vægt på, at hverken 

Forum Faaborg eller Midtfyns Fritidscenter 
har til formål at generere et overskud ved 

deres fitnessaktiviteter. 
Endelig lægger vi vægt på, at enhver kan 

benytte fitnessfaciliteterne enten via fore-
ningsmedlemsskab eller mod betaling.«

Ankestyrelsen understreger, at dét, at for-
eningerne lever op til folkeoplysningsloven, er 
et vigtigt omdrejningspunkt – og at kommu-
nen skal føre tilsyn med, at det sker.

Klager om dumpede priser
Sagen går tilbage til februar 2018, hvor en 
klager skrev, at Faaborg-Midtfyn Kommune 
driver fitnesscentre gennem mellemled og at 
den kommunale støtte gør, at fitness udbydes 
til under markedsprisen – samt at kommu-
nen ikke har ført tilsyn.

Kommunen har i sit svar bl.a. nævnt, at 
fitness har udviklet sig til også at være for ik-
ke-medlemmer af foreningerne. Kommunen 
anfører, at det samme gælder i eksempelvis 
badminton, hvor alle kan leje en bane og 
svømning, hvor man kan betale for adgan-
gen. Det tilføjes i svaret, at det er gængs prak-
sis landet over.

Kommunen slår også på, at Sundhedslo-
ven pålægger kommunerne at sikre sund-
hedsfremmende tilbud:

»Kommunen har anført, at den i sin vare-
tagelse af denne opgave, må tage højde for 
borgernes motionsvaner og skabe lettilgæn-
gelige og attraktive motionstilbud, der kan 
tilskynde borgerne til fysisk aktivitet.«

Endelig nævner kommunen om prissæt-
ningen, at reglerne for kommunal erhvervs-
virksomhed fastslår, at der kun må opkræves 
kostprisen for aktiviteterne.

Kommunen nævner også, at der er en fast 
procedure for tilsyn med foreninger og haller.

Padelbaner må også få tilskud
Idrættens Analyseinstitut har fulgt op på 
afgørelsen, og nævner, at den også må om-
fatte padelbaner, som er en aktivitet, der også 
udbydes af kommercielle aktører.

Juraprofessor på Københavns Universitet 

Karsten Naundrup Olesen beskæftiger sig 
bl.a. med kommunalret og støtte til idræt og 
kultur. Han peger i en udtalelse til Idrættens 
Analyseinstitut på noget, der kan skabe for-
virring:

- Overordnet set er området ikke så kom-
pliceret, men jeg tror, det opleves som meget 
uklart, fordi kommunerne håndterer området 
forskelligt. Det, der kan lade sig gøre det ene 
sted, kan ikke lade sig gøre det andet sted. 
Men det helt afgørende i afgørelsen er, at 
»fremme af sundhed og idrætsliv« beskrives 
som en kommunal kerneopgave.

Han siger videre, at det ikke er afgørende, 
hvad det er for en aktivitet – men den skal 
kunne defineres som »sundhed og idrætsliv«. 

DSI: Vigtigt med nye aktiviteter
Idrættens Analyseinstitut peger også på, at 
mange selvejende idrætsfaciliteter og kom-
munale forvaltninger nok ikke er klar over, at 
kommunerne kan give disse tilskud til drift 
og anlæg.

Formanden for De Samvirkende Idræts-
haller, Frank Normann Jørgensen, peger på, 
at coronalukningen kan gøre det svært for 
mange idrætsforeninger at få alle de tabte 
medlemmer tilbage.

- Når der er færre hold, udløser det mindre 
lokaletilskud. Derfor er hallerne nødt til at 
sætte nye aktiviteter i gang for at tiltrække folk 
og dermed penge. De steder, hvor der ikke er 
et fitnesscenter eller padelbaner, er det be-
stemt en mulighed at etablere det, siger han.

Hen tilføjer, at han håber, idrætsanlæggene 
vil åbne for at borgerne kan dyrke idræt, når 
det passer dem og uden de er medlem af en 
forening. Og så kan de måske senere få lyst til 
medlemskab. n

Ankestyrelsens afgørelse: https://ast.dk/tilsy-
net/udtalelser/udtalelsesdatabase/_ube_/
media/pdf_files/64_Faaborg-Midtfyn_Kom-
mune_-_St%C3%B8tte_selvejende_institutio-
ner_tilbyder_fitnessaktivitet.pdf

Kommunalt tilskud ikke 
konkurrenceforvridende

Må godt betale til selvejende institutioner, som udbyder fitness 
– det vigtigste er, at det er folkeoplysende og handler om sundhed og idrætsliv

A N K E S T Y R E L S E N

https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/udtalelsesdatabase/_ube_/media/pdf_files/64_Faaborg-Midtfyn_Kommune_-_St%C3%B8tte_selvejende_institutioner_tilbyder_fitnessaktivitet.pdf
https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/udtalelsesdatabase/_ube_/media/pdf_files/64_Faaborg-Midtfyn_Kommune_-_St%C3%B8tte_selvejende_institutioner_tilbyder_fitnessaktivitet.pdf
https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/udtalelsesdatabase/_ube_/media/pdf_files/64_Faaborg-Midtfyn_Kommune_-_St%C3%B8tte_selvejende_institutioner_tilbyder_fitnessaktivitet.pdf
https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/udtalelsesdatabase/_ube_/media/pdf_files/64_Faaborg-Midtfyn_Kommune_-_St%C3%B8tte_selvejende_institutioner_tilbyder_fitnessaktivitet.pdf
https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/udtalelsesdatabase/_ube_/media/pdf_files/64_Faaborg-Midtfyn_Kommune_-_St%C3%B8tte_selvejende_institutioner_tilbyder_fitnessaktivitet.pdf
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Her er plads til 12 personer
Og så er der masser at opleve på Falster og Lolland

Svømmehallen i 
Nakskov Idrætscenter 
fotograferet kort før 
åbningen for syv år 
siden. Med sommer-
huset følger et 
VIP-kort. 
(Foto: Erling Madsen).

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 bar-
neseng, 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 svømme-
hallen 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 Væg-
gerløse.

 HØJSÆSON

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

Hele uger 3.550,00 6.550,00 3.550,00

Weekend 1.975,00  1.975,00

Ekstra dage 400,00  400,00

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

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

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).

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

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

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

Falster, omfatter 134 m2. 
Her er plads til 12 perso-

ner med 8 sengeplader, 
fordelt i 4 værelser samt 

en hems til 4 børn.

HUSKER DU DINE 
HI-FORDELE?

· Hjælp ved løn, ansættelse  
og kontrakt

· Kurser og uddannelse  
til reduceret pris

· Lederuddannelse og lederservice
· Netværk og fagligt fællesskab
· Campus og brancheudstilling
· Rabat på forsikringer hos  

Tryg Forsikring
· Attraktiv pensions- og  

forsikrings ordning uanset  
dine overenskomstforhold

· Adgang til medlemskab af  
Forbrugsforeningen med  
masser af rabatter

Læs mere på www.h-i.dk!

VIDEN 
INSPIRATION 

NETVÆRK

A N K E S T Y R E L S E N F E R I E H U S E T

https://h-i.dk/feriehuset-i-marielyst-strand/
http://www.h-i.dk
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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

OMRÅDE 4

Midtjylland

OMRÅDE 2

Lolland/Falster, Sydsjælland/Møn 
og Vestsjælland

CLAUS LARSEN
Jyllingehallerne
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 1

København, Nordsjælland 
og Bornholm

OMRÅDE 3

Fyn, Sydjylland  
og Sønderjylland

OMRÅDE 5

Nordjylland

B A G  O M  H I

N AV N E

TIL LYKKE!

50 ÅR
29. juni
Jan Ottossen 
Nakskov Idrætscenter

25. juli
Ole Schytte Henriksen
Stevnsbadet

60 ÅR
19. juni
Lars Andreasen
Nordkysthallen.

23. juni
Hans Peter Kildahl Pedersen
Durup Idræts- og Svømmehal.

22. juli
Knud Erik Rasmussen
Gigantium

28. juli
Joan Kjær Andersen
Viborg Svømmehal

21. august
Henrik Houkjær Nørgaard
Iscenter Nord

29. august
Torben Damm
TREFOR ARENA

70 ÅR
19. juni
Peder Jørgensen 
tidl. Haslev Svømmehal.

14. juli
Jørgen Skriver Rasmussen
Rødovre Idrætsanlæg

75 ÅR
20. juni
Finn Skaarup Jensen 
tidl. Horbelev-Hallen

90 ÅR
27. august
Jens Peder Pedersen
tidl. Værløsehallen

mailto:info%40herlufmagle-hallen.dk?subject=
mailto:kusr%40horsens.dk?subject=
mailto:claus%40jyllingehallerne.dk?subject=
mailto:bgl%40arenasyd.dk?subject=
mailto:%20jan.frederiksen%40aalborg.dk?subject=
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ADGANGSKONTROL 
OG TÆLLER

DUX Tællerfabrik – Trading
Enebærvænget 18, 
5700 Svendborg
Tlf: 4031 1161
Mail: info@duxtaeller.dk
www.duxtaeller.dk

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

CTS-RÅDGIVNING

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

DAMPBAD

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

FITNESSUDSTYR

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

FORSIKRING

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

PFA PENSION
Sundkrogsgade 4, 
2100 København Ø, 
Tlf. 39 17 50 00, 
www.pfa.dk

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

GØDNING

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

IDRÆTSUDSTYR

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

B A G  O M  H I

http://www.duxtaeller.dk 
http://www.trafik-fritid.dk 
http://www.cma-armatur.dk 
http://www.t-safe.com 
http://www.expero.dk 
http://www.sagatrim.dk 
http://www.medicsport.dk
http://www.pedan.dk
http://www.sagatrim.dk 
http://www.tress.dk 
http://www.eforsikring-danmark.dk 
http://www.pfa.dk
http://www.bentbrandt.dk
http://www.ag-gulvservice.dk
http://www.ka-gulv.dk 
http://www.polisan-sportsgulve.dk
http://www.ytzen.dk 
http://www.emarker.dk
http://www.lmlsport.dk 
http://www.topsport-danmark.dk
http://www.SportAlt.dk 
http://www.tress.dk
http://www.oscon-sportsgulve.dk 
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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

KUNSTGRÆS- 
FODBOLDBANER

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

LED-BELYSNING

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

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

MASKINER

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

MESSESTANDE

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

MESSETÆPPER

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

MOTIONSUDSTYR

PEDAN A/S
Københavnsvej 224, 
4600 Køge
Tlf: 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

MULTI- OG SQUASHBANER

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

MØBLER

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

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

L E V E R A N D Ø R R E G I S T E R

http://www.sugro.dk
http://www.kinovox.com 
http://www.hilmars.dk 
http://www.emarker.dk 
http://www.tinymobilerobots.com
http://www.tress.dk
http://www.kinovox.com
http://www.unico-gruppen.dk
http://www.lindholmmaskiner.dk
http://www.compassfairs.dk 
http://www.compassfairs.dk 
http://www.pedan.dk
http://www.sagatrim.dk
http://www.tress.dk 
http://www.tress.dk 
http://www.streamline.dk 
http://www.your-brand.dk 
http://www.zederkof.dk 
http://www.deltaplan.dk 
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L E V E R A N D Ø R R E G I S T E R

RENGØRINGSMASKINER

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

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

SCORINGSTAVLER

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

Tress A/S
Danmarksvej 34,
8660 Skanderborg
Tlf: 8652 2200
www.tress.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 svømme- 
og idrætsanlæg m.fl.
Maribovej 15, 6000 Kolding
Tlf: 7552 4500
Mail: post@jsr.dk
 www.jsr.dk

Jan
Schmidt
DESIGN
v/ Jannie Christensen

SPORTSNET

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

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

SPORTSGULVE

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

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

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

SPOR TS
ENTREPRISE

S P O R T S G U L V E  &  I D R Æ T S U D S T Y R

TELEVARSLINGSANLÆG

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

VANDBEHANDLINGS- 
LEVERANDØRER

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

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

VIRKSOMHEDS- 
RÅDGIVNING

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

VVS – VAND- OG ENERGI- 
BESPARENDE LØSNINGER

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

http://www.axson.dk
http://www.adiatek.dk
http://www.sagatrim.dk
http://www.sunstill.dk 
http://www.eltime.dk
http://www.tress.dk
http://www.laiderz.dk 
http://www.tress.dk
http://www.jsr.dk 
http://www.maalnet.dk 
http://www.tress.dk 
http://www.junckers.dk 
http://www.oscon-sportsgulve.dk
http://www.sportsentreprise.dk 
http://www.kinovox.com
http://www.aquawellness.dk 
http://www.guldager.com
http://www.aquacare.dk 
http://www.flowbylaiderz.dk
http://www.cma-armatur.dk
http://www.t-safe.com 
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TinyLineMarker Sport

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.

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.

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.

Kom godt 
i gang

Leasing 1.975 
pr måned.Kontakt os og hør mere

Book en uforpligtende demonstration

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