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af formand Jørgen Mosbæk

Velkommen til Årsmøde
i Vingsted

N

u skal vi snart alle sammen ses i Vingsted. Vi glæder
os til atter at mødes med gode venner og kolleger fra
hele branchen.
Der er igen lagt op til nogle spændende dage. Udstillingen
er fuldt booket – der er sammensat et program, så der er
noget for enhver, og ikke mindst er der lagt op til nogle gode,
festlige og inspirerende dage.
Som noget nyt er der mulighed for at tage medarbejdere
med på en endagsbillet om tirsdagen, hvor der indgår
udstilling, aktiviteter og en festlig aften. Så brug HI’s brancheudstilling som en personaleudflugt med fagligt indhold eller
som en faglig ryste-sammen-tur.

Lederne på de danske idrætsanlæg har haft en plads ved
forhandlingsbordet, og det mener jeg er afgørende for, at vi
i det lange løb har aftaler om både løn og arbejdsforhold.
Det er til gavn for alle, uanset om man
er leder i en selvejende institution
eller i en kommunal.
På gensyn i Vingsted.

OK 18

I skrivende stund ved vi ikke præcist, hvor overenskomstforhandlingerne lander. Det har for vores medlemmer været
noget af en rejse med strejkevarsler og lockout-varsler for
ALLE vores medlemmer – det er ikke sket i foreningens
55-årige historie.
Der har naturligvis været mange henvendelser fra jer med
spørgsmål – det er helt naturligt – men jeg vil gerne sige tak
for den store forståelse for de udfordringer, det giver jer som
medlemmer og for HI som organisation. Vi er alle en del at det
system, vi i daglig tale kalder ’Den danske model’ – et system,
der har været under et gevaldigt pres. Når vi mødes til generalforsamling i Vingsted 30. maj skulle det hele være faldet på
plads, og vi kan evaluere forløbet.
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DON’T JUST PICK YOUR GYM
PICK YOUR EQUIPMENT

TECHNOGYM SKILLROW
FRA KR. 19.960,- (ekskl. moms)
SKILLROW ™ er den første romaskine, der er i stand til at forbedre anaerob styrke, aerob kapacitet og neuromuskulær power i en enkelt
løsning. Multidrive TECHNOLOGY™ giver luftmodstand en ny dimension, og den banebrydende nyskabelse giver brugerne mulighed for både at
træne cardio og styrke ved blot at justere modstandsniveauet. SKILLROW™ er med dens unikke design skabt til at følge den naturlige styrkekurve, som et ægte rotag har. Hastigheden i håndtaget og hele den rytmiske bevægelse er tættere på den ægte oplevelse end nogen anden
romaskine. Vi kalder det AQUAFEEL™. Flot design og innovativ programflade sætter nye standarder for denne romaskine!
Kom forbi vores showroom i Køge og prøv Skillrow eller kontakt os på telefon 56 65 64 65. www.pedan.dk
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Bornholm

HI’er i kamp for
områdets fremtid
Idrætsområderne på Bornholm har været del af en større omstrukturering.
For idrætsinspektør og HI’er Carsten Clemmensen har det været vigtigt at
få placeret idrætsområdet under et udvalg, hvor fokus er på både drift og
aktivitet, men også på udvikling.

Af Lotte Overbjerg

E

fter en større omorganisering, har
de bornholmske idrætsområder
nu fundet deres plads i den kommunale struktur, og idræts- og fritidslivet får fremover masser af muligheder
for samarbejder med interessante aktører, og øens kultur- og idrætsliv går en
spændende fremtid i møde.
I hele den forrige valgperiode valgte
man på Bornholm organisatorisk at placere Bornholms Idrætsområder og dermed alle de kommunale idrætsanlæg i
et rent driftscenter sammen med blandt
andet Vej og Park-afdelingen og Ejendomscenteret. De selvejende idrætshaller på øen blev derimod placeret i et andet center, som også rummede Bornholms øvrige kulturinstitutioner.

Med masser af gode argumenter og
ikke mindst øje for muligheder har
idrætsinspektør Carsten Clemmensen
og kollegerne fra Bornholm fået overbevist ledelsen og politikerne om det hensigtsmæssige i, at alle idrætsanlæg samles i det samme center. Desuden har
Carsten Clemmensen og company lagt
vægt på, at der ikke alene skulle være
fokus på drift, men også på den aktivitet, der foregår rundt om på øens mange idrætsanlæg.
Som et resultat af dette er der nu fundet en rigtig god løsning, mener Carsten
Clemmensen.
»Vi har fået en masse nye samarbejdspartnere, og indtil videre ser det rigtig
godt ud,« fortæller en fortrøstningsfuld
idrætsinspektør, der har ansvar for 35
anlæg heriblandt haller, fodboldstadion,
tennisbaner, skydebaner og ridebaner.

Der vil også fremover bliver igangsat masser af aktiviteter i hallerne under Bornholms Idrætsområder.
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Jeg ser mange muligheder i,
at vores idrætshaller eksempelvis kan fungere som
overnatningssteder eller
udgangspunkter for
ouddoor-aktiviteter.
Carsten Clemmensen,
idrætsinspektør.

Bekymring for fælles ejendomscenter

Efter kommunalvalget i november 2017
var der lagt op til en større omstrukturering af de politiske udvalg i Bornholms
Regionskommune. Det betød blandt andet, at alle de kommunale idrætshaller
skulle samles i kommunens ejendomscenter – en flytning, der ifølge Carsten Clemmensen ville have fået kedelige følger for aktiviteterne i idrætslivet.
»Ejendomscentrets opgave er at drive
og vedligeholde regionskommunens bygninger, og det giver måske meget god
mening at rykke haller ind under dette
centret, da det jo drejer sig om en betydelig ejendomsmasse. Men i denne omstrukturering var alle vores aktiviteter,
arrangementer, og alt det vi ellers går og
laver ikke taget med i overvejelserne. Så
min frygt var ganske enkelt, at hvis alle
vores idrætsanlæg ville blive ført ind under ejendomscentret, ville ressourcerne
til at skabe aktiviteter blive fjernet,« fortæller Carsten Clemmensen.

Mød os på
Brancheudstillingen
29. maj 2018

Stand 75

NorthStar leverer topresultat hver gang
- når lyd og billede skal være en oplevelse
Totalløsninger af lyd og billede til sports- og multihaller
God lyd i sports- og multihaller er ikke en selvfølge. Hallens design og materialevalg har stor indflydelse på akustikken.
En hal skal i dag dække mange forskellige formål: Fra intense idrætsaktiviteter, koncerter og teater til foredrag med krav
om høj taleforståelighed og lav baggrundsstøj. Og god lyd er afgørende for et arrangements succes.
Med LED storskærme på væg eller som kube sikrer vi en total skærmløsning, så hallens tilskuere ikke går glip af noget
- uanset om det er live video, reklamer eller scoreboard.
NorthStar har stor ekspertise med sportshaller, multiarenaer og svømmehaller, og vi leverer kun skræddersyede
AV-løsninger, der teknisk og økonomisk passer til dine ønsker og behov.

aps

NorthStar
PROFESSIONEL LYD & BILLEDE

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

ORGANISERING

|

Bornholm

Carsten
Clemmensen
- idrætsinspektør for de
bornholmske idrætsområder
og har ansvar for 35 anlæg heriblandt haller, fodboldstadion,
tennisbaner, skydebaner og
ridebaner.

Carsten Clemmensen, idrætsinspektør for de bornholmske idrætsområder, har fået overbevist
ledelsen og politikerne om det hensigtsmæssige i, at alle idrætsanlæg samles i det samme center.

Idrætsinspektør i kamp

Grundlæggende handlede det nok om,
at kun få i kommunens ledelse havde
kendskab til, hvad det egentlig er, man
går og laver i Bornholms Idrætsområder.
Derfor var det vigtigt for Carsten Clemmensen at få tegnet et større perspektiv
for politikere og andre beslutningstagere af de mange forskelligartede opgaver,
der dagligt løses, og de mange muligheder der er ved at tænke idrætsanlæg ind
i en større sammenhæng.
Dette resulterede i, at Bornholms
Idrætsområder til sidst blev placeret i et
nyoprettet politisk udvalg med navnet
’Job, Udvikling og Fritid’.
»Alene navnet er jo lige i vores ånd
med fritid og udvikling. Allerede her signaleres der, er vi er i en proces, og det
er en stor glæde, at vi får lov at udvikle
os og være en del af et samlet fritidsområde,« siger Carsten Clemmensen.
Det er planen, at det fælles ejendomscenter får ansvar for klimaskærmen, altså vedligehold af bygningernes
udvendige del, hvilket passer idrætsinspektøren godt.
Centret, hvor idrætsområdet nu er
placeret, hedder ’Natur, Miljø og Fritid’,
og her er haller og idrætsanlæg nu i ’familie’ med folk, der blandt andet arbejder med outdoor-aktiviteter, bygger
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sheltere og mountainbike-ruter og sørger for faciliteter til sejlads.
»Det er virkelig spændende, og jeg ser
mange muligheder i, at vores idrætshaller eksempelvis kan fungere som overnatningssteder eller udgangspunkter for
ouddoor-aktiviteter. Samtidig er friluftsfolket en engageret gruppe, der virkelig
opnår resultater. Derudover er biblioteker, musik- og billedskoler med under
dette center, og også her ser vi muligheder i ideudviklingen. For eksempel vil
det være oplagt at bruge vores haller til
koncerter, udstillinger, møder og så videre,« fortæller Carsten Clemmensen
begejstret.
Fremtid med muligheder

Som mange andre HI’ere kæmper Carsten Clemmensen med ledige halgulve

og tomme fodboldbaner. Han har netop
lavet en optælling, der viser, at de kommunale idrætshaller kun bliver brugt i to
tredjedelen af de disponible tider fra
klokken 15 til 22.30 i hverdagene. I
weekenderne er belægningen endnu
lavere.
Det har blandt andet gjort, at haller
og baner for nyligt er blevet registreret i
WannaSport.dk, som er et site, hvor baner kan lejes enkeltvis og på timebasis.
Håbet er, at blandt andet øens turister
vil få øjnene op for denne mulighed,
hvor man kan leje en badmintonbane
eller en gymnastiksal, hvis vejret er for
dårligt til udendørsaktiviteter.
»En del af vores ansvar som ledere er
at finde nye anvendelsesmuligheder for
vores anlæg, og med den nye struktur
har idrætsområderne på Bornholm fået
en helt ny vifte af muligheder. Som
mange andre udkantskommuner har vi
fokus på tilflytning, og her spiller fritidslivet en stor rolle. Så jeg er rigtig
fortrøstningsfuld og glæder mig til at
se, hvad fremtiden bringer,« siger
Carsten Clemmensen.

De bornholmske idrætsanlæg er nu placeret i samme center som eksempelvis outdoor-aktiviteter og
musik- og billedskole. Det giver en masse nye samarbejdsmuligheder, mener Carsten Clemmensen.

LUGTFRIE
URINALER
Med tilfredshedsgaranti
• Intet vandforbrug
• 100% lugtfrit system
med tilfredshedsgaranti
• Forbedret hygiejne
• Nem vedligeholdelse
• Stødsikker porcelæn

UNIK LUGTSPÆRRER
TIL GULVAFLØB
• Forhindrer dårlig lugt, skadedyr og radon
• 4 størrelser fra 50 mm – 110 mm

10 åarnsti
gar

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

Et center for meget
mere end idræt
Selvom Idrætscenter Vendsyssels kerneydelse oprindelig var idræt, så
markedsfører centret sig i dag på helt andre områder og med konkurrerende
anlæg som samarbejdspartnere.

Af Lotte Overbjerg – Foto Idrætscenter
Vendsyssels

D

et er billeder af smuk nordjysk
natur og flot dækkede borde
med lækker mad, der møder de
besøgende på Idrætscenter Vendsyssels
hjemmeside. Centret i Vrå i Nordjylland
reklamerer med komfortable
værelser til overnatning og
lyse lokaler til fester og konferencer.
»Vi er nemlig så meget mere
end idræt, og det skal vi udnytte«, siger centerchef Alex
Rasmussen.
Sammen med tre andre
haller i Hjørring Kommune er
Idrætscenter Vendsyssel del
af et kommunalt fremstød
for blandt andet idrætsturisme.

aktivitet i centret, og han har valgt at se
bredt på, hvad centret kan tilbyde.
»Selvfølgelig er vi oprindeligt et
idrætscenter, men vi har så mange andre varer på hylden også. Desuden er
der en efterspørgsel, som jeg mener, vi
har et lokalt ansvar for at forsøge at
møde, og alt i alt gør det os til en meget
bred forretning,« siger Alex Rasmussen.

Vi må ikke være bange for at
samarbejde. Jeg er overbevist
om, at det gavner os allesammen at arbejde sammen.

Centerchef Alex Rasmussen,
Idrætscenter Vendsyssel.

Del af turismen

Alex Rasmussen er centerchef for
Idrætscenter Vendsyssel (ICV), som er
en selvejende institution. Han ser det
som sin fornemmeste opgave at skabe
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Derfor er naturen og omegnen på sin
vis også blevet en del af Idrætscenter
Vendsyssels forretning.
»Vi bor i en smuk natur i vores lands-

del, og vi har turistbyer som Løkken og
Lønstrup i nærheden. Derfor skal vi også
byde ind på turismen og blive en samarbejdspartner for attraktionerne for at
give et endnu bredere tilbud til de besøgende,« mener Alex Rasmussen.
Samarbejder med konkurrenten

Sammen med tre andre selvejende haller i kommunen reklamerer ICV
for turismen på Hjørring Kommunes hjemmeside.
Alex Rasmussen har ingen
skrupler over at samarbejde
med nabohallerne, som på nogle
opgaver vil konkurrere om de
samme kunder.
»Vi må ikke være bange for at
samarbejde. Jeg er overbevist
om, at det gavner os alle sammen at arbejde sammen – den
ene gang vælger kunderne måske et andet anlæg end mit, men
næste gang bliver det omvendt.
Vi må ikke lukke os inde og kun
tænke på vores egen butik, for det hele
hænger jo sammen. Selvom turisterne
måske bor her hos os, så handler de jo i
brugsen og lægger penge i attraktioner-

Vendsyssel

|

FORRETNINGSDRIFT

ne. Og når de har haft en god ferie i
Nordjylland, så anbefaler de det til
andre, som så kommer her næste år.
Samarbejde er vigtigt – både mellem
idrætsanlæggene og bredere ud,«
siger Alex Rasmussen.
Børnefødselsdag, guldbryllup og
træningslejr

Kursus og konference står for en vigtig
del af centrets omsætning. Sidste år
havde ICV Kursus og Konference 6.000
overnatninger og 13.000 dagskursister.
I foråret udvidede Idrætscenter Vendsyssel overnatningskapaciteten med ny
værelsesfløj med 18 værelser, så centret
nu har 32 værelser med kapacitet til
144.

Centerchef Alex Rasmussen: »ICV skal være et sted, hvor alle føler sig lige velkomne, om det så er et
sølvbryllup, en børnefødselsdag, et sportsstævne eller en konference med 800 deltagere.«

Idrætscenter
Vendsyssel
Idrætscenter Vendsyssel (ICV)
består af blandt andet to
idrætshaller, café, motionscenter, flere mødelokaler og
en klinik for fysioterapi.

Idrætscenter Vendsyssel ligger omgivet af skøn natur, og det skal naturligvis udnyttes i markedsføringen af centret, mener centerleder Alex Rasmussen.

idræt • kultur • fritid Nummer 257
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Vendsyssel

Desuden tilbydes diverse arrangementer, som strækker sig
fra møder til familiefester og udstillinger.
»ICV skal være et sted, hvor alle føler sig lige velkomne, om
det så er et sølvbryllup, en børnefødselsdag, et sportsstævne
eller en konference med 800 deltagere,« siger centerchefen
og henviser til en weekend i foråret, hvor han husede 600 til
700 gæster. De fordelte sig på blandt andet et guldbryllup, de
jyske mesterskaber i futsal og en træningslejr.
Hvis gæsterne ønsker at kombinere deres arrangement med
idrætsaktiviteter, er de naturligvis velkomne, men det er intet
krav.
Springhal på vej

I forbindelse med byggeriet af en helt ny folkeskole i Vrå, som
skal ligge ved siden af idrætscentret, bygges en tredje idrætshal. Den bliver bygget af Idrætscenter Vendsyssel, men kommuneskolen lejer den i dagtimerne, og centret har råderet
over den uden for skoletid.
Hallen kommer til at indeholde et springcenter med tre
nedgravede trampoliner og en højde i hallen på 10 meter,
som er de internationale krav.
»Når det hele er færdigt med hal og skole, får vi cirka
20.000 kvadratmeter under tag, hvor vi kan gå tørskoet fra

Det er oplagt at bruge et idrætscenter til store møder, mener man i
Idrætscenter Vendsyssel.

den ene ende til den anden. Det bliver et topmoderne anlæg,
som kun giver mulighed for endnu flere arrangementer og
samarbejder,« siger Alex Rasmussen.

Selvom der er kommet mange andre varer på hylden i Idrætscenter Vendsyssel, er idræt stadig en af de primære.
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Danmarks største udvalg
af brusepaneler
Find os på stand nr. 76 på HI messen

FlexLine 1100 - 6 modeller
FlexLine 1400 - 6 modeller
Med filter - 6 modeller
SmartLine - 6 modeller

JUSTERBARE
OPHÆNGSBESLAG
Nem montering:
De justerbare ophængsbeslag
gør det let at finde et egnet ophængspunkt
og tilpasse højden.
UNIK TELESKOPKOBLING
Med teleskopkoblingen er det let at tilslutte
brusepanelerne til faste rørinstallationer.
SKJULER GAMLE INSTALLATIONER
Brusepanelerne leveres i flere bredder,
så det er muligt at skjule gamle installationer uden yderligere arbejde.
FREMTIDSSIKRET TEKNOLOGI
Der er taget højde for fremtidig teknologisk
udvikling samt lovmæssige ændringer,
så panelerne nemt kan tilpasses.

Made in Denmark

Med front, der kan åbnes

HYGIEJNESKYL MED FORSKELLIGE TIDSINTERVALLER
Undgå uønsket bakterievækst i stillestående vand.
Alle paneler kan programmeres til hygiejneskyl og der er flere tidsintervaller at vælge imellem.
ON/OFF AKTIVERING MED PROGRAMMERBAR SKYLLETID
Panelerne leveres som standard med 30 sek. skylletid,
men de kan programmeres individuelt fra 2 til 180 sek.
Brugerne kan til hver en tid slukke for vandet ved blot
at trykke på on/off-knappen.
MARKEDETS LAVESTE VANDFORBRUG
Tænk grønt og økonomisk. Med et vandforbrug på
kun 6 ltr. i minuttet bliver det ikke bedre. Og brusekomforten er helt i top.

Distrikschef, rådgivning og konsulent:
Henrik G. Christensen
Tlf. 61 61 10 71 • hgc@tandrup.dk

Tandrup Water Solutions A/S • Gydevang 1 • 3450 Allerød
Tlf.: 48 17 22 82 • www.tandrupwatersolutions.dk • tws@tandrup.dk
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Frivillige

Anonyme ildsjæle
vil etablere
Ølstykkehallerne
En gruppe Ølstykke-borgere i Egedal Kommune har doneret millioner til ny
hal ved Ølstykkehallen. Inden hallen kan opføres, skal der dog lægges
rammer for den kommende drift og halinspektørens rolle.

Af Cecillie Fabritius Andersen – Foto privat

E

n ny idrætshal i forlængelse af Ølstykkehallen kan snart blive en realitet. Det sker takket være en
gruppe foreløbigt anonyme Ølstykke-borgere, som har henvendt sig til
Egedal Kommune med en donation på
mellem otte og ti millioner kroner til
etablering af en ny idrætshal.
Gruppen har tilkendegivet i et brev til
Egedal Kommunes Kultur- og Erhvervsudvalg, at de ser et behov for at udvide
kapaciteten i Ølstykkehallen, hvor
idrætsfaciliteterne er under pres:
»Konkret foreslår vi, at der etableres
en træningshal i umiddelbar tilknytning
til den eksisterende hal – Ølstykkehal-

len,« lyder budskabet fra de anonyme
borgere.
Halinspektør Peter Ravn ser frem til
etableringen af den nye Ølstykkehal.
»Vi har fortsat ansvar for drift og vedligeholdelse af hallen. Men selvom vi nu
får ansvar for en bygning mere, så tror
jeg, at arbejdet i hallen bliver lettere,
fordi vi fremover vil se, at eksempelvis
harpiks fra håndboldholdene kun er på
gulvene – og ikke som nu, hvor det havner i omklædningsrummene, da vi
mangler faciliteter til opvarmning. Den
nye hal vil give hele området et løft – og
det glæder jeg mig til at være en del af,«
siger Peter Ravn.
Placering af den nye hal

Siden donationen af økonomiske midler
til den nye hal har Egedal Kommunes
projektgruppe været i gang med at undersøge, hvor hallen bedst kan placeres,
fortæller Sonya Pratt, idrætsinspektør i
Egedal Kommune.
»Egedal Kommune har et stadigt stigende pres på de lokale halfaciliteter,
som har stået i vejen for forenings- og
idrætslivets udvikling. Derfor er det fantastisk, at en gruppe ildsjæle nu vil medfinansiere en ny hal i Ølstykke. Vi er gået
i gang med budget- og skitseforslag for

Anonyme borgere har doneret millioner til
opførelsen af en ny idrætshal i forlængelse
af Ølstykkehallen. Halinspektør i Ølstykkehallen,
Peter Ravn får ansvaret for begge haller, når
den nye hal er etableret.
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Vi glæder os til at kunne tilbyde
vores brugere bedre faciliteter
og være med til at sikre, at foreningslivet får et løft.
Peter Ravn,
halinspektør.

projektet og geotekniske undersøgelser,
som er med til at afgøre hallens endelige placering. Vi arbejder med flere forslag om placering øst eller vest for den
eksisterende hal,« fortæller Sonya Pratt.
Den anonyme gruppe har tilkendegivet, at de er mangeårige brugere af hallen.
»Vi er rigtig glade for, at engagerede
halbrugere vil investere i udviklingen af
vores halfaciliteter. I dag bruges hallen
meget flittigt. 90 procent af halaktiviteten benyttes af håndbold, så hallen har
været helt proppet af håndboldspillere,
og det har vi desværre ikke haft kapacitet til. Derfor glæder vi os nu til at kunne tilbyde vores brugere bedre faciliteter og være med til at sikre, at foreningslivet får et løft,« siger Peter Ravn.
Den nye hal skal etableres som en
træningshal med faciliteter primært til
håndbold, fortæller halinspektøren.
»Vi vil gerne skabe en god synergieffekt på anlægget, da det er noget af det,
man har savnet, så vi får en bedre til-

En projektgruppe under Egedal Kommune er nu i gang med at klarlægge, hvor den kommende hal bedst kan placeres.

knytning mellem de forskellige idrætsgrene og brugergrupper. Vores opgave
er at placere hallen strategisk, så vi kan
holde omkostningerne nede,« siger Sonya Pratt.
Selvom kommunen har modtaget en
stor donation, kan de ikke finansiere
hallen alene på baggrund af beløbet fra
den anonyme gruppe.
»Fremadrettet vil kommunen skulle
løfte udgifterne til driften. Når udgifterne er kortlagt, skal politikerne tage endelig stilling til byggeriet vedrørende an-

læggelse, drift og vedligeholdelse fremadrettet. I forhold til finansieringen af
den nye hal håber også jeg, at vi kan få
donationer fra fonde, som kan se potentialet i den nye hal og de mange idrætsmuligheder, den vil tilføre lokalområdet,« siger idrætsinspektøren.
Drift og vedligehold

Det forventes, at byggeprojektet opstartes i foråret 2020. Når den nye hal er
etableret, vil Egedal Kommune have ansvar for drift og vedligehold af hallen.

Halinspektør Peter Ravn får fremover
ansvaret for begge haller, fortæller Sonya Pratt.
»Peter Ravn skal fortsat varetage
driftsopgaver og driftskoordinering,
som han gør nu. Når hallen er etableret, vil vi fordele de forskellige aktiviteter, der skal være i hallen. Vi har fokus
på at udnytte de nye kvadratmeter
bedst muligt og optimere hver kvadratmeter, så vores forenings- og idrætsliv
kan få bedst mulige rammer,« siger Sonya Pratt.

Halinspektør Peter Ravn ser frem til at få en ekstra hal, hvor der blandt andet bliver faciliteter til opvarmning inden kampe.

idræt • kultur • fritid Nummer 257
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Silkeborg

Badeanstalt sender
gæsterne på en tidsrejse
Varmtvandsbadeanstalten i Silkeborg skruer tiden 100 år tilbage og lader gæsterne
bade sig i træuld, sæbespåner og wellness.

Af Cecillie Fabritius Andersen – fotos
Silkeborg Badeanstalt

S

ilkeborg Badeanstalt tager hver
dag gæsterne med på en rejse i
tid og sted. Varmtvandsbadet fra
1920 er gået fra at være et sted, hvor
man blot kunne komme i bad, hvis man
ikke havde bad derhjemme, til et sted,
hvor gæster og turister fra hele landet
og alle samfundslag kan bade sig i luksus
og velduftende urtebade eller få et bad
med træuld og sæbespåner.
Halinspektør og leder af Varmtvandsbadeanstalten i Silkeborg, Per Maretti
Hansen fortæller, at gæsterne får en oplevelse af at komme tilbage i tiden, når
de besøger Badeanstalten. Badeanstalten oplever, at gæsterne synes om den
gamle badeanstalt, der føles lidt som at
være med i Matador, da den stadig ligner en badeanstalt fra 1920’erne. På

den måde får man ikke kun velvære,
men også en unik oplevelse og historie.
»Mange badeanstalter er lukket igennem årene. I dag er der kun Sofies Bad
på Christianshavn, Sjællandsgade Bad
på Nørrebro og Badeanstalten i Silkeborg tilbage. Gæsterne hos Badeanstalten i Silkeborg føler sig sat tilbage i tiden, når de ligger i et varmt urtebad i de
historiske bygninger og kigger på de originale fliser« siger Per Maretti Hansen.
Han har været ansat ved Silkeborg Kommune i 28 år, hvor han er daglig leder
for Svømmecenter Nordvest, Badeanstalten, Kjellerup Svømmesal og Ans
Varmtvandsbassin.
Gamle historier

I oktober 2001 fik Per Maretti Hansen
mulighed for at blive leder af Varmtvandsbadeanstalten i Silkeborg, hvor
han har ansvar for drift og vedligeholdelse, udvikling og ledelse.

Varmtvandsbadeanstalten i Silkeborg er den
sidste danske badeanstalt, der holder traditionerne i hævd, fortæller halinspektør og leder af
badeanstalten, Per Maretti Hansen.

Hos Varmtvandsbadeanstalten i Silkeborg kan man besøge de gamle, men velholdte
baderum og nyde den særlige atmosfære.
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Indgangen fra gaden. Dampbadet ligger under Silkeborg Bibliotek.

»Siden 1920 har der kun været seks
bademestre. Jeg fik dog mere en ledelsesfunktion end en traditionel bademesterrolle. Min første opgave var at lære
kulturen og de gamle traditioner at kende, så jeg kan sikre, at de bliver bevaret,« fortæller Per Maretti Hansen.
Når badeanstalten har et mål om at
bevare bygningen, som den oprindeligt
blev bygget, hænger det sammen med,

at der hører mange historier og anekdoter med til stedet og Silkeborgs historie.
»Jeg skulle lære de gamle fortællinger, så jeg kunne fortælle dem videre til
gæsterne og mine medarbejdere. Når
man besøger Badeanstalten, føles det
som at træde ind i en tidslomme, både
fordi vi har bevaret dens originale udseende indvendigt og udvendigt, og fordi
vi gengiver de gamle historier fra gæ-

sterne i gamle dage. Det er min opgave
at klæde vores nye medarbejdere godt
på med gamle historier fra stedet, så de
kan fortælle dem videre til gæsterne,«
siger den daglige leder.
Udvikling

Selvom Varmtvandsbadeanstalten i Silkeborg snart er 100 år gammel, og man
gerne vil bevare det originale, er der

idræt • kultur • fritid Nummer 257
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Anton Jensen var den første bademester. Han var ansat fra 1920 til 1951. På billedet sæber han en gæst ind i sæbespåner og skrubber med træuld – i
dag kan gæsterne opleve samme omgivelser og få et bad med træuld og sæbespåner eller bade sig i velduftende urtebade.

også plads til udvikling og fornyelse. Derfor har Per Maretti
Hansen valgt at efteruddanne sine medarbejdere, så de kan
tilbyde flere ydelser ’in house’.
»For at kunne være up to date med gæsternes ønsker til

forskellige behandlinger giver det god mening at efteruddanne personalet, så eksempelvis vores massør udover massage
også kan tilbyde mudder- og urtebade, hotstone-massage og
wellnessbade. Det betyder, at vi nu kan tilbyde en lang række
forskellige behandlinger, samtidig med at vi markedsfører stedet som den eneste ’ægte’ Badeanstalt, fordi vi lader det historiske gennemsyre stedet og vores fortællinger. For mig gør
det stedet til en historisk perle for Silkeborg, hvor det, som vi i
dag kalder wellness, kan opleves i historiske rammer,« siger
han.
Det skal være, som det plejer

Det kolde kar bruges, når gæsterne har været i damp eller sauna.
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For den daglige leder er det vigtigt, at faciliteterne altid fungerer optimalt, så gæsterne får en god og afslappet oplevelse.
»Når vi udvikler og renoverer, er det for at bevare det gamle. Har vi lavet nye tiltag på bygningen, spørger jeg ofte gæsterne, om de kan se, at der er noget, som er forandret. Svarer de ’nej’, ved jeg, at det er lykkedes – her skal det være og
se ud, som det altid har gjort,« forklarer han.
Per Maretti Hansen fremhæver, at Badeanstalten er den
eneste badeanstalt i Danmark, der har bevaret alt, som

Vi laver trægulve
til sportsgulve
Polisan Sportsgulve er en Danmarks største
aktører indenfor renovering af sportsgulve af
træ. Målt på kundetilfredshed måske den
største.
15 års erfaring, gennemtænkte løsninger og en
håndværksmæssig kvalitet helt i top.
Har du et trægulv som snart skal renoveres,
skal du ikke tøve med at kontakte os.
Polisan Sportsgulve har kompetencer i alle
håndværksmæssige discipliner. Uanset om vi
skal slibe, lakere, male streger eller afhøvle til
råt træ.
Hvis gulvet skal re-designes til nye sportsgrene
eller have malet gulvreklamer for hallens
sponsorer er Polisan Sportsgulve et naturligt
sted at starte.

Interesseret? Ring 97 40 10 30
Eller se mere på www.polisan-sportsgulve.dk

Vi ses til
Brancheudstillingen
den 29. maj - 2018
Kig forbi os på stand 22
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Indgangsparti med den
gamle kasseluge.

og fliser er i den oprindelige stand. Da vi
skulle renovere en væg, fandt vores
massør Martin Jensen de originale fliser
ved en udgravning på Torvet i Silkeborg.
Man kan således ikke se, at der er sat
’nye, gamle’ fliser op,« siger Per Maretti
Hansen.
Ny generation og turister

det oprindeligt så ud for snart 100 år
siden.
»Når man besøger badeanstalten i
dag, ser dampbadet, de store badekar

og omklædningsrummene nøjagtig ud,
som de gjorde i 1920. Hvis murene kunne tale, ville de også fortælle historier.
Derfor er det vigtigt for mig, at vægge

Tidligere var det primært ældre, som
besøgte badeanstalten, fortæller Per
Maretti Hansen. Men fordi Badeanstalten holder fast i det gamle kombineret
med moderne ydelser, er det lykkedes
at tiltrække flere unge besøgende.
»Det er positivt, at vi har fået fat i en
yngre generation, så vi kan føre historien videre til dem. Ligesom vi nu fortæller historier fra gamle dage, håber jeg
også, at de gæster, vi har i dag, en dag
vil fortælle historierne videre om deres
besøg på badeanstalten i 00’erne,« fortæller lederen.
Badeanstalten har mange arrangementer i løbet af året og mange gæster
udefra.
»Ved hvert arrangement oplever vi, at
de nye gæster bliver overraskede over
stedets unikke atmosfære. I den forbindelse er Badeanstalten også med til at
trække mange turister til byen,« siger
Per Maretti Hansen.

Silkeborgs badeanstalt fra 1920
• Silkeborg Kommune tog i 1915 initiativ til en
kommunal badeanstalt, da kun få havde adgang
til bad og flere arbejdere kom til byen.
Badeanstalten stod færdig i 1920.
• I datiden blev der draget paralleller fra oldtidens
romerske bade, hvor romerne blev rene og talte
sammen.
• Oprindeligt havde badeanstalten to afdelinger i
kælderen:
En luksusafdeling og folkebadeanstalten.
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I 1920’erne blev luksusafdelingen udbygget som
en medicinsk afdeling, hvor patienter blev henvist til bade og massage.
• 23. december 1946 var årets travleste dag i badet
med 423 badegæster, da folk ønskede at være
rene til jul.
• Til badeanstaltens 100. års jubilæum har Per
Maretti Hansen et mål om at markere dagen som
den travleste og således slå rekorden for antallet
af besøgende – ligesom i gamle dage.

SPORTSGULVE
TIL ENHVER
INDENDØRS
SPORTSGREN
Med erfaring baseret på egenproduktion
af massive trægulve siden 1930’erne samt
træpleje siden 1950’erne, har Junckers den
helt rigtige tekniske ekspertise til at designe
og levere en optimal gulvløsning, der
egner sig til både individuelle sportsgrene,
sportsarenaer med multifunktionelle
formål og danseaktiviteter.
Vores sportsgulvløsninger er testede og
godkendt i henhold til den europæiske
sportsnorm EN 14904. Standarden er
anerkendt i hele verden og specificerer
kravene til, hvad et sportsgulv skal
kunne yde i forhold til sikkerhed og
sportstekniske egenskaber. Alle vores
løsninger er garanteret til brug sammen
med gulvvarme.
Gulvene er færdiglakerede fra fabrikken,
de er lette at vedligeholde og har lang
levetid. Det ikke usædvanligt at se
sportshaller med Junckers gulve, der er
50-60 år gamle.
Vil du vide mere, så kom og få en snak med
os i Vingsted d. 9. maj på stand nr. 18.

FRANCISCO DE VITORIA UNIVERSITET
Fotograf: Javier Callejas

HI's VIDENCENTER

Fælles ejendomsdrift
– en trussel eller fordel
for vores arbejde?
Flere kommuner indfører fælles ejendomsdrift på offentlige anlæg og kan derved opnå
stordriftsfordele, hvis den fælles ejendomsdrift indføres optimalt. Men den fælles drift
kan true halinspektørerne på deres job og funktion.

Af Cecillie Fabritius Andersen

D

er er store forskelle på, hvordan
kommunerne tilrettelægger driften af deres ejendomme. I landets 98 kommuner er der forskellige tilgange til at drive og vedligeholde offentlige ejendomme som idrætsanlæg og
svømmehaller.
Flere kommuner indfører fælles ejendomsdrift, og trods stordriftsfordele
for den pågældende kommune opstår
der også flere dilemmaer, når drift,
vedligehold og medarbejdere placeres
uden for anlæggene, vurderer Henrik
Høy-Caspersen, næstformand i HI og
koordinator for Videncenter for Idrætsanlæg.

»Den fælles ejendomsdrift er blevet
et vilkår i de danske kommuner. For
halinspektørerne handler opgaverne
ikke bare om vedligeholdelse af mursten. Vores opgave er at sætte borgeren
i centrum, og det bliver en udfordring at
bevare den tætte kontakt, vi har med
borgeren, og den viden, der er opbygget
over tid, hvis vi placeres uden for anlæggene,« siger Henrik Høy-Caspersen.
Jobbet i fare

Videncenter for Idrætsanlæg ser en tendens til, at flere halinspektører føler sig
truet på deres job og funktion, når kommunerne indfører fælles ejendomsdrift.
Videncenter for Idrætsanlæg bistår derfor de forskellige anlæg, og Videncentrets rolle er blandt andet at tale halin-

Kommunerne har mere fokus
på ejendomsdriften fremfor at
servicere borgerne. Halinspektørerne har fingeren på pulsen
og kan sætte borgerne
i centrum.
Henrik Høy-Caspersen, koordinator for
Videncenter for Idrætsanlæg.

spektørens faglighed op, så anlægget
ikke overtages af den fælles ejendomsdrift.
»Videncenter for Idrætsanlæg går

Videncenter for Idrætsanlæg
• Videncenter for Idrætsanlæg blev etableret i 2012 og består af et rådgiverforum og et netværk af
idrætsledere.
• Videncentret har et mål om at udnytte viden, kompetencer og de erfarne ressourcer, der ligger
blandt HI’s medlemmer og samarbejdspartnere.
• Rådgiverne i Videncenter for Idrætsanlæg har forskellige baggrunde og kompetencer inden for
blandt andet fundraising, organisationsudvikling, bygningsdrift, personaleudvikling, vedligehold,
jura og projektledelse. Dermed besidder Videncentret den nødvendige viden til at sikre optimal
drift og udvikling af idrætsanlæg.

22

Nummer 257 idræt • kultur • fritid

HI's VIDENCENTER

Henrik Høy-Caspersen, næstformand i HI og
koordinator for Videncenter for Idrætsanlæg.

blandt andet ind og hjælper halinspektørerne med anlæggenes omdømme og hjælper med at brande dem positivt ved
eksempelvis at øge aktivitetsudbuddet. Arbejdet tager udgangspunkt i det pågældende anlægs formåen, og Videncentret sikrer kontinuerlig udvikling af projekter i hallen og er
med til at planlægge processen fra start til slut,« forklarer
Henrik Høy-Caspersen.
Fordele og ulemper

Erfaringerne fra Videncenter for Idrætsanlæg viser, at der
både er fordele og ulemper ved fælles ejendomsdrift.
»Fælles ejendomsdrift kan i nogle tilfælde være fin nok,
men det hører ikke hjemme i vores kontekst, for det kommer
til at gå ud over den service, der bliver leveret til borgerne.
Dette fordi, kommunerne har mere fokus på ejendomsdriften
fremfor at servicere borgerne. Halinspektørerne har fingeren
på pulsen og kan sætte borgerne i centrum. En fælles drift er
ofte forankret på et rådhus. På den måde flytter man serviceringen om bag en rådhusskranke, hvorved man mister daglig
kontakt med brugerne,« slår Henrik Høy-Caspersen fast.
Undersøgelser viser, at anlæg med tilgængelig bemanding
er mere attraktive end ubemandede anlæg, fortæller Henrik
Høy-Caspersen.

SPORTSSERVICE.DK
•
•
•
•

AFSLIBNINIG
LAKERING
OPSTREGNING
VEDLIGEHOLDELSE

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

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

Forskning til gavn for
fremtidens anlæg
En stor undersøgelse af landets idrætsanlæg har nu nået et delmål, og de første
resultater er sendt ud. Undersøgelsen er et rigtig godt arbejdsredskab for HI’s
medlemmer og kan blandt andet bruges til at forbedre samarbejde, bookninger
og brugertilfredshed.

Af Lotte Overbjerg

D

er er stor forskel på, hvordan
landets idrætsanlæg drives og
bruges. Der er netop udkommet
delresultater fra en stor landsdækkende
undersøgelse af idrætsanlæg, og hele
analysen er interessant set med HI-øjne.
»Der er aldrig før gennemført så stor
en undersøgelse på området, så det er
meget interessant for HI at følge. Med
de nye resultater i hånden får vi nu end-

Den typiske
halinspektør
I forbindelse med undersøgelsen er forskerne kommet frem
til, at den gennemsnitlige leder
af et idrætsanlæg:
• Mand
• Midt i 50’erne
• Har en baggrund med
håndværk eller anden
praktisk erfaring
• I forhold til andre decentrale
velfærdsinstitutioner har
hallederne i mindre grad
gennemgået en lederuddannelse
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Jens Høyer-Kruse fra CISC: Vi er blevet meget positivt modtaget, og det viser os, at der har været
stor interesse i at få undersøgt området for idrætsanlæg.

nu bedre mulighed for at støtte, rådgive
og inspirere vores medlemmer i forhold
til aktiviteter og samarbejder,« siger
HI-formand Jørgen Mosbæk.
Hele 290 idrætsanlæg i 23 kommuner er blevet undersøgt af Syddansk
Universitet og Idan som en del af forskningsprojektet om ’Fremtidens idrætsfaciliteter – organisering, styring og ledelse’.
HI’ere er loyale over for foreningerne

Projektet handler om at vurdere, hvilke
forhold omkring organisering, styring og
ledelse, der har betydning for et anlægs

performance målt på blandt andet brugertilfredshed og brugerbenyttelse.
»Vores mål er at måle idrætsanlæggenes præstation på forskellige parametre, og så kan kommuner, bestyrelser og
anlæg tage resultaterne til efterretning.
Vi er blevet meget positivt modtaget,
og det viser os, at der har været stor
interesse i at få undersøgt området
for idrætsanlæg,« siger adjunkt Jens
Høyer-Kruse fra CISC – Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund
på Syddansk Universitet i Odense.
Han har samarbejdet med mange ledende medarbejdere i de anlæg, der

KURSER

Kurser
23. maj: Persondataforordningen og
den gode MUS-samtale
HI afholder en informationsdag omkring de nye regler for persondataforordningen og om, hvordan man
holder den gode medarbejderudviklingssamtale.

Dato

28. august: Kursus i brug af Facebook
Lær at oprette en facebook-profil og promover dit
anlægs grønne linje. Fortrinsvis for Green Key-anlæg
eller anlæg, der påtænker at blive certificeret.

Tema

17. Maj Workshop Innovation i gymnastik og redskaber
1. Juni Netværkstur til Club La Santa
14. Juni Workshop e-Sport
20. Juni Svøm i fokus
22. August Digital workshop Facebook, Instagram, linkedin
31. August ConnectSport Open Vores årlige golfturnering
12. September Workshop
18. September Cleaning Workshop
26. September Maskiner og det grønne i fokus
4. Oktober Fitness i Fokus
11. Oktober Workshop Caféudvikling og drift
24. Oktober Workshop
14. November Workshop
22. November Session Disruption, Strategisk planlægning, Ledelse
4. December Workshop
12. December Workshop
Der kommer selvstændige invitationer ud til hver aktivitet.

Sted
Aarup Fyn
Club La Santa
Sted kommer
Sted kommer
Øst
Sted kommer
Sted kommer
Taastrup
Sted kommer
Øst
Vest
Øst
Sted kommer
Sted kommer
Sted kommer
Sted kommer
Ændringer kan forekomme

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

indgår i undersøgelsen og har derfor
dannet sig et godt billede af den typiske
leder.
»En af de ting, vi har erfaret, er at lederne ofte befinder sig midt i mellem på
den ene side hensynet til brugerne – det
lokale foreningsliv – som de ofte har en
daglig kontakt til og måske endda selv er
en del af, og på den anden side at skulle
opfylde de økonomiske krav og styringsmæssige tiltag, som bliver bestemt af
kommunen eller en bestyrelse,« forklarer Jens Høyer-Kruse.
Forskelle på tilfredshed

CISC og Idan har netop offentliggjort 23
notater med resultater fra undersøgelsen i de 23 medvirkende kommuner, og
notaterne viser, at der er variationer
mellem kommunerne eksempelvis hvad
angår brugernes tilfredshed.
For eksempel er brugerne i Region
Hovedstaden og Region Sjælland lidt
mindre tilfredse med anlæggene end
brugerne i de andre regioner. Det kan
muligvis forklares med, at der er større
trængsel i anlæggene, men andre forhold spiller formentlig også ind, forklarer Jens Høyer-Kruse fra CISC.
»Vi kan for eksempel se, at brugerne i
Region Syddanmark, Midtjylland og
Nordjylland generelt er kommet i det
idrætsanlæg, de benytter, i væsentlig
længere tid end brugerne i Region Hovedstaden og Sjælland. Næsten 30 procent af de jysk-fynske brugere er kommet i samme anlæg i mere end 10 år.
Det gælder kun 19 procent af brugerne i
Region Hovedstaden og Sjælland,« siger
han.
Det er uvist, i hvor høj grad denne

’trofasthed’ er en del af forklaringen af
brugernes tilfredshed. Generelt set er
brugerne dog umiddelbart godt tilfredse
på tværs af næsten alle undersøgte
idrætsanlæg.
Forskellig praksis for booking
af haltid

Et andet eksempel på lokale variationer
er bookning. I Region Hovedstaden er
93 procent af facilitetstiderne bookede,
mens kun 77 procent af tiderne er booket i Region Midtjylland. Desuden er der
nogle kommuner, der booker hallerne
helt op, så der ikke er flere frie tider i
det attraktive tidsrum fra kl. 16 til 22.
Det er dog ikke altid til at se på den reelle udnyttelsesgrad.
»Andre kommuner booker ikke helt
op. Men de har måske en lige så god udnyttelse af hallen. Forskellen kan skyldes
administrative procedurer i kommunerne, eller at man i nogle kommuner har
en politik om, at der skal være nogle frie
haltider,« forklarer Jens Høyer-Kruse.
Forskerne kan endnu ikke forklare,
hvorfor der er disse lokale forskelle fra
kommune til kommune. De kan blot
konstatere, at praksis er forskellig.
»Når vi ser nærmere på de enkelte cases, kan vi gå bag om forskellene og undersøge spørgsmål som: Hvis anlægget
er godt udnyttet, skyldes det så en
stærk kommunal styring? En stærk halledelse? Eller er der måske en aktiv brugerinddragelse?,« siger han.
HI’ere som vigtige partnere

De ledende medarbejdere i landets
idrætsanlæg spiller en vigtig rolle i
forskningsprojektet, og HI’s medlemmer

Om forskningsprojektet
Forskningsprojektet om ’Fremtidens idrætsfaciliteter – organisering,
styring og ledelse’ udføres af Center for Forskning i Idræt, Sundhed
og Civilsamfund på Syddansk Universitet i Odense. Projektet har fået
støtte fra TrygFonden og Lokale og Anlægsfonden, og det er en del af
et større samarbejde med Idrættens Analyseinstitut om forskning i og
formidling af viden om idrætsfaciliteter.
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Der er aldrig før gennemført så stor en undersøgelse på området, så det er meget interessant
for HI at følge, mener formand Jørgen Mosbæk.

og de andre adspurgte har været gode
til at dele deres viden og svare på
spørgsmål fra forskerne.
Tilbage i 2016 sendte forskerne spørgeskemaer ud til 50 kommuner, og alle
svarede. Derudover fik 1081 anlæg tilsendt et spørgeskema, og her kom der
hele eller delvise svar retur fra 90 procent af anlæggene.
Formand Jørgen Mosbæk er glad for
medlemmernes store opbakning.
»Undersøgelsen omhandler vores
medlemmers hverdag, og derfor er det
HI’s opgave at sørge for, at resultatet og
anbefalingerne i rapporten bliver så virkelighedsnært og realistisk som muligt.
Det er os, der kender hverdagen ude i
anlæggene, og HI’s medlemmer har
mange års erfaring med forskellige ledelsesmodeller, som vi vil stille til rådighed for projektgruppen. HI vil være en
interesseret og realistisk observatør i
dette projekts følgegruppe,« siger Jørgen Mosbæk.
Forskerne håber, at de 23 offentliggjorte kommunenotater kan give inspiration til halledelser, foreninger, lokalpolitikere og kommunale fritidsforvaltninger og blive afsæt for en lokal debat.
Næste skridt i forskningsprojektet er
ni eller ti casestudier på idrætsanlæg
over hele landet. Senere på foråret udkommer der desuden resultater om anlæggenes fysiske tilstand. De samlede
resultater fra forskningsprojektet forventes fremlagt ved en afsluttende konference medio 2019.

Er du eller dine medarbejdere klædt på
til udviklingen på idræts- og fritidsområdet?
Udviklingen på idræts- og fritidsområdet går hurtigt, og der er behov for at fremtidens ledere og
medarbejdere er klædt på til at håndtere udviklingen af fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter.
Branchens ledende organisationer har derfor indgået et nyt banebrydende partnerskab med
Idrættens Kompetence Center med det formål at sikre målrettede uddannelsestilbud af
højeste kvalitet særligt tilpasset idræts- og fritidsfacilitetsområdet.

Vi udbyder i efteråret
• Medarbejderkurser i service, konflikthåndtering og kommunikation
• Lederuddannelse for ansatte på fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter
• Uddannelse i strategisk udvikling og ledelse af fremtidens idrætsog fritidsfaciliteter

Kontakt kursusleder Klaus Frejo for en snak om dine ønsker og muligheder for kompetenceudvikling
Eller læs mere på vores hjemmeside www.ikce.dk
Tlf. 22381387 eller mail klaus@ikce.dk
I PARTNERSKAB MED

HYGIEJNE
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Glostrup

Glostrup Fritidscenter har været rigtig gode til at udbrede historien om deres vaskevejledere, som sidste år blev bragt både i TV2, Ekstra Bladet, BT,
Politiken samt i diverse lokale medier. Denne eksponering har indbragt anlægget Glostrup Kommunes kommunikationspris. Foto Martin Simonsen,
Glostrup Kommune.

Kommunalt tilskud til
vaskevejledere
De næste fire år vil ekstra bemanding sørge for, at alle gæster vasker sig ordentligt i
Glostrup Svømmehal. Hallen har fået bevilget godt en kvart million om året til at udvide bemandingen med ekstra opsyn i baderummene for at sikre sundere vandkvalitet.

Af Lotte Overbjerg

S

vømmehallen i Glostrup Fritidscenter har taget utraditionelle
metoder i brug for at sikre bassinernes vandkvalitet. Anlægget har indført vaskevejledere i baderummene, der
skal sørge for, at gæsterne vasker sig ordentligt, inden de springer i bassinet.
Metoden virker, og nu er der sikret kom-
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munalt tilskud til vaskevejlederne de
næste fire år.
»Vi er rigtig godt tilfredse med, at politikerne bakker op om vores initiativ.
Vandkvaliteten er selvfølgelig vores ansvar, men badegæsternes personlige hygiejne er afgørende. Derfor fortsætter vi
nu med vores vaskevejledere,« fortæller
Michael Simonsen, driftsleder, Glostrup
Idrætsanlæg.
Sidste efterår indførte svømmehallen

ekstra opsyn i baderummene og fik bevilget 70.000 kroner til en tre måneders
forsøgsperiode. Initiativet kunne tydeligt aflæses på forbruget af klor, og derfor har Glostrup Kommune nu bevilget
et tilskud på 280.000 kroner om året de
næste fire år til det ekstra opsyn.
Tre måneders forsøg

Da den nye svømmebadsbekendtgørelse trådte i kraft, kunne Michael Simon-

Glostrup |

sen se, at Glostrup Svømmehal havde
svært ved at leve op til kravene om
vandkvalitet uden at bruge for mange
kemikalier.
Hvor klortallet i svømmehallen tidligere måtte ligge på 1,0, må det nu ikke
overstige 0,5. Desuden bemærkede personalet, at mange af svømmehallens
gæster var alt for hurtige under bruseren, hvis de i det hele taget skyllede sig
inden dukkerten, og den mangelfulde
afvaskning var en stor del af hallens
problem.
Michael Simonsen fortæller, at målinger viser, at en person, der ikke har vasket sig, forurener vandet 25 gange så
meget som en person, der har vasket sig
grundigt, har fjernet sin makeup, skyllet
håret godt for hårprodukter og skyllet
badetøjet igennem.
Sidste år igangsatte Glostrup Svømmehal et forsøg med at indsætte ekstra
opsyn i baderummene både på herreog damesiden, og det er det forsøg, der
de næste fire år bliver en fast del af bemandingen.

HYGIEJNE

Der er ingen tvivl, når man ankommer til svømmehallen i Glostrup Fritidscenter. Her er vandkvaliteten i top, og de næste fire år vil udvidet opsyn fastholde den høje kvalitet. Foto ProDesign.

Populære vaskevejledere

Svømmehallen har valgt at kalde den
ekstra bemanding for vaskevejledere, og
allerede ved indgangen gøres badegæsterne opmærksom på, at der vil være
ekstra opsyn i bruseområdet. Også sto-

re plakater og tryk på livreddernes bluser husker gæsterne på, at en dukkert
kræver grundig afvaskning.
Vaskevejlederne er egentlig en udvidelse af hallens faste bemanding, der
sættes ind, når der er flest gæster.

Danmarks største program i bruseløsninger
SPAR OP TIL 67%
T
PÅ VANDFORBRUGE

Til kv og vv
Tempomix
model 790220

Til forbl. vand
Sporting
model 714700

Til forbl. vand
Advance
model 749535

Til kv og vv
Securitherm
model 792300

Til kv og vv
Tempomix
model 790350

GRATIS - uforbindende rådgivning om vandbesparelse/produktvalg

Til forbl. vand
Advance
model 4000-X

Alstrup Alle 2 - 8361 Hasselager
www.cma-armatur.dk

86 28 77 66
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Vaskevejlederne runderer blandt andet
i baderummene, hvor deres opgave er
at påpege, hvis der er gæster, der ikke
får vasket sig tilstrækkeligt, hvis de for
eksempel ikke skyller håret eller tager
badetøjet på, før de går under bruseren.
»De står selvfølgelig ikke og glor på
folk, der er i bad. Men på en pæn og
høflig måde sørger de for, at vores gæster vasker sig ordentligt. Og faktisk er
vaskevejlederne blevet en populær del
af bemandingen – mange er glade for, at
der bliver holdt øje, da alle jo ved, at det
er til vores alle sammens bedste,« fortæller Michael Simonsen.
Det virker

En rapport fra laboratoriet EuroFins viser, at det er lykkedes svømmehallen i
Glostrup Fritidscenter at sænke tilsætningen af klor. Sidst på året udarbejdes
der en samlet evaluering.
Desuden har både Michael Simonsen
og hallens personale flere gange fået til-

kendegivelser fra de faste badegæster,
der kan mærke, at der er kommet mindre klor i vandet.
»Man kan selvfølgelig synes, at det er
forkert at bruge kommunale penge på
at lære folk noget så basalt som at vaske
sig. Men der har tydeligvis været brug
for det, og vi kan jo se, at det virker, så
vi er bare glade for, at vi nu kan fortsætte med den ekstra bemanding,« siger
Michael Simonsen.

»Det er jo et gevaldigt skulderklap, og
vi er stolte af båden prisen og omtalen.
Men det vigtigste har hele tiden været
vandkvaliteten i vores svømmehal, og vi
håber, at andre anlæg kan blive inspireret af vores initiativ, så vi får hævet hygiejnen generelt i danske svømmehaller,«
siger Michael Simonsen.

Ros for udbredelsen

De nye vaskevejledere blev i august
2017 omtalt i blandt andet TV2, Ekstra
Bladet, BT, Politiken samt i diverse lokale medier. Denne eksponering har nu
indbragt idrætsanlægget Glostrup Kommunens Kommunikationspris. Med denne pris hædrer Glostrup Kommune
hvert år en medarbejder, en afdeling, et
center eller en institution, som gennem
en aktiv kommunikationsindsats har
markeret kommunen positivt over for
omverdenen.

Svømmehallen i Glostrup
Fritidscenter får 280.000 kroner
årligt de næste fire år til ekstra
bemanding i baderummene.
Vagterne skal sørge for, at
gæsterne vasker sig ordentligt,
så bassinerne kan opretholde
vandkvaliteten uden at tilsætte
for meget klor.

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

Håndværkervangen 4 - 3550 Slangerup
Tlf. 47 38 03 03 - Fax: 47 38 01 03
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Invitation til Årsmøde
29.-30. maj i Vingsted

Tilmeld
å
dig nu p
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Idræt, Kultur og Fritid – Danmarks
førende messe inden for idrætshaller,
ledelse, udstyr og vedligehold.

www.h-i.dk
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Årsmødet 2018

Glæd jer til HI’s årsmøde
HI’s årsmøde 2018 bliver en spændende blanding af over 100 leverandører med
produktnyheder, nytænkende underholdning, relevante oplæg og netværk.
Så tag kollegerne med til Vingsted 29. og 30. maj.

H

I’s brancheudstilling er årets
eneste danske messe, hvor udstillere, produkter og aktiviteter
er målrettet idrætsverdenen. Brancheudstillingen har som altid fokus på de ledende medarbejdere på idræts- og kulturområdet, og messen afholdes i Vingsted Hotel & Konferencecenter tirsdag
den 29. maj og efterfølges af årsmøde
onsdag den 30. maj.

Du kan stadig nå at tilmelde
dig HI’s brancheudstilling og
årsmøde. Tilmelding på
www.h-i.dk

De mange udstillere på HI’s brancheudstilling står klar til at vise de nyeste og
smarteste løsninger i branchen. Se så
forskellige produkter og tilbud som
sportsudstyr til indendørs og udendørs
brug, hal- og tribuneudstyr, AV-udstyr
og elektroniske tavler. Rengørings- og
vedligeholdsbranchen bliver også rigt
repræsenteret med rengøringsprodukter og diverse produkter til halgulve.
Herudover vil en række stande bestå af
forskellige leverandører af rådgivning,
eksempelvis sikkerhed, forsikring, pension samt Green Key.

gode muligheder for at få varer til anlægget med hjem til en god pris – mange af udstillerne har nemlig taget imod
tilbuddet om deltage på den store hovedauktion, som igen i år vil afslutte
messen. Auktionarius tager imod bud,
og deltagerne kan tage de gode køb
med hjem.
I løbet af tirsdagen kommer branchens produktnyheder i centrum, når HI
traditionen tro kårer Årets Nyhed 2018.
Her vil tre dommere udpege det produkt, de mener, er den bedste nyhed for
de ledende medarbejdere i landets
idræts-, kultur- og fritidscentre.

Auktion og Årets Nyhed

Interessante oplæg

De over 100 stande til udstillingen er
for længst solgt, og igen i år er der

I løbet af onsdagen invitereres deltagerne til at overvære to spændende semi-

Produkter, rådgivning og uddannelse

Hvem er sejest – chefen
eller medarbejderen?
Gør HI’s brancheudstilling 29. maj til et socialt arrangement for ledere og medarbejdere.
Når den faglige del er slut, sørger vi for faciliteterne, hvis I til gengæld kommer med det
gode humør og er klar til at give hinanden kamp til stregen.

N

år alle stande er besøgt på HI’s
brancheudstilling, og alle
spørgsmål til leverandørerne er
besvaret, skal der dystes mod kolleger
og medarbejdere. Vi gentager sidste års
succes og lægger op til, at deltagerne
medbringer konkurrencegenet og én
gang for alle får afgjort, hvem der er
anlæggets sejeste medarbejder.
Der lægges nemlig op til en aften
med masser af aktiviteter og konkur-
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rencer i deltagernes eget tempo. HI
sørger for en masse faciliteter, hvor
deltagerne frit kan udfordre hinanden
og sig selv.
Sidste år blev der varmet op med
skydning og petanque om eftermiddag,
efter brancheudstillingen lukkede klokken 16, og særligt skydebanen trak køer
af sigtesikre skytter. Nåede du ikke
skyde- eller petanquebanen sidste år,
så får du chancen igen i 2018-udgaven.

Standup-komiker Daniel Lill sørger for et godt
grin ved aftenarrangementet 29. maj i Vingsted.

Brancheudstillingen Idræt, Kultur og Fritid 2018
???? | ???

Program
narer. Det første oplæg hedder "Hvad er hemmeligheden bag
at huske navne?" Og efter frokost beskæftiger vi os med sikkerhed i svømmebade.

Generalforsamling
og Seminar
Årsmøde 30. maj 2018

Pris for deltagelse
Mandag 28. maj til onsdag 30. maj

4.765 kroner.

Tirsdag 29. maj til onsdag 30. maj

3.695 kroner.

Mandag 28. maj til tirsdag 29. maj

2.795 kroner.

Tirsdag 29. maj – Dagsbillet

1.595 kroner.

Kl. 09.00 Generalforsamling
Kl. 11.00	Hvad er hemmeligheden bag at huske
navne? Og hvorfor glemmer vi?
	Disse spørgsmål vil du få svar på i Ole Larsens foredrag ’Fra dårlig hukommelse til
klæbehjerne’, hvor du også vil få tips til enkle husketeknikker, som du med det samme
kan anvende.
	I dette lærerige og underholdende foredrag
lærer du kunsten at huske navne, ansigter,
vigtige pointer m.m.

Aktiviteter gentages

Når der er fundet svar på alle spørgsmålene, og når de sidste
aftaler er indgået på dagens brancheudstilling, vil det blive
tydeligt, at HI’s medlemmer og deres medarbejdere færdes i
sportens verden. Både om eftermiddagen og senere på aftenen skal der nemlig konkurreres i venskabelige dyster.
HI er i dialog med flere leverandører, som ønsker at give
deres bidrag til en sjov aften med masser af aktiviteter.
Vi lover, at der bliver nok at hygge sig med, hvad enten man
vil øverst på sejrsskamlen i en konkurrence, eller man bare vil
benytte lejligheden til en kollegial snak i baren.

Kl. 12.00 Frokost

Godt med grin

Kl. 13.00	Ejendomscenter – er det en mulighed
eller …
Oplæg ved Henrik Høy-Caspersen, HI’s
Videnscenter for Idrætsanlæg.

Inden det går løs med aktiviteterne, sørger standup-komiker
Daniel Lill for den rette stemning. Daniel Lill er en rutineret
komiker, der blandt andet har vundet Danish Open i Standup.
Med en baggrund som musiker og skuespiller – og medvirken
i både film og teater – er Daniel Lill sikker på scenen og har
blandt andet optrådt sammen med Mick Øgendahl, Simon
Talbot og Thomas Hartmann, der alle er store navne i komikerbranchen.
Daniel Lill vil blandt andet levere smagsprøver fra sit show
Glad i låget, som han skal på Danmarks-turné med til efteråret.

Kl. 13.00 Sikkerhed i svømmebade
	Vi vil sammen med Sven Hedegaard, formand for Rådet for Større Badesikkerhed,
beskæftige os med emner som sikkerhed og
ansvar i svømmebade.
	Efterfølgende vil en repræsentant fra politiet føre os gennem lovgivningen på området.

	Efterfølgende inviterer vi til debat og vidensdeling med udgangspunkt i vores faglighed
og praksis.
Kl. 14.15 Tak for i år
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Kan man lære at
huske bedre?
Bliv en bedre husker på HI’s årsmøde, hvor Ole Larsen leverer oplægget
’Fra dårlig hukommelse til klæbehjerne’.

G

lemmer du også tit dit password,
eller kan det nogle gange være
svært at sætte navne på de mange mennesker, der hver dag færdes i jeres anlæg? Så er der måske hjælp at
hente. I hvert fald lover Ole Larsen, at
man ved hans foredrag lærer at blive en
bedre husker.
Træning af hukommelse og husketeknikker er noget, som alle kan have gavn
af, og de fleste ledere i idrætslivet møder
mange mennesker hver eneste dag, som
vi gerne vil huske navn og relation på.
Desuden har mange af os en dagligdag,
hvor opgaverne strækker sig vidt fra små
lavpraktiske ting, der skal fikses, til ansvar for ledelse, personale og økonomi.
Ole Larsen vil under sit oplæg give os
svar på spørgsmål som ’Hvad er hem-

’Fra dårlig
hukommelse til
klæbehjerne’.
Onsdag 30. maj
kl. 11.00.
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Ole Larsen vil lære os alle sammen at huske bedre på HI’s årsmøde.

meligheden bag at huske navne, og
hvorfor glemmer vi?’
Temaet bliver godt fyret op med humor og et glimt i øjet, og tilhørerne vil
få tips og nemme værktøjer til at kunne hente det navn eller det tal frem,
der har forputtet sig i vores hjerner.
Ved hjælp af lette øvelser bliver vi i
stand til at øge vores koncentration,

holde fokus og huske bedre. Ole Larsen underholder med sit husketekniske foredrag ved diverse kultursammenkomster, arrangementer, firmafester og julefrokoster. Han lover et underholdende og lærerigt foredrag,
hvor du blandt andet lærer kunsten at
huske navne, ansigter, vigtige pointer
passwords med mere.
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Populær
afslutning
vender tilbage
Den altid underholdende auktionarius er tilbage
som afslutning på brancheudstillingen. HI byder
på en lille forfriskning ved den fælles afslutning.

I
Igen i 2018 afslutter auktionarius Finn Camden HI’s
brancheudstilling.

et par år blev HI’s brancheudstilling afsluttet med en stor auktion, som havde til formål at samle deltagerne til en hyggelig afslutning og samtidig kunne
udstillerne sætte ekstra fokus på udvalgte produkter. Efter en pause vender
hovedauktionen nu tilbage i et endnu skarpere format til glæde for både udstillere og besøgende.
»Vi har valgt at genoplive hovedauktionen, fordi den gav en rigtig hyggelig afslutning på udstillingen. For at give endnu flere udstillere mulighed for at have
varer med, koster det nu kun 500 kroner at sætte en vare på auktion, og der er
ingen krav til varens værdi. Dermed samler vi de auktioner, der de sidste år har
været afholdt på standene til en fælles kæmpeauktion, hvor auktionarius nok
skal få sat gang i buddene,« fortæller koordinator Anita Rasmussen.
Som et ekstra trækplaster sørger HI for en lille forfriskning til alle på auktionen,
og dermed får vi afsluttet udstillingen og er klar til aftenens sociale arrangement.

Ny fleksibel bande-løsning
En del af udstillingshallens ende bliver omdannet til fodboldbane med bløde,
fleksible bander.

T

ress har i år udvidet deres udstillingsområdet, så udstyrsleverandøren udover den sædvanlig store stand i
midten af hallen også vil benytte halvdelen af den ene
endevæg.
Her kommer der gang i boldspillet, for Tress udstiller nemlig
deres nye fleksible fodboldbane i skum, SafePitch.
Den nye bane er en modulopbygget boldbane bestående
udelukkende af skummoduler, som er udviklet med henblik på
børnenes sikkerhed. De bløde letvægtsmoduler giver efter,
hvis man skulle være uheldig at løbe eller falde ind i en af banderne.
Modulerne kan kombineres og opstilles i forskellige forma-

tioner, så banens størrelse kan tilpasses antallet af spillerne.
Banderne kan bruges både ude og inde og er en oplagt mulighed til eksempelvis en uudnyttet foyer.
Så kom og vær en del af spillet.
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Standoversigt

Hvad bliver
årets nyhed 2018?

U

dviklingen på idrætsområdet
går stærkt, og der kommer
hele tiden nye og attraktive
produkter, værktøjer og hjælpemidler til brug i landets idræts-, fritidsog kulturanlæg. Mange af dem bliver
præsenteret på brancheudstillingen,
og traditionen tro vil en dommerkomite kåre Årets Nyhed 2018 blandt
udstillerne.

di produktet optimerer en
eksisterende løsning i et
marked, hvor udviklingen
går enormt hurtigt, og fordi produktet er relevant
for en stor del af HI’s medlemmer. Desuden giver
produktet energibesparelser og mindre krav til vedligehold.

Godt for klima og økonomi

LED-systemet SPORT ReThinKit fra
Fischer Lighting blev kåret til Årets
Nyhed 2017. Med systemet genbruges de eksisterende armaturer, når
de gamle lysstofrør skiftes ud med
LED. SPORT ReThinKit blev kåret, for-
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Dennis Albertsen, salgschef i
Fischer Lighting, fotograferet
under Årets Nyhed 2017.
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Hovedindgang
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Udstilleroversigt
Alfabetisk efter firmanavn
Abena A/S

BENT BRANDT

Adiatek.dk

BRND Booking ApS

74 31 18 18
www.abena.dk
Stand 57+78
32 70 88 40
www.adiatek.dk
Stand 64

AG Gulvservice ApS

86 16 36 88
www.ag-gulvservice.dk
Stand 31

Airmaster

98 62 48 22
www.airmaster.dk
Stand 35

Anteco Thermo
Trade A/S
70 26 83 26
www.anteco.dk
Stand 44

Aqua Academy

20999810
www.aqua-academy.dk
Stand Aqua

Aqua Wellness ApS

29 44 65 46
www.aquawellness.dk
Stand 42 + Aqua

A-Sport A/S

97 51 07 17
www.a-sport.dk
Stand 39

89 30 00 00
www.bentbrandt.dk
Stand 69
88 13 00 00
www.brnd.com
stand Aqua

BWT HOH A/S
43 97 02 16
www.bwt.dk
Stand 65

CMA Armatur A/S

86 28 77 66
www.cma-armatur.dk
Stand 24

CleanXpert ApS

23 24 34 99
www.cleanxpert.dk
Stand 94

CO2Light A/S

70 70 15 55
www.co2light.com
Stand 71

CompuSoft A/S

63 18 63 18
www.compusoft.dk
Stand 84

Connect Sport

24 77 45 03
www.connectsport.dk
Stand 92A

Dansk Belysnings
AV Center Odense A/S Service A/S
70 20 29 55
www.avcenter.dk
Stand 40

43 45 35 44
www.dbslys.dk
Stand 86

Axson Clean
Solutions A/S

Dansk Folie A/S

70 26 26 32
www.axson.dk
Stand 85

38

51 52 24 16
www.danskfolie.dk
Stand 108
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Dansk Sportsbelysning EURO PLAY
70 70 77 68
www.dansksportsbelysning.dk
Stand 63

75 36 48 22
www.europlay.dk
Stand 67

DE TO A/S

61 67 42 22
www.expero.dk
Stand 110

56 50 03 63
www.deto-denmark.dk
Stand 52

Dencon Foods A/S

74 53 43 55
www.denconfoods.dk
Stand 1A

DHTools

44 66 44 36
www.dhmuld.dk
Stand 13

Diversey

70 10 66 11
www.diversey.com
Stand 34

Duralys A/S

70 25 15 45
www.duralys.dk
Stand 102

Dux Tællerfabrik
40 31 11 61
www.duxtaeller.dk
Stand 80

ELTIME A/S

47 38 03 03
www.eltime.dk
Stand 92

E-marker

74 67 08 08
www.emarker.dk
Stand 39A

Erhvervsforsikring
Danmark A/S
40 62 18 84
www.eforsikringdanmark.dk
Stand 91

Helge Frandsen A/S
75 68 80 33
www.hfas.dk
Stand 37

Expero ApS

Hilmars ApS

Fischer Lighting ApS

HI

Fitness Engros A/S

HI’s Lederuddannelse

Fitness Solutions A/S

HI’s Videncenter

Fjordblink A/S

Hope A/S

Frederiksberg
Vægtfabrik

Højager Belysning A/S

97 52 85 20
www.hilmars.dk
Stand 82

78 79 72 78
56 14 74 44
www.fischer-lighting.com www.h-i.dk
Stand 81
Stand INFO
56 14 15 21
www.fitnessengros.com
Stand 109

56 14 74 44
www.h-i.dk
Stand 106

70 70 11 48
56 14 74 44
www.fitness-solutions.dk www.h-i.dk
Stand 26
Stand 106
22 73 15 08
www.fjordblink.dk
Stand 24 + Aqua

22 44 92 44
www. Ho-pe.dk
Stand 70

56 28 80 00
www.hojagerbelysning.dk
33 24 02 10
www.frederiksbergvaegt- Stand 79
fabrik.dk
Stand 15
IC Result
25 76 05 87
www.ic-result.dk
GoCharge A/S
Stand 14
76 70 80 80
www.go-charge.dk
Stand nr. 95
Intelligent Marking
71 99 94 01
www.imr.eu
Green Key
Stand 47
28 90 63 48
www.h-i.dk
Stand 106
Jan Schmidt Reklame
75 52 45 00
HallMonitor – udviklet www.jsr.dk
Stand 28
af Webitall ApS
Tlf. 70 26 62 63
www.hallmonitor.dk
Stand Aqua
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Ji Sport A/S

North Star ApS

Sagatrim og Tylø

TG-Clean ApS

Virklund Sport

Junckers
Industrier A/S

Nørvo Sportsnet A/S

Silkeborg Stigefabrik

Torring A/S

VTK A/S

Trafik og Fritid ApS

Waterless
Scandinavia ApS

70 26 75 88
www.jisport.dk
Stand 93

72 41 12 30
www.junckers.dk
Stand 18

Jøma Lift teknik A/S
75 86 43 33
www.genielift.dk
Stand 68

KA-Gulv

23 67 17 28
www.ka-gulv.dk
Stand 55

Kinovox Scandinavia
70 22 38 11
www.kinovox.com
Stand 33

Krüger Aquacare
43 45 34 33
www.aquacare.dk
Stand 73

Lamipro

86 44 84 55
www.lamipro.dk
Stand 73A

Linie Kemi

7593 4900
www.liniekemi.dk
stand 108A

44 95 06 62
www.northstar-aps.dk
Stand 75
97 93 84 50
www.maalnet.dk
Stand 45

Oscon ApS

27 20 02 33
www.oscon.eu
Stand 23

Papirladen

55 56 31 00
www.papirladen.dk
Stand 59

PEDAN A/S

56 65 64 65
www.pedan.dk
Stand 74A

PFA Pension
39 17 50 00
www.pfa.dk
Stand 104

Polisan

97 40 10 30
www.polisan.dk
Stand 22

Presenco Sport A/S

Pro-Partner AV
solutions A/S

LOCON ApS

RV Unique

Multiline A/S

Rådet for Større
Badesikkerhed

76 340 340
www.locon-shop.dk
Stand 67A
70 10 77 00
www.multiline.dk
Stand 12

NordicSign
InfoSystemer

20 88 65 60
www.nordicsign.dk
Stand 96

30 62 92 44
www.silkeborgstigefabrik.dk
Stand 38

Skydebaneforeningen
Danmark
76 65 67 00
www.skydebaneforeningen.dk
Stand 53

Streamline ApS

44 48 00 95
www.streamline.dk
Stand 54

Sunstill ApS

86 92 45 54
www.sunstill.dk
Stand 05

Tandrup Water
Solution A/S

61 61 05 01
www.tandrupwatersolutions.dk
Stand 76

43 90 84 00
www.tg-clean.dk
Stand 66

70 20 04 55
www.virklund-sport.dk
Stand 32

75 80 10 78
www.torring.eu
Stand 41

75 82 39 77
www.vtk.dk
Stand 81

75 38 99 11
www.trafik-fritid.dk
Stand 02

20 14 50 84
www.waterless.dk
Stand 108B

Tress A/S

Winther Sport & Fritid

86 52 22 00
www.tress.dk
Stand 27 + 62 + aqua

86 80 60 20
www.winthersport.dk
Stand 1B

Tryg

Ytzen Gulvservice

70 11 20 20
www.trygvesta.com
Stand 105

Unisport Scandinavia
ApS
75 38 98 11
www.unisport.com
Stand 30

75 15 31 33
www.ytzengulvservice.dk
Stand 03

Zederkof A/S

89 12 12 00
www.zederkof.dk
Stand 101

UNO

70 21 50 90
www.uno.dk
Stand 61

75 50 60 11
www.presencosport.dk
Stand 111

LML sport

86 93 39 22
www.lml-sport.dk
Stand 04 + Aqua

38 11 48 11
www.sagatrim.dk
Stand 74

56 13 00 50
www.Pro-Partner.dk
Stand 17
73 66 12 04
www.rvunique.dk
Stand 21

70 27 55 55
www.badesikkerhed.dk
Stand A/Aqua

Safety Group

70 60 58 00
www.safetygroup.dk
Stand Aqua
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Ny certificering på vej
til svømmebade
Medarbejderne i landets svømmebade fortjener de bedst mulige arbejdsvilkår.
Derfor arbejder Rådet for Større Badesikkerhed på en certificering, der skal hjælpe
svømmebadene med at vurdere anlæggets risiko-elementer og forberede
medarbejderne. Hør mere om ordningen på HI’s årsmøde.

E

fter sommerferien håber Rådet
for Større Badesikkerhed at være
klar med en ny certificering, der
skal give bedre sikkerhed for de badende og bedre arbejdsforhold for de ansatte i badelande og svømmehaller.
Formand for Rådet for Større Badesikkerhed, Sven Hedegaard vil på HI’s årsmøde 30. maj fortælle om planerne og
indsamle erfaringer og ideer fra deltagerne.
»Vi vil gerne opfordre svømmeanlæggene til at lave en risikovurdering. Det er
vigtigt, at alle medarbejdere kender de
steder, der kan give problemer, og det
er sundt for medarbejdergruppen at
dele deres erfaringer og få snakket sammen om, hvad der er af risici og ikke
mindst om, hvordan risiciene minimeres,« forklarer Sven Hedegaard.
En risikovurdering og en sikkerheds-

plan vil være nogle af kravene for at
opnå den nye certificering, som Rådet
for Større Badesikkerhed og Svømmebadsteknisk Forening arbejder på.
HI sidder med i arbejdsgruppen.
Hvad er der sket?

Sven Hedegaard vil allerede nu opfordre
svømmebadene til at dele deres uheldsregistrering med Rådet for på den måde
at få en fornuftig dataindsamling.
»Der findes desværre ingen regler for,
at svømmebade skal indberette uheld
og ulykker. Hvis det er alvorligt, træder
politiet til, men for at skabe større badesikkerhed har vi brug for viden om de
ulykker, der sker. Derfor håber vi, at ledere og medarbejdere vil hjælpe til og
sende os oplysninger, når der sker større
eller mindre uheld i anlæggene,« lyder
opfordringen fra Sven Hedegaard, der

Oplæg om bedre
sikkerhed i
svømmebade.
Onsdag 30. maj
kl. 13.00.

selvfølgelig vil svare på spørgsmål om
indrapportering på årsmødet.
Så mød op til årsmødet og vær med til
at skabe bedre sikkerhed i de danske
svømmebade.

Information om materiale til generalforsamling

40

Årets generalforsamling holdes
onsdag 30. maj 2018 kl. 9.00 i
Vingsted Hotel & Konferencecenter.

uddrag af regnskabet samt budgettet blive bragt i HI’s nyhedsbrev
og udsendt per mail til alle, der har
opgivet deres mailadresser.

Tidligere blev beretningen og regnskabet fra HI trykt her i magasinet,
men som sidste år, vil beretning,
seniorudvalgets beretning, dagsorden for generalforsamlingen,

Desuden vil dagsorden, beretninger, regnskaber og budget samt
eventuelt indkomne forslag kunne
læses på HI’s hjemmeside inden
årsmødet.
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Har du ikke tidligere oplyst din
mailadresse, eller har du fået ny,
er det vigtigt at få opdateret dine
kontaktinformationer i vores
medlemssystem.
Send os gerne oplysninger om ny
mailadresse til HI’s sekretariat på
post@h-i.dk
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Ny endagsbillet
For at give endnu flere mulighed for at komme
med til HI’s brancheudstilling har vi i år fremstillet en endagsbillet, der kun gælder tirsdag
29. maj.
Det er forståeligt, at mange ledende medarbejdere kan have svært ved at være væk fra deres
anlæg to fulde dage, og derfor har vi i år indført
en ny og mere fleksibel type billet.
Håbet er desuden, at den nye endagsbillet giver
mulighed for at flere medarbejdere kan deltage i

brancheudstillingen og aftenarrangementet, og
at flere dermed får glæde at de faglige og sociale
aspekter, dagen indeholder.
Tag din kollega med til Vingsted

Ny endagsbillet til HI’s brancheudstilling og
aftenarrangement.
Pris for indgang på brancheudstillinBook din
gen, frokost og aftenarrangement
via HIs h billet på
med spisning og underholdning:
jem

1.595 kroner.

www.h

meside
-i.dk.

Aqua-område udvides
Brancheudstillingen får i år endnu flere udstillere med fokus på vand, træning i vand
og udstyr og produkter til svømmehaller.

P

å brancheudstillingen 2017 forsøgte vi os med et særskilt område i Vingstedcentret, der var målrettet aktiviteter og produkter til svømmehaller. Dette initiativ blev godt modtaget, og derfor bliver området udvidet i år.
»På sidste års messe reserverede vi for

første gang et område på messen til udstillere med træningsprodukter til bassinerne, førstehjælp og svømmebeklædning. Det område udbygger vi i år, hvor
flere udstillere har vist interesse for
aqua-området. HI’s samarbejdspartner
AquAcademy vil igen demonstrere nye

trends og sjove træningsformer i vandet i
Vingstedcentrets svømmehal. Og så har
TRESS lovet at give et bud på, hvordan
man udvider sit almindelige svømmebassin til en forhindringsbane med masser af
sjov og træning for børn og voksne,« fortæller koordinator Anita Rasmussen, Mediapunktet.
Wellness og sikkerhed

Nysatsningen fra 2017 – et aqua-område som en del af HI’s brancheudstilling – gentages og
udvides i år.

En del af aqua-området er også wellness
og diverse behandlinger, så der bliver rig
mulighed for at få inspiration til nye arrangementer eller produkter hjemme i
svømmehallerne. Samtidig bliver sikkerheden prioriteret ved blandt andet udbydere af kurser og instruktion i førstehjælp og livredning. Desuden vil Rådet
for Større Badesikkerhed være repræsenteret, og allerede inden oplægget på
årsmødet dagen efter kan man her høre
om deres planer for en ny certificering
af danske svømmehaller og badeanlæg.

idræt • kultur • fritid Nummer 257

41

???

|

????

Årsmødet 2018

Hovedsponsorer for HI 2018

Compass Fairs

Compass Fairs er totalleverandør af messetekniske
løsninger til hele den skandinaviske eventbranche.
Vi levere alt fra messevægge, strøm og lyssætning
og tæpper til inventar til den enkelte udstiller. Derudover er vi ofte den fortrukne totalleverandør til
de største messearrangementer i Skandinavien, hvor
vi indgår som teknisk arrangør og deltager i planlægningen og gennemførsel fra start til slut. Vores
web-baserede bestillingssystem gør det let at være
udstiller på en messe, når Compass Fairs håndterer
de tekniske løsninger. Vi har 20 års erfaring og har
knapt 75 ansatte, der bemander vores kontorer og
lagre i Norge, Sverige og Danmark. Sammen sikrer vi
sig topkvalitet og hurtig levering. Se mere på
www.compassfairs.dk

Tryg

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

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

TRESS AS

TRESS har netop lanceret en ny hjemmeside, der
samler erfaringer og produkter til udendørs brug.
Mange aktiviteter flytter fra halgulvet og ud i naturen – derfor skal hallernes udendørsområder i fokus
til brug for den uorganiserede idræt, og her har
TRESS de nyeste ideer og det mest spændende udstyr inden for parkour, boldbure, street, udendørs
fitness og opholdssteder i det hele taget.
TRESS er en fremtidsorienteret virksomhed med
mange års erfaring som udstyrsleverandør af
idrætsudstyr, genoptræningsudstyr, fitness, mål og
net, motorik- og balanceaktiviteter, til blandt andet
kommuner, skoler, idrætsanlæg, børneinstitutioner,
haller og foreninger. Høj kvalitet i både produkt og
service er hos os en selvfølge.

VI LEVERER OVER 20.000 PRODUKTER

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

staurant • Café • Hotel • Haller • Vinbar • Konferencecenter • Mødelokale • Kantine
• Kantine • Reception • Sandwichbar • Forsamlingshus • Kaffebar • Klinik • Festudlej
Trend stol

Vogn Trend stol

Sort, Art.nr. 09265A
Valnød, Art.nr. 092666

Pris

Art.nr. 09454

429,-

Pris 2.299,-

Brau Bord/bænk sæt - sort

Økonomi Polster stabelstol

220x50 cm, Art.nr. 09080-S
220x67 cm, Art.nr. 09081-S

Sort, Art.nr. 09266
Mørk grå, Art.nr. 092663

Fra

1.549,-

Pris

254,-

Event klapstol vogn

Event klapstol polster

50 stk., Art.nr. 10205
100 stk., Art.nr. 10206

Sort, Art.nr. 09223
Mørk grå, Art.nr. 09229

Fra

2.999,-

Pris

Zown plastbord L

Zown plastbord XL

120x60 cm., Art.nr. 12514

180x75 cm., Art.nr. 12503

Kun

Art.nr. 12509

Kun

Kun

569,-

Zown plastbord XL
bordvogn

1.699,-

189,-

399,-

Find os på
stand 101

BRANCHEUDSTILLINGEN

Prins Christians Kvarter 28 • 7000 Fredericia • 89 12 12 00
www.zederkof.dk • info@zederkof.dk

IDRÆT, KULTUR
OG FRITID 2018

PENSION

|

Salling

Halinspektørpar siger
farvel efter 34 år
Kresten og Karen Skou, halinspektør og kantineleder i Salling Hallerne, ser tilbage
på en lang karriere i idrætslivet, der har udviklet sig meget fra dengang og til nu.

Af Lotte Overbjerg

D

et, der har ændret sig mest i jobbet som halinspektør de seneste
30 år, er det sociale, det er Kresten og Karen Skou enige om. Når de senere på året siger farvel til Salling Hallerne for at gå på pension og efterløn, er
det en 34 år lang karriere som halinspektørpar, der er slut. De to startede
sammen i Spøttrup-Hallen i 1984 og
har siden 1998 været henholdsvis halinspektør og kantineleder i Salling
Hallerne.

»Det er lidt vemodigt, for vi har begge
været rigtig glade for vores arbejde,
men vi skal også nå at nyde vores otium,« siger halinspektør Kresten Skou.
Hal med eget vandrehjem

I snart 20 år har Kresten Skou været halinspektør i Salling Hallerne, der omfatter to idrætshaller, en multisal, fitnesscenter, flere udendørs boldbaner med
lys og et sandbaneanlæg. Derudover er
Roslev Vandrerhjem med 22 værelser
med 98 sengepladser lagt ind under
Salling Hallerne, hvilket har udvidet
arbejdsopgaverne for halinspektøren

Vi har brug for en ny leder, der er
god til at sætte ting i gang og er
meget markedsorienteret.
Kresten Skou,
afgående halinspektør,
Salling Hallerne

men også givet mange spændenden
muligheder.
»At have overnatningspladser har været et godt supplement til idrætsanlæggene, for det giver ekstra muligheder for
eksempelvis at afholde træningslejre og
andre arrangementer med billig overnatning. Ofte har vandrerhjemmet desuden kunne generere aktiviteter, når
der ellers traditionelt er stille i hallerne,« fortæller Kresten Skou.
Ved og omkring Salling Hallerne ligger
der flere idrætsanlæg, hvor deltagere og
tilskuere har brug for overnatning. Der
er blandt andet en indendørs motocross-bane i området, hvor der ofte
holdes stævne over flere dage, der er
stor indendørs atletikbane i Skive, og
endeligt er der minigolf-baner, hvor der
flere gange er afholdt danmarksmesterskaber.
Bedre faciliteter giver færre
overnatninger

Kresten og Karen Skou er klar til at trække sig tilbage efter 34 år i idrætslivet. De er enige om, at det
er et helt andet job, de siger farvel til end det, de overtog midt i 1980’erne.

44

Nummer 257 idræt • kultur • fritid

Arrangementer med overnatning har
dog også ændret sig i de 20 år, Kresten
Skou har været i Salling.
»Tidligere havde vi en næsten fast aftale med norske fodboldklubber, som kom
på træningslejr i starten af foråret. På det

Salling

|

PENSION

tidspunkt er græsbanerne i Norge endnu
ikke tilgængelige på grund af frost, men
da det ikke er lige så koldt i Danmark,
kunne de komme og træne på vores
græsbaner som optakt til sæsonen. Desværre får vi ikke mange norske fodboldspillere mere, fordi der er kommet flere
kunststofbaner rundt omkring, og det er
blevet billigere at rejse på træningslejr i
Tyrkiet eller Spanien,« fortæller Kresten
Skou, der dog har været dygtig til at se
andre muligheder som nævnt tidligere.
Et helt andet job

Kresten og Karen Skou synes begge, det
er et helt andet job, de siger farvel til
end det de overtog midt i 1980’erne.
»Man kan ikke sige, at det var bedre
dengang eller nu, for det er næsten som
to forskellige job. Da jeg startede i Spøttrup-Hallen, var jeg den eneste udover
Karen, der stod for cafeteriet, så der udførte jeg alt det manuelle arbejde. Jeg
skulle sætte bander op, feje gulve og ellers sørge for, at hallen var klar til bru-

Kresten Skou: Vi har brug for en ny leder, der er god til at sætte ting i gang og er meget markedsorienteret. En, der kan se nye muligheder i vores faciliteter, og som er god til at koble de forskellige
tilbud sammen.

gerne. I dag er en stor del af arbejdet
administrativt, og en halassistent klarer
det manuelle arbejde,« fortæller
Kresten, der dog påpeger, at Salling
Hallerne er større end Spøttrup-Hallen.

Karen Skou tilføjer, at der også var et
helt andet miljø omkring hallerne i ’gamle dage’ – dengang var det mange steder et familieforetagende.
»Ofte var halinspektørens hustru

Skal det være livsfarligt at gå i
svømmehal ?
Legionella kan bekæmpes. Krüger Aquacare tilbyder en
række metoder til effektiv bekæmpelse af legionella.

Krüger Aquacare leverer produkter, løsninger og service til vandbehandling,
rensning og legionellabekæmpelse
• Syn af varmtvands-systemer
• UV-anlæg
• Kemisk desinfektion
• Rens og afsyring

Tag legionella alvorligt - det gør vi

www.aquacare.dk
Tlf. 43 45 16 76
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Sauna Damp Fitness

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

Dampbad

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

Alt i fitnessudstyr og tilbehør
til private og professionelle

Kresten og Karen Skou ser med glæde tilbage på deres lange karriere i idrætslivet med arbejdspladser både i Spøttrup-Hallen og Salling Hallerne.

medhjælpende eller som jeg forpagter
af cafeteriet, så vi var mange par, der
kunne støtte hinanden og dele ideer.
Det gav et hjemligt præg, synes jeg, at
når forældrene kom og spillede badminton eller håndbold, så var børnene med
og hyggede sig sammen. Det var rigtig
hyggeligt. Vi havde en god vennekreds
på en fem-seks halinspektørpar fra området, der mødtes både i og uden for
hallerne, så arbejde og fritid flød mange
gange sammen,« fortæller Karen Skou.
Hun tilføjer, at de gamle kolleger stadig
ses privat.
»I dag er tiden en anden. Folk kommer til træning i sidste øjeblik og farer
ud af døren, når de er færdige, så der er
ikke samme stemning i cafeteriet om aftenen. Men her i Salling Hallerne er holdene selvfølgelig også på et højere
sportsligt niveau, så det kræver selvfølgelig noget mere disciplin,« funderer
Karen Skou.
Hun slår dog fast, at hun har nydt alle
årene, og at det har været interessant at
følge udviklingen.

Brug for iderig afløser

Kresten og Karen Skou går på henholdsvis pension og efterløn sidst i 2018, og
hallens bestyrelse er ny i gang med at
finde afløsere. Kresten, der oprindeligt
er uddannet tømrer, er klar over, at
hans afløser formentlig vil have en
noget anderledes profil end ham selv,
og det er også nødvendigt i dag, mener
han.
»Vi har brug for en ny leder, der er god
til at sætte ting i gang og er meget markedsorienteret. En, der kan se nye muligheder i vores faciliteter, og som er god til
at koble de forskellige tilbud sammen.
Der kan arrangeres så mange spændende ting her på stedet, og vi er rigtig godt
på vej, så nu er der brug for en mand –
eller kvinde – der kan holde fast i de
mange gode ting, der foregår, og som
selv kan starte nye aktiviteter op.
Kresten og Karen Skou ser med glæde
tilbage på deres lange karriere i idrætslivet – samtidig ser de frem til en seniortilværelse, der skal fyldes med fritidsinteresser, venner og familie.

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

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

www.sagatrim.dk
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I snart 20 år har Kresten Skou været halinspektør i Salling Hallerne, der omfatter to idrætshaller, en
multisal, fitnesscenter, flere udendørs boldbaner med lys og et sandbaneanlæg.

Rengør når alle
andre er gået hjem.
SWINGOBOT 2000

Kom forbi vores
stand og oplev
vores selvkørende
gulvvaskemaskine.

www.diversey.com
© 2018 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 68408 dk 04/18
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Fra idrætskonsulent
til centerleder
Den nye centerleder i Idrætscenter Østermarken, Johnny Wulff Andersen, har i fem
år været idrætskonsulent i Mariagerfjord Kommune. Men jobbet med kontakten til
brugerne og hænderne direkte med i udviklingsarbejdet passer ham bedre.
Af Lotte Overbjerg

J

ohnny Wulff Andersen er ikke bange
for at sige, at han har fundet sin rette hylde som centerleder i Idrætscenter Østermarken i Aars. Her har han
mulighed for at bruge alle sine kompe-

tencer inden for udvikling, igangsætning
og personligt netværk.
»Det er lige noget for mig. Jeg ser så
mange muligheder i at være centerleder, og jeg glæder mig til at gå på arbejde hver dag og prøve dem af,« siger
Johnny Wulff Andersen.
Den nye centerleder er uddannet

Den nye centerleder i Idrætscenter Østermarken,
Johnny Wulff Andersen, har en fortid i restaurationsbranchen og har senest arbejdet fem år som
idrætskonsulent i Mariagerfjord Kommune.
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merkonom inden for international handel og markedsføring. Han har erfaring
fra restaurationsbranchen og har
blandt andet været restaurantchef og
leder på forskellige restauranter. Efterfølgende har han arbejdet fem år som
idrætskonsulent i Mariagerfjord Kommune, hvor netop udvikling af idræts-

FJORDBLIN
VAND OG V
FJORDBLINK

WATER
& VELVÆRE
WELLNESS
VAND OG
FJORDBLINK

WELLNESS OASER
Sauna - Spa - Damp - Isbad

Centerleder Johnny Wulff Andersen har stillet et mødelokale til rådighed for en nyoprettet
eports-forening. Det er blevet en succes, og flere gange om ugen fylder foreningen lokalet med
computerspillende unge.

faciliteterne har været en af opgaverne.
Det kommer centret i Aars til at mærke. Centret har tidligere været kommunalt, men blev for få år siden omdannet

til selvejende institution som det sidste
idrætscenter i kommunen. Det betyder,
at Idrætscenter Østermarken skal stå på
egne økonomiske ben, en ordning der
motiverer Johnny Wulff Andersen.
»Vi har en forretning, der skal drives,
og vi vil gerne sætte en masse spændende aktiviteter i gang. Det koster penge,
så der er masser af incitament til at
skaffe penge til nye aktiviteter,« forklarer centerlederen.
Fra konkurrence til samarbejde

Mens Johnny Wulff Andersen sad som
idrætskonsulent i Mariagerfjord Kommune, kunne han følge den udvikling de
selvejende idrætsanlæg har gennemgået de seneste år.
»Der er sket rigtig meget på området,
og medarbejdere og ledere har gjort
meget for at skabe endnu bedre tilbud
til brugerne. Tidligere så de forskellige
anlæg måske hinanden som konkurrenter, men i dag er de blevet rigtig gode til
at samarbejde og supplere hinanden,« Aktiv kul: stenkul, kokoskul, hydroantracit
forklarer Johnny Wulff Andersen.
Glas-medie
Han nævner som eksempel da fire
Quartssand
haller gik sammen om at ansætte en aktivitetsmedarbejder, der skulle skabe Perlite
nye aktiviteter i hallerne. Det viste sig at
være en rigtig god beslutning. Det samme gjaldt, da en håndfuld andre haller
slog sig sammen om at hyre en kommuGl. Grenåvej
Grenåvej 219 | DK-8960
DK-8960 Randers
Gl.
RandersSØ
SØ
nikationsmedarbejder, der i dag tager
Tlf.+45
+4586
86 49
49 46
46 22 | info@fjordblink.dk
Tlf.
info@fjordblink.dk
sig af alt markedsføring og pressearbejde.
»Den slag samarbejder skal vi have
flere af. Fælles projekter styrker os
www.fjordblink.dk
som anlæg og gør os mere relevante

Filtermaterialer:
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Gæsterne i Idrætscenter Østermarken er i alle aldre.

som lokale mødesteder,« mener Johnny
Wulff Andersen.
Mødested – også uden idræt

Netop det med at være det lokale mødested, er Johnny Wulff Andersens mål.
Han mener, at en hal skal være åben for
alle, altid. Tanken kommer til dels fra
hans tid i restaurationsbranchen, hvor

en restaurant – lige som en hal – skal
være åben og indbydende, når gæsterne
vil.
»Det er vores opgave at stå klar med
en service, som rammer brugernes og
de kommende brugeres efterspørgsel.
Vi skal også være klar med nye tiltag,
som brugerne måske ikke vidste, de ønskede. Vi skal kort sagt have flere kun-

der i butikken,« siger Østermarkens centerchef.
En af de ting han med succes har kastet sig ud i er at blive lektiecafé for områdets børn. Han har indrettet foyeren i
Idrætscenter Østermarken som en slags
lounge, hvor man er velkommen til at
opholde sig – også selvom man ikke går
til sport i hallen. Og det virker.

Idrætscenter
Østermarken
• Idrætscenter Østermarken
består af blandt andet to
haller, springhal, spejlsal,
to aktivitetsrum og flere
mødelokaler samt en café.
• Der er fire fuldtidsansatte
samt en række løst
ansatte i cafeen.
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Idrætscenter Østermarken samler mange ældre til stolegymnastik, men ambitionen er også at
blive mødested for seniorer og andre motionister, der løber, cykler eller går ture.

KVALITETSNET
DER FANGER
Din net leverandør til:
Fodbold, Håndbold
Badminton,Tennis
Volleyball, basketball
afskærmningsnet
samt mange andre net
og specielle løsninger

Toosholmvej 9
7700 Thisted
Tlf 97 93 84 50
norvo@norvosportsnet.dk
www.maalnet.dk
www.norvosportsnet.dk
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»Man kan selvfølgelig spørge sig selv, hvad det gavner – de
hed for en nyoprettet eports-forening, der flere gange om
lægger jo ingen penge her eller i foreningerne. Men jeg vælger ugen fylder lokalet med computerspillende unge. Han mener
at se på det på en anden måde. Idræt handler også om fælikke, det er relevant at diskutere, om computerspil er en sport
leskaber, og måske kan fælleskaeller ej.
bet i foyeren være med til at hive
»Hovedsagen er, at de unge opde unge ind i hallen en dag. Det er
lever det fællesskab, man tydeligt
helt sikkert en investering, man
kan høre, de har. Fællesskab og
ikke må være bange for at lave,«
tilhørsforhold er utroligt vigtig i
siger Johnny Wulff Andersen.
den alder, og hvis vi kan fastholde
Måske kan fælleskabet i foyeren
En af de velkendte udfordringer
deres tilhørsforhold her til ceni idrætslivet i dag er jo netop at
tret, bliver vi dels et vigtigt mødevære med til at hive de unge ind i
holde fast i de unge, og den kamp
sted for deres omgangskreds – og
hallen en dag. Det er helt sikkert
forsøger centerlederen nu at vinhvem ved, ligesom med ungerne i
en investering, man ikke må
de.
lektiecafeen kan det jo være, de
være bange for at lave.
»Vi ved alle, at der er tendens
for lyst til en gang håndbold eller
til, at børn og unge falder fra i forbadminton en dag,« siger Johnny
Centerleder
Johnny Wulff Andersen.
eningerne omkring 14-års aldeWulff Andersen.
ren. Her har idrætshallerne en
I den anden ende af skalaen er
stor opgave i at være med til at få
pensionisterne også glade for at
dem tilbage, og det tror jeg, at fællesskabet kan hjælpe til
komme i centret, og også her har personalet fundet en model,
med,« siger Johnny Wulff Andersen.
der passer dem, nemlig med kaffehygge efter træningen.
Succes med esport

Fat i de uorganiserede

Idrætscenter Østermarken oplever også pæn succes med
esport. Den nye centerleder har stillet et mødelokale til rådig-

Ved sin tiltrædelse lagde centerlederen vægt på, at han ikke
ville blive den ’gammeldags’ halinspektør-type, der selv står
med skruetrækkeren i hånden og klarer reparationerne. Til
gengæld lovede han at blive en moderne leder og en synlig
vært, der skal udvikle centret og sørge for, at drift og økonomi
spiller.
Det er han allerede godt i gang med, og næste punkt på listen er at få fat på de uorganiserede idrætsudøvere.
»Vi er allerede godt i gang med at lade folk booke badmintonbaner via WannaSport, og vi skal have gang i flere tiltag, så
vi også kan blive det oplagte mødested for motionister, der
løber, cykler eller går ture,« siger Johnny Wulff Andersen.

Vi ses i Vingsted d. 29. maj 2018 - Kig forbi os på stand 01B

Centerleder Johnny Wulff
Andersen

– så kan tiden bruges på sund aktivitet
Markedets mest attraktive pris | Meget høj kvalitet
Vedligeholdelsesfri | Fantastisk flexibel
– du vælger selv indretning og underlag

Multibanen • Panna Bane • Goalbox
Kunstgræs baner • Crossfit • Parkour
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• Tidligere restaurantchef og leder på forskellige
restauranter
• Har han arbejdet fem år som idrætskonsulent i
Mariagerfjord Kommune

Tlf. 8680 6020 | winthergruppen.dk

1160644 Annonce - Sport & Fritid_86x130.indd 1

• Uddannet merkonom indenfor international
handel og markedsføring

10/03/16 07.58

• Gift og har to døtre

Unik doseringssystem

SPRAY WASH
Et unikt
doseringssystem
med en serie af tabs
til rengøring,
afkalkning og
desinfektion

Hvorfor Spray Wash?
 Effektiv

og tidsbesparende
 Forbedret ergonomi uden tunge løft
 Automatisk dosering
 Nem og sikker betjening
 Inclusiv skumdyse og spraydyse

varenr. 1000004360
Spray Wash Doseringssystem Nito kobling
varenr. 1000004363
Spray Wash System Click
varenr. 1000004837
Spary Wash Doseringssystem - til varmt vand +40C

kampagnepris

kr.799,-

Ekskl. moms

Kom forbi stand 57 til Halinspektørmessen

29. maj 2018

og se en demonstrationen af det nye unikke
doseringssystem Spray Wash.
Se priserne på online.abena.dk

ANN207/DK/03.2018/02.2018/Abena Group Marketing

KOMPLET STARTPAKKE

WannaSport

App udlejer de ledige baner
Der er godt gang i det danske bookingsite WannaSport, hvor brugerne kan booke
baner enkeltvis og på timebasis. Særligt de unge bruger den uforpligtende måde
at dyrke idræt på.

Af Lotte Overbjerg

M

ange idrætsanlæg kæmper med
ledige haltider, men det danske
website WannaSport har en
booking-mulighed, der kan dæmme op
for problemet – og interessen for WannaSport er kun steget de seneste år.
»Vores site og app henvender sig til
folk, der ønsker at dyrke motion, når og
hvor det passer dem. Gennem WannaSport kan man søge efter ledige baner
tæt på, hvor man bor eller opholder
sig,« siger Jacob Lau Larsen, initiativtager til WannaSport.
Systemet fungerer ganske enkelt ved,
at en søgemaskine går ind og kigger i de
tilmeldte hallers bookingssystem – nøjagtig som eksempelvis Momondo går
ind på flyselskabernes sider og finder de
billigste flybilletter. Dermed kan man
hele tiden på app’en på sin smartphone

eller på WannaSports hjemmeside se,
hvilke tider der er ledige til hvilke
sportsgrene i de forskellige haller.
»Så hvis du ønsker at spille badminton
klokken 20, kan du nemt se, hvilke haller
i nærheden, der har en ledig bane – og
du booker banen direkte via app’en.
Du kan også klikke dig ind på en specifik
hal og se, hvornår der næste gang er
ledigt,« siger Jacob Lau Larsen.
Mellem 250 og 300 faciliteter er nu
med i WannaSport mod cirka 100 for
to år siden.
5300 baner hver måned

Statistikken viser, at WannaSports system er populært blandt idrætsudøverne. Man booker og betaler sine baner via
WannaSport, som typisk tager et gebyr
på 10 til 20 procent af banens udlejningspris. Hver måned sender WannaSport en
halv million udlejningskoner tilbage til de
tilmeldte haller. Hvis pengene kun var

brugt til at leje badmintonbaner a 75 kroner i timen, ville det svare til, at der var
udlejet 5300 baner hver måned.
WannaSport udlejer dog også tennisbaner, håndboldbaner og green fees til
golf, der har højere udlejningspriser. Antallet af bookninger i januar svarede til,
at der gennem WannaSport blev sendt
en idrætsudøver afsted hvert eneste minut i timerne mellem 10 og 18, hertil
kommer så aktiviteten om aftenen.
At være en del af WannaSports netværk kræver ikke andet af anlæggene,
end at deres eget system fungerer.
»Det eneste, det kræver fra anlæggets side, er, at de bruger det onlinebookingsysten, de nu har, og at det
bliver opdateret, når der bookes.
Anlæggene kan se direkte i deres egne
systemer, når der laves en ny booking
i app’en,« siger initiativtageren.
WannaSport kan tale sammen med 26
forskellige bookingsystemer, og hvis faciliteten ikke allerede har et system, får
de hjælp til at komme på et i partner-netværket.
Fat i de unge

I WannaSports app kan man altid finde ledige baner til flere forskellige sportsgrene i flere
dele af landet.
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Tal fra WannaSport viser, at det typisk
er de unge mellem 18 og 30 år, der lejer
baner via app og web. Og det er lige netop den aldersgruppe, som idrætsforeningerne generelt har svært ved at holde på. Derfor mener Jacob Lau Larsen,
at systemet udfylder et hul i markedet.
»Vores efterspørgsel viser jo, at det
ikke er fordi de unge ikke vil dyrke
idræt, at de falder fra. Det vil bare selv
bestemme, hvornår det skal ske og ikke
være bundet af en fast træningstid en
gang om måneden,« forklarer han.
Desuden mener WannaSports initiativtager, at systemet er med til at udvikle brugernes adfærd.
»Hvis en bruger leder efter en tennisbane i sit lokale anlæg, men der er ud-

HALUDSTYR OG INDRETNING AF IDRÆTSHALLER
Hos A-Sport skaber vi multifunktionelle rum, hvor der er plads til idræt af
enhver art, bevægelse og hvor der er ”højt til loftet”.
Idrætshaller skaber fællesskaber, som man ikke finder andre steder,
for her kan der være plads til alle og mange forskellige idrætsgrene kan
dyrkes på et og samme sted.

OMKLÆDNINGSRUM
Hos A-Sport har vi alt i tilbehør og redskaber til omklædningsrummet. Vi
leverer alt fra garderobeskabe, omklædningsbænke og knagerækker i
forskellige udformninger, farver og størrelser, som kan tilpasses alle rum.
Omklædningsbænkene og knagerækkerne passer perfekt i skole, idrætshaller og foreninger, hvor der er fokus på en kvalitet, der kan håndtere
slitage og hverdagsbrug.

MOTORIKUNIVERSER OG MOTORIKRUM
Motorikuniverser eller rum er i vores tænkning ét rum med mange
muligheder og kan såvel etableres udenfor som indenfor. Det vigtigste er
at miljøet både æstetisk og funktionelt appellere til fysisk bevægelse og
er et fysisk rum, hvor aktører på få minutter kan træde i kraft som aktive
børn, unge og voksne. Hvor der i bevægelse skabes et samspil med
motorik-redskaber og særlige indretningskonstruktioner på stedet.

A-SPORT A/S · KATKJÆRVEJ 8 · 7800 SKIVE ·TLF. 97 51 07 17 · WWW.A-SPORT.DK

Udlejer også udstyr

Til venstre Rasmus Aaberg, partner i WannaSport og ham, der står for relationen til hallerne. Til højre Jacob Lau Larsen, grundlægger og direktør.

solgt, kan det være, at han i stedet falder over en badmintonbane, der er ledig, og så vælger den i stedet. Det samme ser vi
på de geografiske område. Selvom man plejer at komme i en
hal, er brugerne til at flytte, hvis der ikke er den ønskede facilitet ledig, og den så er ledig i en anden af kommunens haller,« forklarer Jacob Lau Larsen.
Et af de områder, der fornyligt er kommet med i WannaSports app er alle idrætsfaciliteterne på Bornholm, som
beskrevet på side 8 her i magasinet. Her er konceptet tænkt
ind som en del turismen. Håbet er her, at blandt andet øens
turister vil få øjnene op for muligheden for at leje en badmintonbane eller en gymnastiksal, hvis vejret er for dårligt til
udendørsaktiviteter.

Som noget nyt er WannaSport ved at udvide med en udlejningsservice fra kontoret i København og fra flere anlæg og
sportsbutikker rundt om i landet. Her kan man leje eller købe
udstyr til favorable priser.
»Hvis man gerne vil prøve eksempelvis at spille squash, så
kan man leje en ketcher af os i stedet for at gå ud og investere
i en, inden man ved, om det er noget. Og hvis man så beslutter at beholde ketcheren, kan man købe den,« forklarer Jacob
Lau Larsen.
Sammen med kollegerne arbejder han på at udvide konceptet til også at dække det sydlige sverige, og der er allerede aftaler på vej med store idrætscentre i Lund og Malmø.

VI VASKER DINE GULVE
INDEN VI LAKERER DEM
Vi har en specialudviklet gulvvasker med
ekstra sug, så vi sikrer at dine gulve er helt
rene og tørre inden vi lakerer dem!

WannaSport
Via WannaSport kan der bookes
faciliteter til blandt andet badminton,
fodbold, klatring, tennis, golf og
bowling.
Læs mere på www.wannasport.dk

KA GULVSERVICE
FORVENT BLOT LIDT MERE!

FRISK DIT HALGULV OP

KLARE
LINJER

Vi kigger gerne forbi, vurderer dit gulv og rådgiver dig.
Så kan vi give dig et uforpligtende tilbud på, hvad det vil
koste at få gulvet behandlet.

– det kan de fleste
forholde sig til.

UNDGÅ
LAKBINDINGER

Vi er et team af
professionelle hånd
værkere med mange
års erfaring på området.

Ved at rulle lakken på
med vores metode
bevares den naturlige
bevægelse, selv under
store forandringer i
luftfugtigheden.

Super tilfreds med arbejdet
og god vejledning for
efterfølgende vedligehold.

MØD OS PÅ
STAND 55
Vi står klar med ekstra
gode messetilbud!
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www.ka-gulv.dk

– forvent blot lidt mere!

Brian Larsen, Arena Syd

Mød os på HI-messen
STAND 33

TOTALLØSNINGER TIL LYD OG TALE
RÅDGIVNING og EKSPERTISE TILPASSET JERES BEHOV
Teknikken og tankerne bag den gode lyd er større end de fleste tror,
og det vigtigste er at systemerne fungerer optimalt, skaber den rette
stemning, får budskabet ud og er nemt at betjene.
Sammen med vor samarbejdspartnere hjælper vi jer gerne på vej til
god lyd og taleforståelse i jeres løsninger.
Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om jeres udfordringer
eller ønsker - uanset hallens størrelse!

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

Kinovox Scandinavia
Marielundvej 45
2730 Herlev
Tlf. 70 22 38 11
www.kinovox.com

GREEN KEY

Velbesøgt ERFA-møde
Endnu et godt ERFA-møde i Green Key gav ny viden og erfaringer med hjem til
deltagere fra hele landet.

F

lere end 40 HI-medlemmer deltog i marts i Green Keys
første ERFA-møde i Glostrup Fritidscenter. Vand og
energiforbrug var på dagsordenen, oplægsholdere kom
både udefra og fra Green Key, og deltagerne fik gode ideer og
erfaringer med hjem, fortæller Per Mortensen, halinspektør i
Køge Svømmeland.
»Det er altid givende at bruge en dag med kolleger fra andre
anlæg, og det er interessant at høre om nye teknologier og
løsninger fra leverandørerne. Denne gang var der nogle ret
nyskabende teknologier med, og derfor deltager vi så vidt muligt hver gang, Green Key holder ERFA-møde,« siger Per Mortensen. Han deltog sammen med to kolleger fra Køge Svømmeland – den ene er stedets miljøambassadør og sikkerhedsrepræsentant, som skal sørge for, at standarden inden for
energiforbrug og sikkerhed holdes, og den anden er tekniker,
som arbejder med selve udførelsen i hverdagen.
»Vi diskuterer de nye ting, når vi kommer hjem til os selv, og
mange gange får vi ideer til, hvordan vi forbedrer vores eget
anlæg, eller hvordan vi skærer ned på energiforbruget,« sagde
Per Mortensen efter mødet.
Eksterne oplægsholdere

En af de eksterne oplægsholdere var Ole Bisted fra Teknologisk Institut. Han fortalte om mulighederne for genanvendelse
af returskyllevand, og senere kom Kim Søby fra BWT på for at
dele nyheder om udviklingen af de tekniske løsninger og økonomien.
Endelig var der energistyring på programmet. Søren Juul
Hansen fra EnergiData gav et overblik over, hvad systemet
’Min Energi 2’ kan bruges til i idrætsanlæg.
Skab omtale af dit anlæg

Derudover var markedsføring af anlæggene et interessant
punkt på dagsordenen. Mikal Holt Jensen, miljøchef i Green
Key deltog på ERFA-mødet, hvor han introducerede deltagerne til en række nemme og overskuelige muligheder for, hvordan de selv kan reklamere og skabe omtale om deres anlæg.
»Det var også et ret nyttigt oplæg, selvom – eller måske
netop fordi – markedsføring sjældent står øverst på listen
over opgaver, vi får nået i dagligdagen. De færreste af os er

58

Nummer 257 idræt • kultur • fritid

Vand og energiforbrug var på dagsordenen, da flere end 40 HI-medlemmer deltog i ERFA-møde i Glostrup.

uddannede i den retning, og der er mange andre ting i
den daglige drift, vi hellere vil kaste os over,« forklarer Per
Mortensen, Køge Svømmeland.
Green Key har en hel værktøjskassen med elementer,
anlæggene kan bruge til at reklamere med – blandt andet
skabeloner til skilte og plakater, som de nemt kan sætte
deres eget navn og logo på.
»Vi kom også ind på, hvordan man gebærder sig på de
sociale medier, og hvordan man bruger facebook i hverdagen.
Det var ret nyttigt, for vi kan bruge den nye viden til at støtte
op om kommunens promovering af vores svømmebad og
resten af idrætsfaciliteterne som miljørigtige anlæg,« siger
Per Mortensen.
Kom med til ERFA-møde

ERFA-mødet blev afsluttet med en runde blandt deltagerne,
der fortalte nyt fra deres respektive anlæg. Også her blev der
delt ideer og erfaringer med teknologiske løsninger.
»Alt i alt en rigtig god dag. Og jeg kan kun anbefale andre
kolleger at tage med til vores ERFA-møder, for man får altid
noget med hjem, både fagligt og socialt,« siger Per Mortensen, halinspektør Køge Svømmeland. Næste ERFA-møde i
Green Key er 3. og 4. oktobe i Helsingør.
Køge Svømmeland sendte tre mand til ERFA-møde i
Green Key i Glostrup, heriblandt halinspektør Per Mortensen.

Unisport - din stærkeste totalleverandør
Unisport er den førende nordeuropæisk ”One Stop Shop”
totalleverandør inden for indendørs og udendørs idrætsfaciliteter.
Vi vil skabe de bedste betingelser for idrætsudøvere
- både bredden og eliten, og i Danmark er Virklund Sport
netop blevet en del af Unisport.
Vi ønsker at inspirere vores kunder, og leverer idrætsprojekter,
som giver lyst til og mulighed for idræt, bevægelse og fællesskab.
Dermed kan vi sammen skabe et sundere samfund.

Frederiksbjerg skole

Silkeborg Stadion

Hallingmo Hallen, Norge

Grøndalcentret

Sdr. Felding Hallen

Kirkebjerg skole

Vorbasse skole

Narsaq kunstgræsbane

KU.BE

WWW.VIRKLUND-SPORT.DK

WWW.UNISPORT.COM

GREEN KEY

75 Værløse Svømmehal
74 Viby Sj. Idrætscenter
73 Viborg Svømmehal
72 Vestbad I/S
71 Uvelse Fritids Center
70 Tinglev Fritidscenter
69 Tarm Idrætscenter
68 Søndermarkshallens Svømmesal
67 Søndermarkshallen
66 Sæby Svømmebad
Sydthy Kur- og Svømmebad
65			
Svømmehallen i Nykøbing S
64			
Svømmecenter Falster
63			
Strandmarkens Fritidscenter
62			
Solrød Idrætscenter
61			
Snekkersten Idrætscenter
60			
Smørum Idrætscenter
59			
Skærbæk Fritidscenter
58			
Sankt Jørgens Badet
57			
Rørvig Hallen
56			
Rønne Idrætshal
55			
Rødovrehallen
54			
Rødovre Stadionhal
53			
Rødovre Skøjtearena
52			
Rundforbi Idrætspark
51			
Roskilde Badet
50			
Ringsted Svømmehal
49			
Ringsted Idrætscenter
48			
Næstved Hallerne
47			
Nyborg Idræts- og Fritidscenter
46			
Nordfalster Svømmecenter
45			
Mariendals Hallen
44			
Maribo Svømmehal
43			
Maribo Hallerne
42			
Maglegårdsbadet
41			
Lysholmbadet
40			
Køge Svømmeland
39			
Klemensker Idrætshal
38			
Kedelhallen, Frederiksberg
37			
Jersie Hallen
36			
Islev Badet
35			
Ishøj Svømmehal
34			
33		 Ishøj Idræts- og Fritidscenter
32		 Hvissinge Hallerne
Hvidovre Stadion
31			
Hundested Hallen
30			
29		 Holte Hallerne
Helsingør Svømmehal
28			
Helsingør Hallerne
27			
Hedensted Centret
26			
Havdruphallen
25			
24		 Hasle Idrætshal
Halsnæs Hallerne
23			
Hallerne i Nykøbing S
22			
Glostrup Svømmehal
21			
Glostrup Idrætspark
20			
Gladsaxe Sportscenter
19			
Furesøbadet
18			
Frihedens Idrætscenter
17			
Frederiksværk Svømmehal
16			
Frederiksværk Hallen
15			
Frederiksberg Hallerne
14			
Fredericia Idrætscenter
13			
Forum Horsens
12			
Erritsø Hallen
11			
Ejby Hallen
10			
Dansborghallen
9			
Damsøbadet
8			
Bülowsvej Hallerne
7			
Bagsværd Svømmehal
6			
Bagsværd Stadion
5			
Avedøre Stadion
4			
Avedøre Idrætscenter
3			
2		Augustenborghallerne
Arena Syd
1
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Skydebaneforeningen Danmark
– tilbyder rådgivning og teknisk
bistand til skytteforeninger og
kommuner, der ønsker at renovere eller etablere skydebaner.
Vi anbefaler fleksible løsninger,
så faciliteterne kan anvendes af
så mange forskellige brugere
som muligt.
Mød os på STAND NR. 53
Vingstedvej 27
7182 Bredsten
Tlf. +45 76 65 67 00
info@skydebaneforeningen.dk
www.skydebaneforeningen.dk

Har I overblik over hvor mange besøgende I har?

TÆLLERFABRIK· TRADING

DUX’s smarte løsninger gør din virksomhed smartere

lle
AA nn a ly
lle rr *&2-vejs
ly s e vv e rk
rk tø j
persontælling til PC og mobil

* Booster din markedsføring effektivitet
* Øgede salgmuligheder
e lle* Større
b e s lu
tn in g s ta g eogre-service
kundetilfredshed
* Bedre administration i hverdagen
* Over 11.000 installationer
* Nemt at installere
* Installation med eller uden fast netværk

BADSTUEN 14A
TROENSE
5700 SVENDBORG
DENMARK
TEL: 40 31 11 61
info@duxtaeller.dk
www.duxtaeller.dk

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

FORSIKRING OG PENSION

Ny kontakt i Tryg
Forsikring
Carsten Trebbien skal sikre et fortsat stærkt og udviklende samarbejde
mellem Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur- og Fritid (HI),
foreningens medlemmer og Tryg Forsikring.

Af Cecillie Fabritius Andersen

»Jeg betragter det som en væsentlig opgave at lytte til og
forstå HI og medlemmernes behov, og jeg ønsker at videreformidle disse til de mange funktioner i Tryg, der tilsammen
sikrer et attraktivt tilbud af forsikringsløsninger, med alt
hvad det indebærer af forsikringsdækninger, priser, rådgivning, skadeforebyggelse, kommunikation, service etc. For
HI’s sekretariat fungerer jeg som ’one point of contact’, hvilket betyder, at de altid ved, hvor og hvem i Tryg de skal kontakte vedrørende HI’s partnerskabsaftale,« fortæller Carsten
Trebbien.

»Der er god grobund for et fortsat stærkt og udviklende samarbejde mellem HI, foreningens medlemmer og Tryg Forsikring.« Sådan lyder budskabet fra Trygs nye kontakt, Account
Executive Carsten Trebbien, der har arbejdet med forsikring
og forretningsudvikling gennem partnerskaber i flere år.
Carsten Trebbien blev ansat i Tryg Forsikring 1. februar
2018. Han er organisatorisk placeret i Tryg Erhverv i en særlig
enhed, som har ansvar for udvikling af partneraftaler, heriAfdækning af forsikringsbehov
blandt aftalen med HI.
Det vil fortsat være Trygs sædvanlige forsikringsrådgivere,
»Jeg er opmærksom på de store fordele, der er for begge
som møder de enkelte ledere i idrætsanlæggene for at afdækparter ved partnersamarbejdet, og jeg ser frem til at være
ke forsikringsbehov og sammensætte forsikringsløsninger på
bindeleddet mellem Tryg Forsikring og HI,« siger Carsten
de enkelte anlæg.
Trebbien.
»Min dagligdag veksler
Tryg lægger vægt på at
mellem at arbejde på ’de instyrke differentieringen og
Der er god grobund for et
dre linjer’ med udvikling af
distributionskraften i markesamarbejdet og dialog med
det gennem udvikling af strafortsat stærkt og udviklende
HI og sekretariatet. Forenintegiske partnerskaber med lisamarbejde mellem HI,
gens medlemmer er dog algeværdighed og et fælles deforeningens medlemmer
tid velkomne til at kontakte
fineret mål, herunder nye
og Tryg Forsikring.
os, og vi vil også bestræbe
koncepter samt design af nye
Account Executive, Carsten Trebbien.
os på at kontakte medlemløsninger og teknologi.
merne for at afdække inteUdviklende samarbejde
ressen for en dialog med
Carsten Trebbien er trukket i arbejdstøjet og er allerede godt
vores rådgivere,« siger Carsten Trebbien. Han slår fast, at hvis
i gang med at sætte sig ind i partnersamarbejdet med HI.
man ikke allerede er medlem af Tryg-familien, så kan man
»Jeg har haft mit første møde med formand Jørgen
kontakte Tryg Forsikring og få en dialog om mulighederne for
Mosbæk, og jeg fik ved denne lejlighed også hilst på
de særlige fordele, der er gennem HI.
medarbejderne i sekretariatet. I min tilgang til samarbejdsNy forsikring på vej
partnere lægger jeg stor vægt på en åben, ærlig og hyppig
Tryg Forsikring ønsker at være first movers – også når det
dialog, og jeg er overbevist om, at der er potentiale for et
gælder nye produkter, heriblandt en ny cyberforsikring.
fortsat udviklende samarbejde mellem os. Det er både min
»Vi er allerede i gang med markedsføringen af cyberforsikoverbevisning og min erfaring, at en dialogisk tilgang er
ringen ’e-Protect forsikring’, der er et forsikringsprodukt som
den bedste vej til at sikre et udviklende samarbejde med
knytter sig til de nye GDPR-krav (jf. Persondataforordningen).
’win-win’ for øje,« siger han.
Jeg er sikker på, at det også vil være relevant for medlemmerCarsten Trebbien har ansvar for at vedligeholde og udvikle
ne af HI, og vi vil snart bringe mere information om denne
samarbejdet til gavn for såvel HI som foreningens medlemforsikring.«
mer.
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VI HAR MANGE ÅRS ERFARING
MED AT RÅDGIVE HALLER OG FORENINGER
OM FITNESSLØSNINGER

Har I plads til mere liv og glæde i hallen?
Et fitnesscenter kan bidrage til større indtjening og understøtter de
eksisterende aktiviteter og en sund drift.

FÅ EN GRATIS UFORPLIGTENDE RÅDGIVNING, DER KAN
GØRE IDÉEN TIL EN REALITET.
VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG
PÅ MESSEN!

Har I fitness i forvejen?
Glade og tilfredse medlemmer er jeres største aktiv. Vi kan give jeres
fitnesscenter et boost ved at rådgive om bedre udnyttelse og indretning
baseret på tidens tendenser.

Vi finder en løsning til alle slags lokaler

SJÆLLAND

FYN OG JYLLAND

*Ex moms, leasingperiode på 60 mdr., restværdi 5 %, udbetaling 0 kr.

Anders Rømer
Key Account Manager

Daniel Guldbrandsen
Distriktansvarlig

FIND OS PÅ STAND NR. 26

+45 28 11 19 90
anr@medicsport.dk

+45 22 45 69 47
dgu@medicsport.dk

75 m2: Pris fra 4.995 kr. pr. måned*

MEDICSPORT.DK / FITNESS-SOLUTIONS.DK

150 m2: Pris fra 8.995 kr. pr. måned*

NYT OM NAVNE

Mærkedage
50 år
Kaare R. Jacobsen
Frederikssund Idrætsanlæg
15/05-68
Michael L. Thaier
Laurbjerg Hallen
29/05-68
Lars Dam Møller
Nørresundby Idrætscenter
30/05-68
Troels Eriksen
Fredericia Idrætscenter
04/06-68
Jesper Brodersen
IFV Idræts- og Fritidssamvirke
25/06-68

60 år
Michael Bay Olsen
Furesøbad
17/05-58

Svend Åge Jellesen
Ørum Aktiv Center
23/05-58
Michael Sandbæk
Gribskovhallen
31/05-58
Lajla Søttrup Thorsen
tidl. Tannisbugt Hallen
12/06-58
Tommy Jensen
Asaa Hallen
14/06-58

70 år
Jørgen H. Rasmussen
tidl. Eskildstrup-Hallen
10/05-48
Calle Tøtrup
tidl. Malik, Nuuk Svømmehal
29/05-48

75 år
Leif Pedersen
tidl. Vordingborg Svømmehal-Iselinge
13/06-43

80 år
Henning Carstens
Tidl. Vindinghallen
20/05-38
Niels Erik Feddersen
Tidl.: Vesterhavs-Ha
24/05-38

HOS OS FINDER DU ALT TIL DIT SVØMMEBAD!

Se meget mere på www.lml-sport.dk og ring til os
og hør hvad vi kan tilbyde!
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Professionelle
Sportsgulve

OSCON

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

udstiller på HI messen
den 29. maj 2018,
stand nr. 23.

Vælg mellem belægninger i træ, lamel, PU,
sportsvinyl og linoleum. I alt mere end 30
egen-udviklede konstruktioner, inkl. FlexiPro undergulv. Alle gulve er testet og godkendt iht. EN 14904; normen for sportsgulve.
Komplette leverancer i højeste kvalitet til
danske og udenlandske projekter; med løsninger i alt fra motionsgymnastik til basketball og håndbold på professionelt plan.
Få kompetent rådgivning og skarp styring i
hele byggesagsforløbet.
Rengørings- & vedligeholdelsesprogram.

Bredstrup-Pjedsted – PU 4+2 mm renoveringsgulv

OSCON ApS

Stenhus Gymnasium og HF – COMB III + Ask Lamel

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

Hedehushallen – PRO III + massiv Hevea

Ole Slott
2080 8450

Ernst Pedersen
2564 8450

HOVEDBESTYRELSE – OMRÅDEFORMÆND
Område 1.
København, Nordsjælland
og Bornholm

Område 3.
Fyn, Sydjylland og
Sønderjylland

Område 5.
Nordjylland

Claus Larsen
Jyllingehallen
Planetvej 35, 4040 Jyllinge
Tlf.nr. 46 78 85 55
Mail: claus@jyllingehallen.dk

Jørgen Thorlund Jepsen
Ribe Fritidscenter og Svømmebad
Simon Hansens Vej 8, 6760 Ribe
Tlf: 7542 2562
Mail: jtj@ribefritidscenter.dk

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

Område 2.
Lolland/Falster, Sydsjlland/Møn
og Vestsjælland

Område 4.
Midtjylland

Ebbe Edvardsen
Rudbjerg Hallen
Rudbjergvej 16 B, 4983 Dannemare
Tlf. 3032 4020
Mail: ebed@lolland.dk

Jørn Juul
Forum Horsens
Langemarksvej 53, 8700 Hosens
Tlf. 20 80 13 96
Mail: kujj@horsens.dk

Vi tager slæbet
Vi tager
slæbet
for sporten..!
for sporten..!
5 år s d
i ve
garant Pur
s
t
r
spo ng
lakeri

Mange års erfaring

- er Deres garanti for håndværksmæssigt, korrekt udført arbejde.

Mange års erfaring
problemløsere
-Vi
er er
Deres
garanti for håndværksHar
De et gulvproblem?
mæssigt,
korrekt udført arbejde.
Spørg os - vi løser alle opgaver.

Vi er problemløsere
Vi kommer
overalt
Har
De et gulvproblem?

Vi
er altid
er for stort
Spørg
os -parate!
vi løserIntet
alle opgaver.
- intet er for småt!

Vi kommer overalt
Reperation
Vi
er altid parate! Intet er for stort
- defekte
parketstave,
bøsninger
intet er for
småt!
og beslag m.m udskiftes eller
Reperation
repareres.
- defekte parketstave, bøsninger
og beslag m.m udskiftes eller
repareres.

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

SPORTSGULVE • AFSLIBNING OG LAKERING •

sportslakering@ytzen.dk
www.ytzengulvservice.dk
OPSTREGNING
AF BANER

SPORTSGULVE • AFSLIBNING OG LAKERING • OPSTREGNING AF BANER
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”Vi er med som udstiller i
Vingsted d. 29. maj 2018”

Mød os på stand nr. 35
for en snak om ventilation
og godt indeklima.

FRISK LUFT NÅR DER SKAL PRÆSTERES
Airmaster® er en serie af decentrale ventilationsanlæg, der opfylder behovet for frisk luft i fitnesscentre, omklædningsrum, cafeterier, kontorer, mødelokaler m.m.
ENERGIEFFEKTIV VENTILATION UDEN LANGE KANALER
Vores decentrale ventilationsanlæg installeres i de rum, der skal ventileres. Hvert anlæg monteres
med direkte adgang til frisk udeluft. Der spildes ikke energi på transport af luft i lange kanaler, og der
skal ikke tænkes på brandspjæld i kanalføringerne, når anlæggene ikke er forbundet til andre rum.
BEHOVSSTYRET VENTILATION
Airmaster® decentral ventilation er effektiv ventilation i de lokaler, hvor der er behov for det – når der
er behov for det. Temperatur, luftfugtighed, CO2-niveau, bevægelse, tidsindstillinger – der er mange
muligheder for at styre ventilationen.

Industrivej 59 ∙ DK - 9600 Aars ∙ Tel. +45 98 62 48 22 ∙ info@airmaster.dk ∙ www.airmaster.dk
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Brusepaneler

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

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

CTS-rådgivning

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

PEDAN A/S
Københavnsvej 224,
4600 Køge
Tlf: 56 65 64 65
www.pedan.dk
Tress A/S
Danmarksvej 34,
8660 Skanderborg
Tlf: 86 52 22 00
www.tress.dk

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

Grej

Bent Brandt
Langdyssen 7, Lisbjerg
8200 Aarhus N
Tlf.: +45 8930 0000
www.bentbrandt.dk

Dampbad

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

Gulvafdækning

A-Sport A/S
Katkjærvej 8, 7800 Skive
Tlf. 9751 0717
www.a-sport.dk

Fitnessudstyr

A-Sport A/S
Katkjærvej 8, 7800 Skive
Tlf. 9751 0717
www.a-sport.dk

MedicSport A/S
Industriparken 25,
2750 Ballerup
Fax: 39 55 19 87
Tlf: 39 55 19 97
www.medicsport.dk

Unisport Scandinavia ApS
Lejrvej 29, 3500 Værløse
Fax: 75 38 98 13
Tlf: 75 38 98 11
www.unisport.com

KA Gulvservice Aps
Teglvænget 67, 7400 Herning
Tlf.23671728
www.ka-gulv.dk

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

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

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

Ytzen Sportslakering
Helgolandsgade 28,
6700 Esbjerg
Tlf: 75 15 79 00
Mail: sportslakering@ytzen.dk
www.ytzen.dk

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

Idrætsbelægning
Gødning

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

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

Idrætsudstyr
Gulvservice

A.G. Gulvservice ApS
Helsingforsgade 23,
8200 Århus N
Tlf: 86 16 36 88
ordre@ag-sportsservice.dk
www.ag-gulvservice.dk

A-Sport A/S
Katkjærvej 8, 7800 Skive
Tlf. 9751 0717
www.a-sport.dk

LML sport
Sverigesvej 12, 8700 Horsens
Fax: 86 93 22 25
Tlf: 86 93 39 22
www.lmlsport.dk
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Unisport Scandinavia ApS
Lejrvej 29, 3500 Værløse
Fax: 75 38 98 13
Tlf: 75 38 98 11
www.unisport.com

OSCON ApS
Walgerholm 7, Jonstrup
3500 VÆRLØSE
Tlf.: 2080 8450
www.oscon.eu

Laiderz Sportsfaciliteter Aps
Fuglebækvej 2A, 1. th,
2770 Kastrup
Kontor/office: +45 3251 0700

Konfekture & Drikkevarer

Sügro Danmark A/S
Bugattivej 18, 7100 Vejle
Fax: 75 63 09 40
Tlf: 75 63 09 60
www.sugro.dk

LEVERANDØRREGISTER
Sügro Nord
Kjeldsmarkvej 3-9,
7600 Struer
Tlf: 97 85 11 00
mail: nord@sugro.dk
Sügro Syd
Bugattivej 18, 7100 Vejle
Tlf: 73 56 16 66
mail: syd@sugro.dk
Sügro Sjælland
Greve Main 23, 2670 Greve
Tlf: 43 99 38 10
mail: greve@sugro.dk

Linjemaling

Maskiner

Multi- og squashbaner

A-Sport A/S
Katkjærvej 8, 7800 Skive
Tlf. 9751 0717
www.a-sport.dk

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

A-Sport A/S
Katkjærvej 8, 7800 Skive
Tlf. 9751 0717
www.a-sport.dk

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

Konferenceanlæg

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

Intelligent Marking
Fanøvej 2 · 9800 Hjørring
Tlf. +45 71 999 401
Direct: +45 61 692 238
www.imr.eu

Kunstgræsfodboldbaner

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

Laiderz Sportsfaciliteter ApS
Fuglebækvej 2A, 1. th,
2770 Kastrup
Kontor/office: +45 3251 0700

Kunstige planter

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

PH-Service
Hesselbjergvej 9,
5953 Tranekær
Fax: 62 55 12 09
Tlf: 62 55 12 07
www.phservice.dk

Messetæpper

Messetæpper ApS
Hesselbjergvej 9
5953 Tranekær
Fax: 62 55 12 09
Tlf: 62 55 12 07
www.messetaepper.dk

Motionsudstyr
Lydanlæg

Unisport Scandinavia ApS
Lejrvej 29, 3500 Værløse
Fax: 75 38 98 13
Tlf: 75 38 98 11
www.unisport.com

Messestande

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

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

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

A-Sport A/S
Katkjærvej 8, 7800 Skive
Tlf. 9751 0717
www.a-sport.dk

PEDAN A/S
Københavnsvej 224,
4600 Køge
Tlf: 56 65 64 65
www.pedan.dk
Saga Trim ApS/ Tylø
Mileparken 30, 2730 Herlev
Fax: 38 11 48 12
Tlf: 38 11 48 11
www.sagatrim.dk

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

Unisport Scandinavia ApS
Lejrvej 29, 3500 Værløse
Fax: 75 38 98 13
Tlf: 75 38 98 11
www.unisport.com

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

Møbler

Streamline ApS
Kirke Værløsevej 16,
3500 Værløse
Fax: 44 48 02 10
Tlf: 44 48 00 95
www.streamline.dk

Zederkof A/S
Prins Christians Kvarter 28,
7000 Fredericia
Tlf: 89 12 12 00
www.zederkof.dk
THORSØ A/S
Håndværkervej 1,
8881 Thorsø
Telefon: 86 96 60 75
www.thorsoeas.dk

Rengøringsmaskiner

Adiatek
Egestubben 4C,
5270 Odense N
Tlf. Søren Axel Lund/
+45 2830 0770
www.adiatek.dk
Gulvvaskemaskiner
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Rullegræs

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

Sauna

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

Scener & Tribuner

A-Sport A/S
Katkjærvej 8, 7800 Skive
Tlf. 9751 0717
www.a-sport.dk

Laiderz Sportsfaciliteter Aps
Fuglebækvej 2A, 1. th,
2770 Kastrup
Kontor/office: +45 3251 0700

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

Skabe og
Værdiopbevaring

A-Sport A/S
Katkjærvej 8, 7800 Skive
Tlf. 9751 0717
www.a-sport.dk

Promotec Scandinavia ApS
Virksundvej 110 A,
DK-8831 Løgstrup
+45 40455995
www.promotec.dk

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

Skilteløsninger

Unisport Scandinavia ApS
Lejrvej 29, 3500 Værløse
Fax: 75 38 98 13
Tlf: 75 38 98 11
www.unisport.com

Jan Schmidt Design
– totale skilteløsninger
til svømme- og
idrætsanlæg m.fl.
Maribovej 15, 6000 Kolding
Tlf: 75 52 45 00
mail: post@jsr.dk
www.jsr.dk

Scoringstavler

A-Sport A/S
Katkjærvej 8, 7800 Skive
Tlf. 9751 0717
www.a-sport.dk

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

A-Sport A/S
Katkjærvej 8, 7800 Skive
Tlf. 9751 0717
www.a-sport.dk

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

Vandbehandlings
leverandør

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

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

Sportsgulve

VVS – Vand- og energi
besparende løsninger

Junckers Industrier A/S
Værftsvej 4, 4600 Køge
Tlf.: +45 7080 3000
www.junckers.dk
www.junckers.com

OSCON ApS
Walgerholm 7, Jonstrup,
3500 Værløse
Tlf.: 2080 8450
www.oscon.eu

Unisport Scandinavia ApS
Lejrvej 29, 3500 Værløse
Fax: 75 38 98 13
Tlf: 75 38 98 11
www.unisport.com

Aqua Wellness
Fuglebækvej 2 A,
2770 Kastrup
Tlf: 29 44 65 46
www.aquawellness.dk

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

Hope
Borupvang 3, "World Trade
Center", DK-2750 Ballerup
Tlf. +45 5353 5151
www.ho-pe.eu

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

Televarslingsanlæg

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

For annoncer og optagelse i
leverandørregistret kontakt:

Anita Rasmussen
AR@mediapunktet.dk · Tlf. 5117 1424

– din leverandør af stiger, stilladser og elektriske lifte. Når du skal
i højden, så har vi udstyret til det. Kontakt os for en løsning til
netop dit behov.

MESSE
TILBUD
Rullestillads i dobbelt
bredde. Arbejdshøjde
op til 13,50 meter.

30% rabat

MESSE
TILBUD
15% rabat
på alle lifte.

MESSE
TILBUD
Foldestillads som kan
udbygges til en arbejdshøjde på 5,8 meter.

kr. 1.896,-

For nærmere info eller tilbud:
kontakt vores konsulent.
Jylland: Lasse Skovbjerg
tlf: 30629244
Sjælland/Fyn: Leif Andersen tlf: 20945339

OMKLÆDNING

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

www.tress.dk • 86 52 22 00

Al henvendelse til: HI Sekretariatet
Solrød-Centeret 571, 2680 Solrød Strand

KONTAKT OS
FOR MERE
INFORMATION

SORTERET MAGASINPOST SMP

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

