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Sådan bør du sikre dig

Joy Amandus Andersen fra råder til, at HI’s medlemmer sørger for at få aftalerne på
skrift – og bestyrelserne til at fastslå, hvor deres arbejdsfelt er. (Foto: Erling Madsen).

HI anbefaler, at du sikrer dig nogle få,
men vigtige ting ved ansættelsen, da
erfaringen viser, at det kan være svært
at ændre senere hen.
• Få alt med i kontrakten
• Lav en funktionsbeskrivelse samt
beskrivelse af ansvarsområder og
snitflader
• Vend kontrakten med HI inden
underskriften
• Tjek, at bestyrelsen også kender sin
opgave
• Informer løbende om, hvad du laver
• Få en god dialog med bestyrelsen –
aftal at deltage i bestyrelsesmøder
• Tjek selv – gerne med hjælp fra
HI – at aftaler om lønregulering og
pension opfyldes.

Giftig cocktail af uvidenhed
og dårlige kontrakter
Bestyrelser skal kende deres arbejdsområde og halinspektørerne skal sikre sig en præcis kontrakt
– HI hjælper gerne og har senest løst en konflikt, som var ved at få halinspektøren til at sige op
Af Erling Madsen

H

alinspektøren var ved at smide
håndklædet i ringen og havde fået
stress – men da resten af bestyrelsen fandt ud af, hvordan et par
bestyrelsesmedlemmer havde behandlet
ham, blev HI inviteret til et møde, hvor vi
fik en undskyldning og halinspektøren blev
rost. Så det endte rigtig godt.
Dét fortæller HI’s faglige konsulent Joy
Amandus Andersen.
Gik bag om ryggen på halinspektøren
Halinspektøren havde passet jobbet i 15-20
år uden problemer, men da der kom to nye
medlemmer i bestyrelsen, gik det galt:
Joy Amandus Andersen fortæller, at de
mente halinspektøren var inkompetent,
og de begyndte at stille spørgsmål ved og
kontrollere alt, hvad han lavede. Og de blandede sig i driften:
- Eksempelvis havde halinspektøren lavet
aftaler med foreninger. De to tog kontakt til
foreningerne uden om ham og lavede aftalerne om, siger Joy Amandus Andersen, som
mener, at det tangerede mobning.
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Og hun understreger, at de klart havde
misforstået deres rolle som bestyrelsesmedlemmer.
Gik bag om ryggen på bestyrelsen
Medlemmet kontaktede HI, som holdt mæglingsmøde med de to bestyrelsesmedlemmer – og ifølge Joy Amandus Andersen var
stemningen bestemt ikke rar.
Og det gjorde det ikke bedre, at hun kunne påvise, at halinspektørens kontrakt ikke
var overholdt, idet han ikke havde fået regulering og pension, som aftalt.
Det fik han så med forsinkelse.
HI kontaktede bestyrelsesformanden,
som ikke var klar over de tos ageren på egen
hånd – og resultatet blev, at de to trådte tilbage på førstkommende generalforsamling.
- Den nye bestyrelse inviterede HI til et
møde for at undskyld og for at høre, hvordan
vi kunne få et godt samarbejde – og det var
en rigtig glad halinspektør, jeg mødte! fortæller Joy Amandus Andersen.
Hvad kan vi lære af dette?
I den aktuelle sag – og det er ret udbredt
– viste det sig, at der ikke var aftalt, hvilket

ansvarsområde, der hørte under halinspektøren.
Som supplement til kontrakten skal der
ligge en funktionsbeskrivelse samt beskrivelse af ansvarsområder og snitflader med
bestyrelsen. Det er papirer, som løbende kan
opdateres.
HI anbefaler også, at der aftales om der
eksempelvis er et maksimumbeløb, som
halinspektøren kan sætte opgaver og indkøb
i gang for, og hvornår det er bestyrelsen som
skal godkende.
Joy Amandus Andersen opfordrer samtidig bestyrelserne til at tage en snak om,
hvad der er deres område – typisk målsætninger, strategi og sparring med halinspektøren – så bestyrelsesmedlemmerne ikke
begynder at blande sig i driften.
For HI er denne slags sager ikke enestående; desværre. Der dukker hvert år flere
op, som har det tilfælles, at bestyrelser ikke
kender deres arbejdsområde og halinspektørens kontrakt er mangelfuld.
Er begge ting til stede, kan det give et
rigtig skidt arbejdsklima …
n
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Det er nu, vi som branche skal vise,
at vi bidrager aktivt til udviklingen

V

i har nu taget hul på 2022, og
en hel del tyder på at corona,
og dermed restriktionerne,
stille og roligt klinger af – måske endda førend vi havde frygtet og
forudset. Godt for det!
Det er også positivt, at de undersøgelser, vi har været med til at gennemføre,
har konkluderet, at her og nu er idrætsfaciliteterne kommet bedre gennem
corona-krisen end frygtet. Bl.a. som
følge af hjælpepakkerne.
Dog kender vi endnu ikke konsekvenserne på længere sigt.
Har brugernes vaner og efterspørgsel
ændret sig?
Ja, det har de givet, det kan vi allerede nu se og høre på kollegerne derude.
Blot kender vi endnu ikke omfanget,
ligesom der kan være lokale udsving.
Der kan derfor være udfordringer i
fremtiden, som vi endnu ikke
kender omfanget af, men
som skal tackles, og
som under alle omstændigheder kalder på
omstilling.
Vi skal være
vågne og
hjælpe
Vi skal nu
som branche være
vågen og
klar til at
gribe de

forandringer, der forankres. Vi skal være
klar til at byde os til og hjælpe vores
brugere, borgere og foreninger videre.
Det er nu, vi kan vise, at vi som branche og som individuel leder eller medarbejder er relevante, og at vi kan bidrage
aktivt og positivt til den nye udvikling,
der kommer.
Dette er et tema vi vil forfølge i den
kommende tid.
Idrættens Branchedage:
En fyrtårnsbegivenhed
Som de fleste nok har bemærket, arbejder vi allerede nu hårdt på et helt nyt
koncept for Brancheudstillingen, der
denne gang er smeltet sammen med
Vejen Konferencen, hvor vi holder Idrættens Branchedage 26. til 28. september.
Selve brancheudstillingen finder sted
27. september og vil blive udvidet betydeligt. Dét, at gå sammen med andre
aktører, har været meget efterspurgt, og
vi er overbevist om at med etableringen
af Idrættens Branchedage, har vi skabt
en fyrtårnsbegivenhed.
Supplerer hinanden
Vi har lavet et program, som sikrer at
konference og udstilling ikke skygger
for hinanden, men tværtimod supplerer
hinanden og skaber mulighed for vækst
i besøgstallet ved både konference og
udstilling.
Samtidig får vi med dette nye samarbejde betydeligt flere muskler på markedsføringssiden, ligesom hele arrange-

mentet får en bredere appel. Det bliver
stort og flot, og vi glæder os.
Fusionen skrider frem
Det nye og tættere samarbejde med DSI,
der skal munde ud i en sammenlægning
på branchesiden, skrider også frem.
Begge parter er enige om, at processen skal have den tid, den kræver for at
modne og forankre det endelige resultat, og vi har derfor sat hele 2022 af til at
kvalificere projektet.
Vi vil dog i løbet af 2022 udbyde en
række arrangementer i regi af det fælles
samarbejde. Så det er reelt mere på de
indre linjer, vi modner. En ting er dog
sikkert: Også dette er et nødvendigt tiltag, hvor to parter, der før har defineret
sig selv forskelligt, går sammen, supplerer hinanden og udnytter de synergier,
der kommer ud af det.
Årsprogrammet på trapperne
På arrangementssiden begynder vi at
tro på at corona vil drille lidt mindre,
og vi lancerer meget snart et fuldt og
færdigt årsprogram for 2022, hvor vi vil
udbyde en række spændende og nye
arrangementer i form af temadage,
ERFA-møder, online-seminarer etc. etc.
Og så vil vi selvfølgelig løbende informere om Idrættens Branchedage,
herunder Brancheudstillingen, som i år
udvides betydeligt.
Vi glæder os til 2022 og til at se meget mere til hinanden i en forhåbentlig
corona-sikker virkelighed.

AF HENRIK HØY-CASPERSEN
FORMAND

Vi skal nu som branche være vågen og klar til at gribe de
forandringer, der forankres. Vi skal være klar til at byde os til
og hjælpe vores brugere, borgere og foreninger videre.
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Lasse Pedersen ved Skævinges nye
forsamlingshus. Se side 40-41.
Forsidefoto: Erling Madsen
Dette blad er sendt til PostNord i
uge 6.
Næste udgave udsendes i uge 14-2022.
Frist for redaktionelt materiale
og annoncer er onsdag 16. marts.
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i Danmark.
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DÆK OP TIL GODE
ARRANGEMENTER

IDR ÆTSBYGGERI & NY E MULIGHED ER
Mosaikker af maleren
Vilhelm Lundstrøm
pryder Frederiksberg
Svømmehal, som er 88 år
gammel. Renoveringen
voksede fra 46 millioner
til foreløbig 100 millioner
kroner. (Foto: Frederiksberg Svømmehal).

Idrætsfaciliteter under
heftig forandring
Dette nummer af HI’s blad giver en pejling af hvad der sker og hvilke muligheder, der er

Af Erling Madsen

I

drætsfaciliteterne i Danmark er under
heftig forandring: Mange af de gamle
haller skal renoveres eller rives ned og
der er de senere år sat mange nye byggerier i gang; primært af svømmehaller.
Men vi ser også en tendens til, at forsamlingshuset genopfindes i en ny udgave – og
dermed bliver idrætsfaciliteten byens omdrejningspunkt.
En unik position for de, der står i spidsen
for hallerne: Halinspektørerne og bestyrelserne!
Dette nummer af HI’s blad giver en pejling af, hvad der er i gang og hvor idrætsfaciliteterne er på vej hen.
Så der er masser af inspiration at hente!
Idrætsbilledet ændret
Rigtig mange af landets cirka 2.300 idrætshaller og 300 svømmehaller blev bygget i
1960’erne og 70’erne, hvor der var et boom
i badminton, gymnastik og håndbold. For
svømmehallerne drejede det sig om at få
nok baner til svømmeklubberne. De er ofte
nedslidte og i hvert fald dyre i drift.
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Siden har den teknologiske udvikling og
fokus på bæredygtighed vist helt nye løsninger – og ikke mindst har idrætsbilledet
ændret sig:
De store holdidrætter mister medlemmer
og eksempelvis yoga, som for få år siden
var »for nogle få særlinge« er i dag Danmarks sjette største idrætsgren.
Idrætsudøverne stiller også helt andre
krav til faciliteterne og i svømmehaller ser vi
ønsket om wellness-områder, klatrevægge
og legeområder – samtidig med at svømmeklubberne presser på for at få mange
baner og tilskuerfaciliteter til stævner.
Outdoor-bølgen er også skyllet hen over
os, hvor et stigende antal danskere søger
aktiviteter i naturen.
Og den uorganiserede idræt buldrer
frem. Både i fitnesscentre og som løbere
og cyklister. Det interessante her er, at de
uorganiserede gerne vil være med i et fællesskab; bare det ikke er forpligtende: Mange bruger Facebook-grupper med fælles
startid og sted, men hvor det er op til den
enkelte at møde op.
Det giver også idrætsfaciliteterne mulighed for at byde ind og være start- og

slutsted for uorganiseret idræt. Dét har
eksempelvis Spentruphallerne tænkt ind i
et nyt byggeri (side 12-15).
Svømmehaller giver problemer
For politikerne er det med svømmehaller
ofte et forsøg på at gøre alle tilfredse, så
både svømmeklubber og andre brugere får
deres ønsker med.
Det giver oplagt risiko for, at kompromiserne betyder, at ingen rigtig er glade. Og
skrider økonomien undervejs, så skæres
der yderligere ned, så risikoen for et amputeret projekt er stor.
Noget tyder på, at især svømmehaller
giver anledning til kraftige budgetoverskridelser og ofte også voldsom uenighed
mellem de involverede parter.
Det har vi det seneste år set i en lang
række byggerier.
Noget af forklaringen findes i, at et
svømmebad er en teknisk meget vanskelig
affære.
Der er derfor mange store entreprenørfirmaer, som bygger svømmehaller i vore
nabolande, som ikke vil byde på danske
svømmehaller.

IDR ÆTSBYGGERI & NY E MULIGHED ER

Frederikssund Svømmehal – første del af Idrætsbyen - blev mere
end ét år forsinket på grund af problemer i starten. Hér var der
bl.a. et juridisk slagsmål mellem Frederikssund Kommune og
entreprenøren. (Foto: Erling Madsen).

De mener der er for meget fokus på lav
pris og dermed er det oplagt mulighed for
fejl.
Daværende direktør for brancheforeningen Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen,
sagde i 2017, at en grund også kan være, at
en svømmehal bygge- og driftsteknisk er
kompliceret.
I mange år blev der også skåret ned på
byggeri og renovering af svømmebade,
hvilket yderligere har gjort, at rådgivere og
entreprenører med erfaring mangler: de
afdelinger er skåret væk.
Det så vi i 2017, som var sidste chance
efter fem års frist for at leve op til de nye
vandkvalitetskrav: Her kom flere svømmebade i tidsklemme, fordi der kun var få
eksperter til rådighed.
Der er derfor oplagt risiko for, at der
hyres entreprenører, som bygger billigt,
men ikke har erfaring med en vådhal. Flere
steder dukker fejlene så op med et- og
femårs-gennemgangen – og så er det dyrt
at rette.
Taler man med svømmebadsfolk, så
peges på, at en typisk fejl også er at undlade at inddrage medarbejderne: De har
erfaring fra driften og ved en masse om
detaljer, der gør dagligdagen lettere. Og
medarbejderne skal løbende involveres
under byggeriet.
At der også kan mangle intern ekspertise
og ressourcer hos en kommune, er også
set flere steder. Mest markant i Roskilde,
hvor alt, hvad der kunne gå glat, gik galt.
(side 30-31).
Går galt gang på gang
»BUILD Rapport 2021:17« fra Aalborg Universitet nævner, at Frederikssund Svømmehal i Nordsjælland blev mere end ét år
forsinket på grund af problemer i starten.
Hér var der bl.a. et juridisk slagsmål mellem Frederikssund Kommune og entrepre-

På Papirøen i København skal der være et vandkulturhus til 360
millioner kroner og en forventning om at det åbnede dette forår. Det er foreløbig forsinket 2 ½ år og prisen er senest opgivet
til 566 millioner kroner. (Illustration: Kengo Kuma & Associates).

nøren.
Dragør Svømmehal på Amager lukkede i
2011 for at blive bygget om, men udfordringer gjorde, at den først genåbnede i 2019.
Øbrohallen i København blev renoveret
i 2015 efter en fem år lang byggeperiode –
og i efteråret 2021 lukkede den igen, fordi
nogle fliser viste sig ikke at kunne tåle
vand.
DGI Byens svømmehal er én af de mest
besøgte i hovedstaden med 335.000 gæster, men svømmehallen fra 1999 lukkede i
august 2020 for at blive renoveret og åbnede igen i november.
Ydermere har to af de mindre svømmehaller i København, Hillerødgade og
Vesterbro, jævnligt været lukket på grund
af problemer med løse fliser.
Og Bellahøj Svømmestadion, som er
nationalstadion for elitesvømmerne, måtte
med ti år i drift lukke i 2019, fordi der var
bakterier og skimmelsvamp i gulvene – det
koste 55 millioner kroner.
Prisen stiger og stiger
På Papirøen i København skal der være et
vandkulturhus til 360 millioner kroner og
en forventning om at det åbnede dette
forår. Det er foreløbig forsinket 2 ½ år og
prisen er senest opgivet til 566 millioner
kroner.
Frederiksberg Svømmehal ved København, som er én af landets ældste fra 1934
er lidt fabriksagtig og pompøs i sin fremtoning, og inde i den 2.400 m2 store bygning
startede en renovering til 46 millioner
kroner i 2017.
Blandt de gamle, unikke ting er fem
mosaikker af maleren Vilhelm Lundstrøm,
som blev sat op i 1937:
»Et hovedværk i dansk monumentalkunst«, kalder Frederiksberg Svømmehal
dem på sin hjemmeside.
Åbningen var fastsat til maj sidste år, så

blev det juni og nu regnes med foråret i
år – og prisen er røget op på 100 millioner
kroner.
Men der er stadig en uklarhed om den
endelige pris og åbningstidspunkt:
Frederiksberg Svømmehal bruger samme rådgiver og tømrerentreprenøren fra
Roskilde Badet er hovedentreprenør. Og
p.t. er der uenighed mellem parterne og
kommunen har i slutningen af januar opsagt samarbejdet.
Rådgiveren mener, at entreprenøren har
lavet fejl – og som i sagen fra Roskilde (side
30-31) er der nu en syn- og skønsforretning
på foranledning af entreprenøren.
»Manglende fremdrift og svigt i kvaliteten«, lyder kommunens begrundelse for at
fyre hovedentreprenøren.
Så det betyder formentlig yderligere
forsinkelse.
Forsinkelser er normen
DGI Huset i Vordingborg åbnede svømmehallen i oktober 2018 med et års forsinkelse på grund af problemer med en underleverandør, hærværk og indbrud.
Holbæk Sportsby blev også udskudt på
grund af problemer med en underleverandør, og Taastrup Svømmehal blev moderniseret, men måtte lukke igen, da der var
problemer med indeklimaet.
I Vallensbæk Kommune på Københavns
Vestegn ventes en ny svømmehal at åbne
i 2023, men undervejs har det knebet med
at få entreprenører til at byde, så den har
været i flere udbud.
P.t. er der bl.a. en ny svømmehal i Næstved på vej med forventet åbning i august
2024.
I Helsingør lukkes den gamle svømmehal fra 1978 i sommeren 2023 for at blive
renoveret og der suppleres med en ny,
der har første spadestik til november med
forventet åbning i foråret 2024.
n
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Kender du
alle dine fordele
i PFA?
Et stort fællesskab giver mange fordele, og
som kunde i PFA har du flere fordele, end
du måske lige forestiller dig. Du har adgang
til lejeboliger, kollegier til dine børn,
testamenteservice og meget mere.

Læs mere på pfa.dk/flerefordele

Tag en smutvej
- scan koden!

NY E BRA ND REGLER

Nye brandregler
får indflydelse på alle anlæg
Nyt er bl.a. at der skal betales for certificerede rådgivere i flere tilfælde

Tekst & foto Erling Madsen

D

ilemmaet er, at vi ikke har kunnet
få informationer om den nye
regler, der trådte i kraft 1. januar:
Kommunerne peger på beredskaberne og beredskaberne peger på
kommunerne, siger HI’s formand Henrik
Høy-Caspersen.
Og formanden for sammenslutningen
By- og Markedsfester, Otto Skak, fortæller,
at foreningen har forsøgt at få hjælp fra Boligministeriet, kommuner og beredskabet,
men ingen har følt, det var deres ansvar og
har spillet bolden videre:
- Det er en rigtig uheldig situation vi
står i, da en godkendelse af indretning af
festpladserne m.v. er vital for afholdelse af
arrangementerne, siger han og peger på, at
dialog er vejen frem.
Derfor tog HI og By- og Markedsfester
initiativet til et webinar i begyndelsen januar, hvor brandinspektør Michael Eilving
Jensen fra Helsingør Kommunes Beredskab gennemgik de nye regler; regler, som
først lå klar kort før jul og altså ret tæt på
ikrafttrædelsen!
Øgede udgifter for anlæggene
Det handler om brandsyn, som ændres
radikalt – og det får bl.a. indflydelse på alle
idrætsanlæg: Før skete det efter regler i Beredskabsloven – nu suppleres med reglerne
i Bygningsreglementet.
Fra at være en sagsbehandling hos kommunen skal der nu i en række tilfælde kobles en ekstern, certificeret rådgiver på, hvis
opgave det er at sikre, reglerne overholdes,
hvor efter kommunerne godkender uden
den store sagsbehandling
Hvilket formentlig vil betyde færre udgif-

ter til kommunerne, men øgede udgifter for
det enkelte anlæg.

der skal udarbejdes nye, oplyser Michael
Eilving Jensen.

Vil højne brandsikkerheden
Baggrunden for ændringerne er bl.a. brande på plejehjem og hoteller, hvor det viste
sig, at brandsikringen ikke var god nok.
Målet er derfor at højne brandsikkerheden
og skabe ens regler i hele landet.
Ved nybyggeri, tilbygninger og ombygninger, hvor der ændres på de brandmæssige forudsætninger, skal der en byggetilladelse til.
Den certificerede rådgiver - og dem er
der 319 af - skal sikre, at brandreglerne
overholdes – og så giver kommunen byggetilladelsen per automatik. Og der vil være
mulighed for at nogle byggerier tages ud til
kontrol, som det kendes fra mange andre
certificeringsordninger.

Kortvarige ophold med ændring
Det er også fortsat tilladt at lave kortvarige
ophold på op til fem døgn: Eksempelvis til
et idrætsstævne, hvor deltagerne sover i
hallen eller på skolen:
Hér skal faciliteten have en ansvarlig,
som bl.a. sikrer, at der er styr på alarmering,
evakuering og redningsplan. Er der flere
end 150 overnattende, skal der være en
vågen vagt – og kommunen skal adviseres
seneste to uger før.
Tidligere var det beredskabet, som
skulle have anmeldelsen.
Telte skal være certificerede – og ved
nye telte kræves en certificeret rådgiver
involveres.
n

Ny form for brandsyn
Brandinspektørernes rolle ved de fortsatte,
varslede brandsyn, som foretages årligt
eller hvert femte år, ændres dermed:
- Vi har smidt alle vores godkendelsesstempler væk! Vi skal nu kontrollere, vejlede og motivere. Det bliver måske nogle
»flinkere« brandsynsfolk, der kommer
rundt, fortæller Michael Eilving Jensen om
de dialogbaserede brandsyn.
Der skal fortsat hænges skilte op i forsamlingslokaler, biografer, telte m.v., der
benyttes af flere end 150 mennesker.
Disse skilte - pladsfordelingsplanerne angiver de forskellige opstillinger af borde
og stole:
- Alle de »gamle« pladsfordelingsplaner,
som er godkendt, er fortsat godkendte. Der
skal indkøbes en certificeret brandrådgiver,
hvis der skal ændres på de gamle og hvis

- Vi har smidt alle vores godkendelsesstempler væk! Vi skal nu kontrollere, vejlede og motivere. Det bliver måske nogle
»flinkere« brandsynsfolk, der kommer
rundt, fortæller Michael Eilving Jensen
om de dialogbaserede brandsyn.

Her kan du læse mere om reglerne:
https://bygningsreglementet.dk/Tekniske bestemmelser/05/Krav
https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger
https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger/Generel_Brand
Reglerne om midlertidig overnatning er beskrevet i bygningsreglementet (BR18) kapitel 5 og 1, og tilhørende bilag 13.
Find en certificeret rådgiver: https://certificering.tbst.dk
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VAND BEHA ND LING

Det avancerede vandbehandlingsanlæg i Glostrup
findes kun to steder i
sDanmark – og ifølge
driftsleder Michael Simonsen har bassinerne noget
at landets reneste vand.

- Der er ingen 90 graders vinkler længere: Rørene er rundet af – det betyder, at vi har kunnet installere
en mindre hovedpumpe, og dermed sparer energi, fortæller Michael Simonsen.

Tilfælde førte til store
energibesparelser
Glostrup kommune har investeret i nyt vandbehandlingsanlæg: Giver bedre vand, masser af
optimeringer og er betalt tilbage på 10- 12 år. Vi lever jo i en tid med stigende energipriser

Tekst & foto Erling Madsen

D

et startede med en teknikkursus for
medarbejderne under corona-nedlukningerne – og det endte med
et nyt vandbehandlingsanlæg. Og
samtidig optimeres driften, ligesom gæsterne
får endnu bedre vand.
Stedet er svømmehallen i Glostrup Fritidscenter vest for København, hvor filosofien
er, at det duer ikke, at al viden om teknikken
i kælderen ligger i hovedet på en enkelt
medarbejder: Her inddrages livredderne i
arbejdet, så mange har viden om driften – og
forståelse for vigtigheden af, at tingene er i
orden for at give gæsterne gode oplevelser i
vandet.
- Vi allierede os med Teknologisk Institut og
efter den teoretiske del gik vi ned i kælderen.
Hér hørte vi, at en filteranlæg holder cirka
30 år – og kunne se skiltet, som fortalte, at
det var fra 1979! fortæller driftsleder Michael
Simonsen.
Ole Bisted fra Teknologisk Institut kunne
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fortælle, at i værste fald kunne der opstå
pludselige utætheder på filterbeholderne
på grund af tæringer, så bunden falder ud af
filteret – og svømmebadet måtte lukke.
Mange fordele
Teknologisk institut blev bedt om at foretage
en nærmere undersøgelse af filtrene. Det viste
sig at beholdermaterialet var under kraftig
tæring og havde en skønnet restlevetid på
tre-fem år.
Der blev bl.a. lavet boreprøve ned i sandet i
filteret og udfærdiget en tilstandsrapport:
- Man skal ikke bare skifte ud, fordi anlægget er gammelt: Det er en vigtig pointe at få
undersøgt, hvordan det står til, og lave en
rapport, der sandsynliggør og dokumenterer
overfor beslutningstagerne, hvad der skal
gøres, siger Ole Bisted.
Med rapporten i hånden gik Michael Simonsen til Fritids- og kulturudvalget, som
lige havde lukket deadline for administrative
ønsker inden budgetseminar.
Resultatet er blevet et avanceret anlæg,

som er projekteret af Teknologisk Institut og
udført af Dansk Vandteknologi A/S: Det er det
ene af to anlæg i Danmark – og ifølge Michael
Simonsen har svømmehallen nu noget af
landets reneste vand.
Og han fremhæver disse fordele:
•A
 utomatisk, så der ikke sker menneskelige
fejl når ventiler betjenes manuelt
•N
 em og overskuelig betjening på en
touchskærm
•M
 asser af måle- og kontrolpunkter lagt ind
i systemet
•O
 vervågningen gør, at problemer adviseres
via SMS, så de kan tages i opløbet
•R
 ørkonstruktion, som mindsker energiforbruget
• L ogbog kan gå to år tilbage og dermed
samle viden
•D
 er kan natsænkes ganske gevaldigt.
Returskyl ved tryk på to knapper
- Der er meget stor skepsis i branchen over
for automatisering. Men der kan ske mange
menneskelige fejl ved fejlbetjening af ventiler-

VAND BEHA ND LING
- Man skal ikke bare skifte ud, fordi anlægget er gammelt: Det er en vigtig pointe at få undersøgt, hvordan det står til, og lave en rapport, der
sandsynliggør og dokumenterer overfor beslutningstagerne, hvad der
skal gøres, siger Ole Bisted, som i Glostrup Svømmehal fandt tæring, så
bunden kunne være røget ud af filtrene.

Kontroltavlen er særdeles overskuelig: To skærmbilleder og tryk på
knappen Start – så returskylles bassinerne. Medarbejderne kan ikke
lave fejl. Kontroltavlen giver desuden en række overskuelige informationer for hvert bassin eksempelvis pH-værdi, vandtemperatur, udligning
i centimeter, hvor meget vand der er blevet renset – og hvor meget af
det der genbruges. Det er 100 %.

ne. Eksempelvis kan vandet køre den forkerte
vej, så alle bakterierne ledes tilbage i bassinet!, peger Michael Simonsen.
Nu skal en medarbejder gå til kontrolskærmen og vælge, hvilket bassin, der skal returskylles – og så trykke på knappen Start. Der
skal kun bruges to skærmbilleder til opgaven.
Det tager op til 18 minutter at returskylle et 25
meter bassin.
Og ved siden af kontroltavlen hænger et
skema over holdundervisning, så det kan
tjekkes, der ikke er aktiviteter i bassinet.
Kontroltavlen giver en række overskuelige
informationer for hvert bassin eksempelvis
pH-værdi, vandtemperatur, udligning i centimeter, hvor meget vand der er blevet renset
– og hvor meget af det der genbruges. Det er
100 %.
Svømmebadet returskyller én gang om
ugen og bruger 57.500 liter vand per skyl:
En stor del af skyllevandet er genbrugt og
behandlet skyllevand. Hvis ikke alt det brugte
returskyllevand blev genbrugt, så skulle der
købes rent drikkevand, og det betyder en årlig
besparelse på cirka 140.000 kroner.
Sparer klor og opvarmning
I Glostrup var der ingen tvivl om, at det fortsat
skulle være sandfilter, men udover at der tek-

nisk er sket gevaldige fremskridt på de 42 år,
svømmebadet har eksisteret, så er der også
arbejdet med rørføringerne:
- Der er ingen 90 graders vinkler længere:
Rørene er rundet af – det betyder, at vi har
kunnet installere en mindre hovedpumpe, og
dermed sparer energi.
- Vi har også opdaget en besparelse, vi
ikke havde taget højde for: Når vi genbruger
vandet, så sparer vi klor og vi skal ikke varme
iskoldt drikkevand op, så vi sparer også på
energien, siger Michael Simonsen.
Da anlægget kun har kørt kort tid, er der
endnu ikke dokumenterede tal på alle besparelserne, men Michael Simonsen mener, at
investeringen er betalt tilbage på 10-12 år.
Natsænkning til 40 %-effekt
Teknologien gør også, at det er muligt at køre
med natsænkning. Hér kræves en dispensation fra kommunen, som til gengæld krævede
dokumentation for, at det ikke gik ud over
vandkvaliteten:
- Det betyder, at vi kører med en nedsat
pumpeydelse på cirka 60 % af det normale
3.000 timer om året – det gør, at vi venter at
spare 30.-40.000 kroner om året, siger Michael
Simonsen.
Ole Bisted siger supplerende, at tommel-

fingerreglen er, at en sænkning af ydelsen
ned til 60 % gør, at pumpen kun bruger 1/8 af
energien.
Natsænkningen starter en time efter sidste
gæst er oppe, så man effektivt har skimmet
bassinoverfladen – og der køres op på normalt niveau 45 minutter før morgenåbningen.
- Vi bruger manuel bundsugning, og en
sidegevinst er, at når der er ro i vandet, så
er det nemmere at suge op. Vi kalder det
»poleret vand«, vi har i bassinet, siger Michael
Simonsen.
n

Fire bassiner
Glostrup Fritidscenter har et 25
meter bassin med seks baner og
26 grader. der er et børnebassin
på 6x12,5 meter og 33,5 grader. Et
babybassin på 4x6 meter og 33,5
grader. Et varmtvandsbassin på 8x8
meter og 33,5 grader.
Desuden er der en 92 meter lang
rutsjebane og et legeland.
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IDR ÆTS BYGGERI: S PENT RUP

En del af projektgruppens ti medlemmer bag det nye byggeri på dét, der engang var tennisbaner, men frem overskal være et aktivitetsområde: Leif Andersen, HI's Videncenter om Idrætsbyggeri, Ewa Skifter, Lokalrådet for Spentrupområdet, Anders Rousing, formand for Spentruphallerne og projektgruppen, Lars Juul Jespersen, aktivitetskoordinator i Randers Kommune, og Lars Meier, næstformand i Spentrup IF.

Ønsket om et større fitnesslokale
fører til nytænkning af idrætshallerne
og måske byggeri af almene boliger
Spentruphallerne i Randers Kommune går en ny tid i møde
som landsbyens moderne forsamlingshus

Tekst & foto Erling Madsen

D

et startede med at fitness havde
brug for mere plads - og det har
taget otte år, men nu er det et helt
nyt projekt, som er på trapperne.
Et projekt, det genrejser forsamlingshuset med Spentruphallerne som omdrejningspunkt.

Men det er også et projekt, der skaber nyt
sammenhold i byen, får idrætsforeningen
til at nyvurdere sine tilbud - og går det som
planlagt, så betyder det også nytænkning i
form af almene boliger ved idrætshallen.
Og summen af det hele: byens borgere
skal have attraktive tilbud og mulighed for
at mødes på tværs af interesser, køn og
alder.

Projektet samler byen
Med HI’s Videncenter for Idrætsbyggeri som
fødselshjælper har projektet i dén grad
været med til at samle byen om projektet:
Lokalrådet, idrætsforeningen og kommunen samarbejder om det moderne
forsamlingshus, som både skal glæde byens indbyggere og samtidig være med til at
trække nye til.

Bliver et forsamlingshus
Randers Kommune har 98.000 indbyggere, hvor de 63.000
bor i og omkring Randers. Tre større byer - herunder Spentrup i den nordvestlige del med 2.800 indbyggere - er centerby: dvs. at der er flere end 2.000 indbyggere, og bl.a. skole,
idrætshal og indkøbsmulighed.
Derudover er der 90 landsbyer i kommunen.
Spentruphallerne består af to traditionelle 20x40 meter
haller, et mindre fitnesslokale og en café.
Hallerne er fra 1988 og 2008, og de lokale siger selv, at det
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ikke er et arkitektonisk mesterværk. Derfor vil de bygge om
på facaden og dermed ændre udtrykker til et mere indbydende, de vil omdanne den ene hal til primært fitnesscenter
og så vil de bygge cafeen om, så den bliver attraktiv at slå sig
ned i samt også kan bruges som forsamlingshus inklusive
familiefester, banko og foredrag.
Arkitektfirmaet Nord har omsat ideerne til et projekt.
Du kan læse mere her:
https://spentruphallerne.wpcomstaging.com

IDR ÆTS BYGGERI: S PENT RUP

Udeområdet appellerer til organiseret og uorganiseret idræt – bagest de nye padelbaner.
(Illustration: Arkitektfirmaet Nord).

Caféområdet, som også skal bruges til familiefester. (Illustration: Arkitektfirmaet Nord).
»Fællesskaber og mødesteder i Spentrup« er overskriften på Projekt Forhallen
med denne vision:
• At være byens primære mødested for
unge og ældre omkring motion, kultur
og sundhed
• At etablere indendørs og udendørs
områder til mødesteder, fællesområder
og til afholdelse af sociale aktiviteter/
fester
• At skabe liv og aktiviteter i Spentrup
• At skabe rammerne for de efterspurgte
idrætsaktiviteter og dermed fremtidssikre de eksisterende idrætsfaciliteter
• At gøre Spentrup attraktiv for nye potentielle tilflyttere
• At medvirke til at fastholde Spentrup
som centerby i Randers Kommune.
Ønsker en halinspektør
Ved sidst kommunesammenlægning overtog Randers Kommune nogle kommunale
haller, bl.a. Spentruphallerne, og for at give
større lokal frihed og øget fleksibilitet, omdannes hallen til en selvejende institution,
som er det normale i kommunen.
Et lokalt ønske er også, at der ansættes
en leder af hallen: Det er mange år siden,
der har været en halinspektør, men den
kommunale hal har en medarbejder med
ansvaret for fire haller.
Hallerne nytænkes
De to traditionelle idrætshaller nytænkes:
De 300 fitness-medlemmer holder i
dag til i et mindre lokale, men da der ikke
længere er brug for to haller til badminton
og håndbold, inddrages den ene og en del

af den bygges om til et stort fitnesscenter
med bl.a. spinninglokale, crossfitrum,
yogalokale, hop dig glad og zumba.
Fra at være gemt væk bagest i bygningen
kommer fitness frem i lyset og kan ses fra
café- og ankomstområdet.
Den anden hal skal stadig have plads til
badminton og håndbold, men ombygges
til en bevægelseshal, hvor det traditionelle
»boldspiludtryk« ændres til en multihal
med springgrav, mobil ribbe, bomme og
tove, klatrevæg og en motoriktrappe og
plads til genoptræning og nye idrætter.
Spentrup IF med 1.000 medlemmer
melder om succes med fitness, fremgang i
gymnastik, stabilitet i fodbold og badminton, men stor tilbagegang for håndbold.
Forventningen er, at de nye faciliteter
tiltrækker endnu flere medlemmer:
- Vi skal have trivsel og glæde ind i huset! siger næstformanden Lars Meier, som
mener, at huset bliver så attraktivt, at også
de, der i dag ikke er medlemmer af idrætsforeningen, vil bruge det.
Lars Meier peger også på, at samfundsudviklingen og de nye faciliteter gør, at der
er brug for at idrætsforeningen bryder med
vanerne og tænker anderledes for at være
attraktiv.
Nyt udendørs samlingspunkt
Udendørs er nogle tidligere tennisbaner
groet til og dette område omdannes til
et trailcenter: Dette samlingspunkt får to
padelbaner, petanquebane, legeplads, bålplads, et sted til at spise madpakker under
tag, og så skal det være informationstavler
om hvad der sker i byen.

Lars Meier i fitnesslokalet, der er gemt
væk og for lille til de 300 medlemmer. Nu
indrettes en del af dem ene idrætshal til
fitnesscenter med masser af aktivitetsmuligheder.
Stedet skal også være start og mål for
uorganiseret idræt, hvor der løbes og
cykles - her kan de få luft i cyklen, vand i
flasken og strøm til el-bilen.
Blicherskolen med 550 elever til og med
9. klasse ligger 100 meter væk og bruger i
dag hallerne i dagtimerne på hverdage, og
næstformand i Spentrup IF, Lars Meier, siger,
at en dialog med skolen skal gøre, at det
hele ses på en ny måde med nye muligheder, så der altid er aktivitet i lokalerne.
n

Koster 13 millioner
kroner
Sådan ser økonomien ud for projektet til 13 millioner kroner ud:
Egenkapital: 800.000 kr.
Værdi af frivilligt arbejde: 100.000
kr.
Indsamling: 1,5 millioner kr.
Fonde 4,2 millioner kr.
Randers Kommune: 2,2 millioner
kr.
Lån: 4,2 millioner kr.
45 frivillige har meldt sig til at stemme dørklokker for at indsamle penge fra indbyggerne og der arbejdes
også på at skaffe fondsmidler
Tidshorisonten er, at der i år
kommer styr på de sidste penge og
projektet startes, så der engang i
slutningen af 2023 kan sættes en
spade i jorden.
Sideløbende arbejdes med projektet om almene boliger.
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H I'S VIDE NCENT ER FOR ID RÆTS BYGGERI
- Jeg kender kvadratmeterpriserne, og
jeg ved, hvad tingene koster. Jeg leverer
også materiale og ideer til en fundraising-strategi, og jeg kan hjælpe med at
lave et driftsbudget, som viser hele det
politiske system, at der er styr på økonomien i projektet. De er den type opgaver,
der kan være en stor udfordring at håndtere, hvis man står alene med opgaven
uden at have prøvet det før, siger Leif
Andersen om nogle af de ting, han kan
tilføre et projekt.

HI’s Videncenter for Idrætsanlæg
fik projektet tilbage på sporet
De ekstra, nye øjne kan tilføre nytænkning og komme med erfaring
Tekst & foto Erling Madsen

S

pentruphallernes projekt har mange elementer, som andre vil nikke
genkendende til: Det har været
undervejs i mange år og været ved
at kæntre, men kom tilbage på sporet.
Dét, der fik det bragt videre, var at Leif
Andersen fra HI’s Videncenter for Idrætsanlæg blev koblet på i 2019 – fem år efter
starten og et projekt, som Randers Kommune vendte tommelen ned ad for:
- Vi fik revideret projektet, der kom en
anden arkitekt på – og vi søgte hos kommunen og fik 2,5 millioner kroner, fortæller
Anders Rousing, der er formand for hallerne og for arbejdsgruppen.
Erfarne folk med friske øjne
Videncenter for Idrætsanlæg blev etableret

i 2012 og er bygget op omkring et rådgiverforum og et netværk af idrætsledere. Formålet er at udnytte de mange ressourcer og
kompetencer, der ligger blandt HI’s mange
medlemmer og samarbejdspartnere.
Essensen er, at HI har samlet erfarne folk
med erfaring fra branchen og de kan komme med friske øjne og se på ønskerne samt
tilføre visioner og nytænkning.
Udover at Leif Andersen fik sat skub i
projektet, kom han også med ideen om at
bygge boliger i næste omgang.
Han har en fortid i entreprenørbranchen
og som halinspektør i 14 år:
- Jeg kender kvadratmeterpriserne, og
jeg ved, hvad tingene koster. Jeg leverer
også materiale og ideer til en fundraising-strategi, og jeg kan hjælpe med at
lave et driftsbudget, som viser hele det politiske system, at der er styr på økonomien i

projektet. De er den type opgaver, der kan
være en stor udfordring at håndtere, hvis
man står alene med opgaven uden at have
prøvet det før, siger han.
Dialogen er i fokus
Det handler ikke om at møde op med et
færdigt projekt, som skal godkendes: dialogen er i fokus, så det sikres, at de lokale
ønsker tilgodeses bedst muligt. Og erfaringen viser, at de ekstra øjne udefra ofte kan
tilføre elementer, som der lokalt ikke var
tænkt på.
Der er heller ikke begrænsninger på
opgaven: Små, specifikke opgaver, store
udvidelser og nybyggeri er på repertoiret,
ligesom der kan hjælpes med driftsplaner
og organisation.
Ejerskabet er også uden betydning: Selvejende og kommunale haller kan få hjælp. n

Dette hjælpes der med
Videncenter for Idrætsanlæg tager et
honorar for hjælpen, og nogle af de ting,
der typisk indgår er disse:
• Grøn og bæredygtig drift
• rådgivning og udarbejdelse af visionsbeskrivelse
• bistand ved skitseprojektering
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• kvalitetssikring af skitseprojekt
• udarbejdelse af projektets økonomi
(anlægsbudget, finansieringsplan og
driftsbudgetter)
• medvirke ved fremlæggelser af udviklingsplan for det politiske system og
interessenter

• rådgivning inden for og udførelse af fundraising og fremskaffelse af egenkapital
• deltagelse i Brugergruppens møder
efter aftale
• tovholder i den proces der er nødvendig
for opnåelse af hallens visioner for et nyt
og udbygget Idrætscenter.

IDR ÆTSBYGGERI: A KT IV EBOLIGER

TEMA: KUNSTGRÆS

Et lille udsnit af det grønne område overfor Spentruphallerne: Næste skridt er en idé om at et boligselskab hér bygger
almene boliger, som kobles sammen med de nye sportsfaciliteter.

Når boliger og idrætsfaciliteter
går sammen
AktiveBoliger er et nyt koncept for almene boliger, som gør en masse muligt
Tekst & foto Erling Madsen

A

ktiveBoliger er et begreb, som
godt kan sprede sig til flere steder
i landet. I første omgang er det en
plan, som kan blive til virkelighed
i Spentrup, når de nye idrætsfaciliteter er
færdige:
HI’s Videncenter for Idrætsbyggeri har
fået ideen og koblet boligselskab, arkitekter
og Spentruphallerne sammen.
HI har kontakt til et almennyttigt boligselskab, som godt kan se en idé i, at bygge
AktiveBoliger, som tegnes af Arkitektfirmaet
Nord fra Aalborg, og Spentruphallerne ser
det også som en ting, der gør byen attraktiv
at slå sig ned i plus at det kan give øget
aktivitet i faciliteterne.

Halinspektør i ny rolle
AktiveBoliger er et koncept, hvor generationerne samles på tværs af alder i et aktivt og
sundt liv. Mange steder i landet gentænkes
idrætsfaciliteterne, så de bliver et samlingspunkt i lokalsamfundet:
»Det betyder, at idrætsbyggeriet udover
at danne rammer for idrætsudøvelse
også bliver samlings- og mødested i bred
forstand. Det mødested kan AktiveBoliger
styrke.«, hedder det i en beskrivelse af projektet.
Ideen er, at der er let adgang til idrætsfaciliteter og at eksempelvis café og friarealer
også kan bruges af beboerne:
»I driftsfasen kan boligbyggeriet bidrage
til en fælles ejendomsdrift, der kan indgå
i halinspektørfunktionen og således give

bedre grundlag for udfyldelse af halinspektørstillinger.«, lyder det i beskrivelsen.
Kan finansiere renovering
Der peges også på, at boligerne kan tiltrække folk, som gerne vil give en hånd med
som frivillige – og så skal de blot gå få meter uden for døren for at kunne dyrke idræt
og møde andre mennesker.
Det nævnes også, at mange haller trænger til vedligeholdelse og renovering, så de
passer til nutidens behov – og da de ofte
har store, ubenyttede arealer, kan boligbyggeri være med til at finansiere det.
Bæredygtighed er en rød tråd i AktiveBoliger; både når det handler om miljø,
teknik, proces, økonomi og social bæredygtighed.
n
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IDRÆTS BYGGERI: LOA

Søndermarkskolen på Frederiksberg ved København har én af landets 1.800 gymnastiksale; designet i 1880’erne. Derfor er der brug
for nytænkning - aktuelt med 2,6 millioner kroner fra LOA og fem millioner kroner fra Frederiksberg Kommune. Idrættens faglokale
skal have nyt liv under overskriften »Gamle gymnastiksale – nye muligheder«, som laves i et partnerskab med LOA, Dansk Skoleidræt og DIF. Gymnastiksale skal ikke »kun« være for skoleeleverne, men være et uformelt mødested for de, der ikke er vant til at
trække i idrætstøjet, og et mødested for lokalsamfundet. (Illustration: Atelier for Arkitektur/LOA).

SPORTSSERVICE.DK
•
•
•
•

AFSLIBNING
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 · Ødumvej 5, Selling · 8370 Hadsten · Tlf. 86163688 ·
ordre@ag-sportsservice.dk www.ag-sportsservice.dk
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IDRÆTS BYGGERI: LOA

Udvikler og rådgiver
om byggeri

Streetmekka Aalborg er et eksempel på, at en tidligere industribygning på 2.540 m2
kan omdannes til et brugerhus med mange aktiviteter. Aalborg Kommune er bygherre
og LOA støtter med to millioner kroner af byggesummens 24,4 millioner kroner. Dans,
street-art, parkour, bouldering, street-basket og street-fodbold rykker ind fra gaden.
Men ikke kun børn og unge er målgruppen. Det skal også være et samlingspunkt for
beboere og foreninger, som led i en ny bydel. Intentionen er at bygningen skal skabe
nye fællesskaber. (Illustration: JAJA architects).

Lokale og Anlægsfondens formål er
at udvikle og rådgive om byggeri til
idræt, kultur og friluftsliv. Essensen
er, at der skal nytænkes, så et en
traditionel 20x40 idrætshal eller en
svømmehal med otte baner er uden
for repertoiret.
Lokale og Anlægsfonden er en
selvejende institution under Kulturministeriet med en egenkapital på
140 millioner kroner.
Den blev stiftet i 1994, da et politisk forlig i Folketinget pålagde
Danmarks Idræts-Forbund, DGI,
Dansk Firmaidrætsforbund og
Dansk Ungdoms Fællesråd at skyde
penge ind. Med penge fra Danske
Spil, tipsmidler, uddeles årligt 80-90
millioner kroner til projekter.
https://www.loa-fonden.dk

Katalysatoren, som sætter
skub i nytænkning
Lokale og Anlægsfonden støtter årligt med op mod 90 millioner kroner:
- Vi stiller krav om nytænkning og vil ikke støtte »mere af det samme«, siger direktør Jon Gerner

Af Erling Madsen

skifte til andre aktiviteter.

drætshaller er grundlæggende bygget
til kampaktiviteter. Dét gik man ikke på
kompromis med i 1960’erne og 70’erne.
Men i dag er det i højere grad motionsidrætterne, der drager. Idrætshallen
på 20x40 meter var tænkt som det lokale
mødested, men det egner den sig dårligt
til. Vi har andre idrætsvaner og andre krav
i dag, siger Jon Gerner, direktør i Lokale og
Anlægsfonden, LOA.
Det afspejles også i de henvendelser, LOA
får: Forsamlingshuset genopfindes mange
steder, og der er et ønske om at få flere aktører ind – også uden for foreningsidrætten.
- Jeg synes også, vi igen ser en lyst til
fællesskab og samvær, siger Jon Gerner.
Han mener også at kunne se en tendens
i, at mange aktive ser fællesskabet som det
vigtigste, og derfor godt kan »træde ind«
via en aktivitet, og så undervejs få lyst til at

Viden og rådgivning efterspurgt
Jon Gerner er relativ ny i LOA, og det har
overrasket ham glædeligt, hvor stor en interesse der er fra ind- og udland for at trække
på LOA’s viden:
- Pengene er selvfølgelig en væsentlig
indgang, men henvendelserne er lige så
meget for at få viden og rådgivning.
At LOA vil se nye løsninger, kan af nogle
opfattes som en »besværlig« attitude:
- Men man må godt gøre sig lidt umage
for at få penge: Vi stiller krav om nytænkning og vil ikke støtte »mere af det samme«,
siger Jon Gerner.
Heldigvis kan han notere, at ikke mindst
kommunerne, som er en typisk samarbejdspartner, i højere og højere grad er
parate til at tænke anderledes, bl.a. for at få
inddraget flere brugergrupper.

I

Genopfinder gymnastiksalen
Jon Gerner nævner også, at det ikke kun
handler om at udvikle noget helt nyt, men
også om at nytænke kendte ting. Forsamlingshuset er et punkt, et andet er de mange gymnastiksale.
Senest har LOA sidste efterår vakt opmærksomhed på en stor idrætskonference
i Köln i Tyskland med fem gymnastiksale,
som bliver gentænkt til nutidens behov.
Den danske facilitetsudviklingsmodel
med brugerinddragelse og højt lokalt engagement vækker opmærksomhed rundt om
i verden:
- Vi udvikler idrætsfaciliteter med høj
funktionalitet og arkitektonisk kvalitet. Ofte
i tæt dialog med frivillige, foreninger og andre brugere – og ikke mindst kommunerne.
Og i snart 28 år har LOA spillet en vigtig
rolle som katalysatoren, der sætter skub i
nytænkningen.
n

#276

IDRÆT · KULTUR · FRITID

17

U RIMELIGE REGLER

Byfester – et uddøende begreb? - Skrækscenariet er, at hvis vi ikke gør det meget lettere for de frivillige foreningsfolk, bliver der kun de
store, professionelle arrangører tilbage, og dermed lukker vi ned for arrangementer i de små og mellemstore samfund, siger Otto Skak.

Én fest – én ansøgning!
I dag kan en byfest eller et kræmmermarked kræve op til 45 ansøgninger hos
forskellige myndigheder, der ikke taler sammen
Tekst & foto Erling Madsen

V

i har konstateret, at der skal
indsendes et sted mellem 20 og
45 ansøgninger, inden et arrangement som en byfest, havnefest
eller et kræmmermarked kan holdes!
Sådan siger Otto Skak, der er formand
for sammenslutningen By- og Markedsfester, som sammen med Brancheforeningen
for Danske Festudlejere har forsøgt at gøre
ansøgningsprocessen væsentlig nemmere
og smidigere for festarrangørerne.
Foreløbig uden held. Og de to har derfor
taget fat i Folketinget for at få hjælp:
- Det er et voldsomt antal, når man
henser til at det typisk er frivillige foreningsledere der står bag langt hovedparten af
de tusindvis af arrangementer, der holdes
over hele landet. De lader sig ikke vælge for
at skulle bruge 14 dages ferie for at skrive
ansøgninger!
Kommuner lukker øjnene
I Sønderjylland er der med Haderslev Kommune som tovholder udviklet et IT-system,
som fungerer godt, men det omfatter kun
politi, kommune og beredskab. Her ville
det være fornuftigt også at have de øvrige
myndigheder med.
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Mange af myndighederne kræver de
samme informationer – ligesom der nogle
gange er specielle ønsker:
Arbejdstilsynet skal eksempelvis informeres om, hvor mange medarbejdere/
frivillige, der forventes at blive beskæftiget
med arbejdet.
Kommunernes Landsforening er også
kontaktet med henblik på at udvikle et
IT-system med alle myndigheder:
- Indtil videre har der ikke været tilstrækkelig stor kommunal opbakning til systemet, specielt har opbakningen manglet fra
de store kommuner, siger Otto Skak.
Han tilføjer, at begrundelsen er, at kommunerne mener deres egne systemer er
gode nok og de har ikke ressourcer til at
skulle implementere et nyt system.
Otto Skak fortæller, at tilbagemeldingerne rundt om i landet viser, at nogle kommuner har det fint med, at der ikke søges,
da de så slipper for at skulle sagsbehandle,
mens andre kommuner bruger væsentlige
medarbejderressourcer på at få ansøgningerne ind og hjælpe foreninger og arrangører med at få formalia på plads.
Skrækscenariet: Kun for
de få professionelle
Otto Skak siger, at under COVID19 er mange

frivillige faldet fra, bl.a. fordi de er trætte af
det offentlige bureaukrati:
- Skrækscenariet er, at hvis vi ikke gør det
meget lettere for de frivillige foreningsfolk,
bliver der kun de store, professionelle arrangører tilbage, og dermed lukker vi ned
for arrangementer i de små og mellemstore
samfund.
For mange foreninger er det svært at
overskue, hvor de skal søge – og det kan
også være svært for myndighederne!
- Vi har bl.a. et eksempel på en byfest,
der har søgt politiet om lov til at holde et
offentligt bankospil – og fået tilladelse til
det. Det gik fint nogle år, men pludselig et
år, fandt spillemyndigheden ud af, at de
skulle have ansøgningen.
Hvis der laves et fælles IT-system, så
fjernes tvivlen, det gøres mere overskueligt
og der spares tid på sagsbehandlingen.
Svenning Kjær Pedersen, der er formand
for Brancheforeningen Danske Teltudlejere,
siger, at det koster en masse penge med
alle de ansøgninger og certificeringer:
- Det er kun papir, det handler om. Noget
som embedsmændene i de offentlige myndigheder skal have på plads, for at de har
deres bord rent. Det er kun i yderst sjældne
tilfælde, at der bliver fulgt op på tingene,
når først festerne er i gang.
n

U RIMELIGE REGLER

Så meget skal der søges om ved en typisk byfest!

xxx

• Tilladelse til at gøre brug af den kommu- • Kørsel med børnetog.
• Orientering til Fødevarestyrelsen om salg
nale jord, som byfesten afholdes på.
xxx af fødevarer.
• Tilladelse til opstilling af tivoli.
• Afvikling af boksekamp.
• Tilladelse til øget åbningstid for tivoliet
• Tilladelse til at hejse det svenske flag.
efter kl. 24.00.
• Salg af brugte genstande (Loppemarke• Tilladelse til opstilling af hoppeborg.
• Lejlighedsbevilling til idrætsforeningen til det).
• Musik i gaderne.
salg af spiritus.
• Tilladelse til lotteri under kr. 20.000.
• Tilladelse til musik og dans i teltet.
Af xxx
• Godkendte kontrollører med autorisation • Afvikling af børnedyrskue.
• Karateopvisning.
til teltfesten.
xxx
• Børns arbejde, unge under 13 år.
• Idrætskontrollører med idrætskontrol-n
• Optog med personbefordring.
lørkort fra politiet til opsyn ved fodbold• Cykelløb.
kampen.
• Afspærring af gader/vejkryds ved såvel
• Tilladelse til indretning af P-plads hos
cykelløb som motionsløb hos politiet.
den, der
• Afspærring af gader/vejkryds ved såvel
ejer jorden.
cykelløb som motionsløb hos kommu• Tilladelse fra kommunen til etablering af
nen.
P-pladsen.
• Optog med garde + personbefordring på
• Tilladelse fra politiet til etablering af
ladbiler.
P-pladsen.
• Bilboksning.
• Tilladelse til afvikling af gade- og firma• Festfyrværkeri.
fodboldturneringen.
• Skud med kanon.
• Afvikling af striptease.
• Tilladelse hvis der sendes flere end 50
• Spillestyrelsen til afholdelse af lotteri.

heliumballoner til vejr.
• Et orkester der spiller i gaden.
Hvad skal der laves
• Tegning over P-plads med anvisning af
ind- og udkørsel.
• Beskrivelse af skiltning ved P-pladsen.
• Registrering af præmier på over 200
kr. og betaling af en præmieafgift på
17,5 % af merværdien.
• Sikkerhed og sikkerhedsplaner (risikovurdering og beredskabsplaner).
• Kontakt til den kommunale miljøafdeling for oplysning af støj ved musik
og bilboksning.
Her skal søges/adviseres
• Kommunen
• Politi
• Beredskabet
• Arbejdstilsynet
• Spillemyndigheden
• Skat
• Fødevarestyrelsen
• Regionens præhospital
• Koda/Gramex
• Forsikring.

Vi tager slæbet
for sporten..!

Mange års erfaring

- er Deres garanti for håndværksmæssigt, korrekt udført arbejde.

Vi er problemløsere

Har De et gulvproblem?
Spørg os - vi løser alle opgaver.

Vi kommer overalt

Vi er altid parate! Intet er for stort
- intet er for småt!

Reperation

LAK

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

I

T
GARAN
xxx

Tlf.: 75 15 79 00

5ÅR

sportslakering@ytzen.dk
www.ytzengulvservice.dk

SPORTSGULVE • AFSLIBNING OG LAKERING • OPSTREGNING AF BANER
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LANDET
RUNDT

IDR ÆTSBYGGERI LA ND ET RUNDT

Skanderborg: Trailcenter – et nyt begreb
Trailcenter er et nyt begreb inden for idrætsbyggeri: Lokale og
Anlægsfonden og DIF har udviklet faciliteterne til outdooridræt:
en kombination af klubhus, depot og mødested i naturen tæt på
skov, vand, stier og ruter.
Skanderborg har fået ét ved Anebjerg Skov med naturoplevelsen i centrum. Sammen med brugerne har Skanderborg Kommune og CUBO Arkitekter udformet lokaliteten, der indendørs
har et træningsområde med gummigulv og loftsophæng. Der er
opholdslokale, toiletter, depot, værksted og udendørs bl.a. en
MTB-startrampe. Ude er der også MTB-teknikbane, pumpested og
områder til udetræning og forhindringsløb.
LOA har bidraget med 2,4 millioner af de 7,3 millioner kroner.
Foreløbig er der trailcentre på vej i Skanderborg, Kolding, Svendborg, Silkeborg og på Bornholm.
n
Trailcentret i
Skanderborg
med MTB-startrampe tv.
(Illustration:
CUBO Arkitekter).
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FREDERIKSSUND:
PRIVAT PADELCENTER TIL
14 MILLIONER KRONER
Padelbaner og -haller indtager førstepladsen, når
det gælder idrætsbyggeri det sidste par år. Senest
var der i januar rejsegilde på en hal på 1.900 m2 til
14 millioner kroner i Frederikssund.
De seks baner indvies lørdag 9. april, og Allan Kristiansen fra Furesø Invest Ejendomme er blandt de
fire private investorer.
- Vi vil drive hallen, så alle kan bruge den, siger
han til Frederiksborg Amts Avis, og føjer til, at et
eventrum skal gøre det muligt for firmaer og selskaber at booke baner og lave arrangementer.
Daværende borgmester John Schmidt Andersen
sagde i oktober til Frederiksborg Amts Avis, at det
var drøftet, om hallen skulle ligge i Idrætsbyen,
men valget blev industrikvarteret:
- Den kan ikke bruges til andet
sport. Og hvad nu, hvis interessen for sporten er dalet om en
række år. Hvad skulle der så ske
med hallen i Idrætsbyen?
n

GR EEN S PORT FACILIT Y

Green Sport Facility’s ERFA-møde sidste år i Maribo var en succes, så i år bliver det også et miks af besøg i virkeligheden og teori.

Stor tilstrømning til certificering
Årsmålet allerede nået inden året startede
Tekst & foto Erling Madsen

M

ere end nogensinde er den
grønne tankegang i fokus – ja
selv dronning Margrethe havde
den grønne omstilling med i sin
nytårstale i år!
Tendensen ses også i mange kommuner,
hvor de mange smukke ord om at arbejde
efter FN’s 17 Verdensmål, i højere og højere
grad omsættes til handlinger.
Dét ser HI også i Green Sport Facility,
som med mange år på bagen er godt rustet
til at hjælpe med at opfylde målene:
- Vi havde en målsætning om at certificere et nyt sted hver måned – men allerede
inden året startede, er vi oppe på 17 – og
forventer, at endnu flere kommer til, fortæller Michael Simonsen, som sammen
med Heidi Taeger Mortensen arbejder med
styringen af GSF-arbejdet.
Flere steder benyttes den relative nye
kommuneordning, hvor der laves et samlet
aftale for alle en kommunes anlæg frem for

aftaler anlæg for anlæg.
Med udgangen af 2021 var 92 anlæg
GSF-certificeret; en ordning, som HI laver i
samarbejde med HORESTA, der repræsenterer hoteller og restauranter og lancerede
Green Key, som er udgangspunktet for
GSF-certificeringen.
Flere ERFA-møder
HI har da også en håndfuld arrangementer
på tegnebrættet i årets løb, som giver dig
inspiration til selv at gøre noget:
Det nye drikkevandsdirektiv, som vi
omtalte i sidste nummer og også i dette
nummer, er på programmet sammen med
en gennemgang af det nye, supereffektive
vandbehandlingsanlæg i Glostrup Fritidscenter (se side 10-11).
Dette ERFA-møde vil finde sted i løbet af
foråret i Glostrup Fritidscenter.
Affaldssortering i fokus
De 17 Verdensmål vil ikke være relevante
for alle, men med et slag på tasken mener

Michael Simonsen, at det mange steder vil
være klogt at fokusere på fire af dem:
- Man skal tage dem, der giver mening på
anlægget. Og så koncentrere sig om dem i
første omgang, råder Michael Simonsen.
En udløber af Verdensmålene er også en
øget sortering af affald; noget som primært
betyder nye vaner i husstandene, men der
vil også være relevante ting for idrætsanlæg.
Derfor arbejdes på et arrangement
med deltagelse af repræsentanter for et
forbrændingsanlæg og for forsyningsselskaber.
Teori og virkelighed mikses
Efterårets populære ERFA-møde på Møn
og Lolland bliver fulgt op med et lignende
arrangement, hvor der besøges anlæg, som
kan supplere de teoretiske indlæg og på
den måde yderligere inspirere deltagerne.
Det planlægges til at være to dage i uge
44, hvor oktober bliver til november.
n
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BR ANCHEUD ST ILLINGEN

- Vi oplevede en god energi, og er glade for, at der kommer nye målgrupper med, bemærkede Stefan Solberg fra A-Sport
om Idrættens Branchedage.

HI lytter til ønskerne, så branche
udstillingen kan blive endnu bedre
Mere plads, flere udstillere, flere gæster, øget samarbejde og bedre cirkulation
er nogle af de ting, der arbejdes med

Tekst & foto Erling Madsen

H

I har lyttet til udstillernes tilbagemeldinger – og dialogen på mødet 11. januar i Vejen Idrætscenter
og via web gav yderligere input:
- Næste gang udvides betragteligt og vi
har lyttet til bl.a. Stefan Solberg fra A-Sport,
som har foreslået, at vi går sammen med
andre, sagde HI’s formand Henrik Høy-Caspersen på mødet, som både var fysisk i
Vejen og som et webinar.
Cirkulationen øges
Kurt Kristiansen, Best-AV, nævnte at rammerne og beliggenheden i Vejen er god,
men han syntes ikke, nok gæster nåede
frem til det nederste afsnit.
Dét er HI opmærksom på, og der vil blive
indrettet Speakers Corner rundt om på udstillingen, hvor der løbende kommer korte
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spotindlæg, der også gerne skulle trække
gæster til. Det er med til at gøre udstillingen
endnu mere levende.
Udstillingen, som sidste år samlede
omkring 100 aktører, udvides med endnu
en hal på 1.000 m2, så der er plads til endnu
flere udstillere. Sidste gang måtte udstillingsansvarlig Anita Bjerring Rasmussen
sige nej til ti udstillere, fordi der ikke var
plads.
Diana Torkelund fra Krüger Aquacare
nævnte, at udleveringen af præmier til
Tombolaen var for langstrakt og hun foreslog, at præmierne hentes på standende,
så gæsterne på den måde kommer rundt.
Dette forslag indgår også i det videre
arbejde.
Flere besøgende
Et klart ønske fra flere udstillere var at de
besøgende registreres, så de kan kontaktes,

og at besøgstallet øges.
Begge dele er HI i gang med, og formanden pegede på, at konferencen gerne skal
få flere til at ville tage af sted, ligesom det
også burde være en så attraktiv udstilling,
at flere fra hvert anlæg tager afsted sammen. Sideeffekten er den sociale gevinst.
- Vi oplevede en god energi, og er glade
for, at der kommer nye målgrupper med,
bemærkede Stefan Solberg.
Simon Jakobsen fra TRESS syntes skiftet
til Vejen Idrætscenter absolut er et plus:
- Men det var Tordenskjolds Soldater! Det
er de samme, vi taler med hvert år. Vi synes
det nye set-up er super og vi bakker op som
altid – men der skal komme flere deltagere.
Allan Nørgaard fra ABILICA kom med et
forslag til at få flere med:
- Kontakt fem af de, der ikke kom for at
høre, hvad der skal til for at de kommer.
Dette forslag vil også blive fulgt op.

IDR ÆTT ENS BRA NCHEDAGE
Flere deltagere i mødet frygtede, at dét at
konferencen også fortsætter tirsdag formiddag, hvor udstillingen åbner, og det vil gå ud
over besøgstallet.
Men Henrik H. Brandt lovede, at der ville
blive arbejdet på, at flere elementer ville
stoppe tidligt på formiddagen.
Endelig vil der erfaringsmæssigt være en
del, som »kun« kommer for udstillingen og
de kommer typisk fra åbningen – Henrik
Høy-Caspersen nævnte, at udfordringen
snarere er, at få besøgende til udstillingen
om eftermiddagen. Så dét ligger HI stærkt på
sinde at få liv i den hele dagen.
Svømmebade, overnatning
og messetilbud
Flere udstillere og gæster har også peget
på, at de gerne ser, at også leverandører til
svømmehaller kommer med i højere grad.
Også dette ønsker arbejdes der videre med.
Der kom, som omtalt i sidste nummer af
bladet, kritik af et af overnatningsstederne,
og det fører til, at der i år kun bliver hotelværelser. Det betyder, at hoteller i Kolding
inddrages og at der sættes masser af busafgange ind mellem Kolding og Vejen.
Flere besøgende efterlyste nogle flere
messetilbud, og derfor overvejer HI at opfordre udstillerne til at indsende dem, så de
kan blive distribueret på forhånd.
n

Simon Jakobsen fra TRESS syntes skiftet til Vejen Idrætscenter absolut er et plus:
- Men det var Tordenskjolds Soldater! Det er de samme, vi taler med hvert år.
Vi synes det nye set-up er super og vi bakker op som altid – men der skal komme
flere deltagere. HI’s formand Henrik Høy-Caspersen lytter.

Diana Torkelund fra Krüger Aquacare nævnte, at udleveringen af præmier til Tombolaen var for langstrakt og hun foreslog,
at præmierne skulle hentes på standende, så gæsterne på den måde kom rundt. Dette forslag indgår også i det videre arbejde.

#276

IDRÆT · KULTUR · FRITID

23

ANNONCE

Gør jeres
idrætsanlæg røgfrit
De nyeste generationer er vokset op med, at vi ikke ryger indendørs.
Til gengæld er rygning til en vis grad flyttet udendørs, og derfor
møder vores børn og unge ofte rygning i forbindelse med deres
fritidsaktiviteter. Det billede er dog ved at vende nu, hvor flere haller
og idrætsanlæg gør matriklen røgfri både indenfor og udendørs.

Som halinspektør kan du være med til at forebygge, at børn
og unge begynder at ryge i deres fritid ved at gøre idrætsanlægget røgfrit. Et røgfrit idrætsanlæg betyder, at brugere og
ansatte af idrætsanlægget ikke ryger hverken udendørs eller
indendørs på hele matriklen på alle tidspunkter. Det gælder
idrætsfaciliteterne, men også lokaler til udleje, kiosker eller
cafeterier mv.
Fem gevinster ved et røgfrit idrætsanlæg
• Børn og unge bliver beskyttet mod passiv røg, når de går til
en fritidsaktivitet
• Trænere, forældre og ansatte er rollemodeller for mange
børn og unge, som bruger idrætsanlægget
• Idrætsanlæggets image styrkes, som et godt sted for børn
og unge at opholde sig
• Kunstgræsbanerne bliver ikke ødelagt af cigaretskod, og
ressourcerne til rengøring og affaldshåndtering mindskes
• Røgfri omgivelser støtter de ansatte, som ønsker at stoppe
med at ryge og mindsker risikoen for, at nyansatte begynder at ryge
I 2021 blev der indført røgfri skoletid i grundskolen samt på
alle ungdomsuddannelser., Et røgfrit idrætsanlæg vil være en
naturlig forlængelse af børn og unges hverdag, så tiden efter
skoletid også bliver røgfri.
Sådan indfører I røgfrit idrætsanlæg
• Skab enighed hos ledelse og bestyrelse, når I skal skabe et
røgfrit idrætsanlæg og udarbejd en røgfri politik

• Involver de ansatte i beslutningen om, hvordan I gør det
bedst, så I fastholder de nye rammer for idrætsanlægget og
samtidig bevarer den gode dialog med stedets brugere
• Brug gerne positive budskaber som: ”Tak fordi du ikke
ryger her” på skiltning, så det er tydeligt for brugerne, at
anlægget er røgfrit.
• Foruden skiltning kan I gøre brug af kommunikation på
hjemmesider, Facebook, i nyhedsmails og evt. gennem den
lokale presse
• Brug venlige henstillinger, hvis brugere overser, at anlægget er røgfrit
• Tilbyd ansatte støtte til rygestop eller til at håndtere en
røgfri arbejdsdag
• Evaluer indsatsen løbende og juster, hvis der er noget, som
kan forbedres
Yderlige tiltag som kan understøtte et røgfrit idrætsanlæg
• Gå i dialog med indehavere af cafeteria/kiosk mv. om at
fjerne tobaksprodukter fra varehylden
• Beslut at hallen ikke modtager sponsorstøtte fra nikotin- og
tobaksindustrien
• Indfør røgfri arbejdstid for ansatte
Materialer om røgfri udearealer, hvor børn og unge færdes
Du kan blive partner i Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Røgfri Fremtid. Her kan du bl.a. få glæde af filer til
download af permanente skilte og plakater om røgfri udearealer på Røgfri Fremtids hjemmeside: www.røgfrifremtid.dk

Hvad omfatter det røgfri initiativ?
Røgfrit idrætsanlæg gælder alle tobaksprodukter. hvilket vil sige cigaretter, snus, løs tobak og tyggetobak. Derudover
dækker det også nikotinprodukter, der ikke er godkendt til lægemiddelbrug, såsom e-cigaretter og nikotinposer.
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”Nu har vi markant færre der ryger, end der røg før”
siger halinspektør Keld Jørgensen.

Røgfrit idrætsanlæg
i Viborg
”Nu har vi markant færre der ryger, end der røg før” siger
halinspektør Keld Jørgensen. Viborg Syd Idrætscenter indførte røgfrit idrætsanlæg for 1½ år tid siden og formålet er
at beskytte børn og unge mod tobaksrøg. ”Det var den klassiske med, at når du kommer til en hal, så står der 10 mand
og pulser, og det skal 20 børn gå igennem. Vi synes det var
forkert, at det var børn, som var udsat for passiv røg”.

idrætsforeninger via mail og Facebook. Herudover blev der
hyret en fotograf, som tog billeder af lokale børn med forældresamtykke til de 20 plakater, som nu hænger rundt på
idrætsanlægget. Keld fortæller: ”Vi fandt et barn fra fodbold,
håndbold og tennis, og fik taget billeder til plakater og større
billeder. De hænger rundt på 20-25 døre i omklædningen ved
indgangspartier og udenfor”.

Tre måneder fra idé til praksis
”Viborg Syd Idrætscenter er en selvejede institution, så vi
referer til en bestyrelse. Da vi fremlagde ideen om den røgfri
indsats for bestyrelsen var der thumbs-up” siger Keld.

Stor opbakning fra alle
Det røgfri initiativ er blevet taget rigtig godt imod af brugerne. ”Vi er mega glade for at vi har gjort det. Alle har været
positive”, siger Keld og fortsætter: ”Vi har fået mange tilbagemeldinger fra forældre, og især med dem med børn og
mindre børn, som synes det er dejligt, at deres børn ikke er
udsat for passiv rygning”.

Det tog tre måneder at gøre idrætsanlægget røgfrit, og i
løbet af den tid blev, der holdt tre møder med Viborg Kommunes sundhedskonsulent og der blev kommunikeret til

70 % af danskerne foretrækker,
at der er røgfrit på sports- og idrætsanlæg.
Kilde: Danskernes holdning til tobak 2021. Kanter Gallup for
Kræftens Bekæmpelse, TrygFonden og Hjerteforeningen.
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Et brag af en konference
og et brag af en udstilling!
HI, IdrætsPlatformen Danmark og Idrættens Analyseinstitut går sammen
om Idrættens Branchedage

Tekst & foto Erling Madsen

D

er er ingen tvivl: Alle med interesse
i idrætsverdenen bør befinde sig i
sydjyske Vejen 26.-28. september:
HI’s udstilling Idræt · Kultur · Fritid,
som er landets største brancheudstilling,
suppleres med en idrætskonference samtidig
med, at udstillingen videreudvikles på en
række punkter.
HI, IdrætsPlatformen Danmark og Idrættens Analyseinstitut er gået sammen under
overskriften Idrættens Branchedage 2022.
Et brag af en konference og et brag af en
udstilling!
Målgruppen udvides
Idrætten Branchedage vil skabe en inspirerende konference- og udstillingsplatform for
fagpersonale fra landets idrætsfaciliteter, beslutningstagere fra kommunale forvaltninger,
politikere, idrætsorganisationer og idrætsudbydere samt serviceudbydere, startups og
leverandører til idræts- og fritidsbranchen.
Også fremtidens arbejdsstyrke fra landets
efterhånden mange idrætsrelaterede uddannelser bliver et fokuspunkt for Idrættens
Branchedage.
Endnu mere attraktiv
Tirsdag 11. januar havde HI inviteret udstillerne fra brancheudstillingen i september sidste
år til en dialog om udstillingen og en præsentation af nyheder og ikke mindst af det nye
set-up i Vejen Idrætscenter, som også skal
lægge lokaler til Idrættens Branchedage.
IdrætsPlatformen Danmark og Vejen
Idrætscenter havde i forvejen Vejen Konferen-

cen med op til 500 deltagere, og da HI efter 38
år i Vingstedcentret rykkede brancheudstillingen til Vejen sidste år, forløb samarbejdet så
godt, at det nu udvides.
Forventningerne er, at det vil skabe en platform, som giver endnu flere lyst til at deltage
– og for manges tilfælde både i konference og
udstilling.
Derfor skal udstillingen udvides og gøre
endnu bedre og attraktiv – både for udstillere
og gæster.
Fokus på fremtiden
Vejen Konferencen – med et imponerende
galleri af oplægsholdere er en udløber af en
konference, Idrættens Analyseinstitut, Idan,
tidligere stod bag – og nu træder Idan ind
igen:
- Vi vil bruge Vejen Konferencen som afsæt
for at formidle og debattere centrale analyser
i forhold til idrætsmiljøernes udvikling i fremtiden. Vi ser frem til igen at kunne samle aktørerne på tværs af den danske idrætssektor til
nogle spændende dage med fokus på viden,
netværk og inspiration, siger direktør Troels
Rasmussen fra Idrættens Analyseinstitut.
Konferencen bliver i fire spor, bl.a. et om
teknik, og de er ved at blive finpudset p.t.
- Det må ikke blive tandløst: de, der kommer til konferencen, vil gerne have noget med
hjem, lover IdrætsPlatformens daglige leder
Henrik H. Brandt.
Tallene fortæller, at flere end 26.000 danskere har en deltids- eller fuldtidsbeskæftigelse i idrætsfaciliteter, idrætsorganisationer
eller fitness-sektoren,
Der er 35.000 ansatte i salgsledet og næsten 12.000 unge er aktive på studier med

relevans for idræt og bevægelse.
- Vi arbejder for at bygge bro mellem de
etablerede aktører og strukturer i idrætten og
de efterhånden mange nye aktører, leverandører og studerende i sektoren. Der er brug
for mødesteder, hvor nutidens og fremtidens
ressourcer i idrætssektoren kan tanke viden,
inspiration og netværk og styrke deres faglige
bevidsthed, siger Henrik H. Brandt.
Det skal også nævnes, at med nyskabelse
af Idrættens Branchedage, er der lagt op til,
at den er et must. Samtidig vil Idrætsmødet,
som Aalborg Kommune står bag, fortsætte
og været årets anden store idrætssamling, så
der er én før og efter sommeren – og de to
konferencer vil tale sammen, så de supplerer
hinanden.
n

Henrik H. Brandt fortalt om konferencens
temaer og ideer på mødet, der foregik
fysik i Vejen Idrætscenter samt via web.

Idrætsmiljøer som dynamo
Idrættens Branchedage har konference
mandag 26. september til tirsdag middag 27. september. Mandag eftermiddag
er der idrætsaktiviteter og mandag aften
den traditionelle branchemiddag.
HI’s udstilling ligger hele tirsdag 27.
september og tirsdag aften er der lagt
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op til uformelt netværksaktiviteter.
Onsdag 28. september er HI’s golfturnering og forskellige workshop placeret.
Konferencens hovedtema er »Idrætsmiljøer som dynamo for sundhed,
fællesskaber og lokal udvikling.« Blandt
temaerne bliver også bæredygtighed og

grøn omstilling i faciliteterne.
IdrætsPlatformen Danmark blev
etableret i 2020 som en forening, der
arbejder for at fremme kompetenceudvikling, netværkssamarbejder og strategisk udvikling i den brede idrætssektor i
Danmark.

PENS ION

Kender du alle dine
fordele i PFA?

Sauna Damp Fitness

Du har flere fordele end du måske lige forestiller dig

Af PFA

I

PFA får du langt mere end opsparing til
pensionen og eventuelle forsikringer,
du kan trække på her og nu. PFA er et
stort fællesskab, der med mere end 1,3
millioner kunder står rigtig stærkt, når alle
står sammen.
- Et stort fællesskab giver fordele, og her i
PFA udnytter vi alle muligheder for at skabe
mere værdi til vores kunder. Det handler
selvfølgelig om, at du altid kan trække på
vores ekspertiser i forhold til at få mest ud
af din opsparing, men du har faktisk også
mulighed for at finde dit nye drømmehjem
gennem PFA, fortæller Jens Nordentoft,
der er kundechef for HI og Forhandlingskartellet.
Boliger til hele livet
En af dine fordele er fortrinsret til en bolig
i de ejendomme, som PFA ejer. Uanset
hvor du er i livet, har vi en bolig, for PFA
råder både over lejeboliger, kollegier og
en række forskellige typer af seniorboliger.

En kollegiebolig eller en plads på et friplejehjem kan du endda give videre til dine
nærmeste.
Det bedste til en god og tryg hverdag
Det giver en god portion tryghed, når du
ved, at der står nogen klar til at hjælpe, hvis
ulykken skulle ske.
Eller du bare har brug for at tale med
nogen om dit helbred.
Derfor har du adgang til en bred vifte af
sundhedstilbud, der favner alt fra undersøgelse og behandling af skader og skavanker til hjælp omkring fysiske eller mentale
problemer.
Essensen er, at nogle fordele har værdi
for dig her og nu, andre har du mulighed
for at give videre til dine nærmeste, og så
er der dem, der er gode at kende til, hvis du
skulle få brug for dem senere.
Du kan læse mere om alle dine fordele
på Forhandlingskartellets eget pensionssite: www.pfa.dk/FK eller på PFA.dk: www.
PFA.dk/privat/kundefordele
n

Sauna

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

Dampbad

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

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

700 m 2 butik & showroom
Mileparken 30 • 2730 Herlev

- Det handler selvfølgelig om, at du altid kan trække på vores ekspertiser i forhold til at få
mest ud af din opsparing, men du har faktisk også mulighed for at finde dit nye drømmehjem gennem PFA, fortæller Jens Nordentoft, som her ses på HI’s Brancheudstillingen i
september. (Foto: Erling Madsen).

Tlf. 38114811 • info@sagatrim.dk

www.sagatrim.dk

#276

IDRÆT · KULTUR · FRITID

27

LEGIONELLA

Vigtigt at tjekke om der
er legionella i et anlæg
Tendensen med færre, der går i bad, og corona-nedlukninger er med til at øge risikoen
for legionella i det varme vand
Af Erling Madsen

D

et er min påstand, at mange vender
det blinde øje til: Hvis de ikke undersøger deres anlæg, så behøver de
ikke gøre noget ved det!
Ordene kommer fra Thomas Vartou fra
salg- og support hos Guldager A/S – men han
tilføjer, at rigtig mange gør noget aktivt for at
bekæmpe legionella, og det har firmaet kunnet se på salgstallene gennem flere år.
Men han mener også, at der typisk ved en
undersøgelse kan findes legionella i mange
anlæg, fordi især døde ender og tappesteder,
der ikke bruges så tit, giver legionella gode
vækstbetingelser.
Vigtigt at kende anlægget
Der findes flere løsninger: Gennemskylning af
anlæg, specielle brusehoveder og flere typer
kloranlæg.
Også salgsingeniør Diana Torkelund fra
Krüger Aquacare A/S peger på vigtigheden af
at have viden om anlæggets tilstand:
- Man sætter aldrig et anlæg på før man har
fundet ud af, hvor problematikkerne er. Der
er en række forhold, der spiller ind: Temperaturen og hvor tit den tømmes i døgnet. Den
bør tømmes 1,5-2 gange, men på skoler, hvor
mange børn ikke længere går i bad, er anlægget overdimensioneret, og den tømmes
derfor ikke så tit.
Diana Torkelund nævner også, at nedlukninger under corona med stillestående
vand også kan fremme legionella. Derfor skal
vandhanerne løbe et par minutter før brug, så
eventuelle bakterier kan komme ud:
- På den måde kan man nemt undgå at

få den frygtede Legionærsyge, som kan give
voldsom lungebetændelse og i værste tilfælde slå ihjel. Symptomerne minder på mange
måder om dem, man får af corona: vejrtrækningsbesvær, feber og hovedpine - og dem er
der jo ingen grund til at have flere af for tiden.
Slet ikke når de så nemt kan undgås.
Hun tilføjer, at det også er vigtigt, at alle
tappesteder i bygningens anlæg aktiveres én
gang om ugen: Brusere, haner og spulesteder.
Syv gode råd
Guldager A/S giver syv gode råd:
• Minimum 50 grader over alt i cirkulerende
vandsystemer
• Rene rør
• God fordeling af det varme vand
• Korrekt cirkulationshastighed gør det svært
for biofilmen at sættes sig fast
• Korrekt beholderstørrelse: for stor beholder
gør, at vandet for i langt tid er 20-40 grader,
så legionellabakterierne trives godt, og for
lille beholder øger også risiko for bakterier,
da der mangler lagdannelse
• Døde rørender: Forkert afproppede rørender
med lavere temperatur og manglende flow
er guf for bakterierne
• Sjældent benyttede tappesteder virker som
døde rørender.
Her er nogle løsninger
BWT Danmark A/S har to løsninger, når det
gælder om at bekæmpe og forebygge legionella i varmt brugsvand: Den hurtige og den
permanente.
- Rørflush skyller rørene igennem med
trykluft, som får biofilmen til at løsne sig.
Skyller man igennem med højt vandtryk, får
Et BacTerminator-anlæg fra Krüger Aquacare: det laver klor ved hjælp af salt: Klor i
lave mængder doseres i brusevandet hele
døgnet, så det slår legionella ihjel. Anlægget monteres ved varmtvandsbeholder
eller ved veksler. (Foto: Michael Simonsen).
- Rørflush skyller rørene igennem med
trykluft, som får biofilmen til at løsne sig.
Skyller man igennem med højt vandtryk,
får man ikke al biofilmen af, så trykluft er
mere effektivt, siger Christian Jensen fra
BWT Danmark A/S. (Foto: Erling Madsen).
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man ikke al biofilmen af, så trykluft er mere
effektivt, siger Christian Jensen.
Firmaet rykker ud og foretager trykluftbehandlingen, når problemet hurtigt skal løses.
Den permanente løsning: Safeshower er
klorelektrolyse, hvor der løbende doseres klor
ind i vandet. Bruges, når rørene er helt rene,
men bekæmper også legionella over længere
tid.
Krüger Aquacare har flere løsninger på
repertoiret: Et BacTerminator-anlæg, som
laver klor ved hjælp af salt: Klor i lave mængder doseres i brusevandet hele døgnet, så det
slår Legionella ihjel. Anlægget monteres ved
varmtvandsbeholder eller ved veksler.
En anden løsning er et Oxiperm-anlæg, der
stort set virker på samme måde – men hér
anvendes klordioxid, som er en blanding af to
kemikalier. UV-stråler og filtre er de to sidste
muligheder.
Guldager A/S har tre løsninger:
- Den ene skal man kun hælde salt på,
den anden skal man blande to kemikalier
sammen, så det er op til kunderne, hvad de
foretrækker, siger Thomas Vartou.
chloriDOSiOX er et doseringsanlæg, hvor to
kemikalier skal blandes på stedet. Hyprolyser
iSEC er et elektrolysebaseret desinfektionssystem, som ved brug af salt, vand og strøm
forebygger legionella i varmtvandssystemer.
Sidste løsning er vandfiltre til akut legionellahjælp: de sættes direkte på brusehoved,
vandhane eller blandingsbatteri.
I april sidste år satte vi også fokus på legionella her i bladet – se side 2:
https://h-i.dk/wp-content/uploads/HI-02APR-2021_web.pdf
n

LEGIONELLA
Brusere på offentlige
steder bør være omfattet
af den kommende kontrol,
mener Statens Serum
Institut, som er med i
arbejdsgruppen under
Miljøministeriet, som
arbejder med de nye
regler.
(Foto: Erling Madsen).

EU sætter fokus på legionella
Kontrol og brug af andre materialer skal forebygge, så vandkvaliteten er høj
og risikoen for smitteudbrud nedsættes

12. januar i år.
EU’s drikkevandsdirektiv bryder med
den måde, vi hidtil har opfattet vand på i
Danmark, fortalte vi i sidste nummer på
side 25-27:
Når vi i Danmark har talt om drikkevand,
menes koldt vand. Det nye er, at vi skal se
på brugsvand, som er fællesbetegnelsen
for varmt og koldt vand, som bruges til
at drikke, madlavning, rengøring, bad og
andre hygiejniske formål.

Serum Institut at brusere med offentlig
adgang er ét af de steder, der bør undersøges i forbindelse med, at svømmehaller og
wellnesscentre bør indgå.
Anders Kalsbøll fortæller, at der arbejdes
på at finde ud af, hvilke ejendomme, der
skal udpeges som særligt risikofyldte.
Han føjer til, at Bygningsreglementet i
dag har krav om vandinstallationer med
varmt vand for at mindske risikoen for legionella – og det er kommunalbestyrelsen,
som er tilsynsmyndighed:
- Det er nyt, at det skal kontrolleres for
legionella i forbindelse med drikkevand og
derfor arbejdes der nu på at finde en løsning på, hvordan dette skal foregå, fortæller
Anders Kalsbøll.

Anlæg skal risikovurderes
En anden nyhed er, at ejere af offentlige og
private ejendomme skal lave en risikovurdering af anlægget:
- Tidligere har man ved udbrud af legionella søgt baglæns for at opspore kilden
til et udbrud, men målet er nu, at der skal
gøres et forebyggende arbejde, så man
kan nedsætte risikoen for smitteudbrud,
oplyser fuldmægtig Anders Kalsbøll, Miljøministeriet.
I sidste nummer anbefalede Statens

Fokus på legionella og bly
»Risikovurderingen af forbrugernes fordelingsnet« kaldes dén del, som eksempelvis
kan komme til at omfatte brusere i et
idrætsanlæg.
Den generelle risikovurdering skal bl.a. se
på, om der er ting, der kan påvirke vandkvaliteten og dermed sundheden: Hér sætter
EU især fokus på legionella og bly. Og det
betyder bl.a. at nye anlæg samt renovering
af eksisterende skal erstatte bly med andre
materialer, hvis det er økonomisk og tek-

Af Erling Madsen

12

. januar 2023 træder det nye
drikkevandsdirektiv i kraft
– ved en slagfejl skrev vi i
sidste nummer, at det var

nisk muligt. Der skal også sættes ind med
uddannelse af blikkenslagere og andre
fagfolk.
Miljøministeriet sidder for bordenden
for hvad angår implementeringen af direktivet i dansk lovgivning, men direktivet
rækker bredt ud og involverer rigtig mange
forskellige områder. Således er der en tværministeriel arbejdsgruppe, som har lavet
analyser af den nuværende lovgivning m.m.
(Link: https://www.ft.dk/samling/20201/
almdel/BOU/bilag/174/index.htm)
n

Sådan er køreplanen

Miljøministeriet har lavet denne køreplan:
Før sommer:
Ekstern høring.
Efterår:
Lovforslaget fremsættes i Folketinget.
12. januar 2023 træder de nye regler
i kraft.
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IDR ÆTS BYGGERI: ROS KILD E

Politikerne gættede oprindeligt på, at Roskilde Badet ville koste 75 millioner kroner – da det åbnede sidste sommer med ni års
forsinkelse var prisen steget til 224 millioner, men kan stiger yderligere på grund af en verserende sag med en fagentreprenør.

Rapport: Alt, der kunne gå galt,
gik galt
Manglende erfaring hos entreprenørerne, politisk gætteri på en pris
og for få kommunale ressourcer er nogle af ingredienserne i byggeriet af Roskilde Badet
Tekst & foto Erling Madsen

E

n rådgiver uden styr på byggeledelsen, fagentreprenører som tænkte
mere på egen pengepung, en kommunal administration, som ikke
satte nok ressourcer af, og nogle politikere,
som gættede frem for at have et solidt
grundlag at beslutte sig på.
Denne giftige cocktail er realiteterne i
Roskilde Kommune.
Fra 75 til 224 millioner kroner
Denne opsummering skrev jeg i magasinet
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Svømmebadet i april 2017:
»Valgkampen inden kommunalvalget til
november startede tidligt i år i Roskilde,
hvor udbygningen af Roskilde Badet blev
til en hed, politisk kamp: Med stemmerne
16-15 blev en ny svømmehal til knapt 148
millioner kroner besluttet af Roskilde byråd
onsdag 29. marts.
Fire år og tre udbudsrunder samt en nedskæring af byggeriet måtte til – og i slutfasen blev et fortroligt notat lækket, nogle
politikere ville pludselig have bygget den et
andet sted i Roskilde og den lokale svømmeklub assisteret af Dansk Svømmeunion

fandt, at den nye svømmehal kun vil være
egnet til træning og ikke til stævner.«
Siden er det blevet meget værre – og
med seks års forsinkelse kunne svømmebadet åbne i juni 2021 – og med flere tillægsbevillinger undervejs var prisen løbet
op i 224 millioner kroner. Oprindeligt satte
byrådet i 2012 75 millioner kroner af.
Undervejs udbrød der brand i taget,
facadeelementerne blev taget ned, fordi de
var fejlbehæftede og en tank skulle coates.
Alt sammen noget, som yderligere gav
forsinkelser.
Og Roskilde Kommune, rådgiveren og

IDR ÆTS BYGGERI: ROS KILD E

flere entreprenører er uenige; således blev
tømrerentreprenøren fyret, men anlagde
en syn- og skønssag, hvor entreprenøren
fik ret i ni ud af ti punkter, der var uenighed
om.
Alt, der kunne gå galt, gik galt
Roskilde Kommune bad Aalborg Universitet om en uvildig undersøgelse for at se,
hvad kommunen og andre kan lære af de
mange fejl: Rapporten »BUILD Rapport
2021:17« på 110 særdeles grundige sider
udkom i august sidste år:
https://build.dk/Pages/Uvildig-evaluering-af-Roskilde-Badet.aspx
Forhistorien var, at den gamle svømmehal fra 1961 skulle udvides, og den første
projektkonkurrence blev udbudt i 1998
med forventning om at første af to etaper
kunne åbne i 2001.
Og rapporten konkluderer: »Roskilde
Badet er et klassisk eksempel på et projekt,
hvor alt, der kunne gå galt, gik galt.«
De fem vigtigste fejl
Der er mange grunde til, at et byggeri med
så høj grad af kompleksitet gik galt – og
rapporten fremhæver de fem væsentligste:
• Utilstrækkelig risikovurdering og -styring
• Fremdrift over kvalitet: »projektet sendes præmaturt i udbud ad flere omgange, hvilket resulterer i en for ringe kvalitet af udbuds- og projektmateriale«
• Utilstrækkelig erfaring hos totalrådgiver

og entreprenører med svømmehaller
• Opportunistisk adfærd i udførelsen:
»nogle af de involverede entreprenører
fokuserer på at forhale projektet for
egen vindings skyld«
• Svag byggeledelse »i kombination med
opportunistisk adfærd betyder, at fremdriften på projektet i en lang periode er
minimal«.
Masser af inkompetence
Uddybende nævnes, at byggeledelsen ikke
formår at træde i karakter over for entreprenørerne eller at få en fælles arbejdsplan
på plads.
»Den politiske beslutning træffes på
grundlag af en meget overfladisk vurdering
af budgettet, men der foreligger ikke en
analyse af projektets risici eller en egentlig
vurdering af kompleksitetsgrad.« Kommunen har gættet sig til en pris, som politikerne så godtog.
Valget af fagentrepriser gjorde det yderligere kompliceret. Denne løsning blev valgt
undervejs, da ingen ville byde på opgaven
som totalentreprenør.
Og så er den gal med kontrakten med totalrådgiveren: Honoraret er sat meget højt
til 15 % af de samlede entrepriseudgifter
- men der er ikke aftaler om, hvad rådgiveren skal yde for pengene:
»Totalrådgiveren kan derfor frit disponere over honoraret, som rådgiver finder
bedst.«
Det fremhæves også, at »Kvaliteten af

udbudsmaterialet er generelt utilfredsstillende.«
Det påtales også, at der kun var sat 8 %
af til uforudsete udgifter.
Totalrådgiverne har ikke magtet opgaven som byggeleder og råhusentreprenøren aner intet om svømmehaller.
At Roskilde Kommune som bygherre undervejs valgt at gå uden om byggeledelsen
gjorde ikke samarbejdet mellem de mange
aktører bedre.
Kommunen har desuden ikke selv haft
de fornødne ressourcer til at være bygherre
på så komplekst et byggeri.
Eneste ros er til arkitekten: »… projektorganisationen (har) haft gode kompetencer,
når det gælder den arkitektoniske udformning af projektet.«
n

Tre gode råd
til bygherrer
Aalborg Universitet har tre gode råd
til offentlige bygherrer:
• Implementering af systematisk
risikovurdering på alle projekter
• Sikring af projekternes bygbarhed
og kvalitet ved opfølgende granskning
• Styrkelse af kommunens egen
bygherreorganisation.

Det var en hård vej, men det endte med et flot og brugervenligt svømmebad på 5.700 m2 med
bade-, svømme, lege- og wellnessområder. Café og butik er der også blevet plads til. (Illustration: Roskilde Badet).
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LANDET
RUNDT

LA ND ET RUNDT
ALLERØD: BORGERNE
TIL KAMP FOR DEN
GAMLE HAL
Allerød byråd i Nordsjælland har valgt
at nedlægge den gamle FH-Hallen, så
grunden kan sælges til en developer,
der kan bygge boliger – og kommunekassen få en indtægt.
Det har fået Lillerød Vægtløftningsklub med 600 medlemmer, som
har været i hallen siden 1953, til at
indrykke en annonce i Frederiksborg
Amts Avis.

Hér peges på, at den forurenede
grund næppe er meget værd og det
også koster penge at genhuse foreningen, så den mener der er gode grunde
til at droppe salget:
Kommunen vil gerne have mere liv
i bymidten og derfor foreslår vægtløfterne at hallen i stedet forskønnes
udvendig »så den passer ind i et fremtidigt bybillede og samtidig trækker
en tråd til industriens kulturarv.«
De 1.000 m2 kan så også give plads
til andre foreninger og kulturelle aktiviteter.
n

xxx
Vægtløfterne foreslår en forskønnelse af den gamle hal, så den passer ind i bybilledet.
(Illustration: Lillerød Vægtløftningsklub).

AARHUS:
INTERNATIONAL RIFT
OM AT TEGNE NYT
STADION
Der er rift om at tegne et nyt stadion
i Aarhus: 42 danske og udenlandske
team har budt på opgaven, der ikke,
som på det nuværende stadion, skal
have løbebane – og der skal være
plads til 20.000 siddepladser.
Styregruppen har valgt seks
ud blandt de 42 – og vi finder
danske, franske, japanske,
schweiziske og engelske arkitekter på listen. JP Aarhus fortæller, at de skal
aflevere deres projekter
i løbet af foråret, og vinderen udpeges senest til
efteråret.
Det nye stadion skal
være klar i 2026 og
koster 600 millioner
kroner. n

Sauna
Sauna er velvære for krop og sjæl.
Forkæl dine gæster med
vidunderlige saunaoplevelser.

WWW.LML-SPORT.DK
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SAUNA BRA ND E

Chok i saunaen:
Forkullet væg bag ovnen
God idé at tjekke løbende, at alt fungerer som det skal

Tekst & foto Erling Madsen

T

allene gav driftsleder Michael
Simonsen et chok: Energiforbruget
til vand i fire bassiner tegner sig for
30 %, mens de tre saunaer i svømmehallen i Glostrup Idrætscenter tegner sig
for 20%!
Da samtidig den ene saunaovn var stået
af, så var han fast besluttet på at lukke
saunaerne, men alle medarbejderne pegede på, at de var et vigtigt element i det
populære wellness-område, så det betød
en ekstra overvejelse.
Og det førte til, at de tre saunaer fortsætter – men det bød også på uhyggelige
overraskelser, som folkene i Glostrup derfor vil advare andre om:
- Da vi pillede den ødelagte ovn ned, så
opdagede vi at trævæggen bag var helt
forkullet – og det kunne meget nemt være
ført til en brand! siger Michael Simonsen.
Der sker nemlig dét, at den brandhæmmende effekt i træet mindskes i takt med at
det tørrer ud på grund af den store varmeudvikling. Træet bliver så at sige »sprødt«
og kan nemt antændes.
Derfor arbejdes der nu på at finde en
beklædning, eksempelvis i form af kakler,
som det kendes bag brændeovne.
Stenene var blevet grus
En anden opdagelse blev gjort, da stenene
skulle tages op:

- Stenene var blevet til grus: Så når
gæsterne hældte vand på stenene, var det
direkte ned på varmelegemet. Det kostede
en ovn til 10.000 kroner. Og når der kom
vand på varmelegemerne, skulle de bruge
ekstra energi på at blive opvarmet.
Derfor er der fast i årsplanen nu skrevet
ind, at stenene skal skiftes hver sommer:
Det sparer energi og forlænger ovnens levetid at have hele sten, og de brugte sten
genbruges som pynt i wellness-haven.
For at spare energi, bliver væggene
og loftet isoleret og døren skiftet til en
tætlukkende. Og som ekstra sikkerhed for
gæsterne ikke bliver brændt, er der sat
gelænder op foran ovnene. Det er lavet
i egetræ for at få noget der kan holde
længe.
Og der er købt en spand med pøs til
hver sauna, så gæsterne dosserer vand i
små mængder, som en ekstra forsigtighed.
Belysningen bliver skiftet til LED-belysning, som bruger mindre strøm end de
gamle lamper – og som en ny effekt kan
lyset skifte farve for at skabe stemning. Og
stemningen bliver også øget ved højtalere, så der kan spilles musik i saunaerne.
Glostrup Svømmehal renover beklædningen af de to ud af tre saunaer til juli.
Det ene saunaovn er udskiftet. Den anden
ovn udskiftes i forbindelse med renoveringen i juli.
n

Gode råd til sauna-sikkerhed
• Sæt eksempelvis kakler eller andet
varmebestandigt materiale op på
væggen bag ovnen
• Skift stenene én gang om året
• Lav løbende visuelt tjek: Tænd lygten
på mobilen og tjek alt træet i saunaen

•T
 jek også kassen med el-installationer, da plastic også kan blive
»sprødt« af varmen
•T
 jek temperaturføleren – for den kan
også måle galt, så der bruges unødig
energi på opvarmningen.

Sådan så der ud, da der blev kigget bag
saunaovnen: Tæt på en brand!
(Foto: Heidi Taeger Mortensen).

69 saunabrande på 22 år
I 1998 holdt nogle morgensvømmere
juleafslutning i Grindsted Svømmehal
– og for at holde æbleskiverne varme,
blev fadet placeret på saunaovnen.
Det var en dårlig idé: De var anledningen til en brand, der ødelagde
saunaen.
Det er samtidig den ældste saunabrand, der har været muligt at finde
i mediedatabasen Infomedia, som
registrerer artikler i en meget stor del
af de danske medier.
En optælling viser, at der siden
branden i Grindsted og til og med
2021 har været medieomtaler af 69
saunabrande. Der kan altså godt have
været flere.
Stort set hele landet er repræsenteret, og en grovsortering viser denne
fordeling:
Villaer/huse: 30
Klubber og skoler: 10
Hoteller og feriecentre: 10
Svømme- og idrætshaller: 9
Sommerhuse: 6
Andet: 4
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KARRIERESA MTA LE
FTFa på HI’s Brancheudstillingen i
september: Her blev lavet en lille spørgeundersøgelse. (Foto: Erling Madsen).

Vi spurgte deltagerne på
»Idræt – Kultur – Fritid 2021«,
Danmarks største sports Facilitys
Fair: Hvad vil du bruge 30 minutter
med en karrierecoach til?
• 52 % svarede, at de ville bruge
karrierecoach samtalen til »at få
sat navn på mine faglige kompetencer«.
• 10 % svarede, at de ville bruge
karrierecoach samtalen til »at finde
retning med min karriere«.
• 17 % svarede, at de ville bruge
karrierecoach samtalen til »at blive
inspireret til at se nye jobåbninger«.
• 21 % opfandt selv en svarmulighed.
De svarede, at de ville bruge karrierecoachsamtalen til »at få hjælp til
planlægning af seniorlivet«.

Book en karrieresamtale hos FTFa
og få et eftersyn af dit arbejdsliv
Et længere arbejdsliv kræver planlægning og kompetenceudvikling

Af Caspian Christiansen, FTFa

A

rbejdslivet er langt, pensionsalderen stiger løbende og samtidig har
antallet af personer over 65 år på
arbejdsmarkedet været stigende
de sidste ti år.
Vi bliver altså længere på arbejdsmarkedet, ikke kun fordi vi skal, men også fordi
mange både kan og vil.
Et længere arbejdsliv kræver dog planlægning og sætter krav til både kompetenceudvikling, trivsel og psykisk og fysisk
sundhed. En karrieresamtale er en god
mulighed for at få et eftersyn på dit arbejdsliv og sikre dig, at du er på rette sti.
Karrieresamtalen er et vigtigt værktøj
For mange er tanken om en karrieresam-
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tale måske ensbetydende med, at man er
ledig eller jobsøgende, men sådan behøver
det ikke være.
Karrieresamtalen er nemlig lige så meget
et værktøj for dig, som er i arbejde, men er
nysgerrig på dine muligheder, kompetencer
og hvordan du kan sætte dem i spil i dit
nuværende eller fremtidige job.
Lige så vel som vi går til eftersyn med
bilen eller får undersøgt vores tænder
regelmæssigt hos tandlægen, så har vores
(lange) arbejdsliv også godt af at blive kigget efter i sømmene fra tid til anden.

først og fremmest om at finde ud af, hvad
du kan, og hvad du gerne vil – det kan karrierecoachen hjælpe dig med at afklare.
Når du har din faglighed og motivation
på plads, har du fundamentet for at tage
nogle gode beslutninger i dit arbejdsliv.
Det handler simpelthen om, at du kender
det produkt – nemlig dig selv – som du skal
ud at sælge til din nuværende eller fremtidige arbejdsgiver.
Samtidig kan en karrieresamtale være
med til at give inspiration og bekræfte, at
du er på rette vej eller guide dig mod en ny.

Hvad vil du gerne arbejde med?
En karrieresamtale starter ofte med det
mest basale spørgsmål: »Hvad vil du gerne
arbejde med?«.
Til en karrieresamtale handler det nemlig

Book en samtale nu
På FTFa´s hjemmeside kan du allerede nu
booke en karrieresamtale via nedenstående link:
https://ftfa.dk/din-situation/i-job
n

IDR ÆTSBYGGERI: S KY D EBA NER

Der er lagt sportsgulv på de 15 meter mellem skytter og skive:
det kan bruges til andet, når der ikke skydes. I Thisted dyrkes der yoga.
(Illustration: Skydebaneforeningen Danmark).

- De vigtigste egenskaber, når man skal
bygge er: tålmodighed, vedholdenhed
og stædighed. Og foreninger skal være
forandringsparate, så de kan drive foreningen på en ny måde og få skabt en
ny kultur, siger Christian Kjær Pedersen.
(Arkivfoto: Erling Madsen).

Her er der yoga på skydebanen
Thisted Skyttekreds genopfandt sig selv og blev en del af byens idrætsliv
med en skydebane, som er et multihus

Af Erling Madsen

E

ngang var indendørs skydebaner typisk gemt væk i en kælder under en
skole eller en hal eller for udendørs
skydebaner placeret et godt stykke
uden for byerne. Men især de sidste ti år er
skydebanerne kommet frem i lyset.
Flere skytteforeninger er rykket op i stuen
og har med glasvægge afmystificeret idrætten for de, der passerer forbi.
Men der er også flere steder eksempler
på, at en stringent skydebane omdannes
til multirum, der også kan bruges til andre
aktiviteter.
Et eksempel finder vi i Thisted Skyttekreds: Ikke blot er skydebanen rykket ind i
byen og blevet en del af det øvrige idrætsliv,
der er også tænkt anderledes: Der er typisk
15 meter mellem skytterne og skydeskiven;
et stor areal, som ikke bruges til noget, men i
Thisted bruges området til yoga.
Fem gode råd
Thisted Skyttekreds havde siden 1950 holdt
til uden for byen med udsigt over Limfjorden, men ville gerne være mere synlig i byen,
have flere medlemmer og gode forhold i Thy
Hallen, hvor der er masser af liv.
I samarbejde med Skydebaneforeningen
Danmark og Thisted Kommune blev opgaven løst efter et grundigt forarbejde.

Det endte med at byggeriet blev udbudt i
fagentrepriser suppleret med frivilligt arbejde, som endte på 2.500 timer, og formanden
for Støtteforeningen, Christian Kjær Pedersen, opsummerer erfaringerne:
• Ingeniører uden erfaring i skydebaner,
hvor der er særlige tekniske krav til bl.a.
udsugning og sikkerhed, kan give dyre og
overdimensionerede løsninger. Derfor skal
foreningen selv være vågen
•R
 ådgivere skal holdes i kort snor; især når
de ikke har erfaring med skydebaner
• Det er klogt tidligt i fasen at lave en klar
aftale med arkitekten
•D
 et skal fra start fastlægges, hvad der
udføres af frivillige og hvem der leverer
materialerne
•O
 fte vil gulvet mellem skytter og skydeskiver ikke skulle bruges – men hér blev
valgt et sportsgulv, så arealet kan bruges til
aktiviteter.
Der er tydelig skiltning til skydebanen, og
de, der skal ind i opvisningshallen, kan se
ind til skydebaner og opholdslokaler. Der
er også blevet plads til omklædningsrum,
mødelokaler, kontor, våbenopbevaring og
tekøkken.
- Formålet med at være synlige og kunne
tilbyde vore medlemmer og andre med
gang i huset nogle gode og moderne forhold, er opfyldt. Og de vigtigste egenskaber,
når man skal bygge er: tålmodighed, ved-

holdenhed og stædighed. Og foreninger
skal være forandringsparate, så de kan drive
foreningen på en ny måde og få skabt en ny
kultur, siger Christian Kjær Pedersen.
n

De Danske Skytteforeninger, DDS,
fra 1861 er Danmarks ældste idrætsorganisation og blev senere en del
af DDSG&I. Da DDGU og DDSG&I
fusionerede i 1994 til DGI, blev
skytterne associeret med det oprindelige navn De Danske Skytteforeninger, men i 2013 blev skytterne
et aktivitetsudvalg under DGI.
En stor del af DDS’ formue bestod
af ejerskab af eller lån til skydebaner, og denne del samt Skyttebutikken blev samlet i non-profit-organisationen Skydebaneforeningen
Danmark.
Den sælger udstyr til skytter, ejer
skydebaner - eksempelvis Vingsted Skydebaner vest for Vejle - og
hjælper skytteforeninger med bl.a.
renoveringer og nybyggeri af skydebaner, miljøgodkendelser, støjberegninger, jura og ansøgninger om
lån og tilskud.
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LAN
D
RUN ET
DT

IDR ÆTSBYGGERI LA ND ET RUNDT

Værløse Svømmehal – den forslås
bygget sammen
med naboen Søndersø Idrætscenter, så nutidens
brugerkrav bedre
kan tilgodeses.
(Arkivfoto: Erling
Madsen).

VÆRLØSE: BYG IDRÆTSHAL OG SVØMMEHAL SAMMEN
KVALITETSNET
DER FANGER
Din net leverandør til:
Fodbold, Håndbold,
Badminton, Tennis,

Volleyball, basketball

afskærmningsnet samt
mange andre net og
specielle løsninger

- Man byggede udvidelsen på en måde,
så man kom til at begrænse mulighederne for klubliv, siger Alex Fonnesbech til
Frederiksborg Amts Avis.
Han har derfor udtænkt et projekt,
der bygger Søndersø Idrætscenter og
Værløse Svømmehal sammen.
Han var med i arbejdsgruppen bag
udvidelsen af hallen i 2015 og kan se, at
dels er indbyggertallet steget, dels har
foreningerne brug for flere lokaler. Han
foreslår derfor en sammenbygning og

dermed også en mulighed for et flottere
indgangsparti.
Projektet – som er præsenteret for
foreningerne og politikere – arbejder
med moduler, så der eksempelvis
senere kan ske en udbygning af svømmehallens lille café til en stor, som alle
har glæde af. Et tredje modul handler
om at bygge bevægelseslokaler oven
på omklædningsrummene. Og et
fjerde modul om at udvide idrætshallen.
n

Frederikssund: Endelig en
entreprenør, som ville byde

licitation, hvor totalsummen lå fast.
Og A.P. Møller Fonden støtter med 8,2
millioner kroner til havnebadet, som
placeres ved indsejlingen til den tidligere industrihavn:
- Det glæder mig, at der nu igen er
fremdrift i Kultur- og Havnebadet. Kultur- og Havnebadet er jo et vigtigt omdrejningspunkt, når vi ønsker at skabe
mere liv og udvikle Kulturhavnen,
sagde borgmester Tina Tving Stauning
(A), da planerne blev offentliggjort i
januar. Det forventes færdig i forsommeren næste år.
n

Ingen entreprenør ville byde på opgaven, så efter flere år undervejs blev et
Kultur- og Havnebad i Frederikssund
bremset i 2019.
Men nu er der gennemført et nyt
totalentreprenørudbud, som Per Aarsleff A/S vandt. Bygeherrerådgiveren og
arkitekten er fortsat de samme: Emcon
og Christensen og Co. Den første licitation viste sig at være dyrere end budgetteret, så nu er der brugt en omvendt

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

Det cirkelformede havnebad placeres ud for indsejlingen til Frederikssunds tidligere industrihavn. (Illustration: Christensen og Co.)
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IDR ÆTS BYGGERI: KOKKEDA L

Stålfacaden er lavet i firkanter, der som en livrem går rundt om Gymnastikkens Hus.

1.700 m2 er den ny hal, som udelukkende
er til gymnastik. I midten ses kælderen,
da det meste af gulvpladsen bruges til
springgrave m.v. Oppe til venstre glasbalkonen, hvorfra forældrene kan følge
børnene. De kommer ind af en indgang,
som er bygget sammen med skolen, og
hvor der er en café og et motoriklandskab kaldet Bjerget.

Glæde over kraftig prisstigning
Gymnasterne i Fredensborg Kommune får nemlig fantastiske faciliteter i to haller

Tekst & foto Erling Madsen

M

ønstret er klassisk: Et idrætsbyggeri, som er mange år undervejs
og som bliver dyrere end først
antaget. Det fører ofte til nedskæring på nedskæring.
Men i Fredensborg Kommune i Nordsjælland er der nu tilfredshed med forløbet, der
fik Gymnastikkens Hus til at vokse fra 1.000
m2 til 1.700 m2, mens prisen steg fra 23
millioner kroner til 54 millioner kroner:
- Der er kommet flere ønsker til, og nu får
gymnasterne perfekte forhold: En femtedel
af prisen er til gymnastikredskaber, fortæller bygningskonstruktør Svend R. Jensen
fra Fredensborg Kommune.
Ti år undervejs
Nivå Gymnastikforening har arbejdet med
planerne i ti år, hvor de sidste fem er brugt

til planlægning, hvor ønskerne og ambitionsniveauet er steget.
Men der var også problemer med det
først udbud og der dukkede uventet affald,
rør, ledninger og asfalt op i jorden, ligesom
det nye gulv var forsynet med forkerte riller,
så det ikke kunne samles ordentligt:
- Gulvet måtte kasseres og håndværkerne sendes hjem, og da vi fik et nyt gulv, var
de optaget andre steder: Det var en lille
ting, som pludselig havde store konsekvenser, siger Svend R. Jensen.
Indvielsen er derfor udskudt fra november til februar.
Spændende udfordring
For arkitektfirmaet Dall & Lindhardtsen,
som også har været bygherrerådgiver, har
det været en spændende udfordring at få
den ny hal til at spille sammen med skolen,
der er bygget med mange bygninger i røde

mursten og med tegltag.
- Den ny hal er væsentlig større end
det, der er i forvejen. Vi ville først lave en
selvstændig bygning, men det fungerede
ikke – så vi lagde den sammen med skolen,
fortæller arkitekt og partner Peter Johansson Jørgensen.
En stålfacade, som virker rusten, blev
valgt, fordi den ifølge arkitekten spiller godt
sammen med skolens bygninger samtidig
med at den skiller sig ud.
På skolen er i forvejen Holmegårdshallen, som har mere gulvplads til gymnastik
samt en del gymnastikudstyr – og den skal
renoveres efter sommerferien.
Skolen bruger begge haller, men da de
begge har fokus på gymnastik, er der begrænsninger på, hvad den kan bruges til af
eksempelvis boldspil. Til gengæld er lærerne instrueret i brugen af redskaberne. n
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IDR ÆTSBYGGERI: A RKIT EK T EN

Vodskov Kultur- og Idrætscenter i Nordjylland: den gamle
idrætshal er suppleret med bibliotek, motionsrum, ungdomsklub og kultursal. At facaderne er udført i glas er en
anden af tidens tendenser: Der er en åbenhed, så man ude
fra kan se, hvad der foregår. (Foto: Keingart Arkitekter).

- Bæredygtig handlede før om at nedbringe energiforbruget. Fremover vil man se, at der bygges mindre; færre
kvadratmeter. Man skal tænke sig godt om, og ikke »bare«
bygge 1.000 m2, for der er også et CO2-regnskab, der skal
tages højde for, siger Fleming Anders Overgaard.
(Foto: Erling Madsen).
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IDR ÆTSBYGGERI: A RKIT EK T EN

Dette atletikanlæg på Syddansk Universitet fra 2013 blev kåret
som Verdens bedste idrætsbyggeri, og har afstedkommet flere
opgaver i udlandet.
(Foto: Keingart Arkitekter).

På Bellahøj Skole i København har en renovering fra 2008 fået
idrætsanlægget og skolen til at smelte sammen: Løbebanerne ude
fortsætter ind på gangene, hvor det er tilladt at løbe.
(Foto: Keingart Arkitekter).

Samlingspunktet i lokalsamfundet
Arkitekt Flemming Anders Overgaard opfordrer til at arkitekterne tidligt inddrages,
så der kan være en dialog om behov og muligheder

Af Erling Madsen

I

drætsbyggeriet i Danmark bliver et moderne forsamlingshus: Det er en generel
trend. Skolen, forsamlingshuset og købmanden er lukket. Noget af det sidste,
der er der, er idrætshallen; det eneste samlingspunkt i lokalsamfundet.
Vurderingen kommer fra arkitekt Flemming Anders Overgaard, som er indehaver
af Keingart Arkitekter.
Og han føjer til, at når den traditionelle
idrætshal i disse år renoveres og bygges
om, så betyder dét, at være samlingspunkt,
at der eksempelvis også skal være plads
til ældregymnastik og tumleplads til dagplejen.
Et eksempel er Vodskov Kultur- og
Idrætscenter i Nordjylland, hvor Keingart
har udbygget den gamle idrætshal i 2015:
- Vi har bygget et lille bibliotek, motionsrum, ungdomsklub og kultursal. Historisk
er der kun 20-25 % af lokalbefolkningen,
som kommer i en idrætshal – dét skal man
lave om på! siger han.
At facaderne er udført i glas er en anden
af tidens tendenser: Der er en åbenhed, så
man ude fra kan se, hvad der foregår.
En anden tendens, som Flemming Anders Overgaard, har observeret, passer fint
med HI’s registrering af voksende interesse
for at få anlæg Green Sport Facility-certificeret (se side 21):

- Bæredygtighed handlede før om at
nedbringe energiforbruget. Fremover vil
man se, at der bygges mindre; færre kvadratmeter. Man skal tænke sig godt om, og
ikke »bare« bygge 1.000 m2, for der er også
et CO2-regnskab, der skal tages højde for.
Stor erfaring
Keingart har bygget et hav af idrætsfaciliteter, hvor den røde tråd er, at også udemiljøet inddrages.
Et atletikanlæg på Syddansk Universitet
fra 2013 er blevet kåret som Verdens bedste
idrætsbyggeri, og har afstedkommet flere
opgaver i udlandet.
Arkitekterne står også bag Idrætsbyen i
Frederikssund, Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter og Bevægelseshallen Musholm i
Korsør, hvor handicappede inddrages.
På Bellahøj Skole i København har en
renovering fra 2008 fået idrætsanlægget og
skolen til at smelte sammen: Løbebanerne
ude fortsætter ind på gangene, hvor det er
tilladt at løbe.
Tag arkitekten med tidligt
Flemming Anders Overgaard siger, at hvor
idrætsanlæg tidligere var ret standardiserede, så er det helt andre krav, der gælder i
dag. Men han oplever stadig, at mange først
sent tager arkitekten med, fordi de opfatter,
at når alle tankerne er kommet på bordet,
»så sørger arkitekten for at give dem form«:

- En del vil gerne have Hal 2 og de har
måske arbejdet med planerne i flere år.
Men tager de arkitekten med tidligt, kan vi
spørge om det nu også er dét, de har brug
for?
Typisk vil dialogen føre til tre skitser, så
der er noget konkret at diskutere: Det udfordrer og inspirerer, er hans erfaring.
Og meget ofte vil de nye øjne, der ser på
sagen, føre til ny muligheder, som slet ikke
var i tankerne i første omgang, fordi det er
nemt at blive låst fast.
n
Verdens bedste idrætsanlæg på
SdU:
https://keingart.com/portfolio/
atletik-eksperimentariet/
Bevægelseshal Musholm Korsør:
https://keingart.com/portfolio/
bevaegelseshal-musholm/
Bellahøj Skole med løbebaner inde
og ude:
https://keingart.com/portfolio/
idraetsfolkeskole-bellahoj/
Vodskov Kultur- og Idrætscenter:
https://keingart.com/portfolio/
alt-i-en-hallen-vodskov-kultur-og
-idraetscenter/
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IDR ÆTS BYGGERI: S K ÆV INGE

Den lukkede facade på den gamle hal åbnes med vinduer, så aktiviteterne inviterer indenfor 24/7.

Skævinge: Idrætshallen i nye klæder
som forsamlingshus
Bestyrelsesarbejdet skal ændres radikalt, tilbuddene nytænkes
og så skal der være én til at lede det nye aktivitetssted
Tekst & foto Erling Madsen

D

en gamle 20x40-hal fra slutningen
af 1970’erne skal renoveres og
udbygges, så den bliver samlingspunktet, forsamlingshuset, i byen
– og så skal idrætsforeningen nytænkes
sine tilbud og bestyrelsesarbejdet ændres
radikalt. Uorganiseret idræt, foreningsidræt
og kultur skal gå hånd i hånd. Og så er der
en erkendelse af, at det ikke duer med en
idrætshal uden en daglig leder.
Vi er i Skævinge, en by med 7.260 indbyggere i den vestlige del af Hillerød Kommu-
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ne. Og det er først og fremmest indbyggernes projekt:
- Jeg tror, at der kommer til at ske meget,
som vi slet ikke har styr på! erklærer én af
ildsjælene, Lasse Pedersen, der er hovedformand i idrætsforeningen Skjold Skævinge, formand for Klub Frivillig og leder af
styregruppen for det nye byggeri.
I dag har naboen Kornmarksskolen råderet over hallen på hverdage klokken 8-16,
mens står det til Lasse Pedersen, vil de nye
faciliteter have åbent døgnet rundt og når
der ikke er booket aktiviteter, kan der for
eksempel være Åbent Hal med bolde og

andet, som borgerne kan bruge.
Ni år undervejs
Det startede for ni år siden, hvor ikke
mindst fitness voksede og havde brug
for mere plads. Samtidig skulle byens
kulturforening finde nye lokaler, og det fik
Hillerød Kommune til at tage initiativet til
et samarbejde.
Fra starten blev borgerne inddraget og
der var hurtig enighed om en helhedsplan,
der samler alt omkring hallen.
- Huset bliver et samlingspunkt for byens
borgere. Store glaspartier giver indkig til

IDR ÆTS BYGGERI: S K ÆV INGE
Nybyggeriet giver også
anledning til andre ændringer: - Der er kommet
en generation, som vil
arbejde meget mere fleksibelt: De vil ikke binde
sig for lang tid og i ubegrænset tid. Derfor skal
vi have en lille bestyrelse,
men flere arbejdsgrupper.
Bestyrelsen skal lede og
ikke udfører alt arbejdet,
pointere Lasse Pedersen, som er formand for
idrætsforeningen Skjold
Skævinge.

C

Tilbygningen rummer bl.a. en fleksibel multisal, café,
øvelokale til musik, foreningslokaler og scene.
(Illustration: Christensen & Co Arkitekter.)

livet i hallen 24/7. Et overdækket byrum
kobler sig på huset, hvor man kan lege,
træne og gøre ophold, fortæller arkitekt
Saskia Peinow fra Christensen & Co Arkitekter.
Lasse Pedersen siger at der bl.a. bygges
en fleksibel multisal, café, øvelokale til
musik, foreningslokaler og scene. Udendørs bliver der udendørs fitness, parkour,
skaterbane og et aktivitetsområde børn og
familier kan bruge.
Udover at den gamle hals lukkede attitude ændres med store vinduer ud mod
vejen, så får den nyt tag og nyt gulv.
Arbejdsgrupper er vejen frem
En styregruppe på ni medlemmer står i
spidsen og det er meningen, at de lokale
kræfter skal drive stedet i samarbejde med
kommunen, som bl.a. tager sig af rengøringen.
Lasse Pedersen konstaterer, at idrætsforeninger bliver nødt til at tage højde for, at
meget har ændret sig: Det duer ikke med
Tordenskjolds Soldater, der sidder i en

På bagsiden af den gamle hal opføres en bygning:
- Et overdækket byrum kobler sig på huset, hvor man kan lege,
træne og gøre ophold, fortæller arkitekt Saskia Peinow.
(Illustration: Christensen & Co Arkitekter.)

evighed – der skal nye og yngre kræfter til
hele tiden.
- Der er kommet en generation, som vil
arbejde meget mere fleksibelt: De vil ikke
binde sig for lang tid og i ubegrænset tid.
Derfor skal vi have en lille bestyrelse, men
flere arbejdsgrupper. Bestyrelsen skal lede
og ikke udfører alt arbejdet, pointere han.
Idrætsforeningen har allerede haft succes med at lægge brikker frem med opgaver på: så tager et medlem en brik og løser
opgaven. Og når han/hun ikke har lyst eller
tid længere, lægges brikken tilbage og en
anden kan overtage opgaven.
Opgaverne løses – men på en fleksibel
og uforpligtende måde.
Brug for en halinspektør
En håndfuld frivillige skal fortsat være med
til at lede det nye forsamlingshus, men én
ting har der manglet i den gamle idrætshal:
Halinspektøren, som har overblikket og
styrer tingene:
- Vi har lige godt 1.200 medlemmer
inden for idræt og kultur, og det er ikke ure-

alistisk, at vi kan blive 2.000 medlemmer:
Så kan vi ansætte én fire dage om ugen,
vurderer Lasse Pedersen.
n

Økonomi og omfang
Areal: Tilbygning på 1.100 m2
Arkitekt: Christensen & Co Arkitekter.
Bygherre: Hillerød Kommune
Anlægssum: 34,5 millioner kr.
– Lokale og Anlægsfonden bidrager
med de 7 millioner kr.
Bygningerne ventes klar i slutningen af året.
Siden 2006 er Skævinges indbyggertal vokset med 17 procent, og
der er forventninger til øget vækst
fremover; ikke mindst fordi et nyt
supersygehus er på vej i Hillerød,
ligesom flere virksomheder udvider
eller flytter til kommunen.
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IDR ÆTS BYGGERI: HILLERØ D

Daværende undervisningsminister Christine Antorini
indviede Trollesminde
hallen ved at hoppe for.

Industribyggeri var udgangspunktet, og det gav en hal, som kostede det halve af en normal idrætshal
– og finansieringen var også speciel. Foto er taget i januar 2013, to måneder før indvielsen.

Fra hul til hal på 180 dage!
Idrætscenter og handelsskole viste i 2013 nye veje
i idrætsbyggeri og drift – og modellen virker fortsat
Tekst & foto Erling Madsen

D

et er ikke hverdagskost at en
handelsskole bygger en idrætshal
- men ikke nok med det: Ved at
nytænke og samarbejde bliver den
udnyttet en stor del af døgnet syv dage om
ugen og det er samtidig et relativt billigt
byggeri.
Fordelene stod således i kø i Hillerød, da
Handelsskolen København Nord (i dag U/
Nord) og FrederiksborgCentret (i dag Royal
Stage) i et nyt partnerskab inviterede til
indvielse 16. marts 2013.
- Vi kan kun udnytte en hal i dagtimerne
og vi har ingen erfaring med at drifte en
idrætshal, fortalte René van Laer op til
åbningen.
Han var direktør for Handelsskolen med
adresse i Lyngby, Virum, Hillerød og Frederikssund og dengang i alt 3.000 elever og
300 medarbejdere.
Det er dyrt at bygge og mange steder
udnyttes en hal kun en del af døgnet/ugen.
Derfor er der brug for at tænke i mere
fleksible baner og lave utraditionelle løsninger og samarbejder.
Billig og utraditionel finansiering
René van Laer anslog ved åbningen, at en
idrætshal som denne normalt ville koste
cirka 25 millioner kroner:
- Men vi opfører den for 13,5 millioner
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kroner, fordi det er en standardhal som
tilpasses, fortalte han.
Finansieringen var også specielt: Halvdelen af summen betalte FrederiksborgCentret forud for at leje hallen i 18 år.
Hallen blev opført af det jyske firma
Grønkjær, der 30 år tidligere startede med
staldbyggeri og siden supplerede med
industribyggeri.
Det betød fokus på rationelle arbejdsgange under byggeriet og samling af elementerne på stedet, så omkostningerne
blev holdt nede. Og en byggeperiode på
180 dage.
Idrættens behov i fokus
FrederiksborgCentret satte fokus på idrætsforeningernes behov.
Det betød eksempelvis, at der kom en
skjult springgrav til gymnaster, trampolin
og en port til at komme ind og ud med større ting, samt 120 fleksible siddepladser, der
kan trækkes ud fra væggen. Idrætshallens
1.340 m2 gør det muligt at få plads til alle
indendørs idrætsgrene og desuden er der
omklædning og depoter.
- Vi har også fået råd om gulvbelægningen og at vi skulle sørge for at lave hallen,
så der kan være en hel håndboldbane. I det
hele taget har vi fået de bedste råd, sagde
René van Laer om samarbejdet.
Royal Stage står for den daglige drift og
teknisk er der skabt en løsning, som også

betyder, at mange ting kan styres og overvåges fra Royal Stage omkring tre kilometer
fra Trollesmindehallen.
Gavner idrætten og udbuddet
Når Handelsskolen var interesseret i at
bygge en idrætshal, skyldes det, at skolen
tilbød linjen sportsmanegement, hvor
ledelse, markedsføring, sportsøkonomi og
sportsjura er centrale elementer sammen
med praktisk idræt.
- Vi vil også tilbyde idræt til vore andre
elever, men vi kan jo kun bruge hallen i
dagtimerne, så vi kan ikke udnytte en hal,
konstaterede René van Laer.
Samtidig var aktivitetsniveauet steget i
FrederiksborgCentret, og bagsiden af succesen var, at idrætstræning nogle gange
måtte aflyses på grund af koncerter, udstillinger etc.
Det kunne minimeres ved at flytte nogle
idrætsaktiviteter fast til den nye hal.
Og hvad er så status i januar 2022 efter
knapt ni års drift?
- Det har fungeret upåklageligt. Det er til
alles tilfredshed – og begge parter har fået
en hel hal til halv pris, konstaterer Carsten
Larsen, som er direktør i Royal Stage og var
med til at få ideen.
Han føjer til, at med denne model kan
en kommune også gå ind og være partner
med eksempelvis en handelsskole, en
privatskole eller et gymnasium.
n

BAG OM HI

OMRÅDE 1
København, Nordsjælland og Bornholm
CLAUS LARSEN

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

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Hermed indkaldes i.h.t. vedtægterne til ordinær generalforsamling i HI:
Tirsdag 3. maj 2022 kl 09.30 i Royal
Stage, Milnersvej 39, 3400 Hillerød.
Dagsorden i.h.t vedtægterne.

OMRÅDE 2

Forslag, der ønskes behandlet på
dagsordenen skal være sekretariatet i hænde senest 40 dage før,
og forslag til personvalg skal være
sekretariatet i hænde senest 20
dage før.
Med venlig hilsen
Henrik Høy-Caspersen
formand

Lolland/Falster, Sydsjælland/Møn og Vestsjælland
BENNY PETERSEN

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

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

OMRÅDE 4

Royal Stage – Nordsjællands største arena åbnede i januar 2020. Hér skal
HI’s næste generalforsamling foregå. (Foto: Royal Stage).

Midtjylland
SØREN RASMUSSEN

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

NAV NE
TIL LYKKE!

OMRÅDE 5
Nordjylland
JAN FREDERIKSEN

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

50 ÅR
3. marts
Per George Christensen
Arena Nord
30. marts
Søren Hjelm Hansen
Hadsund-Hallerne
60 ÅR
28. marts
Bo Eyro
Herning Kommune

9. april
Irene Charlotte Sundby
Ishøj Kultur Café

20. april
Knud-Gert Diedrichsen
Aktiv Aabenraa

65 ÅR
29. marts
Lars Lundgaard
Vesthallen

81 ÅR
4. februar
Arne Rømer
Avedøre Idrætscenter

16. april
Kim Borg
Erritsø Idrætscenter
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FERIEHUS ET

BOOK GENNEM
WWW.H-I.DK

Her er plads til 12 personer

Du kan nu booke sommerhuset direkte
på hjemmesiden. Hvis du har spørgsmål,
er du naturligvis velkommen til at ringe til
sekretariatet.
Der er inkluderet rengøring i lejepriserne. Priserne stiger 1. januar - de nye priser
kan du finde på hjemmesiden h-i.dk.

Og så er der masser at opleve på Falster og Lolland

LEJEPERIODER
I højsæsonen udlejes kun hele uger.
Resten af året finder udlejningen sted i
den rækkefølge, bestillingerne indløber
og kan udlejes som enkeltdage, weekender (fredag kl. 12.00-søndag kl. 15.00) eller
som hele uger samt i to sammenhængende uger (lørdag kl. 15.00-lørdag kl. 11.00).

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

Ud over husets egen spa, så ligger det i
gå-afstand fra en dejlig badestrand. Og så
har HI fået foræret et VIP-kort til svømmehallen i Nakskov Idrætscenter; et kort, der
giver adgang for husets lejere til offentlig
svømning i svømmecentret.
Der er gode indkøbsmuligheder i den
lille hyggelige by Marielyst.
Og så er der masser at se på både på
Falster og naboøen Lolland.
Adressen er Kaninstien 13, 4873 Væggerløse.

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

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

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

HUSKER DU DINE
HI-FORDELE?
· Hjælp ved løn, ansættelse
og kontrakt
· Kurser og uddannelse
til reduceret pris
· Lederuddannelse og lederservice
· Netværk og fagligt fællesskab
· Campus og brancheudstilling
· Rabat på forsikringer hos
Tryg Forsikring
· Attraktiv pensions- og
forsikringsordning uanset
dine overenskomstforhold
· Adgang til medlemskab af
Forbrugsforeningen med
masser af rabatter

HØJSÆSON
UGE 01-21

UGE 22-35

UGE 36-52

7.220,00

4.000,00

Læs mere på www.h-i.dk!

Hele uger

4.000,00

VIDEN
INSPIRATION
NETVÆRK

Weekend

2.175,00		2.175,00
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Ekstra dage

450,00		

450,00

El kostpris (pt. 2,50 kr per kWh.) · Vand kostpris (p.t. 40 kr. per m3)
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L EVERA ND ØRREGIST ER
ADGANGSKONTROL
OG TÆLLER
DUX Tællerfabrik – Trading
Enebærvænget 18,
5700 Svendborg
Tlf: 4031 1161
Mail: info@duxtaeller.dk
www.duxtaeller.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LINJEMALING

MASKINER

MULTI- OG SQUASHBANER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOTIONSUDSTYR
PEDAN A/S
Københavnsvej 224,
4600 Køge
Tlf: 5665 6465
www.pedan.dk
Saga Trim ApS/Tylø
Mileparken 30, 2730 Herlev
Fax: 3811 4812
Tlf: 3811 4811
www.sagatrim.dk

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

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

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

KUNSTIGE PLANTER
Hilmars ApS
Brårupgade 16, 7800 Skive
Tlf: 9752 8520
www.hilmars.dk
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Aqua Wellness
Fuglebækvej 2 A,
2779 Kastrup
Tlf: 2944 6546
www.aquawellness.dk

L EVE R AND ØRREGIST ER
RENGØRINGSMASKINER

SCORINGSTAVLER

SPORTSNET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jan
Schmidt

DESIGN
v/ Jannie Christensen

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

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

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

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

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

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

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

SPOR T S
ENTREPRISE

SPORTSGULVE & IDRÆTSUDSTYR

VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING
Flow by Laiderz
Fuglebækvej 2A, 1. th.
2770 Kastrup
Tlf: 3251 0700
www.flowbylaiderz.dk

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

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

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

Book en uforpligtende demonstration
Kontakt Kostas Panayotis +45 61 72 05 63 / kp@tinymobilerobots.com
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TinyLineMarker
Sport

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

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

SORTERET MAGASINPOST SMP

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

