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DSI og HI er på vej mod samme mål: IKF, som er en ny brancheforening, der især er talerør for små og mellemstore idræts- og kulturanlæg. 
På side 12-14 kan du læse om IKF's uhyggelige energiundersøgelse og på side 24-25 fortæller de to formænd Keld Venø og 

Henrik Høy-Caspersen om planerne for IKF: Tre bogstaver, du vil få gavn af! (Tegning: Poul Carlsen).
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Tekst & foto Erling Madsen

Idrættens Branchedage kommer igen i år 
– og det bliver i en ny udgave med flere 
justeringer baseret på erfaringer og øn-
sker efter historiens første udgave sidste 

september:
- Vi udvider fra tre til fire dage – og så 

lader vi ikke konference og brancheudstil-
ling overlappe hinanden, siger HI’s formand 
Henrik Høy-Caspersen.

Datoerne bliver 31. oktober-3. november:
Tirsdag 31. oktober bliver konference 

med fokus på det idrætspolitiske.
Onsdag 1. november fokuserer konferen-

cen på idrætsfaciliteter.
Torsdag 2. november er helliget branche-

udstillingen og slutter med HI’s Kammerat-
skabsaften.

Fredag 3. november placeres HI’s golf-
turnering og padelturneringen, og der bli-
ver mulighed for at prøve forskellige nye og 
nyere idrætsgrene, ligesom udstillerne fra 
brancheudstillingen kan lave demoer ude 
og inde på Vejen Idrætscenter.

Væsentlige ændringer
Tilbagemeldingerne fra konferencedelta-
gere og udstillere efter 2022-udgaven var, 
at det ikke duer at lave overlap med udstil-
lingen, samtidig med, at HI også har ønsket 
endnu mere fokus på idrætsfaciliteterne i 
konferenceprogrammet.

Brancheudstillingen får også nogle væ-

sentlige ændringer:
- Vi inddelte sidste år i temaer, fordi det 

var et udstillerønske. Men vi må erkende, 
at det ikke kom til at virke, så nu blander 
vi kortene. Vi dropper også Hal 1, så vi kan 
lave en mere samlet og intim udstilling, 
fortæller Anita Bjerring Rasmussen, som er 
ansvarlig for brancheudstillingen.

På messen vil  der dagen igennem være-
mange aktiviteter.

Bl.a. spændende oplæg og debatter på 
scenen og livedemoer fra udstillerne rundt 
om i Vejen idrætscenters mange faciliteter.

Ligesom der vil være små oaser med 
plads til at puste og og til at få en snak med 
kolleger. n

Idrættens Branchedage 
i styrket udgave

Varer fire dage: 31.- oktober-3. november med klarere opdeling og flere forbedringer

Hal 1 var sidste år inddraget med temaet »leverandører til svømmehaller«. 
I år droppes denne hal og udstillerne blandes i de øvrige lokaler.

I D R Æ T T E N S  B R A N C H E D A G E
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KO M M E N TA R

AF HENRIK HØY-CASPERSEN 
FORMAND

2022 var et begivenhedsrigt år, hvor 
hovedtemaet gennem hele året 
har været stigende energipriser og 
høj inflation, som selvfølgelig har 

påvirket branchen – særligt de selvejende 
idrætsanlæg, som står med væsentligt 
højere regninger end budgetteret. Det er et 
kæmpeproblem for branchen og for dansk 
idræt bredt set.

Vi har i 2022 gennemført to undersøgel-
ser, hvor vi har indsamlet data, der belyser 
konsekvenserne for danske idrætsanlæg af 
de forhøjede energipriser og den forhøjede 
inflation. 

Desværre viser 
undersøgelserne 

bl.a., at en ræk-
ke anlæg for-
udser lukning, 
hvis de ikke får 
hjælp. 

Nogle steder har den lokale kommune 
vist ansvar og er trådt til med flere midler. 
Til gengæld ser vi også en række kommu-
ner, som helt enkelt har afvist at hjælpe, 
hvorved man bringer den lokale idræt i 
fare.

Staten bør træde til
I HI er den klare opfattelse, at staten bør 
træde til med hjælpeordninger, som kan 
stabilisere økonomien og sikre at danske 
idrætsanlæg kommer igennem også denne 
krise. 

Vi står ikke med hatten fremme og ude-
lukkende forlanger kontante tilskud, men 
ønsker at der f.eks. ses på garantiordninger, 
som kan understøtte finansiering af om-
lægning af den enkelte hals anlæg.  

Vi ønsker at være en del af løsningen, og 
bidrager gerne med den viden og de data, 
som vores undersøgelser har frembragt. 
Ligeledes stiller vi os til rådighed med 
GSF-ordningen, og alt den viden, vejled-
ning og rådgivning, der kan hentes her. 
(Læs artiklen side 12-13 og 31).

Svært at komme i dialog
Desværre er det svært for os idrætsfacili-
teter at skabe grundlag for den dialog, der 
skal medvirke til at frembringe løsninger på 
området. 

Kulturministeriet inviterede i januar til 
dialogmøde om de høje energipriser og 
den høje inflation. Desværre inviterede 
man ikke de brancheorganisationer, der re-
præsenterer idrætsfaciliteterne i Danmark 
og afviste os med den begrundelse, at der 
ikke var mulighed for at invitere os. 

I HI finder vi det besynderligt at man ikke 
inviterer os, der har viden på området, og 
som i øvrigt er ramt af de problemer, der 
skal drøftes. Det er helt enkelt helt væk. 

(Læs artiklerne på side 9, 23, 24-25 og 31).

Masser af nyheder i 2023
2023 vil byde på en masse nyheder og 
aktiviteter.

Først og fremmest bliver 2023 året, hvor 
vi lancerer IKF, som er en sammenslutning 
af DSI og HI’s brancheaktiviteter. 

Vi har haft lidt startvanskeligheder, men 
vi starter nu og har allerede nu indgået et 
par samarbejdsaftaler, bl.a. på forsikrings-
området. (Se side 20). 

Ligeledes har vi en række nye tiltag i pi-
peline, som vi glæder os til at præsentere. 
(Læs artiklen på midtersiderne). 

Glæder os til Idrættens Branchedage
Idrættens Branchedage havde sin debut 
i 2022. Et samarbejde, hvor Vejen Idræts-
center, IdrætsPlatformen Danmark og vi 
er gået sammen om at skabe nogen dage 
med konference og brancheudstilling. 

2022 gav os en masse erfaringer som vi 
bringer med ind i planlægning for dette års 
arrangement. Planlægningen er allerede 
nu i gang, og vi glæder os usigeligt. (Læs 
artiklen side 2).

Klar til overenskomstforhandlinger
HI’s fagforeningsdel er hjørnestenen i 
organisationen og forbliver naturligvis 
intakt. Her er vi så småt ved at varme op til 
forhandlingerne om ny overenskomst, som 
træder i kraft i foråret 2024. 

Den høje inflation har udhulet real-
lønnen, og det vil helt sikkert være en 
platform, hvor vi skal kæmpe, og kæmpe 
hårdt.

Alt i alt har vi taget hul på et nyt år, som 
vil byde på en masse nyt – og i hvert fald 
en masse spændende opgaver.

Godt nytår til jer alle.     n

Idrætsfaciliteterne har 
brug for politisk opbakning

»I HI finder vi det besynderligt at man ikke 
inviterer os, der har viden på området, og 

som i øvrigt er ramt af de problemer, der 
skal drøftes. Det er helt enkelt helt væk.«
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»Erkendelse:
Man kan i begrænset omfang bygge 
sig til mere fysisk aktivitet, da fa-
ciliteter ikke i sig selv skaber mere 

bevægelse!«
Sådan lyder en konklusion af én af flere 

undersøgelse af danskernes bevægelsesva-
ner; »Danmark i bevægelse.« 

Syddansk Institut har for to år siden lavet 
den hidtil største undersøgelse af dan-
skernes bevægelsesvaner med flere end 
163.000 deltagere.

Dét har vi omtalt - men der kommer 

løbende nyt fra Center for Forskning i Idræt, 
Sundhed og Civilsamfund (CISC) under 
ledelse af professor Bjarne Ibsen.

Udbred kendskabet
Og som det indledende citat viser, så får 
idrætsfaciliteterne nogle ord med på vejen; 
bl.a. med denne opfordring: 

»Sæt fokus på eksisterende faciliteter og 
områder til fysisk bevægelse: Flere idræts-
faciliteter fører ikke automatisk til flere be-
vægelsesaktive borgere. Der er mere behov 
for, at borgerne får et større kendskab til og 
erfaring med de eksisterende faciliteter.«

Det handler også om at se på, hvordan 

faciliteterne udnyttes bedre og så se på, 
hvad der lokalt er behov for. Og det passer 
jo fint med HI’s udmeldinger om, at idræts-
faciliteterne skal tage styringen frem for 
at vente på at foreninger eller kommuner 
skaber aktiviteter:

»Samtidig kan mange faciliteter udnyttes 
mere og bredere, så grupper, der i mindre 
grad bruger de eksisterende faciliteter, i hø-
jere grad får positive erfaringer med, hvad 
de kan bruges til.

Lad være med at gøre hvad andre kom-
muner gør: find ud af det lokale bevægel-
sesmønster og tag udgangspunkt i det. 
Find værdien i forskelligheden!«

Faciliteterne i sig selv skaber 
ikke mere bevægelse

Der er mere behov for, at borgerne får et større kendskab til 
og erfaring med de eksisterende faciliteter, opfodrer forskere

Forskerne opfordrer til, at vi fremover ikke skelner mellem »fysisk aktive« og »fysisk inaktive«:
- Vi skal derfor i stedet tale om, at »alle er fysisk aktive, men mange kunne være mere aktive«, siger Bjarne Ibsen, 

som her er fotograferet på Idrættens Branchedage i september.

D A N M A R K  I  B E VÆ G E L S E
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Tag udgangspunkt i forholdene i din egen kommune, for der er store forskelle landet over. 
Det viser eksemplerne i denne grafik fra »3 muligheder for bevægelse og afslutning«.

Syv anbefalinger
I »3 muligheder for bevægelse«, som Lars 
Breum Skov Christiansen og Jena Høy-
er-Kruse står bag, kommer der disse anbe-
falinger:
•  Sæt derfor i første omgang fokus på kom-

munens eksisterende faciliteter og områder 
til fysisk aktivitet og søg at:

•  Øg synligheden og kendskabet dertil gen-
nem oplysning

•  Tænk over om de kan gøres tilgængelige for 
flere borgere

•  Arbejd med måder at øge kapacitetsudnyt-
telsen og aktivere faciliteterne

•  Tænk bredt ift. hvilke brugergrupper, der 
skal have adgang til faciliteten eller området

•  Tænk i tiltag som kan øge tilgængelighe-
den for borgere, der er mindre fysisk aktive 
– hvordan kan vi gøre faciliteterne mere 
inviterende?

•  Hvis der er behov for nye faciliteter eller 
områder til fysisk aktivitet, så tænk i hvordan 
I kan tilgodese de befolkningsgrupper, som 
er mindre fysisk aktive.

I en uddybning fremhæves, at hovedparten 
af voksnes idræts- og motionsaktiviteter ikke 
foregår i idrætsfaciliteter.

Det kan derfor være en udfordring for et 
idrætsanlæg at få de voksne ind på matriklen: 
Vi har her i bladet nævnt eksempler på facili-
teter, som laver udendørs fitnessområder for 
at tiltrække flere.

Ny og mere nuanceret viden
SdU fortæller, at resultaterne fra undersøgel-

serne nu er blevet bearbejdet og diskuteret 
med flere end halvdelen af Danmarks kom-
muner samt en gruppe af repræsentanter for 
udvalgte kommuner, store landsorganisatio-
ner og statslige centre og myndigheder.

- De mange analyser af det meget omfat-
tende materiale fra de forskellige undersøgel-
ser har både givet en ny viden og en meget 
mere nuanceret indsigt i, hvor forskellige de 
fysiske bevægelsesvaner er på tværs af landet 
og mellem befolkningsgrupper, fortæller 
professor Bjarne Ibsen.

- Det er en viden, som kan bruges til meget 
mere præcise indsatser i fremtiden for at 
fremme et samfund med mere fysisk bevæ-
gelse, siger han.

Aktive på mange måder
Undersøgelserne i Danmark i Bevægelse 
viser, at næsten alle danskere er i fysisk bevæ-
gelse i løbet af en uge – i hjemmet, på arbej-
de, under transport og i fritiden.

Derfor opfordrer forskere til, at vi fremover 
ikke skelner mellem »fysisk aktive« og »fysisk 
inaktive«, som giver indtryk af, at folk ikke 
bevæger sig fysisk. For det gør de. Det sker 
bare på mange forskellige måder.

- Vi skal derfor i stedet tale om, at »alle er 
fysisk aktive, men mange kunne være mere 
aktive«, siger Bjarne Ibsen.

Der er derfor god grund til at fokusere på 
de grupper, som er mindst aktive: Førtids-
pensionister, arbejdsledige på kontanthjælp, 
indvandrere fra ikke-vestlige lande, borgere 
med betydelig nedsat funktionsevne (fysisk, 

psykisk og kognitivt) og borgere uden en 
erhvervsuddannelse.

Det handler ifølge forskerne bl.a. om at 
understøtte gode oplevelser og at øge kend-
skabet til eksisterende idrætsfaciliteter.

Fakta om Danmark i Bevægelse
•  Danmark i Bevægelse er den hidtil største 

nationale måling af vores bevægelsesva-
ner.

•  Målingen omfatter flere forskellige un-
dersøgelser, bl.a. en spørgeskemaunder-
søgelse, der er besvaret af over 163.000 
personer.

•  Resultaterne er gjort op kommune for 
kommune, så resultaterne kan bruges 
lokalt.

•  Undersøgelsen er støttet af Nordea-fon-
den.

•  I år kommer der to undersøgelser: »Hvor-
dan har kommuner og organisationer 
brugt Danmark i Bevægelse?« Og »Betyd-
ningen af nærhed til og tilgængelighed 
af faciliteter og grønne områder for fysisk 
bevægelse«.

Du finder de offentliggjorte undersøgelser 
her:
https://www.sdu.dk/da/forskning/dan-
mark_i_bevaegelse/publikationer n

brugerdefinerede farvepalette

Eksempler på kommuneforskelle

2
0

Aktivitet Odense

Placering

Odense

Pct.

Kommune med flest 
aktive
Navn

Kommune med flest 
aktive
Pct.

Bevægelsesaktiv i fritiden 32 89% Fanø 93%

Idræts- og motionsaktiv 17 72% Gentofte 78%

Idrætsforening 77 27% Rebild 36%

Kommercielt center/privat 8 23% Frederiksberg 29%

Gåtur i moderat tempo 46 57% Fanø 64%

Cykling som fritidsaktivitet 22 33% Fanø 56%

Løbetur 9 26% København 31%

Styrketræning 7 39% København 42%

Yoga 24 10% Frederiksberg 18%

Fodbold 14 7% Hvidovre 7%

Motionsgymnastik 72 6% Kerteminde 11%

Svømning i bassin 42 7% Stevns 10%

Friluftsliv 81 6% Læsø 15%

D A N M A R K  I  B E VÆ G E L S E
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»Det kan da godt være, at de fleste af 
de aktive ishockeyspillere eller motions-
svømmere vil gå i fitnesscenteret eller 
løbe sig en tur, når de står uden idræts-
faciliteter; men den vigtige pointe, som 
tilsyneladende mangler i forskernes data, 
er, at idrætsudøvernes muligheder for til- 
og fravalg er dybt afhængige af facilitets-
udbuddet og facilitetstyperne.«, skriver 
Lotte Büchel. (Foto: DGI Storkøbenhavn).

Bjarne Ibsens konklusion er forkert:
Idrætsfaciliteterne betyder 

alt for alle aldre
Mener bestyrelsesmedlem Lotte Büchert, DGI Storkøbenhavn: 

Af Erling Madsen

Bestyrelsesmedlem Lotte Büchert 
fra DGI Storkøbenhavn er mildt sig 
ikke begejstret for Bjarne Ibsens 
konklusioner i artiklen på de to 

foregående sider:
»Idrætsfaciliteter betyder alt, og det er 

på tide at gøre op med det forældede faci-
litetssyn og de forskere, der mener og siger 
det modsatte!«, indleder hun et debatind-
læg på Idrætsmonitor.

Hun synes altid Bjarne Ibsen er værd at 
lytte til, men mener at han glemmer bør-
nene, når han lægger op til reformering af 
idrætsfaciliteternes betydning for dansker-
ne idrætsvaner.

Fejlen er, mener hun, at data i undersø-
gelsen »Danskernes bevægelsesvaner og 
motiver til bevægelse« handler om voksne:

»Børns idrætsdeltagelse er nemlig i høj 
grad afhængig af de mere klassiske, kom-
munale idrætsfaciliteter, hvilket de »kon-
kurrerende« børnerelaterede idræts-
vanedata fra Idrættens Analyseinstitut 
(Idan) også har bekræftet mange gange.«, 
fremfører Lotte Büchert.

Tag udgangspunkt i virkeligheden
Hun mener, at Bjarne Ibsen politiserer, og 
peger også på, at hans påstand heller ikke 
gælder generelt for voksne:

»…påstanden om, at faciliteter ikke har 
betydning for de voksne, synes også at 
være forkert formuleret på et par parametre 
– især i storbyerne, hvor der er massiv man-
gel på faciliteter. De centrale spørgsmål, 
som forskerne fra SDU burde kaste sig over, 
kunne blandt andet tage udgangspunkt i 
den virkelighed, som vi ser: De klassiske, 
kommunale facilitetstider i »primetime« bli-
ver tildelt børn og unge, hvilket er naturligt, 
og som vi har fuld forståelse og sympati for 
i DGI Storkøbenhavn.«

Lotte Büchert siger, at de knap så attrak-
tive ydertimer derfor tildeles voksne – og 
det er måske forklaringen på, at voksne 
finder andre aktivitets- og organiserings-
former end de kommunale rammer kan 
tilbyde.

Mange idrætter kræver faciliteter
Lotte Büchert pointerer, at selv om mange 
er begyndt at dyrke uorganiseret idræt 
udendørs, så kræver mange idrætter spe-

cielle faciliteter: eksempelvis en golfbane, 
en havn, en ishal eller en svømmehal:

»Det kan da godt være, at de fleste af de 
aktive ishockeyspillere eller motionssvøm-
mere vil gå i fitnesscenteret eller løbe sig en 
tur, når de står uden idrætsfaciliteter; men 
den vigtige pointe, som tilsyneladende 
mangler i forskernes data, er, at idrætsud-
øvernes muligheder for til- og fravalg er 
dybt afhængige af facilitetsudbuddet og 
facilitetstyperne.«

Idrætsfacilieter betyder alt
Lotte Büchert mener at eksistens eller fra-
vær af konkrete faciliteter har tydelige kon-
sekvenser for aktivitetsmulighederne:

»Så jo – idrætsfaciliteter betyder alt – 
også for de voksne idrætsudøvere. Kampen 
for at få bedre fysiske rammer for idræts- og 
motionsudøvelse fortsætter derfor også 
- både i forhold til de kommunale idræts-
faciliteter, men også for at gøre byrum, 
tagflader og stier i naturen mere attraktive 
og motionsvenlige.« n

S VA R
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Af Erling Madsen

Den nye kulturminister har lagt op 
til samarbejde med idrætsverde-
nen – men alligevel vælger han at 
udelukke en central aktør!

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt 
havde onsdag 18. januar inviteret repræ-
sentanter fra idrætslivet til dialogmøde om 
de høje energipriser, som angiveligt står 
højt på kulturministerens dagsorden.

Men HI og IKF - der er under sammen-
lægning og som til sammen organiserer 
550 -600 idrætsanlæg i Danmark - er ikke 
inviteret.

På ministeriets hjemmeside citeres mi-
nisteren: 

»Jeg har en klar ambition om løbende at 
være i tæt kontakt med kultur-, forenings- 
og idrætslivet. Derfor har jeg inviteret en 
række repræsentanter til dialogmøde om 
status og aktuelle udfordringer. Høje el- og 
varmeregninger og høj inflation påvirker 
alle, men er særlig barsk for nogle bran-
cher, og derfor er det vigtigt for mig at være 

i tæt dialog med dem om de udfordringer, 
de har.«

Afviser deltagelse
Formanden for HI og IKF, Henrik Høy-Ca-
spersen, er helt uforstående overfor Kultur-
ministeriets afvisning, og siger: 

- Allerede da det omtalt dialogmøde blev 
annonceret 21. december, skrev vi til mi-
nisteriet for at sikre, at vi blev inviteret, og 
vi har i dag modtaget svar på denne, hvor 
man blot skriver, at »der ikke er mulighed 
for at HI kan deltage i mødet«. Det har vi 
selvfølgelig bedt om en uddybning af. 

For nylig offentliggjorde HI og IKF sam-
men med DIF en undersøgelse, som viser, 
at de stigende energipriser er en stor trussel 
mod en lang række idrætsanlægs overle-
velse, og der er behov for politisk indgriben 
fra Christiansborg, hvis anlæg – og dermed 
folkesundheden – ikke skal rammes.

Besynderligt udspil
Og i Kulturministeriets afvisningsmail beder 
Kulturministeriet om at få undersøgelsen 

tilsendt inden mødet:
- Det hænger ikke sammen i vores ver-

den, og slet ikke med de intentioner, som 
ministeren signalerer at have. Det virker 
besynderligt, at netop energiudfordringer-
ne er i fokus: Vi er de eneste, som har fin-
geren på pulsen, men må ikke selv deltage 
og fortælle om virkeligheden. Vi ville kunne 
yde et meget stort bidrag her både i forhold 
til konkret viden, data og i forhold til at give 
en status på området.

Videre siger Henrik Høy-Caspersen: 
- Målt på antal er vi den organisation i 

Danmark, der repræsenteret flest idrætsfa-
ciliteter, og det virker ærlig talt helt skørt, at 
man sætter landets idrætsfaciliteter uden 
for døren – i øvrigt helt uden forklaring, i et 
møde om idrætsfaciliteternes vilkår.

-  I forbindelse med coronaepidemien 
deltog vi beredvilligt i Kulturministeriets 
Sektorpartnerskab, og fik stor anerkendelse 
for indsatsen der. Hvorfor man ikke vil tale 
med os nu, er helt enkelt en gåde for os.

Se portrættet af den nye kulturminister 
på side 23.    n

Kulturministeren sætter landets 
idrætsfaciliteter uden for døren

De eneste, som har fingeren på pulsen med en aktuel undersøgelse 
må ikke deltage i møde om de høje energiprisers påvirkning af idrætsverdenen

    Jeg har en klar ambition om løbende at være i tæt kon-
takt med kultur-, forenings- og idrætslivet. Derfor har 
jeg inviteret en række repræsentanter til dialogmøde om 
status og aktuelle udfordringer. Høje el- og varmeregnin-
ger og høj inflation påvirker alle, men er særlig barsk for 
nogle brancher, og derfor er det vigtigt for mig at være i 
tæt dialog med dem om de udfordringer, de har.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidts i invitationen: Han vil godt have HI’s og IKF’s undersøgelse af energiprisernes 
indflydelse på idrætsanlæg, men han vil ikke have de eneste med fingeren på pulsen med til dialogmødet.

N Y  K U LT U R M I N I S T E R
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SG-Huset i Svendborg lægger lokaler til HI’s generalforsamling 2023. 

Indkaldelse til generalforsamling 2023
Hermed indkaldes til HI’s ordinære generalforsamling 9. maj 2023 – kl. 10.00 i SG-huset, Ryttervej 70, 

5700 Svendborg. Generalforsamlingen holdes i.h.t. HI’s vedtægter. 
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være sekretariatet

 i hænde senest 40 dage før. 
Forslag til personvalg skal være sekretariatet i hænde senest 20 dage før afholdelse.

Bestyrelsen

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

T: 25 62 18 84 
W: northforsikringsagentur.dk

All-Risk dækning  
– Udvidet pludselig skade

Forsikringsløsningen indeholder bl.a.:

NORTH i nyt 

SAMARBEJDE 

med IKF

NORTH Forsikringsagentur til- 
byder total forsikringsløsning 
til sports- og idrætshaller

Ingen aldersafskrivning på  
rørskade og stikledninger

Foreningernes løsøre i 
hallen kan meddækkes

Hjertestartere dækket  
ved simpelt tyveri

Hærværk sket i  
uaflåste bygninger

Svamp og insekt

Maskinkasko
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Mange anlæg har slukket saunaerne for 
at spare energi – men det kan være en 
symbolhandling: - Varmen, der slipper ud 
fra en sauna, går ikke til spilde: Den bliver 
inde i huset og hjælper med opvarmningen 
af hele huset. Så slukkes saunaen, skal der 
fyres mere for at holde rumtemperaturen, 
siger Alex Bagger fra Saga Trim.

Tænk dig om før 
saunaen slukkes

Symbolværdien er stor, men måske er det slet ikke en god idé

Er det en god idé at slukke saunaerne 
for at spare energi? Ikke nødvendig-
vis, hvis man spørger direktør Alex 
Bagger fra Saga Trim:

- Varmen, der slipper ud fra en sauna, 
går ikke til spilde: Den bliver inde i huset og 
hjælper med opvarmningen af hele huset. 
Så slukkes saunaen, skal der fyres mere for 
at holde rumtemperaturen, siger han.

Et andet fordyrende aspekt er, at de, der 
ikke kan komme i saunaen, i stedet stiller 
sig under den varme bruser:

- Hvis 300 daglige badende i svømmehal-
len i stedet vil stå fem minutter længere un-
der den varme bruser, vil omkostningerne 
til vand og opvarmning af vand, nemt blive 
ti gange dyrere end en varm sauna, der står 
tændt i 12 timer, fortæller Alex Bagger med 
Videncentret Bolius som kilde.

Sæt temperaturen ned
Der er flere muligheder for at spare energi 
ved brug af sauna, men Alex Bagger un-
derstreger, at alle saunaer er forskellige, 
ligesom bl.a. temperaturniveau, hvor stor 
døren er og hvor hyppigt den går op, spiller 
ind.

- Hvis I reducerer varmen i jeres omklæd-
ningssaunaer fra nuværende 82 grader til 
f.eks. 77 grader, vil besparelsen være cirka  
8 %, oplyser Alex Bagger.

Han føjer til, at tommelfingerreglen er, 
at en rigtigt dimensioneret sauna bruger 
ca. halvdelen af ovnens maksimale effekt 
Og ovnens maksimale effekt står noteret 
på mærkepladen nederst på højre side af 
saunaovnen.

Stand-by-system effektivt
Mest effektivt er at sætte et stand-by-sy-
stem på:

- Fire timers stand-by ud af 12 timers drift 
betyder en besparelse på cirka 20 %.

Når der ikke er mennesker i saunaen, 
sænkes temperaturen typisk til 30 grader 
under den indstillede temperatur. Når sau-
naen skal bruges, trykkes på en knap og i 
løbet af fem-ti minutter stiger temperaturen 
til det ønskede.

Det kan så forprogrammeres, hvor man-
ge minutter, temperaturen skal holdes – og 
et nyt tryk på knappen forlænger så perio-
den.

Systemet kan både bruges til saunaer og 
dampbade.

Tre typers forskelligheder
Saga Trim har solgt rigtig mange 
stand-by-systemer, ligesom der også på 
det seneste er sket øget salg af infrarøde 
saunaer.

Kort fortalt, så er karakteristika for de tre 
typer således:

Dampbad giver varmen med masser af 
damp.

Saunaer har masser af varm luft.
Infrarøde saunaer foretrækkes af de, der 

ikke bryder sig om damp eller varm luft – og 
så er energiforbruget lavere end for de to 
andre typer.

Ifølge Alex Bagger er der mange udoku-
menterede påstande om saunaers helse-
bringende effekter, men han siger, at det er 
fastslået, at varmen - uanset hvilken af de tre 
typer der tales om - sænker blodtrykket. n

ANALYSER FØR 
DER TRÆFFES EN 
AFGØRELSE
Når folketinget og myndighederne 
opfordrer danskerne til at spare på 
energien, så er det overordnede 
formål af gøre Danmark og Europa 
mindre afhængig af olie og gas.

I dét lys, så tæller enhver besparel-
se uanset om den er lille eller stor.

Teknologisk Institut har tidligere 
beregnet, at som tommelfingerregel 
tegner to-tre saunaer sig for 20 % 
af energiforbruget i en svømmehal. 
(Vandbehandling 30 %, belysning     
20 % og ventilation 20 %).

Umiddelbart er det derfor oplagt 
– som det er sket rigtig mange steder 
– at slukke saunaerne. Og symbolvær-
dien er i hvert fald høj.

Men som Alex Bagger peger på i 
artiklen, så kan det føre til, at energi-
forbruget øges andre steder, ligesom 
varmen, der slipper ud af saunaen, 
indgår i husets opvarmning. Og ende-
lig er der mulighed for at nedbringe 
energiforbruget i saunaer og damp-
bade.

Så det handler om at analysere de 
lokale forhold inden der træffes en 
afgørelse.

Saga Trim ApS fra 1966 repræsen-
terer saunaer fra finske Tylø og Helo 
- med henholdsvis 70 og 100 års erfa-
ring med saunaer - i Danmark. 

Desuden sælger firmaet motions-
udstyr til private og professionelle; 
eksempelvis haller og svømmehaller.

Saunaer var traditionelt brænde-
fyret, men Helo var først med proto-
typen på den elektriske saunaovn, så 
saunaer kunne installeres i byer og 
andre steder, hvor røgen ville være til 
gene.
www.sagatrim.dk

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

http://www.sagatrim.dk
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Tekst & foto Erling Madsen

Pilen peger helt klart på Christians-
borg: Idrætsanlægs økonomiske 
problemer som følge af energipri-
serne gør, at Folketinget må træde i 

karakter, mener IKF og HI:
- Jeg tror bare, at man skal erkende, at 

nu koster det altså noget andet at drive 
idrætsanlæg og udbyde folkesundhed til 
befolkningen,« siger HI’s formand Henrik 
Høy-Caspersen.

Han er rent fagligt bekymret for, at idræts-
udbuddet bliver langt mindre og bliver 
svækket, fordi anlæggene kan blive nødt til at 
skære ned på eksempelvis åbningstimer og 
udbud:

- Hvis idrætsudbuddet bliver mindre, vil det 
få konsekvenser både for folkesundheden og 
børn og unges mulighed for at dyrke motion.

Fladså Hallen holder to år
Da Ritzaus Bureau mellem jul og nytår gik ud 
med en historie om den nye undersøgelse 
og bekymringerne, så blev historien bragt i 
ganske mange medier. Og flere fulgte op med 
lokale vinkler.

TV 2 Øst fortalte således om Fladså Hallen 
i Mogenstrup på Sydsjælland, hvor et bud-
getteret overskud på en halv million kroner i 
stedet bliver et underskud på 1-1,5 millioner 
kroner fordi udgifterne til el og gas er blevet 
fordoblet.

Halinspektør Stig Hansen fra den selvejen-
de, naturgasopvarmede hal siger, at selv om 
der er 4.000 brugere om ugen fra skoler og 
foreninger, som lejer sig ind, så kan den ekstra 
regning ikke hentes via lejepriserne.

Stig Hansen siger til TV-stationen, at kom-
mer der ikke hjælp, vil Fladså Hallen kun 
kunne køre i to år.

Måske kommer hjælpen fra Næstved Kom-
mune, hvor det socialdemokratiske medlem 
af Kultur- og Idrætsudvalget Charlotte Roest 
siger:

-  Vi vil kunne give dem et lån eller en eller 
anden mulighed. Jeg ved, der ligger en stor 
råderumspulje. Det er hvert fald meningen, 
der skal gøre det. Jeg tror, det er omkring 30 
millioner, som vi har til hele kommunen, hvis 
der kommer nogle uforudsete udgifter.

Den konservative Rune Kristensen peger 

på, at det ikke duer med lån, der skal betales 
tilbage. Der skal findes en permanent løsning:

- Også fordi man kan sige, priserne er jo 
steget, og derfor skal det også afspejle, hvad 
det egentlig reelt set koster at bruge, siger 
Rune Kristensen til TV 2 Øst.

Idrætscenter Midtfyn med lappeløsning
TV 2 Fyn har besøgt Idrætscenter Midtfyn, 
hvor formanden Jesper Desmareth fortæl-
ler, at energiudgifterne er steget fra 400.000 
kroner til 900.000 kroner. Også selv om der er 
skiftet til LED-lys, skruet ned for varmen og sat 
timere på lyset.

Hér er der foreløbig kommet en lappeløs-
ning:

- Kommunen er imødekommende i for-
hold til at udløse det kommunale tilskud 
tidligere end før, så det støtter den likviditet, 
der er brug for, siger Jesper Desmareth.

HI: Pilen peger på Christiansborg
Men ifølge Henrik Høy-Caspersen er det svært 
for kommunerne at hjælpe:

- Kommunerne er bundet på hænder og 
fødder. Servicedriftsrammen og den økono-
miaftale, som er lavet mellem KL (Kommu-
nernes Landsforening, red.) og staten, er lavet 
med udgangspunkt i et helt andet prisniveau 
for energien, end hvad der er tilfældet nu. 
Derfor synes jeg, at pilen peger på Christians-
borg, siger han til Idrætsmonitor.

I skrivende stund har den nye kulturmini-
ster, Jakob Engel-Schmidt inviteret kultur-, 
idræts- og foreningslivet til dialogmøde 18. 
januar. 

Hér er anlæggenes fremtid på dagsorde-

nen – og til Idrætsmonitor siger den konser-
vative Mai Mercado:

- Så vil nogen måske sige: »Er det ikke 
noget, kommunerne må tage sig af?«. Det 
forstår jeg godt, men jeg er bekymret for, at 
kommunerne ikke har det top of mind. Det vil 
betyde, at man skærer i åbningstider, så det 
bliver sværere at finde holdtider, og så kaster 
endnu flere håndklædet i ringen og dropper 
den organiserede idræt.

Mai Mercado mener der skal ydes en mid-
lertidig hjælp.

Enhedslistens Søren Søndergaard mener, 
at Kulturministeriet skal lave en analyse af 
behovet, og han mener ikke, at der per auto-
matik skal sendes penge ud på et område, 
som hører under kommunerne, men støttes 
selektivt:

- Rent politisk ønsker vi at understøtte de 
steder, hvor man tager et ansvar for fælles-
skabet. Og sørger for at understøtte haller og 
kulturinstitutioner, siger han.

Faciliteterne skal høres
Besynderligt nok er HI - som deltog i dialog-
møderne i Kulturministeriet under corona 
- ikke inviteret med, og dét bekymrer Henrik 
Høy-Caspersen, fordi der er en mangeårig 
tradition for, at ministeriet primært lytter til 
DGI og DIF - se artiklen side 9:

- Uden at tale dårligt om dem, så er det 
brugerne, de repræsenterer. Som facili-
tetsejere står vi med girokortene. Så jeg vil 
gerne byde os til og sige, hvad vi kan gøre 
som organisation for at hjælpe, siger Henrik 
Høy-Caspersen til Idrætsmonitor. n

Folketinget må træde til: 
Folkesundheden er i fare

Ligesom børn og unges mulighed for at dyrke motion er truet

HI’s formand under sig 
over, at DGI og DIF, men 
ikke HI, er inviteret med til 
dialogmøde med kulturmi-
nisteren:
- Uden at tale dårligt om 
dem, så er det brugerne, 
de repræsenterer. Som 
facilitetsejere står vi med 
girokortene. Så jeg vil 
gerne byde os til og sige, 
hvad vi kan gøre som 
organisation for at hjælpe, 
siger han.

E N E R G I
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Glade gymnaster til opvisning i en hal – dét kan blive et sjældent syn i fremtiden, 
hvis ikke Folketinget hjælper de trængte idrætsanlæg.

Glade idrætsfolk bliver sjældne:
Flere idrætsanlæg risikerer 

at måtte lukke
Hvert fjerde i fare og flere kan følge efter – og mange har skåret serviceniveauet ned, 

viser et rundspørge til 145 af landets idrætsanlæg, som IKF, HI og DIF har lavet

Tekst & foto Erling Madsen

Det gode er, at færre idrætsanlæg 
nu ser ud til at undgå lukning på 
grund af de stærkt stigende ener-
gipriser. Men stadig er hvert fjerde 

anlæg i fare for at måtte lukke. Og flere kan 
følge efter i årets løb.

Det dårlige er, at serviceniveauet, som 
allerede mange steder er skåret ned, vil 
blive reduceret yderligere; det handler 
eksempelvis om lukning af saunaer, kortere 

åbningstid og stigende brugerpriser. Det 
har også kostet job, ligesom hvert fjerde 
idrætsanlæg ikke kan få hjælp fra kommu-
nen.

Det fremgår af en spørgeskemaundersø-
gelse fra december, som brancheforenin-
gerne HI og IKF har lavet i samarbejde med 
Danmarks Idrætsforbund.

Undersøgelsen er en opfølgning på en 
tilsvarende i sommer og 145 idrætsanlæg 
over hele landet har svaret.
•  22 % forventer at reducere serviceniveau-

et yderligere
•  9 % må foretage afskedigelser 
•  7 % forudser at måtte lukke, hvis der ikke 

tilføres økonomisk hjælp
•  57 % angiver at kunne fortsætte driften 

med de foretagne tiltag.

Hvert fjerde anlæg i fare
Af de 145 idrætsanlæg er 85 % selvejende – 
af disse er 74 % opvarmet med fjernvarme 
og 21 % med gas. 51 % har oplevet prisstig-
ninger på energi på op mod 100 %, mens 

E N E R G I
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30 % har noteret stigninger på mellem 100 
og 300 %.

26 % af de udelukkende selvejende anlæg 
kan ikke få økonomisk hjælp fra kommunen, 
mens 29 % fra samme gruppe har fået til-
sagn om økonomisk håndsrækning fra kom-
munen samtidig med at 38 % samarbejder 
med kommunen om energimæssige tiltag.

Siden undersøgelsen i sommer er der 
sat fut i energibesparende tiltag og det er 
medvirkende til, at flere regner med at kun-
ne overleve. Der er også rigtig mange, 41 %, 
som tilmelder sig webinarer og andre arran-
gementer, der kan give tips til besparelser, 
og hver tredje anlæg er gået i dialog med 
brugerne om yderligere tiltag.

Generelt er der ifølge undersøgelsen stor 
forståelse blandt brugere og foreningerne 
for de tiltag, anlæggene har gennemført.

Går ud over folkesundheden
Sommer-undersøgelsen viste, at 10 % ven-
tede at måtte lukke, og dét tal er nu faldet 
til 7 %.

- Til gengæld har 26 % oplevet at kom-
munen smækker kassen i for ekstra tilskud. 
Endvidere er det helt evident, at service-
niveauet bliver reduceret betragteligt, og 
her er det svært ikke at tyde det i retning 
af at danskernes muligheder for at dyrke 
aktiviteter bliver begrænset, hvilket i sagens 
natur vil gå ud over folkesundheden, siger 
HI’s formand Henrik Høy-Caspersen.

Bekymrende at kommunerne 
vender ryggen til
Formanden bebuder, at der vil blive dykket 
ned i tallene og de kommentarer, der er 
kommet, ligesom den giver pejlemærker, 
der skal følges op på. Men han er stærkt 
bekymret over situationen:

- Her og nu er det stærkt bekymrende, at 
en kommune vender ryggen til problemet 
i det omfang, som vi kan se her. Man lader 
anlæggene i stikken, og dermed lader man 
også brugere og borgere i stikken. Men man 
trækker potentielt også tæppet væk under 
det kæmpe arbejde, som lokale foreninger 

har lagt i opbyggelsen af et lokalt for-
eningsliv, som utrætteligt har lagt frivillige 
kræfter i at understøtte udbuddet af idræts-
aktiviteter for befolkningen.

2023 kan betyde flere lukninger
Henrik Høy-Caspersen føjer til, at udover 
at mange anlæg, som er i dialog med kom-
munerne, kan risikere et nej, så fører pris-
stigningerne på energi også til, at der i 2023 
budgetteres med underskud:

- Det betyder, at vi kan frygte, at endnu 
flere anlæg i løbet af 2023 må dreje nøg-
len om, siger Henrik Høy-Caspersen, og 
nævner som eksempel en svømmehal, 
som efter en renovering ikke genåbner, så 
en stor svømmeforening og flere skolers 
svømmeundervisning er aflyst. Kommer 
der ikke ekstra kommunale tilskud må den 
formentlig lukke i løbet af begyndelsen af i 
år. n

HILLERØD: FC NORDSJÆLLANDS 
NYE FODBOLDSTADION NÆRMER SIG
Tre arkitekter leder hvert sit 
team, som skal komme med de 
første bud på, hvordan et nyt 
fodboldstadion i Hillerød skal se 
ud.

Det skal være hjemmebane 
for superligaklubben FC Nord-
sjælland, som også vil have et 
fodboldakademi på stedet.

Arkitektfirmaerne Elkiær + 
Ebbeskov, Holscher Nordberg 
og WERK Arkitekter skal komme 

med forslag til stadion og de 
nærmeste omgivelser, som bl.a. 
omfatter p-hus, sportsfælled og 
fodboldakademiet.

Vinderen findes i slutningen 
af marts, og skal så arbejde 
sammen med totalrådgiverne 
AI Arkitekter, Gehl Architects og 
Niras om et dispositionsforslag, 
som skal være klar i slutningen 
af året.

Det er Propreco, som betaler 
for planerne, der indgår i en hel 
ny bydel, som firmaet udvikler 
på 95 hektar ved siden af det 
kommende supersygehus. Pla-
nerne omfatter også 250.000 
etagemeter boliger og 50.000 
etagemeter erhverv, og sidste 
etape ventes færdigt i 2030.         
n

KØBENHAVN: 
KØBENHAVNSKE 
SVØMMEHALLER LUKKES
Det bliver heller ikke i år, at Øbro-Hallen genåbner. 
Nu mener Københavns Kommune, at det først er 
realistisk at svømmehallen igen kan tage imod gæ-
ster i begyndelsen af 2024, fortæller nyhedsmediet 
ØsterbroLIV.

Svømmehallen fra 1930 har de senere år været 
gennem flere renoveringer og udbedringer, og har 
derfor i lange perioder været lukket. Senest var det 
de nye natursten, som revnede og afgav støv og 
derfor skulle skiftes.

Det viste sig også, at glasloftet risikerede at styr-
tede ned - men nu er der tegnet kontrakt med en 
entreprenør, som skifter glastaget, vinduer og re-
parerer murværket.

Berlingske fortæller, at flere københavnske 
svømmehaller er lukket eller bliver det på grund af 
renovering: Vesterbro Svømmehal lukkes 18 måne-
der i 2023-24 for at blive renoveret for 60 millioner 
kroner, Sundby Bad og Emdrup Bad lukkes i op til 
to år i 2024-25, og i nabokommunen Frederiksberg 
er Frederiksberg Svømmehal stadig lukket efter en 
renovering, der førte til uenighed med hovedentre-
prenøren. n

Hér på dette grønne areal på 95 hektar skal der opstå en ny bydel, 
Favrholm Stadionkvarter, med en ny hjemmebane for fodboldklub-
ben FC Nordsjælland som omdrejningspunkt. (Illustration: Propreco).

LANDET 

RUNDT
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En robot og en medar-
bejder er fast sat af til 
Kolding Boldklubs hjem-
mebane, Kolding Stadion: 
- Klubben har ambitioner 
og har et halvprofessio-
nelt set-up, som vi gerne 
vil støtte. Robotten streger 
banen op hver uge plus 
træningsbanerne og det 
giver en masse god erfa-
ring, vi kan bruge på de 
andre baner, siger Karsten 
Højberg Fabrin. 
(Foto: Nils Rosenvold).

Robotter og dialog 
hjælper foreningerne

Kolding Kommune overvejer at lade opstregningsrobotter løse manglen på frivillige

Af Erling Madsen

Dialog og en hjælpende hånd til 
foreningerne. Dét har i årevis været 
filosofien i Kolding Kommune.

Og det betyder bl.a. at afdelin-
gen Service & Drift ikke skal drives som en 
forretning -– men det sker via en bevilling, 
så afdelingen har en sum penge til rådig-
hed og ikke skal opkræve betaling ydelse 
for ydelse:

- Vi er her for klubberne og har en løben-
de dialog med dem om, hvilke opgaver, vi 
kan hjælpe med, siger teamleder Karsten 
Højberg Fabrin.

Robotter en stor hjælp
Afdelingen har bl.a. 50.000 m2 bygninger og 
132 fodboldbaner, som dækker 60 hektar. 
Og netop fodboldbanerne er et eksempel 
på dialog:

For fem år siden blev den første opstreg-
ningsrobot købt – indtil da havde to mand 

gået med snor, pind og en kridtmaskine. Og 
da de 132 11-mandsbaner også skal streges 
op til 8-mands- og 5-mandsbaner, så er det 
ganske mange mandetimer der bruges.

Dem reducerede robotten ganske 
væsentligt uden at der er beregnet hvor 
mange:

- Og som vi også gjorde før robotterne, så 
streger vi op to gange om året: forår- og ef-
terår. Så må klubberne selv manuelt strege 
op i mellemtiden. 

Stadion giver erfaringer
De sparede mandetimer er så via dialog 
med klubberne brugt andre steder, ligesom 
de mange bygninger og grønne arealer 
også kræver en del. Eksempelvis er der 
placeret en robot på Kolding Stadion, hvor 
Kolding Boldklubs 2. divisionshold spiller, 
og sat en medarbejder af fast hér:

- Klubben har ambitioner og har et halv-
professionelt set-up, som vi gerne vil støtte. 
Robotten streger banen op hver uge plus 

træningsbanerne og det giver en masse 
god erfaring, vi kan bruge på de andre 
baner, siger Karsten Højberg Fabrin.

Giver plads til mere hjælp
Han siger videre, at ud over den almindeli-
ge drift af det grønne og bygningerne, har 
robotterne frigjort timer til at der kan ydes 
mere:

- Derfor vil vi i fremtiden også kunne 
hjælpe de klubber mod en mindre betaling, 
hvor de måske har svært at finde frivillige 
kridtemænd, så den kan overlades til os.   

Kolding Kommune har tre robotter fra 
TinyMobileRobots, så de kan sættes ind 
sammen eller deles på de fire distrikter, 
kommunens baner er delt op i.

Da den første robot blev købt for omkring 
fem år siden kostede den 250.000 kroner, i 
dag koster en stor robot 160.000 kroner og 
lille robot 80.000 kroner. n

L A N D E T  R U N D T
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- Jeg tror udviklingen vil føre til større nøjagtighed, endnu hurtigere maskiner og mere malingkapacitet, 
lyder vurderingen fra Jens Peder Kristensen. (Foto: TinyMobileRobots).

Danmark i global førerposition
Opstregningsrobotter er i vækst, og TinyMobileRobots forudser 
større nøjagtighed, hurtigere maskiner og øget brug af logoer

Af Erling Madsen

Fokuseret forskning og de mange 
kommunale boldbaner er de to 
hovedårsager til, at Danmark står så 
stærkt inden for opstregningsrobot-

ter: Tre ud af fire førende virksomheder på 
verdensmarkedet er således danske.

Tendenserne fra udlandet peger på, at vi 
fremover vil bruge logoer endnu mere – og 
så er der disse forventninger:

- Jeg tror udviklingen vil føre til større 
nøjagtighed, endnu hurtigere maskiner og 
mere malingkapacitet, lyder vurderingen 
fra Jens Peder Kristensen, direktør og ejer 

af TinyMobileRobots ApS, som blev stiftet 
i 2015.

Og så skal vi heller ikke glemme, at op-
stregningsrobotter to år i træk blev kåret 
til Årets Nyhed på HI’s brancheudstilling.

Odense i central rolle
Teknologien i opstregningsrobotterne 
stammer fra Odense Robotics, som er et 
samarbejde om robotter og droner, hvor 
start-up-virksomheder, forskere, industri 
og den offentlige sektor samarbejder.

TinyMobileRobots ApS blev stiftet, fordi 
en forsker i Odense havde lavet en robot, 
som kunne bruges af landmålere – men 

den var ikke gjort kommerciel. Da kilde-
koden var gjort offentlig, kunne firmaet 
arbejde videre med prototypen, som siden 
er revideret adskillige gange.

Og der viste sig hurtigt også at være et 
marked for fodboldbaner:

- Cirka halvdelen af kommunerne i Dan-
mark har ansvaret for opstregning af fod-
boldbaner: Og de 50 kommuner har hver 
mellem 50 og 200 baner, siger Jens Peder 
Kristensen.

Han siger videre, at det derfor i marts, 
hvor banerne skal streges op første gang, 
med håndkraft vil tage fire-fem timer per 
bane. Med 200 baner tager det således 

R O B O T T E R
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Banen er kridtet op og kan gemmes til næste gang. På 20 minutter streges en fodbold-
bane op. (Foto: TinyMobileRobots).

Brug af logoer og tekster – eksempelvis 
som her på Vejle Stadion – ventes at blive 
mere udbredt. (Foto: TinyMobileRobots).

Det er ikke kun sportsbaner, der kan krid-
tes op: Her er der en campingplads, som 

har markeret, hvor telte og campingvogne 
må placeres. Det er også med til at sikre, 
at brandkravene til afstand overholdes, 
ligesom det sikrer, at pladsen udnyttes 

optimalt. (Foto: TinyMobileRobots).

1.000 timer i løbet af én måned – eller seks 
fuldtidsmedarbejdere!

- Dét, som en medarbejder er fire-fem 
timer om, kan robotten klare på 20 minut-
ter. Det vil sige, at fra man læsser den af, til 
man læsser den på bilen igen, går der en 
halv time.

Det er heller ikke altid sjovt at skulle gå 
og strege baner op – slet ikke i regnvejr, 
men robotten er jo ligeglad med vejrudsig-
ten. Den går kun op i at følge de koordina-
ter, der er lagt ind.

Netop softwaren – som er det tricky – er 
de danske virksomheder langt foran i, så 
også af den grund er det svært for andre at 
true dem.

Logoer populære
Det store danske marked har også bety-
det, at de danske virksomheder har fået 
en masse erfaring, der har gavnet væksten.

- USA er helt klart det største marked og 
så kommer det europæiske: Vi konkurre-
rer mod arbejdslønnen, så det er ikke så 
attraktivt i lande med lave lønninger, siger 

Jens Peder Kristensen.
I USA er det ikke mindst klubber i ame-

rikansk fodbold og universiteter, som er 
kunder – og typisk vil de gerne have deres 
logo malet på græsset.

- Da alle vores robotter er online, kan vi 
hurtigt uploade et logo – og kunderne kan 
også selv gå ind på en computer og lave et 
billede, som sendes til robotten.

I princippet er der ingen begrænsning i 
motiver, men det er ikke alle detaljer, der 
er muligt at få med: Men som Jens Peder 
Kristensen nævnte i indledningen er nøj-
agtigheden noget, der vil blive forbedret.

Samme bane med tre opstregninger
I England er der er stort marked – og her 
ser vi netop brugen af logoer vokse: 

Kampagner for at støtte cancerforskning 
har ført til opstregning af den lyserøde 
sløjfe, mindedagen for faldne under 1. 
verdenskrig har sit eget logo og når Kong 
Charles lørdag 6. maj krones, vil TinyMo-
bileRobots flere steder i England sørge for, 
at der kommer kongekroner på græsset.

Apropos England, så er der også et helt 
specielt skolemarked, fordi den samme 
græsbane tre gange om året skifter anven-
delse: 

I februar tegner robotten en 400 meter 
løbebane op med alle de markeringer, 
der behøves. Den bruges til atletik og 
rundbold – og det ville manuelt tage 20-30 
timer, men robotten klarer det på to timer. 
Og gemmer opstregningen til næste år.

Om sommeren streges op til rugby og 
om efteråret til fodbold.

De tre danske virksomheder med op-
stregningsrobotter, som kan bruges til 
mange forskellige slags idrætter, er Tiny-
MobileRobots ApS i Malling, Turf Tank ApS 
i Svenstrup J, og Traqnology ApS i Holste-
bro. n

R O B O T T E R
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Af Erling Madsen

Udendørsidræt er ikke mindst un-
der corona blevet populært. Og 
det ses også af, at der dukker flere 
og flere faciliteter op: naturbaner 

til cykling på mountainbike, havnebade etc.
To af de nyeste tiltag finder vi i Esbjerg 

og på Langeland, hvor der begge steder er 
tænkt anderledes i udformningen af facili-
teter, som skal styrke idrætsmulighederne 
– og for Langeland også styrke turisme og 
beskæftigelse.

Esbjerg: 
Skal kunne tåle en oversvømmelse
21. januar blev Maritimt Center indviet 
på Esbjerg Strand, hvor otte maritime 
foreninger er samlet på 2.800 m2, som er 
bygget i en oval form og på en måde, så det 
skal virke som et vartegn.

Byggeriet er på to etager, og med klima-
truslerne in mente kan den nederste etage 

tåle at blive oversvømmet. Dét er jo også 
en hel ny ting at skulle tage højde for med 
strandnært byggeri!

I midten gemmer sig husets hjerte, et 
stort træ-promenadedæk udstyret med 
udendørs møbler, som alle kan besøge i 
dagtimerne.

Fascinerende og nyskabende
Bag byggeriet står arkitektfirmaet WERK i 
samarbejde med Snøhetta og det rådgiven-
de ingeniørfirma Oluf Jørgensen. 

Da de vandt arkitektkonkurrencen i 2019, 
fremhævede dommerkomiteen bl.a. at de 
kombinerede en fascinerende og nyska-
bende arkitektur med høj funktionalitet og 
intentionen om at skabe en ramme, som 
understøtter fællesskabet og skaber en ny 
samhørighed mellem aktørerne.

Siden 2016 har Esbjerg Kommune arbej-
det tæt sammen med foreningerne om det 
nye center, der skal styrke vandsporten i 
kommunen, og nu er hjemsted for Esbjerg 

Roklub, Esbjerg Søsport, Dykkerklubben 
Nemo, Sportsdykkerklubben Ægir, Safe 
Divers Esbjerg, ETOM (Esbjerg Tri & Multi-
sport), Multiatleterne og Havneskolen.

Borgmester: byggeri i særklasse
Borgmester Jesper Frost Rasmussen siger i 
en pressemeddelelse om det nye byggeri:

- Udefra er der ingen tvivl om, at det er et 
byggeri i særklasse, og Maritimt Center slår 
tonen flot an for hele Esbjerg Strand. De 
organiske former, træet og farverne spiller 
sammen i en unik helhed, som alle de, der 
har været en del af tilblivelsen, kan være 
stolte af. Det gælder lige fra de fonde, der 
med generøse donationer, har sikret en 
realisering til de frivillige ildsjæle som har 
været med i processen siden idestadiet.

Langeland: 
Fem spot på 161 kilometer kystlinje
Langeland med 161 kilometer kystlinje har 
i den grad sat fokus på at udnytte omgivel-

Øget fokus på faciliteter 
til vandsport

Esbjerg og Langeland er to af de nyeste steder, hvor der er tænkt anderledes

Esbjerg Maritime Center er hjemsted for otte foreninger. Byggeriet er på to etager, og med klimatruslerne in mente kan den 
nederste etage tåle at blive oversvømmet. Dét er jo også en hel ny ting at skulle tage højde for med strandnært byggeri! 

(Foto: Lokale og Anlægsfonden) 
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Det startede i Bagenkop Havn, hvor LOOP Architects har 
dette bud på at omdanne det gamle færgeleje til bade-
anlægget Springet med udspring i flere højder; helt op 

til 15 meter. Udspringstårnet er let og luftigt, så vinden 
kan passere og dermed ikke ændrer vindforholdene for 

surferne i bugten. (Illustration: LOOP Architects).

Sådan ser Springet med tilhørende svømmebassin 
i havnen og indendørs faciliteter ud. 
(Illustration: LOOP Architects).

serne til at tiltrække turister. Det sker under 
sloganet:

»SHORES Langeland, Øhavets hotspot 
for vandaktiviteter«.

Langeland Kommune fortæller i en pres-
semeddelelse, at med 13,4 millioner kroner 
fra Nordea-fonden er finansieringen nu på 
plads – og fem faciliteter med ti forskellige 
vandaktiviteter skal etableres over de kom-
mende tre år.

Og de skal give plads til disse vandakti-
viteter:

»Stand-up paddling, kajak, UV-jagt, dyk-
ning, sejlads, sauna, fiskeri, svømning samt 
wind- og kitesurfing. De fem 'spots' har fået 
de mundrette navne Springet, Loungen, 
Hytten, Boardwalken og Dækket, og er hver 
især udviklet til at imødekomme tilgæn-
gelighed og trygge rammer for alle, især 
hos børn og unge. På alle fem lokationer 
etableres desuden støttefaciliteter i form 
af bl.a. mobile toiletter, omklædnings- og 
grupperum.«

- Projektet SHORES bidrager til at indfri 
Langelands potentiale for spots til vandak-
tiviteter, med nye muligheder for aktiviteter, 
fællesskaber og samarbejde langs kysten 
og på havet. Vi ser især en stor mulighed i 
at tilbyde børn og unge trygge fællesska-
ber, der sikrer, at de kommer godt på vej, 
siger Christine Paludan-Müller, uddelings-
chef i Nordea-fonden.

Samlet budget 30 millioner kroner
Det startede i 2014 med at borgere lavede 
et forslag til et vandprojekt i det gamle 
færgeleje i Bagenkop Havn, hvor der før 
sejlede en færge til Kiel i Tyskland. 

Siden har det udviklet sig og kommunen 
fremhæver, at projektet er skabt nedefra og 
involverer hele øen. Bl.a. er 35 partnerska-
ber tegnet med kommercielle aktører og 
foreninger.

LOOP Architects har tegnet faciliteterne, 
og det samlede budget er 30 millioner 
kroner. Udover Nordea-fonden bidrager 

Lokale og Anlægsfonden med 6,9 millioner, 
Langeland Kommune med 5,8 millioner, 
Regionale udviklingsmidler med 5 millio-
ner, og Den A.P. Møllerske Støttefond med 5 
millioner kroner.

Masser af gevinster
Jørgen Nielsen, der er formand for er-
hvervs-, kultur- og turismeudvalget i Lan-
geland Kommune, fremhæver, at det ikke 
»bare« er fem nye faciliteter:

- SHORES er også erhvervsfremme, det er 
sæsonudvidelse og det er bedre forhold og 
rammer for borgere og besøgende. Det er 
mulighed for læring til børn og unge, vide-
reformidling af det farvand, der omkranser 
dem i det daglige. Vigtigst af alt er, at det er 
et lokalt forankret projekt, som er startet af 
ildsjæle. n

Læs mere hér: 
https://www.shores-langeland.com/
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HI har lavet en ny og bedre forsikringsaftale
NORTH Forsikringsagentur dækker alle de typer forsikringer et idrætsanlæg har brug for

Af Erling Madsen

HI har lavet en ny og endnu bedre 
forsikringsaftale, som kan bruges 
af alle idrætsanlæg, der ikke er 
kommunale.

Den afløser den gamle aftale med Tryg 
og den nye aftale er lavet i samarbejde 
med NORTH Forsikringsagentur, som i 
forvejen har fået opbygget en portefølje af 
300 idrætshaller landet over:

- Den volumen, vi har, gør, at vi kan give 
en bedre pris og en bedre dækning, fortæl-
ler partner og produktchef Lasse Martens 
Jensen.

Skræddersyet til branchen
Firmaet arbejder som agentur, og vælger 
typisk nogle brancher ud, hvor der så 
skræddersyes en forsikringsløsning, der 

omfatter alle relevante forsikringer, hvor et 
forsikringsselskab typisk er stærk på nogle 
forsikringstyper, men ikke nødvendigvis 
alle. 

NORTH Forsikringsagentur kommer med 
en samlet pakke - og laver så aftaler med 
typisk to-tre forsikringsselskaber, hvor Tryg 
i øvrigt er ét af dem.

I pakken er alle de forsikringstyper, en 
våd- eller tørhal har brug for: Bygning, 
løsøre, ansvar etc.:

Når Lasse Martens Jensen taler om bed-
re dækning, så gælder det eksempelvis rør- 
og stikledninger, som han fortæller udgør 
50 % af skader hos idrætshaller:

- Vi afskriver med 15 % uanset alder – 
andre afskriver med op til 70 % efter alder, 
siger han.

Når kommunale haller ikke er med i 
aftalen, skyldes det, at kommunerne er 

selvforsikrende.
Er du interesseret i at høre med, så kon-

takt HI eller Søren Bundgaard Latter hos 
NORTH Forsikringsagentur, sol@northrisk.
dk

Læs mere om firmaet med kontorer i  
Lyngby, Aalborg, Sunds og Esbjerg på 
https://northforsikringsagentur.dk
 n

FREDERIKSSUND: 
NY SVØMMEHAL BYGGES OM

SVERIGE: 
2.000 PADELBANER BØR LUKKES
Sverige  var - som med golf - 
foran Danmark. Og vi oplevede 
golfbaners konkurs i Sverige 
tidligere end i Danmark. Genta-
ger det sig med padelbaner?

»Padelbranchen er hurtigt 
gået fra at være en lokkende 
guldmine til at være i en skræm-
mende omstillingsproces«, 
skriver den svenske avis Afton-
bladet.

Ikke mindst under corona 
voksede padel i Sverige og et 
hav af baner dukkede op, men 
én af pionererne, Andreas Erhn-
vall, siger til avisen:

- Sverige skal have fjernet 
mellem 2.000 og 2.500 baner for 
at det kan blive en sund virk-
somhed.

Han nævner, at i et lille indu-
striområde i Uppsala var der 

før ti baner med nu 56 – og dén 
tendens gælder i hele Sverige, 
hvor der fra 1.600 baner i 2020 
var 3.500 i 2021, ifølge Svensk 
Padel – og flere er kommet til 
siden.

Men i 2022 begyndte flere 
også at konkurs, mens andre 
blev lukket inden rekonstruk-
tion/konkurs. Ikke mindst flere 
kapitalfondes opkøb var med til 
at drive væksten.

Andreas Erhnvall siger, at 
noget af fejlen skyldes, at der 
blev fokuseret på forretnings-
folk, fordi det gav hurtige penge, 
mens dét at bygge en forening 
op omkring banerne blev 
»glemt«. Og det mener han vil 
være redningen. 

Så det sidste minder om, hvad 
der p.t. sker i Danmark.               n

Frederikssunds nye svømmehal kort efter åbningen 
– efter knapt halvandet år har det vist sig, at der 
skal justeres – og det kræver en lukning i otte uger. 
(Arkivfoto: Erling Madsen)

LANDET RUNDTL A N D E T  R U N D T

Erfaringer er høstet, siden Frederikssund Kommunes 
nye svømmehal åbnede august 2020 – og det bety-
der nu nogle ombygninger og justeringer – og otte 
ugers lukning, fortæller Frederiksborg Amts Avis.

Der er bl.a. for trangt i omklædningsrummene, der 
er ikke tænkt nok på handicapvenlige løsninger og så 
skal der gøres mere ud af skiltningen, så bassinet for-
bedres.                                                                                                   n

F O R S I K R I N G

https://northforsikringsagentur.dk
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Fodboldklub får stadion 
til 750 millioner kroner

AGF’s nye hjemmebane bliver et nyt vartegn for Aarhus Kommune

Af Erling Madsen

I en tid, hvor mange idrætsbyggerier er sat 
på stand by, holder Aarhus Kommune 
fanen højt: 750 millioner kroner ventes 
det nye, prestigefyldte fodboldstadion at 

koste. Og det skal stå klar i 2026.
Det største debatpunkt p.t. er, hvor mange 

tilskuere, der skal være plads til: 20.000? 
22.000 eller 24.000?

Det bliver en hjemmebane for AGF’s Su-
perligahold, og til sammenligning, så har 
klubben i 2022-23 haft et gennemsnitligt 
tilskuertal på 14.180 på den nuværende 
hjemmebane Ceres Park ifølge SuperStats. 

Tilskuerne får ikke lov at ryge
Styregruppen besluttede i december, at 
24.000 vil være for dyrt og samtidig forsinke 
byggeriet. Ifølge Jyllands-Posten er der valgt 
en fleksibel løsning:

- Der er tegnet et stadion til 20.000 tilsku-
ere, som inden for den fysiske ramme kan 
udvides til 22.000 siddende tilskuere, siger 
konstitueret projektdirektør Hardy Pedersen 
til avisen.

Han håber, at det ender med at blive 
22.000, mens projektchef Bo Jensen i AGF 
håber på 24.000 ved at konvertere nogle 
siddepladser til ståpladser, da han forventer 
at kunne sælge 24.000 pladser til de største 
kampe.

Ceres Park har plads til 19.433 – og meldte 
udsolgt til fire kampe i efteråret 2022.

Men én ting ligger fast: Tilskuerne får ikke 
lov at smøge den. Dér er AGF og Aarhus Kom-
mune enige om:

- Rygning hører ikke hjemme på et spritnyt 
moderne stadion, hvor alle – børn, voksne, 
unge og gamle – mødes, siger sundhedsråd-
mand Christian Budde i en pressemeddelel-
se. I Ceres Park er 64 % af pladserne røgfri.

Skovens Arena – et vartegn
42 danske og udenlandske arkitektfirmaer 
ville prækvalificeres og seks hold indgik 
i den første runde. Det bliver et engelsk 
arkitektfirma, som skal tegne stadion: Zeha 
Hadid Architects, som suppleres med inge-
niørfirmaet Sweco og landskabsarkitekter-
ne Tredje Natur. 

Stadion placeres i Kongelunden, som er 
på cirka 200 hektar og bl.a. også rummer 
Tivoli Friheden og Jysk Vædeløbsbane.

»Skovens Arena« kalder arkitektfirmaet 
stadion, som bruger træ i facaden og omgi-
ves af op til 47 meter høje træer. Og intenti-
onen er at få stadion og omgivelserne til at 
hænge sammen:

Der arbejdes bæredygtigt med bl.a. 
genbrugsmaterialer.

Det nuværende stadion rives ned for at 
give plads til det nye og i mellemtiden skal 
AGF finde et andet sted at spille hjemme-
kampene.

Ceres Park har en 400 meter løbebane, 
som ikke kommer med i den nye udgave, 
hvor der fokuseres på, at publikum kom-
mer tæt på banen.

- Vores forslag er inspireret af den na-
turlige skov og klubbens historie. Med et 
væld af nye offentlige rum til brug 365 dage 
om året vil stadion være et nyt vartegn for 
byen, siger arkitektfirmaets direktør Gian-
luca Racana på firmaets hjemmeside.

Der indgår også planer om et nyt atle-
tikstadion, nye team Danmark-bygninger, 
en velodron til cykling og en børnehave.

Fra DBU lyder det, at der også vil blive 
spillet landskampe på det nye stadion.

Af de 750 millioner kroner leverer Aarhus 
Kommune de 250 millioner, mens Salling 
Fondene og Lind Invest bidrager med tilsam-
men 500 millioner kroner. n

- Vores forslag er inspireret 
af den naturlige skov og 
klubbens historie. Med et 
væld af nye offentlige rum 
til brug 365 dage om året vil 
stadion være et nyt vartegn 
for byen, siger arkitektfir-
maets direktør Gianluca 
Racana. (Illustration: 
Zaha Hadid Architects).

L A N D E T  R U N D T

F O R S I K R I N G I D R Æ T S BYG G E R I

700 m2 butik & showroom
Mileparken 30 • 2730 Herlev  

Tlf. 38114811 • info@sagatrim.dk 

www.sagatrim.dk

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

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

Sauna Damp Fitness

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

Pris fra. 18.370,- ekskl. moms.



Kender du 
alle dine fordele 

i PFA?
Et stort fællesskab giver mange fordele, og 
som kunde i PFA har du fl ere 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!

PFA_Fordele_NY_2021_210x297mm.indd   1PFA_Fordele_NY_2021_210x297mm.indd   1 26/01/2022   14.3126/01/2022   14.31
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Af Erling Madsen

Med Jakob Engel-Schmidt som 
ny kulturminister sker der en 
markant ændring: Han er kendt 
for at ville have ting gennemført 

og for at markere sig. Og så er der to andre 
vigtige ting:

Den nye tværgående regering har ofret 
lidt mere plads på idrætten og kulturen i 
regeringsgrundlaget – og kulturministe-
ren får plads i de vigtige udvalg med stor 
indflydelse: Koordinationsudvalget og 
Økonomiudvalget.

Traditionelt har kulturministeren og 
kirkeministeren været betragtet som nogle 
af de mindstvigtigste ministerier. Men på 
den nye Statsrådsrækkefølge er kulturmi-
nisteren rangeret nummer 8 blandt de 23 
ministre.

To vigtige erklæringer
At mødes – i foreningerne og også i idræts-
anlæg – er en styrke: regeringen slår på, at 
vi hænger sammen som et folk, fordi vi får 
en fælles identitet og sammenhængskraft 
ved at mødes.

Og det slås fast:
•  Regeringen vil arbejde for at styrke det 

frivillige idræts- og foreningsliv og gøre 
det nemmere at rekruttere og fastholde 
frivillige og ledere. Regeringen vil hjælpe 
foreningslivet ved at igangsætte initia-
tiver, der styrker frivilligheden, hindrer 
og afvikler bureaukratiske byrder og 
sikrer fortsat stabile rammevilkår for det 
frivillige foreningsliv. Det skal f.eks. gøres 
lettere og dermed billigere for foreninger 
at oprette og drive konti.

•  Regeringen vil understøtte dansk idræt 
i bred forstand, herunder bl.a. arbejdet 
i regi af ”Bevæg dig for livet” samt ind-
satsen i eliteidrætten, talentudvikling 
og arbejdet med at sikre sportsevents i 
Danmark.  

Bred erhvervserfaring
39-årige Jakob Engel-Schmidt er valgt 
for Moderaterne, hvor han startede som 
sekretariatsleder. Han har tidligere siddet 
i Folketinget i to omgange for Venstre, og 
han har været formand for Venstres Ung-
dom.

Han er cand.merc og officer af reser-

ven, og har tidligere været Public Affairs 
Director i PR-bureauet Rud Pedersen A/S, 
direktør på Niels Brock, direktør i Dansk 
Iværksætterforening og international mar-
kedsrådgiver i Dansk Industri.

Idrætten skal fylde mere
I et portræt af ham skriver Idrætsmonitor, 
at han er kendt for at være rap i replikken, 
resultatorienteret, flittig og vellidt.

Til Idrætsmonitor har han sagt, at idræt-
ten skal fylde noget mere og tilføjet:

- Det synes jeg i øvrigt alle de forskellige 
dele af kulturlivet skal. Da Danmark luk-
kede ned under corona, tror jeg virkelig 
mange mennesker oplevede værdien af at 
være i et fællesskab, og hvor vigtig kultu-
ren var for os.

Men som det fremgår af artiklen på 
side 9, så lægger den nye kulturminister 
op til dialog med idrætsverdenen – men 
udelukker samtidig HI og IKF. Det er da en 
klodset start … n

Regeringsgrundlaget kan hentes hér: 
https://www.stm.dk/statsministeriet/
publikationer/regeringsgrundlag-2022/

Ny kulturminister:
Idrætten skal fylde mere

Kulturministeren har fået en markant bedre placering end vi har set i mange år

Jakob Engel-Schmidt mener at idræt og kultur skal fylde 
noget mere: - Da Danmark lukkede ned under corona, 
tror jeg virkelig mange mennesker oplevede værdien af 
at være i et fællesskab, og hvor vigtig kulturen var for os. 
(Foto: Marie Hald/Folketinget).

I D R Æ T S P O L I T I K

https://www.stm.dk/statsministeriet/publikationer/regeringsgrundlag-2022/
https://www.stm.dk/statsministeriet/publikationer/regeringsgrundlag-2022/
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IKF: Tre vigtige 
bogstaver som 
gør din hverdag 

nemmere
HI og DSI går sammen om samme mål: 

Op mod 600 idrætsanlæg kan drage fordel af den nye 
brancheforening, som med fleksibilitet vil forene en 

række grundlæggende tilbud med aktuelle behov 
i en verden i konstant forandring

AF Erling Madsen

Når DSI og HI er gået sammen om 
IKF, så er det fordi der er et behov: 
Både for at styrke bestyrelser og 
ledelser af faciliteter og for at tale 

med en klar stemme over for omverdenen, 
ikke mindst politikerne.

- Der var mange, der kontaktede os i DSI 
om konkrete ting; eksempelvis energi og 
bæredygtighed - men vi kunne ikke hjælpe 
dem. Der har manglet et telefonnummer 
at ringe til – og det er der nu, siger Keld 
Venø, som udover at være formand for DSI 
til daglig er halinspektør i Bjert-Hallen ved 
Kolding.

Og HI’s formand Henrik Høy-Caspersen 
peger på disse vigtige ingredienser:

- Der mangler tilbud om uddannelse, 
udvikling og netværk.

Styrker ledelseskvaliteten
Der kommer tilbud om webinarer, fysiske 
møder og faktuel viden at trække på. Der 
er eksempelvis planer om at leve »leder-
service« ud fra den betragtning, at mange 
anlæg ikke har en kommunal HR-afdeling 
at trække på, og derfor kan lederen have 
brug for sparring og assistance til admi-
nistrative opgaver, så ledelseskvaliteten 
styrkes.

Bestyrelsesuddannelse og bestyrelses-
forsikring er andre naturlige elementer, 
som vil komme til. 

De vigtigste opgaver i starten handler 
om kommunikation: Det handler dels om 
at faciliteterne får øjnene op for IKF, dels 
at omverdenen – ikke mindst politikerne 
– lærer, at der nu er et kvalificeret talerør 
for op mod 600 idrætsanlæg i Danmark.

Og så vil flere HI-elementer naturligvis 
også blive brugt i IKF-regi: Green Sport 

Facility, Idrættens Branchedag, tema-
dage, ERFA-møder, nyhedsbrev og dette 
blad.

Klar til en verden i forandring
De to formænd er enige om, at IKF’s be-
rettigelse er at være klar til at følge op 
på aktuelle behov, så der vil være en høj 
grad af fleksibilitet indbygget. Eller som 
Keld Venø siger:

- Verden ændrer sig hele tiden, så det 
er svært at lave en langsigtet plan. 

Det har de seneste år med corona og 
krig i Ukraine jo tydeligt vist. Derfor kom-
mer der ikke en lang køreplan, men et 
miks af grundtilbud suppleret med aktu-
elle informationer.

Er der brug for IKF?
Når nu der i forvejen findes IFFD og Dan-
ske Svømmebade, er der så brug for en 

I K F
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Tegning: Poul Carlsen

tredje organisation med fokus på idræts-
faciliteter?

- Den største forskel er, at IFFD primært 
er de kommunale anlæg, mens vi tager 
andre anlæg, siger Keld Venø.

Og Henrik Høy-Caspersen supplerer: 
- Danske Svømmebade tager sig af svøm-
mehaller, men der er ikke nogen, som 
varetager de små og mellemstore anlægs 
interesser – og vi optager naturligvis også 
gerne større anlæg.

Han peger på, at under coronanedluk-
ningerne deltog HI i dialogmøder i Kul-
turministeriet, og hér viste det sig, at der 
i høj grad var brug for en stemme med 
erfaring fra virkeligheden, fordi ministeri-
et traditionelt altid har spurgt DGI og DIF, 
når det handlede om idræt. Men da de to 
landsorganisationer »kun« repræsenterer 
brugerne, mangler der input fra de, der 
står for faciliteterne. n

Brancheaktiviteterne samlet i IKF
DSI (De Samvirkende Idrætshaller) og 
HI (tidligere Halinspektørforeningen) 
fusionerede sidste år, og har dannet 
brancheforeningen IKF.

IKF står for Idræt · Kultur · Fritid; 
altså det samme som navnet på dette 
blad. IKF er en sammenslutning af DSI 
og HI’s brancheaktiviteter. 

Og det er en brancheorganisation, 
som ikke mindst varetager interesser-
ne for de små og mellemstore idræts- 
og kulturanlæg – uden dermed at ude-
lukke større anlæg fra medlemskab.

IKF arbejder både internt med bl.a. 
at styrke kompetencerne og udveks-
ling af erfaringer, og eksternt med at 
repræsentere danske idrætsfaciliteter 
over politikere om myndigheder. 

Både lokalt, regionalt og på lands-
plan.

Du kan læse mere om IKF hér: 
https://h-i.dk/ikf-3/

I K F
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EU: Gummigranulat afklares snart
I EU-systemet har der længe været arbejdet med 
strammere regler for mikroplast – herunder brugen 
af gummigranulat som indfyld i kunstgræsbaner.

Sagen ligger i REACH-Komitéen i EU - og på 
spørgsmål om hvad status er, har vi ultimo januar 
fået dette svar fra Miljøministeriet:

»Det forventes, at forslaget sendes til afstemning 
i løbet af 1. halvår 2023. Hvis forslaget vedtages, vil 
der være en tre-måneders kontrolperiode i EU-Rå-
det og Europaparlamentet, inden reglerne kan træ-
de i kraft.«

IDRÆT · KULTUR · FRITID vil naturligvis fortsat 
følge sagen og fortælle ny om konsekvenserne for 
de danske kunstgræsbaner. n

Taastrup: Ordet ikke manglede
GSF-ERFA-mødet, som vi omtalte i sidste nummer på side 18-19, 
bestod bl.a. af en artikel om genbrug af krus og emballage. Bent 
Tillisch fra Genkrus havde fået læst citaterne op i telefonen, men 
opdagede, da bladet kom, at ordet ikke manglede:

»Nogle steder opkræver arrangøren pant på krusene, men Bent 
Tillisch gjorde opmærksom på, at det så kræver tidsforbrug i baren 

at modtage krus og udbetale pant, og hvis 
krusene bare smides i en kasse eller pose, skal 
de bagefter stables for at kunne vaskes. Så hér 
er også et tidsforbrug. 

Firmaets erfaring er, at uanset om der er 
pant eller ej, så forsvinder mellem 5 og 15 % 
af krusene, som arrangøren så skal betale for. 
- Folk vil gerne sortere. Og det er IKKE billigere 
end at bruge engangskrus, er hans erfaring.«                                                                              
 n

Bent Tillisch, da han præsenterede Genkrus’ 
løsninger på Green Sport Facility-ERFA-mødet. 
Ordet ikke manglede i artiklen. 
(Foto: Erling Madsen).

Kommer der et forbud mod brug af gummigranulat 
i kunstgræsbaner? Det ved vi mere om i meget nær 

fremtid. (Foto: Erling Madsen).

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

Møllehaven 12A, 4040 Jyllinge
www.eltime.dkeltime@eltime.dkRING FOR ET GODT TILBUD

+45 4738 0303

L A N D E T  R U N D T
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Tekst & foto Erling Madsen

Den traditionelle vanetænkning i 
foreningerne og de kommunale 
tilskud er to af de ting, som gør det 
svært for at unge dyrker idræt. 

Og det positive er, at myten om unges 
frafald er noget unuanceret.

Det fremgår af en kommentar, som 
Steffen Rask, Maja Pilgaard og Troels Ras-
mussen fra Idrættens Analyseinstitut skrev i 
Idrætsmonitor i december.

De konstaterer, at foreningsidrætten 
generelt har tabt terræn og fortsætter:

»I den seneste undersøgelse af dansker-
nes motions- og sportsvaner kan vi dog 
imidlertid se flere nuancer, som peger på 
uforløste potentialer for at skabe attraktive 
miljøer for unges idrætsdeltagelse.

Hvis vi vil have flere idrætsaktive teen-
agere, kræver det, at foreningslivet gør op 
med en firkantet tænkning om medlem-
skaber.«

At dyrke idræt ser i procenter således ud:
•  10-12-årige 83 %
•  13-15-årige 75 %
•  16-19-årige 60 %.
Blandt de 16-19-årige falder andelen, der 

dyrker foreningsidræt, fra 82 til 46 %:
»Men det betyder ikke, at de unge ikke 

er aktive. Tallene viser nemlig samtidig, at 
de unge prøver flest forskellige aktiviteter 
af, og at de også i gennemsnit bruger flest 
timer på idræt hver uge i forhold til alle 
andre aldersgrupper. De 16-19-årige dyrker 
således næsten 8 forskellige aktiviteter i 
løbet af et år, hvilket er dobbelt så mange 
som alle andre aldersgrupper.«

Foreningerne mangler fleksibilitet
Typisk kombinerer de unge aktiviteter i 
foreninger med private centre og selvorga-
niseret motion:

»Samlet set overstiger andelen, der dyr-
ker aktiviteter i privat regi faktisk andelen, 
der dyrker foreningsaktiviteter i de sene 
teenageår.«

Men det støder sammen med, at fore-
ningerne holder fast i, at tilbuddene gælder 
de, der vil deltage fast og betale kontingent 
til én aktivitet – de unge vil hellere selv 
sætte aktivisterne sammen på tværs.

Gør det nemmere at kombinere tilbud
»Måske handler de unges adfærd ikke så 
meget om at fravælge foreninger, men 

mere om at andre aktører gør det nemmere 
at finde flere tilbud at kombinere?«, lyder 
det fra de tre i indlægget.

De foreslår derfor, at foreningerne arbej-
der på drop-in-tilbud og digitale redskaber 
– men det støder på et par problemer, som 
derfor bør løses:

»Lige nu får de enkelte foreninger og 
idrætter kommunale tilskud baseret på 
antallet af medlemmer, og skal man som 
fodboldafdeling samarbejde med eksem-
pelvis tennis, padel og fitness om ét med-
lemskab, udfordrer det de gængse måder 
at opnå tilskud på.

Hvis idrætsforeningerne ønsker at tilpasse 
deres tilbud til de unges aktuelle idrætsva-
ner, må man gøre op med den noget firkan-
tede måde at tænke deltagelse på.« n

Læs hele indlægget hér: 
https://www.idan.dk/nyheder/idraets-
danmark-skal-vaere-bedre-gearet-til-un-
ges-eksperimenter/

Vanetænkning skal 
afløses af fleksibilitet

Hvis foreningerne vil have fat i de unge, mener Idrættens Analyseinstitut

Unge vil godt dyrke idræt 
– men ikke nødvendigvis i 
faste rammer, som typisk 
er dét, idrætsforeningerne 
tilbyder. Der er brug for 
nytænkning og fleksibilitet.

L A N D E T  R U N D T U N G E  I  I D R Æ T S F O R E N I N G E R N E

https://www.idan.dk/nyheder/idraetsdanmark-skal-vaere-bedre-gearet-til-unges-eksperimenter/ 
https://www.idan.dk/nyheder/idraetsdanmark-skal-vaere-bedre-gearet-til-unges-eksperimenter/ 
https://www.idan.dk/nyheder/idraetsdanmark-skal-vaere-bedre-gearet-til-unges-eksperimenter/ 
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Af Erling Madsen

Jeg vil gerne slå fast, at man kan ikke 
sammenligne en kunstgræsbane og 
en hybridbane: En hybridbane er 
ikke en vinterbane – medmindre der 

vandes om sommeren og er varme i banen 
plus at der skal være et højt vedligeholdel-
sesniveau.

Sådan lyder det fra salgschef Lars Of-
fenbach Poulsen fra Citylawn. Og dermed 
tager han fat i at udrede nogle af de mange 
misforståelser, der er om de forskellige 
typer baner.

Han føjer til, at det derfor kun giver 
mening at bruge hybridløsningen til højt 

niveau; typisk Superliga og 1. division i 
Danmark:

- Mange klubber, vi taler med, har hørt 
fra kommunen at de skal vælge en hybrid-
bane, men det er sjældent en god idé, siger 
Lars Offenbach Poulsen, som anslår, at 
der i Danmark er et marked på omkring 20 
hybridbaner.

Den første Mixto-hybridbane i Danmark 
blev anlagt på Brøndby Stadion, og siden 
er bl.a. AGF på Ceres Park i Århus, Vejle 
Stadion og Kolding Stadion fulgt efter – og 
blandt de udenlandske baner med samme 
løsninger er Real Madrids hjemmebane 
Estadio Santiago Bernabéu og træningsba-
ner til bl.a. AC Milan, Atlético Madrid, Real 

Madrid, Ajax Amsterdam og Inter Milan.

Vigtigt med oplyst grundlag
Vi har hér i IDRÆT · FRITID · KULTUR i flere 
artikler fortalt om kunstgræsbaner, og en 
rød tråd har været, at der hersker stor uvi-
denhed om, hvad der skal vælges og hvilke 
fordele der er. 

Citylawn leverer både kunstgræsbaner 
og hybridbaner, og Lars Offenbach Poulsen 
slår på vigtigheden af oplysning:

- Det er vigtigt for os i branchen, at be-
slutningstagerne skal være fuldstændig 
oplyst om fordele og ulemper ved begge 
dele.

Det er hans indtryk, at de få rådgivere 

Der er stor forskel på 
kunstgræsbaner og hybridbaner

Citylawn slår på, at det vigtigste er, at beslutningstagerne er klædt ordentlig på, 
for der er mange faldgruber

Citylawn var med på Idrættens Branchedage i september med en minifodboldbane, hvor en scoring på Stig Tøfting udløste et 
eksemplar af hans erindringsbog. Her ses Stig Tøfting, th., på firmaets stand med driftsleder Michael Sandbæk fra Gribskovhallen 

og tv. idrætsteknisk leder Kaare Rosenkrans Jakobsen fra Frederikssund Kommune. (Foto: Erling Madsen).

K U N S T G R Æ S
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med ekspertise på området, er ret godt 
klædt på til at vejlede klubberne. Men han 
siger også, at der er mange faldgruber; 
eksempelvis inden for bæredygtighed:

- Men det er vigtigt at se på det i en hel-
hed og ikke kun på enkeltelementer.

Han nævner, at gummi i Danmark er 
udtjente bildæk, som ellers ville være 
brændt af og dermed måske have forurenet 
mere. Omvendt er kork mere bæredygtigt 
end gummi, men skal transporteres fra 
Portugal. Og sættes der eksempelvis et 
galvaniseret hegn om banen, så vil det også 
påvirke negativt.

- Vi arbejder meget med FN’s verdens-
mål, og har eksempelvis fokus på gen-
brugelig emballering, vandbesparelser 
i produktionen, strøm fra vedvarende 
energikilder, genanvendelse samt etik og 
menneskerettigheder, siger Lars Offenbach 
Poulsen.

Se på fordele og ulemper
Som et alternativt indfyld benytter Citylawn 
bl.a. kork:

- Vores fordel er, at ELT Gummi blev for-
budt i Italien for 15 år siden, så vores itali-
enske leverandør har i 15 år arbejdet med 
organiske indfyldsmaterialer.

Og så fremhæver Lars Offenbach Poul-
sen, at der er flere lavpraktiske muligheder 
for at hindre indfyld i at sprede sig uden for 

banen: Sluser og indfyldssikringer.
På firmaets hjemmeside er der en over-

skuelig oversigt over fordele og ulemper 
ved forskellige indfyldstyper.

Vi har her i bladet flere gange fortalt, at 
EU er på vej med et direktiv, der i et eller 
andet omfang vil forbyde gummi og plast, 
men ifølge Lars Offenbach Poulsen vil det 
ikke få indflydelse på hybridbaner. (Se side 
26).

En forstærket naturgræsbane
Og hvad er det så, der kendetegner en 
hybridbane?

Citylawn har to løsninger, som begge 
dækker hele banens areal: Mixto er et 
gitter af kunstgræs, som der lægges sand 
på, hvorefter man sår græs– og så kan der 
spilles kamp en måned efter. En anden mu-
lighed er at købe det færdigt som rullegræs, 
og så kan der spilles dagen efter.

Løsningen styrker rodnettet og styrker 
græsset. 

Verdemix er den anden løsning, hvor 
en kæmpe væv kører hen over banen og 
væver kunstgræs ned i den naturlige græs-
bane.

Hvad er så fordelene ved hybridbaner, 
når de nu kræver vanding, varme og mas-
ser af pleje?

- Når en kamp er spillet, kan man ikke 
se det på banen: På en græsbane kan der 

komme store plovfurer, hvor der har været 
glidende tacklinger. Det er derfor en ens og 
dermed bedre bane at spille på. Det er en 
forstærket naturgræsbane.

Hvad er så prisforskellen på hybrid og 
kunst?

- Når man kun ser på selve belægningen, 
er hybridbaner en lille smule billigere at 
anlægge – men kigger vi på spilletimer, så 
er hybridbanen dyrere, siger Lars Offenbach 
Poulsen. n

Italiensk ekspertise bag 
Citylawn A/S i Slagelse har solgt 
aktiemajoriteten til leverandøren 
Limonta Sport i Italien, og det er 
grunden til at sortimentet er blevet 
udvidet i 2022.

Citylawn sælger både kunstgræs-
baner og hybridbaner til fodbold, 
hockey og tennis, ligesom mange 
golfbaner bruger kunstgræs ved 
teestedet, puttinggreen og fairway.

Multibaner til eksempelvis fod-
bold, basket, hockey og håndbold 
markedsføres, ligesom legepladser 
og baner til private. 

Desuden tilbydes service og ved-
ligeholdelse. 

www.citylawn.dk

Verdemix er den ene løsning, hvor en 
kæmpe væv kører hen over banen og 
væver kunstgræs ned i den naturlige 

græsbane. (Foto: Citylawn).

Denne løsning hedder MixtoPlus og 
kunstgræsset ligger i et gitter, som læg-
ges på banen, hvorefter der lægges sand 
på og sås græs – eller der kan købes fær-
dige græsruller. (Foto: Citylawn).

K U N S T G R Æ S

http://www.citylawn.dk
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Efterskoleelever tanker op under Landstævne-22 i Svendborg – et efterskoleophold er også 
en optankning til at dyrke idræt og være frivillig i en forening, peger undersøgelse på.

Tekst og foto Erling Madsen

Danmarks Statistik har slået det fast 
og mange foreninger melder, at de 
mister frivillige. Og det kan i den 
sidste ende betyde ledige timer i 

idrætsanlæggene.
Men et godt sted at rekruttere frivillige er 

blandt unge, som er på vej på efterskoler: 
Syv ud af ti var frivillige i foreninger inden 
de tog på efterskole, og af dem regner otte 
ud af ti med at vende tilbage som frivillige, 
mens det kun er fem ud af ti af de, der ikke 
var frivillige inden efterskolen.

Det viser en undersøgelse, som Videncen-
ter for Folkeoplysning, Vifo, DGI og Eftersko-
lerne lavede blandet de 5.700 deltagere på 
efterskolernes gymnastikhold til Landsstæv-
ne-22 i Svendborg.

De er ikke tabt for foreningerne
778 har svaret og formålet var at undersø-
ge, om det er rigtigt, at unge, der tager på 
idrætsefterskole, efterfølgende er tabt for 
foreningerne.

Det er så ikke rigtigt, ifølge undersøgelsen 
– og de unge begrunder lysten til at være 
frivillige med, at det er sjovt og det er dejligt 
at gøre noget godt for andre.

Vender styrkede tilbage
Efterskoleopholdet har også styrket deres 
færdigheder som frivillig: seks ud af ti for-
tæller, at de på efterskolen har lært eksem-
pelvis at arrangere stævner, opvisninger og 
events, som de kan gøre brug af hjemme i 
foreningen.

At lysten til at være frivillig er styrket på 
efterskolen ses også af, at otte ud af ti har 
taget et trænerkursus på efterskolen.

Følges op
Planen er at følge undersøgelsen op:

- Vi vil gerne styrke unges engagement i 
civilsamfundet ved at se på, hvordan unge 
bevæger sig fra foreningerne ind på efter-
skolerne og derfra videre ud i livet. Hvad er 
det for en dannelse, de får med fra efter-
skolerne, og hvad betyder den for de valg, 
de træffer senere om, hvordan de vil være 
aktive og i hvilken sammenhæng? fortæller 
analytiker Maria E. Jensen fra Vifo.

Læs mere hér:
https://www.vifo.dk/nyheder/efterskole-
elever-vil-gerne-vaere-aktive-i-foreninger-
ne-naar-de-kommer-hjem-igen/ n

Efterskoler fastholder frivillige
Især hvis de har været det inden opholdet, 

der styrker dem til at vende tilbage til foreningen

K V A L I T E T S N E T
D E R  F A N G E R
Din net leverandør til: 
Fodbold, Håndbold, 
Badminton, Tennis, 

Volleyball, basketball 
afskærmningsnet samt 

mange andre net og 
specielle løsninger

Toosholmvej 9
7700 Thisted

Tlf 97 93 84 50
norvo@norvosportsnet.dk

www.maalnet.dk

E F T E R S KO L E R

https://www.vifo.dk/nyheder/efterskoleelever-vil-gerne-vaere-aktive-i-foreningerne-naar-de-kommer-hjem-igen/
https://www.vifo.dk/nyheder/efterskoleelever-vil-gerne-vaere-aktive-i-foreningerne-naar-de-kommer-hjem-igen/
https://www.vifo.dk/nyheder/efterskoleelever-vil-gerne-vaere-aktive-i-foreningerne-naar-de-kommer-hjem-igen/
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- Vi når to års mål på ét 
år. Og på ét år når vi lige 
så mange certificeringer, 
som vi gjorde på de første 
fire-fem år! siger Michael 
Simonsen, som står i 
spidsen for HI’s miljø-
certificering, som har 
eksisteret i 30 år.

Tekst & foto Erling Madsen

Det går rigtig godt for Green Sport 
Facility – for som GSF-bestyrer 
Michael Simonsen konkluderer:

- Vi når to års mål på ét år. Og 
på ét år når vi lige så mange certificeringer, 
som vi gjorde på de første fire-fem år!

Og så er det i øvrigt 30 år siden, HI og 
HORESTA gik sammen om først Green Key, 
som senere blev skræddersyet til idrætsan-
læg under navnet Green Sport Facility.

De første år var det op ad bakke, men 
tiden - ikke mindst det seneste år med ek-
sorbitante energipriser og FN’s Verdensmål 
– har været med GSF-tanken.

84 anlæg - foreløbig
Nu er der 84 certificerede anlæg – og ni er 
tæt på certificering, mens yderligere 15 er 
på vej mod første skridt. 24. januar blev 
eksempelvis Nakskov Idrætscenter således 
certificeret. Nørre Djurs Hallen er også ble-
vet godkendt – og kommunen har planer 
om at lade flere anlæg følge efter. På Falster 
er syv anlæg tæt på, og så har HI’s GSF-hold 
været til møde i Thisted:

- Thisted Kommune havde inviteret os 
til at fortælle om GSF for 14 selvejende 
haller og efterfølgende holde møde med 
det politiske udvalg. Foreløbig har ti anlæg 

besluttet at de vil certificeres, og der var en 
god dialog og en god stemning, siger Mi-
chael Simonsen.

Det er således over hele landet, at der er 
interesse - og flere og flere kommuner tager 
imod tilbuddet om at lave en fælles aftale 
for alle idrætsanlæg.

Der er altid penge at spare!
Det er Michael Simonsen, Kim Kupetz 
og Heidi Taeger Mortensen, som er HI’s 
GSF-eksperter, der hjælper anlæggene med 
certificering.

- Erfaringerne fra de første 100 anlæg 
er, at vi mindst kan spare kontingentet til 
GSF hjem – men vi har også sparet årlige 
udgifter på 60.000 kroner på et relativt nyt 
anlæg! siger Michael Simonsen.

Typisk handler det om, at GSF-folkene 
ser på anlægget med nye, erfarne øjne – og 
ofte er der tale om, at anlæggets forskellige 
elementer med forskellige leverandører 
ikke spiller sammen.

I takt med at eksempelvis kommuner 
skal leve op til FN’s Verdensmål og energi-
priserne er steget, så stiger interessen for 
en GSF-certificering også.

 
To ERFA-møder
De certificerede anlæg kan sparre og hente 
inspiration i en lukket Facebook-gruppe, 

ligesom GSF’s hjemmeside rummer et hav 
af hjælpematerialer.

Derudover holder HI webinarer med 
aktuelle emner, ligesom er der et par mu-
ligheder for fysisk at mødes og udveksle 
erfaringer og få nyheder:

- At blive certificeret er kun begyndelsen: 
Det handler i høj grad om at fortsætte 
arbejdet med at optimere, så der spares 
energi og arbejdes miljørigtigt. Det kommer 
hele tiden nye ting til og det handler i høj 
grad om at inddrage medarbejderne, un-
derstreger Michael Simonsen.

Tirsdag 14. marts bliver der et fysisk 
ERFA-møde i Gladsaxe Idrætscenter, hvor 
bl.a. fokuseres på drift af skøjtehal og af-
faldssortering.

Det årlige GSF-ERFA-møde bliver 20.-22.. 
september i Thy, og de sidste to års succes 
med at kombinere indlæg fra leverandø-
rer og erfaringsudveksling med besøg i 
idrætsanlæg, bliver fulgt. Program kommer 
i marts.
Læs mere her:
https://www.greensportfacility.dk

https://www.facebook.com/
groups/524070864786914

Michael Simonsen kan også kontaktes på 
GSF-telefonen $41 24 14 10. n

Forrygende succes 
for miljømærkning

Venter at nå 108 certificerede anlæg i år

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

https://www.greensportfacility.dk
https://www.facebook.com/groups/524070864786914
https://www.facebook.com/groups/524070864786914
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Af Erling Madsen

Rønne Svømmehal på Bornholm er 
en gammel svend, som trænger til 
fornyelse - og står det til bestyrelsen, 
så sker det i form af i form af nybyg-

geriet Bornholms Vandkulturhus:
- Vi udviser bare rettidig omhu, siger for-

manden Thomas Bay Jensen, der håber, 
at det nye vandkulturhus kan stå færdigt, 
samtidig med, at man regner med at måtte 
lukke Rønne Svømmehal i 2026, skriver TV2/
Bornholm.

KHR Architecture har lavet et projekt, der 
bl.a. omfatter et elite- og motionsbassin, 
varmtvandsbassin, kurbad, vandland, fami-
liebassin, faciliteter til omklædning, billetsalg 
og café. 

I projektbeskrivelsen står bl.a.:
» Vandkulturhuset skal fungere i tæt kon-

takt med sine omgivelser - der skal være 
en stærk relation mellem indendørs- og 

udendørsaktiviteter. Grænserne mellem ude 
og inde skal så vidt muligt være flydende, 
så man i nogen områder kan bevæge sig frit 
mellem udendørs- og indendørsaktiviteter. 
Det kan være i form af udendørsbassiner til 
vinterbadning, sauna, udendørstræningsare-
aler samt ophold i forbindelse med en café.«. 

Mere end en svømmehal
KHR Architecture giver denne beskrivelse af 
vandkulturhuset:

»Bornholms Vandkulturhus skal være me-
get mere end en svømmehal. Det skal være 
et kraftcenter, der faciliterer og motiverer til 
bevægelse og sundhed i alle livets faser med 
vand som omdrejningspunktet.«

I den nuværende svømmehal er der 15 
klubber, foreninger, skoler som daglige bru-
gere. På Nørrekås er der i dag 12 klubber og 
foreninger, der potentielt kan blive en del af 
det nye vandkulturhus og dermed må tæn-
kes ind i projektet. 

Andre må betale
De nuværende 75.000 årlige gæster i Rønne 
Svømmehal ventes at blive fordoblet, og 
svømmehallen har bedt Bornholms Regions-
kommune sætte et areal af på Nørrekås til 
vandkulturhuset.

Foreløbig har Rønne Svømmehal fået 
150.000 kroner fra Sparekassen Bornholms 
Fond til at stifte Den Erhvervsdrivende Fond 
Bornholms Vandkulturhus og tanken er at 
ansætte en projektleder.

Men ellers er der ikke penge til byggeriet, 
men formanden mener løsningen kan være 
som med Københavns Vandkulturhus, hvor 
Nordea-fonden betalte hovedparten af de 
100 millioner kroner og kommunen 20 millio-
ner kroner  - men de bornholmske politikere 
har svaret, at de har en anden prioriterin af 
økonomien. n

Af Erling Madsen

De nye regler for bekæmpelse af 
legionella i drikkevand er blevet 
forsinket: de skulle ellers være 
trådt i kraft 12. januar, men 13. 

januar meddelte miljøminister Magnus 
Heunicke Folketinget, at fristen ikke kan 
overholdes:

»Direktivet er meget omfattende og 
komplekst, derfor kræver det en større æn-
dring af vandforsyningsloven. Derudover 
har implementeringen af det gamle drik-
kevandsdirektiv ikke været helst fyldestgø-
rende, hvilket der også tages hånd om ved 

implementeringen af det nye direktiv«, lød 
det fra ministeren.

Han forventer, at lovforslaget om æn-
dring af vandforsyningsloven derfor først 
kan fremsættes til oktober. Det kan betyde, 
at den så træder i kraft i 2024.

Ny rutiner og nye udgifter
Det drejer sig om et EU-direktiv, der skal 
sikre, at alle medlemslandene effektivt 
bekæmper legionella i drikkevand.

Det nye er, at EU kræver, at der kontrol-
leres i brugsvand, som omfatter både koldt 
og varmt vand til bad, rengøring, madlav-
ning og drikke.

Da Danmark - modsat flertallet af 
EU-lande - primært får drikkevand fra rela-
tivt rent og koldt grundvand, har der ikke 
hidtil været kontrol af drikkevand.

Der er altså tale om en udvidelse af kon-
trollen.

Ydermere skal ejere af offentlige og pri-
vate ejendomme lave en risikovurdering af 
anlægget.

Og skal der renoveres eller bygges nyt, 
så skal der forebygges og bl.a. skal bly 
erstattes med andre materialer, hvis det 
økonomisk og teknisk er muligt.

Det vil sige, at det vil betyde nye rutiner 
og nye udgifter for et idrætsanlæg. n

Bornholm ønsker vandkulturhus 
i stedet for gammel svømmehal

Og bestyrelsen venter at fonde og kommunen vil betale de 100 millioner kroner

Legionellakontrol forsinkes
Har været for svært at få styr på – det vil betyde nye rutiner og udgifter for idrætsanlæg

I D R Æ T S BYG G E R I

E U ' S  D R I K K E VA N D S D I R E K T I V
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Joy Amandus Andersen, 
th., sammen med Anette 
Sommur på brancheud-
stillingen: - Der opstår 
nemt en uheldig gråzone, 
hvis det ikke er aftalt på 
forhånd, hvordan ansvars-
fordelingen er. Vi har også 
eksempler på, at bestyrel-
ser - ofte i bedste mening 
- blander sig i det daglige 
arbejde: også derfor er 
det vigtigt at have klare 
aftaler, siger Joy Amandus 
Andersen. (Foto: Heidi 
Taeger Mortensen).

Få styr på ansvarsfordelingen 
mens alle er glade

HI’s giver gode råd, som hjælper ledere og bestyrelser til at undgå uenigheder

Af Erling Madsen

Det er egentligt ret enkelt: få styr 
på retningslinjer – og gør det i 
»fredstid«.

Opfordringen kommer fra HI’s 
juridiske konsulent Joy Amandus Ander-
sen, som ofte har sager, hvor der opstår 
uenighed mellem en bestyrelse og en leder.

En rød tråd – især når det ikke handler 
om kommunale anlæg – er, at der mangler 
afklaring af kompetencer, og opstår der 
gnidninger, kan de små detaljer ofte over-
skygge.

- Det er derfor altid klogt, når ansættel-
seskontrakten skrives og alle er glade, at få 
tingene skrevet ned. Og så sende kontrak-
ten til HI inden du skriver under, siger hun.

Undgå uheldig gråzone
Første og fremmest handler det om at få 
beskrevet skillelinjen mellem lederens og 
bestyrelsens opgaver: Hvor mange penge 
må lederen eksempelvis købe ind for uden 
at det kræver en godkendelse/underskrift 
fra bestyrelsen? Hvornår er det lederen og 

hvornår er det bestyrelsen, som skal træffe 
beslutningen?

- Der opstår nemt en uheldig gråzone, 
hvis det ikke er aftalt på forhånd, hvordan 
ansvarsfordelingen er. Vi har også ek-
sempler på, at bestyrelser – ofte i bedste 
mening - blander sig i det daglige arbejde: 
også derfor er det vigtigt at have klare afta-
ler, siger Joy Amandus Andersen.

Journalisering og EU-udbud
Hun peger også på et andet vigtigt punkt: 
Journalisering:

- Det er uhyre vigtigt, at alt journaliseres. 
Opstår der senere tvivl eller uenighed, kan 
lederen dokumentere forløb og aftaler.

Et andet punkt, som også er vigtigt at 
have styr på, er udbudsreglerne for regiona-
le og kommunale myndigheder: Her er der 
også regler for, hvor meget eksempelvis et 
vareindkøb eller et byggeri må koste for at 
det skal i EU-udbud.

Her kan du hente inspiration
Drejer det sig om kommunale anlæg, så vil 
der typisk være politikker og regler, som en 

ledende medarbejder skal følge. Men hand-
ler det om private/selvejende haller, så er 
der ikke altid lavet politikker.

Joy Amandus Andersen anbefaler, at 
ledere og bestyrelser henter inspiration i 
vejledningen »God adfærd i det offentlige«.

Her beskrives bl.a. god forvaltning, tavs-
hedspligt, offentlige ansattes ytringsfrihed, 
pligt til at sige fra, habilitet, pligter, ansvar 
og rettigheder og forsvarlig økonomisk 
forvaltning.

Og som vi omtaler på side 24-25, så er 
IKF også på vej med kurser og webinarer 
for bestyrelserne i selvejende haller: Hér vil 
roller og ansvarsfordeling også indgå. n

Læs mere i »God adfærd i det offentlige«:
https://www.medst.dk/arbejdsomraader/
hr/retningslinjer-for-embedsmaend/
god-adfaerd-i-det-offentlige/

Se reglerne for EU-udbud hér:
https://www.kfst.dk/udbud/udbudsreg-
ler/taerskelvaerdier-2022-og-2023/

S A M A R B E J D E  &  A F TA L E R

https://www.medst.dk/arbejdsomraader/hr/retningslinjer-for-embedsmaend/god-adfaerd-i-det-offentlige/
https://www.medst.dk/arbejdsomraader/hr/retningslinjer-for-embedsmaend/god-adfaerd-i-det-offentlige/
https://www.medst.dk/arbejdsomraader/hr/retningslinjer-for-embedsmaend/god-adfaerd-i-det-offentlige/
https://www.modst.dk/media/17831/god-adfaerd-i-det-offentlige_web.pdf 
https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/taerskelvaerdier-2022-og-2023/
https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/taerskelvaerdier-2022-og-2023/
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LYNGBY-TAARBÆK: KUNSTGRÆS- 
BANER LARMER OG LYSER

Skal kunstgræsbanernes åbningstid om aftenen og i week-
enderne reduceres?

Dét tygger politikerne i Lyngby-Taarbæk Kommune på 
i øjeblikket efter i to omgange at have udskudt en politisk 
beslutning.

Lundtofte Borgerforening og beboerne i 43 boliger ved 
Lundtofte Landsby mener at banerne lyser for meget og 
larmer for meget.

Lundtofte Boldklub har protesteret og det samme har 
Fællesrepræsentationen for Idrætsforeningerne i Lyngby og 
DGI-Storkøbenhavn, da de mener det vil forhindre hold i at 
træne og spille kamp.

Boldklubben har bl.a. drejet pærerne og sat lysstyrken 
ned til 100 lux for at imødekomme klagerne, men politi-
kerne mener ikke, sagen er godt nok belyst til at der kan 
træffes en afgørelse:

- Vi bliver nødt til at forholde os til de klager, der er kom-
met. Der er en række naboer, som er generet af støj. Og så er 
der en hel masse folk, der benytter banerne. Vi bliver nødt 
tli at forholde os til, om der kan justeres yderligere, siger
Casper Strunge, der er formand for Kultur- og Fritids-
udvalget, til ugeavisen Det Grønne Område. n

FREDENSBORG: PRØVER 
SELVFORVALTNING AF
Flere foreninger har påpeget, at de mener, at de selv 
vil kunne sikre en højere standard end dén, kommu-
nen leverer.

Og det fører nu til, at Fredensborg Kommune er på 
vej med et oplæg til selvforvaltning af idrætsanlæg. 
I oplægget til politikerne stod, at det drejede sig om 
rengøring, mindre anlægsprojekter og vedligehol-
delse. Men politikerne har udvidet det 
til, at foreningerne kan ansøge om at 
forvalte, dét, de synes giver mening 
for dem:

- Vi vil hellere se på, hvad 
behovet er ude i klubberne, 
så vi ikke kommer med 
en udtømmende liste 
med eksempler på, 
hvad klubberne 
selv kan løfte, siger 
formanden for Fri-
tids- og Idrætsudvalget 
Soma Mayel til Frederiks-
borg Amts Avis.                 n

LANDET 

RUNDT

Mange års erfaring
- er Deres garanti for håndværks-
mæssigt, 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
- defekte parketstave, bøsninger
og beslag m.m udskiftes eller 
repareres.

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

www.ytzengulvservice.dk

SPORTSGULVE  •  AFSLIBNING OG LAKERING  •  OPSTREGNING AF BANER

Vi tager slæbet
      for sporten..!

5ÅR

LAK
GARAN

TI

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

Vi vil godt signalere bæredygtighed 
og samtidig spare penge: halvde-
len af strømmen venter vi kommer 
fra solcellerne, fortæller direktør 

Per Olesen, Nordfyns Kommune.
Kommunen har investeret i tre LED-skær-

me, som er placeret i tre af kommunens 
større byer, hvor de bruges til at informere 
om aktiviteter i kommunen, praktiske in-
formationer om eksempelvis åbningstider 
på genbrugspladsen og så kan de lokale 
forretningsdrivende annoncere, så der 
kommer indtægter.

Koster ca. 200.000 kroner
Det er ProShop Europe, som har leveret 
skærmen, der er fyldt med solceller på 
bagsiden. Sales Manager Kasper Hinds-
berger oplyser, at de afhængig af størrelse 
koster mellem 190.000 og 250.000 kroner 
plus moms.

- Løbende drift afhænger af retning på 
solcellerne, og hvor meget hvidt der i bil-

ledet. Men man når langt i strøm for et par 
hundrede kroner om måneden, siger han.

Per Olesen siger, at kommunen forventer 
de kan være i drift i op mod ti år, så det 
svarer til en udgift på 20.000 kroner om året 
for en øget information – hertil skal trækkes 
annonceindtægter og lægges el-forbrug til.

- Det er meget, meget nemt at arbejde 
med. Men man skal have lidt grafisk kom-
petence for at få det til at se godt ud. Og så 
skal man ikke lægge for megen tekst, for 
mange detaljer på, er Per Olesens erfaring.

Det er også muligt at lægge logoer og 
billeder ind på skærmen.

Per Olesen gør også opmærksom på, at 
placeringen skal overvejes: Det skal dels 
være et sted, hvor der er meget trafik, så 
mange ser budskaberne, dels være et sted, 
som politiet kan godkende.

Ny generation med solceller
ProShop Europe har i 25 år været leveran-
dør af AV-løsninger til danske idrætsanlæg, 
hvor skærmene også kan bruges. Firmaets 
+100 medarbejdere er fordelt på kontorer i 

Aarhus, Herning, København, Tyskland og 
Kina.

Firmaets varemærke Expromo er 
LED-skærme, som bruges eksempelvis i 
idrætshaller til scoringstavler, reklamer, 
skilte, events m.v. Udendørs kaldes skær-
mene LED-pyloner og bruges ved idrætsan-
læg, byer og firmaer.

- De tidligere generationer af LED-pylo-
ner havde et relativt højt strømforbrug og 
støjende blæsere. Løbende er strømforbru-
get blevet reduceret og dermed behovet for 
blæsere fjernet, siger Kasper Hindsberger.

Den nye udgave med solceller, der op-
bevarer strømmen, er både bæredygtig og 
billigere i drift end den gamle løsning:

- Pyloner med solceller og batteri er op 
til 87 % selvforsynet med strøm; afhængigt 
af retning på solpaneler og uanset om det 
er en pylon med et billede på 3,8 m2 eller 
6,45 m2. Den har lige fået The Award i Tysk-
land for at være Europas mest bæredygtige 
LED-produkt, siger Kasper Hindsberger. 

                                                                               n

Soldreven information
Nordfyns Kommune øget informationsniveauet med tre LED-skærme i bybilledet

Nordfyns Kommune har i tre byområder sat LED-skærme op til informationer og reklamer. Th. bagsiden med solcellerne. 
(Foto: ProShop Europe).

L A N D E T  R U N D T S O L E N E R G I
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Af Erling Madsen

Som tingene står nu, er det svært at forsvare, at 
vi bygger en åben kummefryser. Både på grund 
af økonomien i energien, men også fordi vi har 
slukket for saunaerne og indført andre tiltag for 

at spare.
Sådan begrunder socialdemokraten Jonas Bjørn 

Jensen fra Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns 
Kommune, at en udendørs skøjtebane nu er helt drop-
pet.

Den har ellers været ni år undervejs og har foreløbig 
kostet kommunen 41,7 millioner kroner – uden at virke, 
fortæller Berlingske.

Kunne ikke fryse!
Det drejer sig om en udendørs 400 meter skøjtebane, 
som bl.a. skulle være brugt til hurtigskøjteløb.

I 2001 anlagde kommunen en flytbar bane, men 
besluttede i 2014 at investere i en permanent rundt om 
en kunstgræsbane på Genforeningspladsen.

Men den har aldrig været brugt, for som Jonas Bjørn 
Jensen siger til Berlingske:

- Det er en fuldstændig vanvittig sag. Vi har anlagt et 
state of the art-anlæg med kombineret kunstgræsbane 
og topprofessionel skøjtebane. Alt er godt, indtil man 
hælder vand på banen for første gang og finder ud af, at 
den simpelthen ikke kan fryse vandet til is.

Ville bliver dyrt at færdiggøre og drifte
Vurderingen er, at det vil koste yderligere 30 millioner 
kroner at gøre banen brugbar – men på det seneste har 
de voksende energipriser så givet banen det endelige 
skub.

Den fire måneder lange skøjtesæson vil nemlig ko-
ste et energiforbrug på 420.000 kilowatt-timer og den 
forventede udgift på 750.000 kroner om året er 
vokset til 1,6 millioner kroner.

Desuden vil nedfrysning og 
belysning udlede 90 ton CO2 år-
ligt, og udsigten til varmere vintre 
rejser tvivl om, hvorvidt det vil 
være muligt at åbne banen 
hvert år.                            n

Kummefryser til 
42 millioner kroner 
skrottet
Københavns Kommunen kom på glatis – 
og energisituationen gav det sidste skub

I D R Æ T S BYG G E R I
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PFA’s chefstrateg Tina 
Choi Danielsen: - Ser vi 
på PFA’s afkast i forhold 
til udviklingen på mar-
kederne, er vi kommet 
ok gennem 2022 og har 
fået afbødet de værste 
fald. Det er samtidig værd 
at huske, at vi året før, i 
2021, skabte et positivt 
afkast på 15,3 %. 
(Foto: Jakob Melgaard/
PFA).

Historien giver grund til 
optimisme trods svær periode 

for pensionsafkastet
Store kursfald på finansmarkederne har i 2022 sendt pensionsafkastet i knæ. 

Men ser man på udviklingen over en flerårig periode, kan man som kunde i PFA 
stadig glæde sig over et solidt positivt afkast

Af PFA

Med krig i Ukraine, energikrise, 
tårnhøj inflation og stigende 
risiko for recession blev 2022 et 
år, som satte et tydeligt negativt 

præg på vores økonomi. Det gælder også 
pensionssparingen, som blev ramt af de 
historisk store kursfald på de finansielle 
markeder. 

- I PFA har vi været meget opmærksomme 
på at beskytte opsparingen bedst muligt 
mod den markante nedgang på marke-
derne. Vi har tidligt skruet ned for vores 
risiko, fokuseret på recessionsrobuste aktier 
og ligeledes draget fordel af vores brede 
portefølje af unoterede investeringer i fx 
ejendomme og infrastruktur, som er mindre 
konjunkturfølsomme. Det har betydet, at 
vi har klaret os godt relativt til udviklingen, 
omend vi også har oplevet negative afkast, 
siger PFA’s chefstrateg, Tina Choi Danielsen.   

Langsigtet afkast stadig solidt
Hun konkretiserer, at man som kunde i 

PFA’s anbefalede profil C har fået et nega-
tivt afkast på ca. 11 %, afhængig af, hvor 
mange år man har til pension. Det skal ses i 
sammenhæng med, at de globale aktier er 
faldet med omkring 18 %, og obligations-
markederne ligeledes har oplevet tocifrede 
fald. 

- Ser vi på PFA’s afkast i forhold til ud-
viklingen på markederne, er vi kommet ok 
gennem 2022 og har fået afbødet de værste 
fald. Det er samtidig værd at huske, at vi 
året før, i 2021, skabte et positivt afkast på 
15,3 % i vores anbefalede profil. Over en 
toårs periode er afkastet derfor stadig posi-
tivt, og kigger vi fx på de seneste ti år, har vi 
skabt et akkumuleret afkast på 86 % i profil 
C, siger hun.

Det er på ingen måde unormalt, at der 
kommer år med negative afkast fra finans-
markederne. Ser man på blandede porte-
føljer med både aktier og obligationer, så 
sker det statistisk set hvert femte år. 

Set over en længere periode er afkastet 
dog steget væsentligt mere end det er 
faldet, og selv i urolige årtier med krig og 

kriser som fx 1970’erne og 1930’erne er af-
kastet ifølge PFA’s chefstrateg endt positivt. 

Positive afkast selv i årtier med kriser
Selvom vi fortsat trækkes med mange af 
udfordringerne fra 2022, og både Europa 
og USA formentlig står foran en recession, 
er Tine Choi Danielsen derfor fortrøstnings-
fuld, når hun ser på den lidt længere bane:

 - Markederne er som regel et par skridt 
foran den realøkonomiske udvikling, og 
med de store kursfald i 2022 er nogle af 
sorgerne nok taget på forskud. Alligevel kan 
vi godt få yderligere dyk afhængig af, hvor 
dyb recessionen bliver, og hvad det betyder 
for virksomhedernes indtjening. I PFA går 
vi derfor forsigtigt ind i året, men er klar til 
at sadle om, når vi ser tegn på bedring. For 
nuværende er vores vurdering, at det bliver 
en relativ mild recession, da vi kommer fra 
et udgangspunkt med høj beskæftigelse og 
en sund polstring i husholdningerne, siger 
Tine Choi Danielsen.       n

P FA
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Af Erling Madsen

At Dansk Håndboldforbund vil 
sætte kameraer op i en lang række 
idrætshaller uden at tage en dia-
log med HI og IKF først, er endnu 

et eksempel på, at et specialforbund - som 
vi eksempelvis også mange gange har set 
det med krav om ændrede opstregninger - 
føler sig så magtfuldkommen, at det mener 
at have ret til at diktere.

- Der kan være mange gode grunde til 
initiativet – men det havde været fornuftigt, 
forinden at have taget en dialog om det, 
siger HI’s formand Henrik Høy-Caspersen.

Også Danmarks Ishockey Union, Dan-
marks Basketball Forbund, Floorball 
Danmark og Volleyball Danmark har lavet 
aftaler med streamingfirmaet, hvilket 
understreger behovet for en koordinering 
med hallerne.

DHF vil glæde trænere og fællesskabet
DR fortæller på sin hjemmeside, at der også 
er rejst en række kritikpunkter – som det 
jo også ville have været fornuftigt at have 
drøftet inden DHF laver en aftale med et 
privat firma om at sætte kameraer op i en 
lang række haller – men altså uden at spør-
ge hallerne, hvad de synes!

DHF og Sportway vil sætte kameraer op i 
hallerne for at kunne livestreame kampe fra 
2. division ned til U15. 

I forvejen er det muligt i et vist omfang at 
følge kampe fra herre- og dameligaen og 1. 
division via DHF’s app Tophåndbold.

- I Dansk Håndbold Forbund stræber 
vi efter at være frontløbere og hele tiden 
optimere og udvikle vores sport og pro-
dukt – det gælder selvfølgelig også på den 
teknologiske front. Med de nye kameraer 
rundt om i hallerne giver vi både vores træ-
nere og spillere et rigtig godt værktøj til at 
lave taktiske analyser, siger DHF’s formand 
Morten Stig Christensen i en pressemedde-

lelse Og han siger videre:
- Samtidig sikrer vi, at begejstringen for 

håndbold når ud til endnu flere danskere, 
der kan følge deres favorithold, uanset om 
det er på seniorniveau eller deres børn og 
børnebørn. Få ting kan skabe fællesskab 
som håndbolden, og jeg glæder mig til at 
øge engagementet blandt fans, spillere og 
deres familier yderligere med danskhånd-
bold.tv.

Teknisk set monteres ét kamera, som 
med fire linser dækker 180 grader og følger 
spillet på banen. Desuden kræves en com-
puter og en internetforbindelse.

DHF oplyser, at de første 70 haller er 
klar og resten af de 250 følger inden næste 
sæson. 

På hjemmesiden sportway.com oplyser 
det internationale streamingfirma - som 
har indgået aftaler med de i indledningen 
nævnte specialforbund - at målet er 400.

DHF slår på, at det er gratis for klubber-
ne, som dog skal sørge for el og internetfor-

DHF glemte dialogen med hallerne
Er i gang med at sætte kameraer op i 250 haller 

– men en koordinering og afklaring med HI og IKF inden ville have været fornuftig

Sådan ser kameraet ud – her monteret i Skjern. (Foto: Sportsway).

S T R E A M I N G  F R A  H A L L E R
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bindelse. Sportway og håndboldklubben 
vil så kontakte halejeren for at få tilladelse 
og aftale placeringen af kameraet.

Udover at optagelserne kan gavne 
trænerne, så skal streamingtjenesten 
danskhåndbold.tv være åben for alle som 
vil betale 59 kroner om måneden eller 449 
kroner om året eller 29 kroner for en enkelt 
kamp.

Klubber betænkelige
DR skriver om det nye tiltag på sin hjem-
meside, hvor Flemming Thomsen, der er 
formand for Ajax København, frygter, det vil 
gå ud over tilskuertallet i hallen.

Han mener heller ikke, det er forsvarligt 
at vise ungdomskampe:

- Vi har enlige, der bor i København, som 
er flygtet fra Jylland. De har ikke interesse 
i, at deres børn kommer på fjernsyn, siger 
han til DR.

Elitechef Christian Lynnerup, Randers HK 
og Randers HH; er bange for, at yngre spil-
lere kan føle sig udstillede:

- Altså er det dig, der brænder den sidste, 
afgørende chance i en fri position, så ligger 
det bare frit tilgængeligt på nettet. Det er 
også en bekymring om vi skal udstille vores 
unge mennesker på den måde, siger han.

Og dét mener postsdoc Søren Christian 
Krogh fra Institut for Politik og Samfund på 
Aalborg Universitet, er en reel frygt. Han 

har forsket i præstationskultur hos unge 
mennesker, og siger til DR:

- Min frygt kan være, at det (DHF’s tiltag, 
red.) er et skridt mere i den retning, altså at 
det sætter et højere pres på, at man hele 
tiden skal måle, veje og evaluere sig selv, 
siger Søren Christian Krogh.

Den tidligere Team Danmark-chef, Mi-
chael Andersen, skriver i Idrætsmonitor:

»Såfremt DHF ikke snarest muligt stopper 
live-streaming af ungdomskampe, vil kon-
sekvenserne for langt de fleste håndbold-
klubber efter min opfattelse være følgende: 

• Større resultat-fiksering blandt ung-
domstrænere, klubledere og forældre

• Flere eksempler på mobning og mistriv-
sel via sociale medier

• Færre tilskuere til ungdomskampe i 
hallerne og dårligere socialt klubliv

• Større frafald af udøvere.«

DHF: Hallerne skal være med
DHF’s direktør Henrik Jacobsen svarer DR 
skriftligt på kritikken. Han siger, at DHF har 
gjort sig »en masse overvejelser« og skriver:

»Allerede i dag er der mange trænere 
og forældre, der selv optager kampe rundt 
omkring. Her mener vi, det klart er at fore-
trække, at kampene streames af et professi-
onelt og ansvarligt selskab som Sportway, 
der har stor erfaring.«

Henrik Jacobsen mener også, at video-

streamingen vil resultere i stolthed blandt 
spillerne. 

Til kritikken fra HI siger Henrik jacobsen, 
at DHF har sikret sig, at GDPR-reglerne 
overholdes og så ladet det være op til 
Sportway at styre fremgangsmåden:

- De, der ejer/styrer hallerne skal også 
være med, understreger DHF's direktør.

DHF trækker stikket
Efter denne artikel var skrevet besluttede-
DHF's bestyrelse i slutningen af januar at  
lytte til kritikken: Livestreaming af U15- og 
U17-kampe stoppes, mens der tages en 
dialog med Sportway i februar.

Også Dansk Basketball Forbund over-
vejer om ungdomskampe fortsat skal 
streames.

Se også artiklen på næste side.

DHF’s pressemeddelelse:
https://www.haandbold.dk/
nyheder-og-presse/nyhe-
der/teknologisk-gennem-
brud-dansk-haandbold-forbund-vil-vi-
se-kampe-fra-hundredvis-af-haller/

DR’s artikel med kritik:
https://www.dr.dk/sporten/haandbold/
dhf-vil-streame-fra-hundredvis-af-haand-
boldhaller-ekspert-og-klubber-er-bekym-
rede n

TV2 har rettighederne til TV-dækning af landskampe og kampe i ligaerne og 1. division – nu har DHF giver rettighederne 
fra 2. division til U15 til streamingfirmaet Sportway. Men uden at snakke med HI først. (Foto: Erling Madsen).

S T R E A M I N G  F R A  H A L L E R
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https://www.haandbold.dk/nyheder-og-presse/nyheder/teknologisk-gennembrud-dansk-haandbold-forbund-vil-vise-kampe-fra-hundredvis-af-haller/
https://www.haandbold.dk/nyheder-og-presse/nyheder/teknologisk-gennembrud-dansk-haandbold-forbund-vil-vise-kampe-fra-hundredvis-af-haller/
https://www.dr.dk/sporten/haandbold/dhf-vil-streame-fra-hundredvis-af-haandboldhaller-ekspert-og-klubber-er-bekymrede
https://www.dr.dk/sporten/haandbold/dhf-vil-streame-fra-hundredvis-af-haandboldhaller-ekspert-og-klubber-er-bekymrede
https://www.dr.dk/sporten/haandbold/dhf-vil-streame-fra-hundredvis-af-haandboldhaller-ekspert-og-klubber-er-bekymrede
https://www.dr.dk/sporten/haandbold/dhf-vil-streame-fra-hundredvis-af-haandboldhaller-ekspert-og-klubber-er-bekymrede
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Danmark: Solceller på idrætsanlæg? KULTURHUSE: 
HAR TI VÆRDIER 
FOR BRUGERNE
Hvad er det kulturhuse kan og gør?

Dét har Landsforeningen af kulturhuse og for-
skere på Aarhus Universitet undersøgt. 

Ifølge Avisen Danmark er konklusionen i »Forsk-
ningsprojektet Deltag« bl.a. at de er meget forskel-
lige, men har dét tilfælles, at her mødes borgere 
med vidt forskellige baggrunde og synspunkter og 
skaber noget sammen, og dét har stor værdi.

Undersøgelsen har stået på fra 2019 til slutnin-
gen af 2021, og én af forskerne, professor Birgit 
Eriksson, uddyber dét at møde andre med andre 
synspunkter:

- Nogle beskriver det ligefrem som at de kommer 
ud af deres »ekkokammer«, fordi de møder nogen, 
de ikke havde forestillet sig, at de ville snakke 
med.

Undersøgelsen nævner ti værdier, brugerne får 
ud af kulturhuse: Velvære, fællesskab, social inklu-
sion, myndiggørelse, kulturel/politisk refleksion, 
bæredygtighed, lokal udvikling, læring, kreativitet 
og æstetisk intensitet. n

LANDET RUNDTL A N D E T  R U N D T

Energipriserne sætter fokus på omstillingen til grøn energi. Og et 
oplagt sted at placere solceller, er på de mange kommunale tage.

Se bare på antallet af idrætshaller og svømmehaller - også  de 
selvejende og private.

Men reglerne siger, at hvis en kommunen sætter solceller op, så 
skal de høre under et selvstændigt selskab med egen administrati-
on, bestyrelse og revisorgodkendt regnskab, ligesom det er tilfældet 
med kommunernes håntering af vand og affald.

Det skyldes, at der skelnes mellem en kommunes kerneopgaver 
og kommercielle opgaver og der skal være synlighed om kommer-
cielle aktiviteter.

Men der findes en undtagelse fra kravet om at skulle udskille det 
i et særligt selskab, nemlig hvis solcellerne  er nettilsluttet før 18. 
december 2020.

Det fortæller advokatfirmaet Bech-Bruun om: https://www.be-
chbruun.com/da/nyheder/2021/ny-bekendtgoerelse-om-kommuna-
le-solcelleanlaeg

Flere kommuner har på det seneste meldt ud, at de meget gerne 
vil montere - eller tilslutte eksisterende - solceller, hvis reglerne æn-
dres. Og klima- og energiminster Lars Aaagard er nu i dialog med KL.

Energistyrelsen giver en orientering om reglerne hér.
https://ens.dk/ansvarsomraader/solenergi/kommunal-og-regio-

nal-sol-spoergsmaal-og-svar

Mangler koordinering
Håndbold streames fra 58 haller over hele landet tilsyneladende uden at klubber, 

spillere og dommerne er spurgt om de vil være med

Af Erling Madsen

Der er behov for en koordinering 
af streaming fra idrætshallerne, 
således som HI og IKF anfører i 
artiklen på side 38-39.

Morgenavisen Jyllands-Posten har fulgt op 
på DHF’s udmelding, og konstaterer, at der 
sendes håndbold live fra 58 haller:

»Streamingkanal sender live fra serie 4, 
men hverken klubber eller spillere er blevet 
spurgt, om de vil være med«, lød overskriften 
25. januar.

I artiklen på side 38-39 giver DHF’s direk-
tør Henrik M. Jacobsen bolden videre til 
Sportway, som skal sørge for dialogen med 
hallerne, men den ser lidt mangelfuld ud.

Aarhus og Silkeborg siger nej
I Aarhus Kommune ønskes ikke kameraer 
sat op, for som forvaltningschef Heidi 
Frostholm i Sport og Fritid siger:

- Man skal kunne bevæge sig trygt og frit i 
kommunens idrætsanlæg uden at risikere at 
blive filmet uden at vide det.

Alligevel kan Jyllands-Posten fortælle, at 
der sidder kameraer i to af de kommunale 
haller: Ceres Park Hal 1 og Ceres Arena. Det 
forklares med, at kommunen fra 1. januar 
overtog driften fra klubben AGF, som havde 
givet tilladelse til kameraerne, og kommunen 
vil nu snakke med Sportway, som står bag.

Silkeborg Kommune har valgt at dække 
to kameraer til, mens de juridiske og etiske 
aspekter undersøges.

Ikke styr på skiltning
Avisen skriver, at hverken klubber, spillere 
eller dommere er blevet spurgt om de 
vil livestreames, og ifølge avisen har DHF 
informeret klubberne om, at der skiltes 
grundigt i de haller, de streames fra – noget 
som ikke er sket alle steder:

- Vores installatører skal sætte klistermærk-
er op, når kameraerne opsættes. Hvis der 
ikke er skiltet ordentligt, vil vi sørge for at få 
det på plads. Vi har fået henvendelser fra tre 
haller, hvor det ikke har været i orden, siger 
landechef Anders Antonsen, Sportway.

DHF’s direktør Henrik M. Jacobsen siger, at 
hvis en person vil have optagelsen fjernet, så 
bliver den det – men altså først efter den er 
lagt op.  n

S T R E A M I N G  F R A  H A L L E R

https://www.bechbruun.com/da/nyheder/2021/ny-bekendtgoerelse-om-kommunale-solcelleanlaeg
https://www.bechbruun.com/da/nyheder/2021/ny-bekendtgoerelse-om-kommunale-solcelleanlaeg
https://www.bechbruun.com/da/nyheder/2021/ny-bekendtgoerelse-om-kommunale-solcelleanlaeg
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Idrætshallerne spiler en vigtig forandrings-
rolle i 2023, viser et rundspørge Sjælland-
ske Medier har foretaget.

En række områder er valgt ud – ét af 
dem er idræt, hvor senioranalytiker Steffen 
Rask fra Idrættens Analyseinstitut giver dette 
bud:

- Nogle motionstendenser er i de senere år 
accelereret efter nedlukninger og afstands-
krav. I dag har vi brug for idræt, som er tilgæn-
gelig, når det passer os. Det har betydet, at 
vores motion er blevet individualiseret, og at 
foreningslivet er på tilbagegang. Danskerne 
skruer fortsat ned for foreningsidræt og op 
for fitness. Løbe- og gåture var to afgørende 
motionsformer i 2022. Det samme gjaldt ra-
cercykling og ture i skoven på mountainbike. 
Spørgsmålet er, om vi er ved at have nået top-
pen af, hvordan vi dyrker det at gå, løbe eller 
cykle lange ture, eller om det er en tendens, 
der fortsætter ind i det nye år.

Holder de nye trends?
- Det bliver også spændende at følge nogle 
af de trends, vi har set de seneste år. For 
eksempel padel, cykling, SUP (stand up 
paddle, red.) og »corona-gåturene«. 

Det er interessant, om de holder ved eller 
ebber ud igen, og om noget nyt kommer til. 
Det kunne eksempelvis være en sportsgren 
som pickleball, der er en slags skumtennis 
med et bat, der minder om dem, man i dag 
spiller padel med. 

Det spændende ved pickleball er, at 
sporten kombinerer det kendte fra padel 
med det lettilgængelige fra spikeball, som 
vi ser mange - især unge - spille i parker. 

Altså er det en sportsgren med et mobilt 
net, som du kan tage med dig og stille op 
hvor som helst. Pickleball kan udnytte det 
momentum, vi allerede ser med padel, og 
gøre det endnu mere tilgængeligt.

Faciliteterne skal være inkluderende
- Indtil for få år siden dyrkede vi danskere bare 
mere og mere idræt fra år til år, men måske 
er vi ved at have nået toppunktet. Jeg tror, 
vi måske allerede næste år vil opleve et nyt 
fokus på at få aktiveret de klassiske idrætsfa-
ciliteter. 

Mange steder arbejdes der i hvert fald på 
at gøre idrætsfaciliteterne mere tilgængelige. 
Sportshaller skal i fremtiden ikke længere 
være et sted, hvor du kun spiller enten kon-
kurrencehåndbold eller konkurrencebad-
minton. 

Sportshaller skal være mere inkluderende, 
hvis ikke folk skal fortsætte med at vælge det 
klassiske foreningsliv fra. 

Vi vil derfor nok se en tendens til, at fokus 
bliver flyttet væk fra konkurrencen og over til, 
at man kan samles mere på tværs af alders-
grupper og køn, så eksempelvis hele familien 
kan samles om at dyrke idræt. I stedet for, at 
vi deler folk i første- og andethold, samler vi. n

Sportshaller skal være mere 
inkluderende, hvis ikke folk skal 

fortsætte med at vælge det klassiske 
foreningsliv fra

Sådan lyder det i en prognose for 2023 fra Steffen Rask fra Idrættens Analyseinstitut

Pickleball – som DGI præsenterede ved sidste sommers Lands-
stævne i Svendborg - er Steffen Rasks bud på en idræt i vækst 
- Det spændende ved pickleball er, at sporten kombinerer det 
kendte fra padel med det lettilgængelige fra spikeball, som vi 

ser mange - især unge - spille i parker, siger han. 
(Foto: Jens Astrup/DGI).

- Indtil for få år siden dyrkede vi danskere bare mere og mere 
idræt fra år til år, men måske er vi ved at have nået toppunktet. 
Jeg tror, vi måske allerede næste år vil opleve et nyt fokus på at 

få aktiveret de klassiske idrætsfaciliteter, siger Steffen Rask – 
her fotograferet på Idrættens Branchedage sidste år. 

(Foto: Erling Madsen).

L A N D E T  R U N D T K RY S TA L K U G L E N

S T R E A M I N G  F R A  H A L L E R
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Øvelse på åbningen af Landsstævne 22 i Svendborg: Borgmester Bo Hansen fremhæver, at kommunens investering 
på 25-28 millioner kroner har brandet byen som en kulturby, det er værd at flytte til. 

Er Landsstævnet en god forretning?
Ikke nødvendigvis i kroner og øre, men der kan være andre fordele: 

regnskabet fra Svendborg sidste sommer opererer kun med den halve sandhed

Tekst & foto Erling Madsen

I årtier har kommuner nærmeste stået 
i kø for at blive vært for DGI’s Lands-
stævne, der giver masser af TV-timer, 
mediedækning og trækker deltagere og 

tilskuere til i tusindvis.
Det eksponerer kommunen som en 

idrætsvenlig by – men er det nødvendigvis 
også en god forretning i kroner og øre?

Under Landsstævnet i Svendborg i juli 
fortalte borgmester Bo Hansen til TV2/Fyn, 
at værtskabet for de 20.000 deltagere koste-
de kommune 25-28 millioner kroner.

Borgmesteren slog på, at det brander 
Svendborg som kulturby, ligesom det 
understøtter, at der i området er mange 
idræts-, efter og højskoler:

- Vi har en kernefortælling om lands-
stævnet. Vi vil gerne vise, at vi er stærke på 
kulturlivet. Derfor er der masser af gratis 
koncerter, for vi vil gerne give et indtryk af 
en fin kulturby, sagde Bo Hansen under 
Landsstævnet i juli sidste år.

Han føjede til, at det også kan tiltrække 
tilflyttere og at det ikke nødvendigvis er 

sådan, at alle de 25-28 millioner kroner 
kommer igen.

Omsatte for 49,5 millioner kroner
Nu har analysebureauet Wilke lavet en 
analyse for kommune som viser, at turis-
meomsætningen var 49,5 millioner kroner 
mod forventede 64,6 millioner kroner.

Det lavere tal forklarer projektleder for 
Landsstævnet Mikkel Harritslev med, at der 
samme weekend var Tour de France på Fyn 
og Storebæltsbroen var lukket én dag.

Bag de 49,5 millioner kroner gemmer sig, 
at en deltager i snit bruger 339 kroner om 
dagen og en turist 485 kroner.

Kun den halve sandhed
Men senioranalytiker Christian Gjersing 
Nielsen fra Idrættens Analyseinstitut siger 
i en kommentar på Idans hjemmeside, at 
omsætningen ikke siger noget om, hvorvidt 
det er en god forretning:

- Sådanne effektanalyser kigger ude-
lukkende på den ekstra turistomsætning. 
Omkostninger er udeladt af regnestykket, 
siger han.

Det samme gælder de tal, som blev of-
fentliggjort efter Tour de France-starten i 
Danmark, hvor turismeomsætningen heller 
ikke tog højde for de offentlige millionud-
gifter.

Christian Gjersing Nielsen siger, at det 
rigtige ville være at lave en velfærdsøko-
nomisk cost-benefit-analyse, hvor man 
principielt medtager alle gevinster og om-
kostninger.

Det er således kun den halve sandhed, 
der laves regnskab for:

- Det, der i virkeligheden er interessant, 
er, om eventen samlet set skaber en gevinst 
eller om det ville have skabt mere værdi, 
hvis man havde anvendt ressourcerne til 
noget andet, siger Christian Gjersing Niel-
sen.

Han siger også, at en gevinst ikke ude-
lukkende kan gøres op i penge: et arran-
gement kan også skabe værdi for lokal-
befolkningen – men dét er noget, der bør 
kalkuleres inden beslutningen om bevilling 
af penge træffes, mener han. n

L A N D S S TÆ V N E
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HI’s blad udkommer 
fem gange om året og 

giver dig et godt 
overblik over, hvad 
der rører sig inden 
for idrætsfaciliteter 

og idrætspolitik.

Det er gratis at modtage 
bladet elektronisk. 

Send dit navn, firmanavn 
og mail til 

hi-red@ajourpress.dk

VIL DU MODTAGE
BLADET GRATIS?

IDRÆT · KULTUR · FRITID

# 281 · Februar 2023

DSI og HI er på vej mod samme mål: IKF, som er en ny brancheforening, der især er talerør for små og mellemstore idræts- og kulturanlæg. 
På side 12-14 kan du læse om IKF's uhyggelige energiundersøgelse og på side 24-25 fortæller de to formænd Keld Venø og 

Henrik Høy-Caspersen om planerne for IKF: Tre bogstaver, du vil få gavn af! (Tegning: Poul Carlsen).

9/ MINISTER 
UDELUKKER HI OG IKF
Men vil godt have tal

6-7-8/ DANMARK 
I BEVÆGELSE
Idrætsanlæg vigtige

31/ GREEN SPORT 
FACILITY
Stor efterspørgsel

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

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

OMRÅDE 4

Midtjylland

OMRÅDE 2

Lolland/Falster, Sydsjælland/Møn og Vestsjælland

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

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

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

OMRÅDE 1

København, Nordsjælland og Bornholm

OMRÅDE 3

Fyn, Sydjylland og Sønderjylland

OMRÅDE 5

Nordjylland

N AV N E
TIL LYKKE!

60 ÅR
5. marts
Kim Skyldahl Sørensen
Durup Idræts- 
og Svømmehal.

6. marts
Lars T. Nielsen
Områdeleder Hjørring.

20. marts
Eigil Rasmussen
Ledøje-Smørum IOC.

5. april
Niels Bækgård
Sport & Eventpark, Esbjerg.

16. april
Arne Jepsson
Silkeborg Sportscenter.

30. april
Søren Kiil
Østervrå Idræts- 
og Kulturcenter.

65 ÅR
7. april
Per Damkjær Larsen
Fårvang-Hallen.

30. april
Poul Pedersen
Rougsøhallen.

75 ÅR
7. marts
Jan Sørensen
tidl. Fløng Svømmehal 
& Idrætsanlæg.

80 ÅR
18. marts
Freddy L. Gustafsson
Tidl. Lyseng Svømmebad.

B A G  O M  H I

http://hi-red@ajourpress.dk
mailto:info%40herlufmagle-hallen.dk?subject=
mailto:kusr%40horsens.dk?subject=
mailto:claus%40jyllingehallerne.dk?subject=
mailto:bgl%40arenasyd.dk?subject=
mailto:jan.frederiksen%40aalborg.dk?subject=
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F E R I E H U S E T

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

Der er inkluderet rengøring i lejepriser-
ne. Priserne stiger 1. januar - de nye priser 
kan du finde på hjemmesiden h-i.dk.

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

WEEKENDTUR MED 
PERSONALET?
Prøv som noget nyt at invitere jeres 
personale på en weekendtur til feriehu-
set, 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 perso-

ner med 8 sengeplader, 
fordelt i 4 værelser samt 

en hems til 4 børn.

HUSKER DU DINE 
HI-FORDELE?

· Hjælp ved løn, ansættelse  
og kontrakt

· Kurser og uddannelse  
til reduceret pris

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

Tryg Forsikring
· Attraktiv pensions- og  

forsikrings ordning uanset  
dine overenskomstforhold

· Adgang til medlemskab af  
Forbrugsforeningen med  
masser af rabatter

Læs mere på www.h-i.dk!

VIDEN 
INSPIRATION 

NETVÆRK

Her er plads til 12 personer
Og så er der masser at opleve på Falster og Lolland

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

HI’s feriehus i Marielyst på Falster er et 
herligt sted!

Det er et nyere hus på 134 m2, lyst og 
rummeligt med en dejlig terrasse.

Der er plads til 12 personer med otte 
sengepladser, fordelt i fire værelser samt 
en hems til fire børn. Der er bl.a. en spa til 
dejlig afslapning, et hobbyrum med mange 
indendørs aktiviteter, en Webergrill, en bar-
neseng, et køle-fryseskab, vaskemaskine, 
tørretumbler og opvaskemaskine.

Der er også en dame- og herrecykel, så 
man kan komme lidt omkring.

Ud over husets egen spa, så ligger det i 
gå-afstand fra en dejlig badestrand. Og så 
har HI fået foræret et VIP-kort til svømme-
hallen i Nakskov Idrætscenter; et kort, der 
giver adgang for husets lejere til offentlig 
svømning i svømmecentret.

Der er gode indkøbsmuligheder i den 
lille hyggelige by Marielyst.

Og så er der masser at se på både på 
Falster og naboøen Lolland.
Adressen er Kaninstien 13, 4873 Væggerløse.

                                                                                             

 UGE 01-21                     HØJSÆSON                      UGE 36-52

Hele uger 4.000,00        UGE 7, 8, 22-35       4.000,00

Weekend 2.175,00 påske og 51-52 2.175,00

Ekstra dage 450,00 7.220,00 450,00

El kostpris (pt. 3,25 kr. per kWh.) · Vand kostpris (p.t. 65 kr. per m3)

L E V E R A N D Ø R R E G I S T E R

https://h-i.dk/feriehuset-i-marielyst-strand/
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ADGANGSKONTROL 
OG TÆLLER

Dux Tæller - og 
adgangssystemer ApS
Lille Grønnegade 6
4000 Roskilde
Tlf: 4031 1161
Mail: info@duxtaeller.dk
www.duxtaeller.dk

BELÆGNINGS- OG FLISERENS 

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

BRUSEPANELER

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

DAMPBAD

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

FITNESSUDSTYR

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

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

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

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

FORSIKRING

NORTH Forsikringsagentur
Navervej 16 A
7451 Sunds
Tlf: 2562 1884
www.northforsikringsagentur.
dk

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

GREJ

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

GULVSERVICE

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

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

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

GØDNING

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

IDRÆTSUDSTYR

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

PØ Leg og Teknik A/S
Granvej 32
7470 Karup
Tel: 86662223
poleg@poleg.dk
www.poleg.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

L E V E R A N D Ø R R E G I S T E R

http://www.duxtaeller.dk
http://www.SportAlt.dk
http://www.SportAlt.dk
http://www.SportAlt.dk 
http://www.cma.dk
http://www.sagatrim.dk
http://www.medicsport.dk
http://www.pedan.dk
http://www.sagatrim.dk
http://www.tress.dk
http://www.northforsikringsagentur.dk 
http://www.northforsikringsagentur.dk 
http://www.pfa.dk
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http://www.ytzen.dk
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http://www.trafik-fritid.dk
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http://www.oscon-sportsgulve.dk
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KONFERENCEANLÆG

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

KUNSTGRÆS- 
FODBOLDBANER

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

KUNSTIGE PLANTER

Hilmars ApS
Brårupgade 16, 7800 Skive
Tlf: 9752 8520
www.hilmars.dk

LED-SKÆRME

PROSHOP EUROPE A/S
Langdyssen 3
8200 Århus  N
Håndværkervej 10B
4000 Roskilde
TEL. 70 25 25 86
ProShopEurope.com

LLINJEMALING

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

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

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

LYDANLÆG

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

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

MASKINER

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

MESSESTANDE

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

MESSETÆPPER

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

MOTIONSUDSTYR

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

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

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

MULTI- OG SQUASHBANER

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

MØBLER

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

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

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

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

RENGØRINGSMASKINER

NOWAS A/S
Falstervej 1
9670 Løgstør
Tel. 98677878
www.nowas.dk

Vestergaard Nustrup ApS
Skolevej 9, Nustrup
6500 Vojens
Tel. 74871260
salg@vestergaardnu.dk 
www.vestergaardnu.dk

L E V E R A N D Ø R R E G I S T E R

http://www.kinovox.dk
http://www.hilmars.dk
http://ProShopEurope.com 
https://emarker.dk
https://tinymobilerobots.com
http://www.tress.dk
http://www.tress.dk
http://www.kinovox.dk
https://unico-gruppen.dk
https://lindholmmaskiner.dk
https://compassfairs.dk
https://compassfairs.dk
https://www.pedan.dk
https://sagatrim.dk
https://www.tress.com/da-dk/
https://www.tress.com/da-dk/
https://www.tress.com/da-dk/
https://www.tress.com/da-dk/
https://www.tress.com/da-dk/
http://www.your-brand.dk
https://zederkof.dk
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RUSTFRIT UDSTYR

Aqua Wellness A/S
Fuglebækvej 1 B,
2770 Kastrup
Tlf: 71 99 61 61
www.aquawellness.dk

SAUNA

PØ Leg og Teknik A/S
Granvej 32
7470 Karup
Tel: 86662223
poleg@poleg.dk
www.poleg.dk

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

SCENER & TRIBUNER

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

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

Sunstill ApS
Hjulmagervej 13F, 
7100 Vejle 
info@sunstill.dk
Tlf: 8692 4554
www.sunstill.dk

 
 

 
 

SCORINGSTAVLER

ELTIME A/S
Møllehaven 12A
4040 Jyllinge
Tlf. 4738 0303
eltime@eltime.dk
www.eltime.dk

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

SKABE OG 
VÆRDIOPBEVARING

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

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

SKILTELØSNINGER

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

Jan
Schmidt
DESIGN
v/ Jannie Christensen

SPORTSNET

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

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

SPORTSGULVE

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

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

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

SPOR TS
ENTREPRISE

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

VANDBEHANDLINGS- 
LEVERANDØRER

Aqua Wellness A/S
Fuglebækvej 1 B,
2770 Kastrup
Tlf: 71 99 61 61
www.aquawellness.dk
www.aquawellness.dk

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

PØ Leg og Teknik A/S
Granvej 32
7470 Karup
Tel: 86662223
poleg@poleg.dk
www.poleg.dk

VIDEOLØSNINGER

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

VVS – VAND- OG ENERGI- 
BESPARENDE LØSNINGER

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

https://aquawellness.dk
http://www.poleg.dk 
http://www.sagatrim.dk
https://sunstill.dk
http://www.eltime.dk
https://www.tress.com/da-dk/
https://www.tress.com/da-dk/
http://www.laiderz.dk
https://www.tress.com/da-dk/
http://www.jsr.dk
https://www.norvosportsnet.dk
https://www.tress.com/da-dk/
https://www.tress.com/da-dk/
https://www.junckers.dk
http://www.junckers.com
http://www.oscon-sportsgulve.dk
https://sportsentreprise.dk
https://aquawellness.dk
https://aquawellness.dk
https://www.kruger.dk/teknologier-og-service/services/kruger-aquacare
http://www.poleg.dk 
http://www.poleg.dk 
http://www.poleg.dk 
http://www.poleg.dk 
http://www.poleg.dk 
http://www.poleg.dk 
https://www.kinovox.com
https://cma.as
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Hurtig opstart

Nem at betjene

Ingen erfaring nødvendig

1 mio. opstregede baner på verdensplan!

Alle kan lære at bruge robotten på under 1 time!

Placér jeres baner på tablettens baggrundskort og tryk Start. 
Banerne gemmes til næste sæson.

Forberedelsestid:   10 minutter
Opstregning 11-mands:   20 minutter
Ny bane i alt:   30 minutter















www.tinymobilerobots.com

Leasing 2.195.-/md
Køb 79.900.- 

Book en demonstration og få en 
gratis opstregning af én af jeres baner!

Kontakt Kostas Panayotis 
+45 61 72 05 63 / kp@tinymobilerobots.com

Gør som naboen!
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