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- Læs kontrakten godt igennem – og er der den mindste tvivl om noget, så send den til HI før du skriver under, 
lyder opfordringen fra faglig konsulent Joy Amandus Andersen i HI.

Af Erling Madsen

Der er stor uvidenhed i mange 
bestyrelser – og nogle af HI’s med-
lemmer tror, at »det kan jeg aftale 
senere«, fortæller faglig konsulent 

Joy Amandus Andersen.
Det drejer sig om to ting: opsigelse i en 

prøveperiode og formuleringen i kontrak-
ten.

Uvidenhed i bestyrelser
Når en medarbejder ansættes, så sker det 
typisk med en prøvetid på tre måneder. 

Med mindre andet er aftalt, kan med-
arbejderen stoppe uden varsel, mens ar-
bejdsgiveren har 14 dages opsigelsesvarsel.

- Vi har lige haft to sager, hvor bestyrel-
serne har troet, at bare opsigelsen sker 
inden for de tre måneder, så er det i orden 
– men det skal ske senest efter 2 ½ måned, 
fortæller Joy Amandus Andersen.

Kommer opsigelsen med mindre end 14 
dage tilbage af de tre måneder – og der-
med løber ud over de tre måneders prøve-
periode - så træder andre regler i kraft, og 
så er der en måned opsigelse, ligesom der 
også kan komme ferie ind i billedet.

- Når vi hører om det, så skriver vi et ven-
ligt brev til bestyrelsen og gør opmærksom 
på, at der er fejl og mangler i opsigelsen og 
korrigerer opsigelsesdatoen. 

Normalt erkendes fejlen – men ofte med 
en undskyldning om, at »det vidste jeg 
ikke«:

- Men når man kommer ind i en bestyrel-
se og bliver arbejdsgiver, har man pligt til at 
sætte sig ind i reglerne. Vi hører om nogle 
få sager om året, men jeg kan godt være 
bange for, at der er et mørketal, hvor nogle 
bare accepterer en ulovlig opsigelse, siger 
Joy Amandus Andersen.

Få alt med i kontrakten
En anden god ting er, at du som medar-
bejder sætter dig ind i alle detaljerne, når 
kontrakten skal udformes:

- Læs kontrakten godt igennem – og er 
der den mindste tvivl om noget, så send 
den til HI før du skriver under, lyder opfor-
dringen.

Nogle af de ting, som HI ofte møder, er, 
at pensionen ikke er aftalt, der kan mangle 
præcisering af arbejdstiden, mandatet, 
medarbejderen har at arbejde efter i dag-
ligdagen kan mangle (eksempelvis beløbs-
ramme for beslutninger og fordeling af op-
gaver mellem medarbejder og bestyrelse) 
eller nogle tror, at lønnen kan forhandles 
på plads senere.

Men når kontrakten er underskrevet, kan 
det være meget vanskeligt at ændre. Derfor 
er det vigtigt at have alle detaljer på plads 
inden underskriften. n

Uvidenhed i mange bestyrelser
Fejlagtige opsigelser i prøvetiden og mangelfulde kontrakter er to ting, 

som dukker op igen og igen

D I N E  R E T T I G H E D E R
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KO M M E N TA R

AF HENRIK HØY-CASPERSEN 
FORMAND

Desværre er der også udbrudt 
krig i Europa, og Ukraine er 
under både heftig beskydning 
og invasion af russiske styrker. 

For mit vedkommende er det første 
gang i mine 60 år, at så heftig en krig er 
brudt ud tæt på Danmark, og vi bom-
barderes i en uendelig strøm af billeder 
og beretninger om civile tab, hospitaler 
og boligblokke der beskydes. 

Kort sagt helt uhyrlige og uhyggelige 
scener, der udspiller sig tæt på vores 
grænser. Man væmmes helt enkelt.

Idrætsfaciliteterne kan hjælp
Krigen i Ukraine afføder en strøm af 
flygtninge, hvoraf en del vil søge mod 
Danmark. Heldigvis lever vi i et rigt 
samfund, og der popper en lang ræk-
ke tiltag, som skal sikre flygtningene 
en værdig tilværelse, op, mens de 
opholder sig i Danmark og søger ly fra 
krigens rædsler.

I idrætsfaciliteterne har vi en mu-
lighed for at hjælpe de nye gæster fra 
Ukraine. Dels med tilbud om træning 
og fysisk aktivering og dels med faci-
litering på en lang række parametre, 
herunder blandt andet også sammen 
med lokale foreninger og ildsjæle. 

Gæsterne fra Ukraine vil oftest have 
en »bagage« med, som gør at de i høj 
grad trænger til aktivering. De fleste er 
traumatiserede kvinder og børn, som 
er adskilt fra deres mænd og fædre, 
som ved dekret er blevet i hjemlandet, 
hvor de kæmper mod invasionsstyr-
kerne. 

Ingen indsats er for lille
Ingen indsats er for lille i denne sam-
menhæng, og vi opfordrer derfor me-
get til at danske idrætsfaciliteter byder 
ind på opgaver og indsatser, der kan 
medvirke til at skabe en meningsfyldt 
tilværelse for de ukrainske flygtninge. 

Kontakt gerne kommunen, og byd 
ind. Kontakt gerne de lokale tiltag, der 
er poppet op, de lokale hjælpeorga-
nisationer og byd ind med det I kan 

– og gerne sammen med det lokale 
foreningsliv.

Vi kan, og vi har derfor pligten.

HI har masser af aktiviteter!
I bestræbelserne på at opfylde strategien 
med øget synlighed, har vi lanceret en 
aktivitetsplan, der rækker langt ind i 
efteråret 2022. Den finder du på side 21.

Del har vi samlet information og oplys-
ninger om kommende aktiviteter. Vi har 
skruet gevaldigt op for mængden af både 
webinarer og fysiske aktiviteter, semina-
rer mm. Der bliver taget meget positivt 
imod initiativerne derude, og vi kan nu 
mærke en tendens til øget tilstrømning af 
nye medlemmer.

Vi stopper ikke her, og aktivitetsover-
sigten for indeværende år vil løbende 
blive suppleret med nye aktiviteter og 
temaer, som alle har til formål dels at 
klæde den enkelte på med yderligere 
inspiration og dels har til formål at styrke 
netværket. 

Begge dele synes at lykkes, og der kvit-
teres positivt fra deltagerne. Tak for det.

Sidst men ikke mindst, skal vi slå på 
tromme for HI’s ordinære generalfor-
samling, som i år finder sted tirsdag 3. 
maj klokken 9.30 i Royal Stage i Hillerød. 

Mød op, og hør mere om planer og 
aktiviteter, og kom gerne med dine 
input til endnu flere aktiviteter. Vores 
filosofi er klar, det er medlemmerne, der 
skal definere aktiviteterne, og hos os er 
der kort fra idé til handling.

Hjælp til flygtninge: 
Vi kan og vi har pligten

I idrætsfaciliteterne har vi en mulighed for 
at hjælpe de nye gæster fra Ukraine blandt andet 
også sammen med lokale foreninger og ildsjæle.
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BORDE FRA ZOWN
TIL PROFESSIONELLE

ZOWN PLASTBORD 
XL BORDVOGN
Plads til 20 stk. 180x75 cm borde
Art.nr. 100418

1.949,-
Priser er ekskl. moms

ZOWN NC 
PLASTBORD XL
180x75 cm
Art.nr. 100409

749,-
Priser er ekskl. moms

Der findes plastborde og der 
findes ZOWN plastborde
Med et ZOWN plastbord er du sikker 
på at kvaliteten er i absolut topklasse. 
Bordet holder til mange års professi-
onelt brug. Plast- og metaldelene er 
udviklet til, at kunne klare gentagne 
opstillinger, og derfor får du 10 års ga-
ranti på bordet. 
På trods af at bordet er udført i yderst 
hårdføre materialer, er vægten stadig 
meget lav og håndteringen af det går 
som en leg. 

Kendt for professionel kvalitet
Zederkof er forhandler af møbler fra 
ZOWN. Zederkof er en af Danmark’s 
største leverandører af møbler til bl.a. 
konference, restaurant og café og er 
kendt for at levere kvalitet til professi-
onelle.
Kontakt Zederkof på tlf. 89 12 12 00 og 
hør mere om møbler fra ZOWN.

DÆK OP TIL GODE 
ARRANGEMENTER

Prins Christians Kvarter 28 
7000 Fredericia (v. E20)

Showroom
zederkof.dk
8912 1200

BESØG
SHOP

RING

1.326 anmeldelser

DAG-TIL-DAG
LEVERING

3 ÅRS 
GARANTI

PRIS
MATCH*

*Se mere på Zederkof.dk/prismatch

på zederkof.dk 
eller 

ring 8912 1200

SHOP
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Konflikter er af det onde – og der er 
al mulig grund til at forebygge.

Derfor har HI taget initiativ til 
et kursus, der gør medarbejdere i 

idrætsanlæg bedre til at håndtere konflik-
ter:

- Det handler om at give gæsterne et 
trygt miljø – men konflikter kan også be-
tyde øget sygefravær, dårligt arbejdsmiljø 
og at medarbejdere har det dårligt eller 
stopper, fortæller Robin Bertelsen fra       
SECCON Security & Consulting, som står for 
kurserne.

Han siger videre, at nogle gange handler 
det om at tage fat i en enkelt gæst, stoppe 
konflikter mellem gæster eller det kan ska-
be interne problemer mellem medarbej-
derne, hvis der ikke er enighed om hvordan 
konflikter håndteres.

Og så handler det i høj grad om at undgå 
konflikter.

Flere er i gang
I øjeblikket er der kurser i gang flere steder 
i landet, og ifølge Robin Bertelsen er netop 
styrken, at de tilpasses de lokale forhold:

- Det er sjældent de præcist samme ud-
fordringer, der er alle steder. Netop derfor 
er det vigtigt, at indholdet tager udgangs-
punkt i de lokale forhold, så det er me-
ningsfuldt og værdifuldt for medarbejderen 
at deltage, siger Robin Bertelsen.

Vi vil i kommende numre fortælle om an-
dre anlæg, som har gennemført kurserne.

Skræddersyes
Kurset kører over fire moduler, hvor der 
bl.a. medvirker skuespillere, der spiller 

besværlige gæster, som kursisterne skal 
håndtere.

Selv om kurserne er udviklet til bran-
chen, så skræddersyes de til den enkelte 
hal eller anlæg, der får et besøg inden 
kurset.

Kurserne rekvireres via HI, og der skal 
minimum være 12 deltagere og maksimalt 
20 – så nogle steder vil det være relevant at 
flere anlæg går sammen.

Kurset er godkendt af Den Kommunale 
Kompetencefond, så den enkelte medar-
bejder/ facilitet kan få økonomisk støtte 
ved deltagelse.

Du kan læse mere om kurset her: https://
seccon.dk/kurser/konflikthaandterings-
kursus/ n

Bliv bedre til konflikthåndtering
Via HI kan medarbejderne komme på skræddersyet kursus

SECCON Security & Consulting fortalte også om konflikthåndteringen på Brancheudstillingen i Vejen i september. 
Tv. Klaus Kristensen og Robin Bertelsen. (Foto: Heidi Taeger Mortensen).

KO N F L I K T E R

https://seccon.dk/kurser/konflikthaandteringskursus/
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Tekst & foto Erling Madsen

Det lød godt, da halinspektørerne 
fra Rudersdal Kommune hørte om 
kurset på et Områdemøde i HI – 
men det viste sig faktisk at være 

endnu bedre med endnu flere gevinster!
Det handler om HI’s konflikthåndterings-

kursus, som halinspektørerne Steen An-
dersen og Carsten Jacobsen hørte om, og 
sammen med deres chef idrætsinspektør 
Claus Madsen fik de i alt 14 medarbejdere 
med kundekontakt med på kurset.

De fremhæver tre gode ting, der kom ud 
af kurset:
•  Værktøjer til at håndtere konflikter med 

gæster – og ikke mindst til at tage dem i 
opløbet

•  Værktøjer til at forhindre interne konflikter
•  Bedre samarbejde på tværs.

Tænker på en ny måde
Steen Andersen nævner, at typisk er en 
medarbejder på vagt alene, så der er ikke 
umiddelbart hjælp at hente. Derfor er det 
ekstra vigtigt at være klædt på til at mini-
mere risikoen for konflikter med gæster.

Samtidig er medarbejderne fordelt på 
flere anlæg og har skiftende vagter, så kur-

set har været en unik anledning til at møde 
kolleger, hvilket jo også er med til at styrke 
det interne samarbejde.

De tre er også enige om, at konflikter 
med gæster heldigvis ikke er daglig kost – 
men at der også nemt kan opstå interne 
konflikter på grund af dårlig kommunika-
tion, der giver misforståelser; ikke mindst i 
en organisation med 40 medarbejdere:

- Vi tænker over, hvad vi gør, så der ikke 
opstår konflikter, bemærker Steen Ander-
sen.

De tre er også enige om, at kurset var en 
aha-oplevelse.

Humor afvæbner
Carsten Jacobsen nævner et eksempel på, 
hvordan dét, der blev lært på kurset, blev 
brugt positivt bagefter: 

Det blev meldt, at en håndfuld knægte 
løb rundt inde i en af hallerne, og da vagten 
kom frem, havde de smidt skjorterne og 
stod og poserede foran et spejl:

- Vagten sagde med et smil: »I har godt 
nok nogle tynde arme!« - og de begyndte 
at joke tilbage. Før ville han måske have 
skældt dem ud for at løb rundt – nu blev 
det klaret med et smil uden konflikt.

Træner løbende
På idrætsområdet i Rudersdal Kommune i 
Nordsjælland arbejdes bevidst med løben-
de uddannelse af medarbejderne, og der-
for passede konflikthåndteringskurset fint 
ind i oprustningen af medarbejderne.

Idrætsinspektør Claus Madsen peger på 
en styrke ved, at så mange har været afsted 
sammen:

- Har én været på AMU-kursus, er der ri-
siko for, at mappen kommer ind på hylden, 
når man kommer hjem og hverdagen tager 
over. Hér træner vi hele tiden: Når én har 
haft en konflikt, diskuteres det med kolle-
ger, som kan komme med bud på, hvordan 
de ville have gjort. Og står en medarbejder 
med et problem, han ved en af de andre 
har haft, drøfter vi det.

Claus Madsen siger, at det på den måde 
bruges som sidemandsoplæring, og han 
mener, at denne løbende snak har stor 
værdi og den er kun mulig, fordi alle 14 har 
samme udgangspunkt.

Han siger også, at kurset har givet 
medarbejderne nogle værktøjer til at løse 
problemer, og det har skabt en kultur, hvor 
problemer og udfordringer tackles positivt 
og konstruktivt – og dét er også med til at 
forhindre konflikter opstår. n

Konflikthåndtering: 
kurset var en aha-oplevelse

Og så gav den i Rudersdal Kommune nogle ikke uvæsentlige sidegevinster i form 
af forbedret intern kommunikation og øget kendskab til hinanden

- Har én været på 
AMU-kursus, er der risiko 
for, at mappen kommer 
ind på hylden, når man 
kommer hjem. Hér træner 
vi hele tiden: Når én har 
haft en konflikt, disku-
teres det med kolleger, 
som kan komme med bud 
på, hvordan de ville have 
gjort, siger idrætsinspek-
tør Claus Madsen, th., ved 
siden af halinspektørerne 
Carsten Jacobsen og 
Steen Andersen.

KO N F L I K T E R
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Brancheudstillingen 
voksede sidste efterår i 
Vejen Idrætscenter – til 
september bliver den 
endnu større og endnu 
bedre. Plus suppleres 
med konferencedelen til 
Idrættens Branchedage.

Masser af inspiration 
i Vejen til september

Idrættens Branchedage lover en konference, som ikke er tandløs, 
og Nordens største brancheudstilling – så sæt endelig kryds i kalenderen

Tekst & foto Erling Madsen

Det er ikke plads, der mangler i 
Vejen Idrætscenter – og der bliver 
god brug for hver eneste centi-
meter mandag-onsdag 26.-28. 

september:
- Arrangementet fylder samtlige haller og 

sale, ligesom en stor del af centrets out-
door-område samt svømmehallen inddra-
ges, fortæller HI’s formand Henrik Høy-Ca-
spersen.

Så der er lagt op til masser af inspiration, 
når Vejen Konferencen i år smelter sammen 
med HI’s Brancheudstillingen til Idrættens 
Branchedage.

Ja, faktisk kan du slet ikke blive væk, hvis 
du vil have fingeren på idrætspulsen!

Større og bedre udstilling
Brancheudstillingen Idræt · Kultur · Fritid 
er Nordens største brancheudstilling for 
idræts- og fritidsfaciliteter og Vejen Konfe-
rencen er kendt for et stærkt program, der 
tiltrækker op mod 500 deltagere.

Så ved at lægge de to stærke kort sam-
men, så styrkes tilbuddet.

Og hvad er det så, du vil opleve?
Brancheudstillingen rykkede i september 

sidste år til Vejen Idrætscenter og gav plads 
til endnu flere udstillere og mulighed for 
også at demonstrere produkter og aktivite-
ter på idrætsanlægget.

Udstillingen skal udvides og gøres endnu 
bedre og dermed endnu mere attraktiv for 
udstillere og gæster.

Fokus på fremtidens idrætsanlæg
HI står for udstillingen og konferencedelen 
står IdrætsPlatformen Danmark og Vejen 
Idrætscenter for – og i år suppleret med 
Idrættens Analyseinstitut, Idan.

Det er således fire særdeles stærke ak-
tører med et kæmpe netværk, der er gået 
sammen og de lover, at tandløs, dét bliver 
konferencen altså ikke!

Konferencen sætter via et stort opbud af 
indlæg fokus på udviklingen af fremtidens 
idrætsanlæg og den ligger mandag-tirsdag 
formiddag.

Tirsdag er Brancheudstillingen på og 
onsdag er der forskellige workshop samt 
HI’s traditionelle golfturnering.

Mandag aften er sat af til HI’s bran-
chemiddag og tirsdag aften til netværk.

Udenlandsk interesse
Der ventes også udenlandsk deltagelse; 

bl.a. fra Sverige og Holland. Fra Holland 
kommer repræsentanter for en organisati-
on, der minder om IdrætsPlatformen Dan-
mark med et miks af private og kommunale 
aktører; ikke mindst start-up-virksomheder:

- Der er nogle ret spændende initiativer 
bl.a. inden for serviceydelser og motorisk 
træning, og de besøger Vejen på en tur 
rundt til flere danske byer, fortæller Henrik 
H. Brandt fra IdrætsPlatformen Danmark.

Han tilføjer, at erfaringen viser, at ting, 
der duer i Holland, nemt kan overføres til 
Danmark.

Noget for de 12.000 studerende
Som det fremgår af artiklen på side 11-12, 
så omsætter idrætsfaciliteterne i Danmark 
for seks-otte milliarder kroner om året. Og 
som Henrik H. Brandt fortalte i sidste num-
mer, så er flere end 26.000 deltids- eller 
fuldtidsansat i idrætsfaciliteter, idrætsorga-
nisationer og fitness-sektoren.

Hertil kommer 35.000 ansatte i salgsle-
det og 12.000 fuldtidsstuderende på ud-
dannelser, der har relation til idræt, sport 
bevægelse.

Ikke mindst de mange studerende – de 
kommende aktører i branchen – vil der også 
være særligt fokus på i programmet. n

I D R Æ T T E N S  B R A N C H E D A G E
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Brancheudstillingen,
du ikke må gå glip af !

HI er igen klar med Danmarks største 
Sports Facility Fair: Brancheudstillingen.

Det sker i forbindelse med 
Idrættens Branchedage til september.

Billederne er fra den seneste udgave sidste 
år - og HI lover en endnu større, endnu 

bedre og endnu sjovere udstilling i 2022.
Det er Brancheudstillingen, 

du ikke må gå glip af!
(Foto: Erling Madsen)

I D R Æ T T E N S  B R A N C H E D A G E
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Af Erling Madsen

Idrætsfaciliteterne kan spille en vigtig 
rolle, når det gælder om at tage sig af 
ukrainske flygtninge:

- Idræt er godt til integration, det giver 
et afbræk i de triste tanker, det er sundt og 
sjovt - og det skaber fællesskab, siger HI’s 
formand Henrik Høy-Caspersen.

Han mener derfor, at det vil være na-
turligt, at idrætsanlæggene landet over 
går forrest, når det gælder om at tilbyde 
aktiviteter:

- Anlæggene kan tage initiativet og koor-
dinere samarbejdet med idrætsforeninger, 
støttegrupper og kommune. Det er min for-
nemmelse, at der mange steder er brug for 
én, der tager initiativet, siger formanden.

Idræt er vigtigt
At idrætsfaciliteterne og HI er vigtige, ses 
bl.a. af, at HI 9. marts var inviteret til møde 
med kulturminister Ane Halsboe-Jørgen-

sen, som samlede aktører for idræts- og 
kulturlivet.

Kulturministeren sagde inden mødet, 
at det er vigtigt, at flygtninge hurtigt får 
adgang til kultur- og fritidsaktiviteter, så de 
hurtigt får en hverdag:

- De ukrainske børn skal have mulighed 
for at dyrke gymnastik, spille fodbold, tage 
på biblioteket, se et teaterstykke eller må-
ske gå i biografen, så de kan få tankerne 
ledt hen på andet end krigens rædsler. Lad 
os åbne vores fællesskaber i foreningerne 
og kulturlivet for de ukrainske flygtninge, 
sagde hun.

Blåstempling af branchen
For HI som brancheforening med en lands-
dækkende netværk var mødet vigtigt:

- Det er også en blåstempling af, at vi 
som facilitetsbranche er en aktør, der kan 
bidrage til de samfundsudfordringer, der 
dukker op. I dette tilfælde en flygtningekri-
se, siger formanden.

Han siger videre, at under corona var HI 
også med omkring bordet, og rigtig mange 
idrætsanlæg demonstrerede evne til hurtig 
omstilling, så der kom test- og vaccinati-
onscentre i en fart:

- Vi viste vores »muskler« og vores evner 
som branche. Dem skal vi vise igen, og vi 
skal, fordi vi kan.

Henrik Høy-Caspersen siger også, at 
mødet viste, at der ikke er et klart bud på, 
hvem der gør noget. Derfor understreger 
han vigtigheden af, at idrætsanlæggene 
tager initiativet:

- Vi opfordrer derfor alle idrætsfaciliteter 
til at melde ind til sine respektive kom-
muner og beskrive, hvad man kan bidrage 
med. Alt tæller lige fra åbne døre, hvor man 
giver flygtningene et sted at opholde sig 
i dagtimerne, aktivering og facilitering af 
indsatser, og gerne i samarbejde med loka-
le foreninger og aktører. Alt tæller. n

HI: - Idræt er godt til integration
Enig med kulturminister Ane Halboe-Jørgensen i, at idrætsfaciliteterne bør gå forrest

-  Anlæggene kan tage initiativet og 
koordinere samarbejdet med idræts-
foreninger, støttegrupper og kommune. 
Det er min fornemmelse, at der mange 
steder er brug for én, der tager initiativet, 
siger HI’s formand Henrik Høy-Caspersen. 
(Foto: Heidi Taeger Mortensen).

U K R A I N E
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Af Erling Madsen

Skal idrætshaller hjælpe til, hvis der 
kommer ukrainske flygtninge?

Kommunerne blev bedt om at 
finde løsninger, hvis der pludselig 

kommer krigsflygtninge. Og i Sorø sagde 
Sportsrådet nej tak, da Sorø Kommune 
pegede på Sorøhallen:

»Det er en ekstraordinær situation, som 
kalder på ekstraordinære løsninger. Men 
lukningen af Sorøhallen vil være dybt pro-
blematisk for de foreninger, som er hjem-
mehørende her, hvis de atter skal holde for 
på grund udefrakommende aflysninger«, 
skriver sportsrådets formand John Chri-
stoffersen i et brev til Sorø Kommune og 
henviser samtidig til de seneste års coro-
na-nedlukninger.

Og han skriver videre ifølge sn.dk: »Det 
har nemlig også en økonomisk dimen-
sion. Foreningerne kan ikke holde til at 
miste forårets konkurrencer, opvisninger 
og afslutninger for tredje gang i træk,« 
skriver John Christoffersen, som foreslår af 
indkvarteringen fordeles på flere haller og 
kommunale lokaler.

Mediet Idrætsmonitor fulgt sagen op i 
begyndelsen af marts og bad om en kom-
mentar fra HI – og ifølge formand Henrik 

Høy-Caspersen bør landets idrætsanlæg 
hjælpe til:
•  Som sådan er idrætshaller ikke velegnede 

til langvarig indkvartering, men man kan 
sagtens forestille sig, at en idrætsfacilitet 
kan være modtagecenter, hvor man f.eks. 
indretter en sal eller lignende til den første 
overnatning.

•  Vi skal som branche være klar til at un-
derstøtte en aktivering af flygtningene, 
hvor vi i samarbejde med vores brugere, 
foreninger, hjælpeorganisationer mm. er 
behjælpelige med fysisk aktivering, lige-
som vi skal stille faciliteter til rådighed til 
f.eks. møder, gruppeterapeutiske samtaler 
mm.

•  Vi skal generelt åbne vores faciliteter for 
de nye gæster, og være åbne overfor at 
integrere dem i anlæggets bestående liv.

•  Vi sidestiller dette med corona-indsatsen, 
hvor vi som branche udviste fleksibilitet 
og handlekraft ved hurtigt at omstille 
faciliteterne til test- og vaccinecentre.

Nakskov er klar
I HI’s bestyrelse er der enighed om disse fire 
punkter. 

Morten Ahlefeldt Hansen, der er halin-
spektør i Nakskov Idrætscenter, fortæller 
således:

- Hernede er det umiddelbart nedlagte 
skoler der bliver brugt. Dem har vi en del af. 
Men vi har allerede nu sponsoreret en del 
fribilletter til svømmehallen. 

Horsens har planer og aftaler på plads
Fra Horsens melder næstformand Jørn 
Juul, som bestyrer Forum Horsens plus 
15 haller, at fem haller er taget ud og der 
er lavet overnatningsplaner samt aftaler 
om bl.a. madleverancer i samarbejde med 
Horsens Kommune og Beredskabet.

- Vi håber aldrig at få brug for planerne 
– men det er klogt at have lavet dem. Dem 
kan vi også for brug for, hvis der opstår sto-
re ulykker eller katastrofer, bemærker han.

Bliver det aktuelt vil antallet af flygtninge 
og aktiviteterne i de enkelte haller bliver 
vurderet, så der tages haller ud, hvor der 
generer idrætten mindst muligt. 

I forvejen er der en aftale med for-
eningerne om, at når der eksempelvis skif-
tes tag eller gulv på en hal, der må lukke, så 
fordeles aktiviteterne på den andre haller:

- Foreningerne kender betingelserne: Alle 
skal være med til at løse problemet ved at 
afgive nogle timer, siger han og fremhæver, 
at den slags aftaler er med til at der ikke 
opstår konflikter. n

HI: Idrætsfaciliteter skal hjælpe
- Vi skal som branche være klar til at understøtte en aktivering af flygtningene, 

siger HI’s formand Henrik Høy-Caspersen

Morten Ahlefeldt Hansen i Nakskov Svømmehal: - Herne-
de er det umiddelbart nedlagte skoler der bliver brugt. 
Dem har vi en del af. Men vi har allerede nu sponsoreret 
en del fribilletter til svømmehallen. 
(Arkivfoto: Erling Madsen).

- Vi håber aldrig at få brug for planerne – men det er 
klogt at have lavet dem. Dem kan vi også for brug for, 
hvis der opstår store ulykker eller katastrofer, bemærker 
Jørn Juul, som har lavet indkvarteringsplaner for fem af 
Horsens Kommunes 16 haller. (Arkivfoto: Erling Madsen).

U K R A I N EU K R A I N E
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Af Erling Madsen

Corona har været hård ved danske 
idrætsfaciliteter og branchen blev 
sat på en hård prøve, som stadig 
trækker spor på mange måder. 

Men branchen er også kommet langt bedre 
gennem krisen end forventet: 

- Det skyldes anlæggenes evne og pa-
rathed til omstilling, og det er positivt at 
så mange anlæg har taget handsken op og 
trimmet udbud og aktiviteter i forhold til 
krisen, siger HI’s formand Henrik Høy-Cas-
persen.

Og udtalelsen kommer på baggrund af en 
undersøgelse, IdrætsPlatformen Danmark, 
Idrættens Analyseinstitut, Idan, og LSP Re-
solve har lavet i samarbejde med HI, DGI og 
IFFD – og den er en opfølgning på en under-
søgelse under nedlukningen i foråret 2020.

Fokus har især været på danske idrætsfa-
ciliteters økonomi; herunder likviditetssitua-
tionen og adgang til arbejdskraft.

Malurt i bægeret
- Undersøgelsens konklusioner viser med 
al tydelighed, at vores branche er både 
omstillingsparat, og i stand til at læse spillet. 
Dermed er vi både kompetente og relevante 
i forhold til at være omdrejningspunkt for 

danskernes fritid, og sætte rammen for de 
fællesskaber, vi alle har higet efter under 
corona-isolationen, siger formanden. 

Men i begejstringen over, at rigtig mange 
anlæg har klaret sig godt og taget teten i 
lokalsamfundet, så drypper han også lidt 
malurt i bægret:

- Undersøgelsen vise dog også, at en del 
anlæg ikke har foretaget sig noget som følge 
af krisen. Det kan der være mange forklarin-
ger på, men det er klart, at den nuance skal 
vi have fokus på i det fremadrettede arbejde.

Økonomien ser bedre ud nu
Undersøgelsen i foråret 2020 tegnede en dy-
ster fremtid, hvor seks ud ti anlæg ventede 
underskud i det indeværende regnskabsår.

Det gode er, at den ny undersøgelse, som 
er gennemført i slutningen af 2021, viser, at 
seks ud af ti anlæg kom ud af 2021 med et 
nul eller overskud.

Hjælpepakker og kommuner ser dog ud 
til at have holdt hånden under de fleste 
anlæg, og i den nye rundspørge svarer »kun« 
22 % af anlæggene, at de forventer et under-
skud. Men 11 % venter at løbe tør for penge 
i marts.

En anden vigtig detalje er, at det – også i 
denne branche – er svært at rekruttere med-
arbejdere.

Tre ud af fire har sat nyt i gang
Undersøgelsen vurderer, at idrætsfacili-
teterne i Danmark omsætter for seks-otte 
milliarder kroner om året, og de 230 del-
tagere omsætter samlet for 2,8 milliarder 
kroner – i snit en bruttoomsætning på 7,3 
millioner kroner.

Med til at lette genstarten har også været, 
at idrætsfaciliteterne, selv har gjort noget 
siden foråret 2020:

74 % har sat et eller flere nye tiltag i gang: 
eksempelvis har 36 % startet ny aktiviteter, 
34 % har haft fokus på nye målgrupper, og 
33 % har styrket kommunikationen i lokal-
området; herunder optrappet indsatsen på 
sociale medier.

Selvstændige anlæg med 
god ledelse har tænkt nyt
Til dét, at der er tænkt i nye baner, siger 
Peter Forsberg fra Idan:

- Overordnet peger det i en interessant 
retning og tyder på, at man ude i anlægge-
ne har en vis kapacitet til at arbejde med 
innovation og arbejde med nye målgrup-
per. Der har været overskud til at se på 
»hvordan kan vi som anlæg selv prøve at 
agere for at komme igennem krisen«.

Peter Forsberg siger, at det ikke overra-
skende i højere grad er fondsejede og selv-

Positivt så mange anlæg 
tog handsken op

Corona-nedlukningerne var hårde, men tre ud af fire anlæg tog initiativ til at sætte nye ting i gang 
– men der er også anlæg, hvor intet skete og der er anlæg, som løber tør for penge

De ni konklusioner
•  92 % af faciliteterne er 100 % genåb-

net dvs. tilbage til normalsituationen.
•  Faciliteterne har været hårdt påvirket 

under COVID-19 med faldende omsæt-
ning til følge.

•  Hjælpepakkerne har bidraget til at 
holde hånden under faciliteterne. 
Inden krisen havde 26 % af alle faci-
liteter en egenkapital under 1 million 
kroner. Det tilsvarende tal for de ik-
ke-kommunale faciliteter var 46 %.

•  Grundet hjælpepakkerne har facilite-
terne klaret sig bedre end forventet 
i forudsigelserne tilbage i april-maj 
2020 og størstedelen af respondenter-
ne angiver, at de forventer overskud 
eller nul-resultat i indeværende år.

•  Ser vi ind i 2022 forventer 10 % af 
faciliteterne underskud, mens 11 % 
angiver, at de løber tør for likviditet 
inden marts 2022.

•  74 % af faciliteterne har været foran-
dringsparate og gennemført en lang 
række nye tiltag.

•  Det er blevet svære at besætte ledige 
stillinger efter genåbningen.

•  Et forsigtigt skøn på en samlet om-
sætning blandt landets faciliteter er 
6-8 milliarder kroner med 4.000-6.000 
ansatte, hvilket gør det relevant at tale 
om en egentlig branche.

•  De 2 undersøgelser (marts 2020 og 
november 2021) viser at der er tale om 
en fragmenteret branche.

C O R O N A
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- Undersøgelsen indikerer, 
at de kommunale anlæg 
i højere grad har kunnet 
læne sig lidt tilbage, fordi 
de har vidst, at de har 
haft nogen, der har holdt 
hånden under dem. 
I stedet indikerer under-
søgelsen, at det især er 
idrætsanlæg med en vis 
volumen og en veluddan-
net ledelse, som er gået 
forrest, når det har hand-
let om at tænke i 
nye løsninger, siger 
Peter Forsberg fra Idan. 
(Foto: Thomas 
Søndergaard/Idan).

Idrætten og idrætsanlæg-
gene blev hårdt ramt af 

corona – her desinficeres 
på spillerstolene i pausen i 

træningskampen i 
håndbold mellem 

Danmark og Norge i Royal 
Stage, Hillerød. Kampen 

blev spillet i januar inden 
EM og uden tilskuere. 

(Foto: Erling Madsen).

ejende anlæg, som har arbejdet innovativt:
- Undersøgelsen indikerer, at de kom-

munale anlæg i højere grad har kunnet 
læne sig lidt tilbage, fordi de har vidst, at 
de har haft nogen, der har holdt hånden 
under dem. I stedet indikerer undersøgel-
sen, at det især er idrætsanlæg med en vis 
volumen og en veluddannet ledelse, som 
er gået forrest, når det har handlet om at 
tænke i nye løsninger, siger han. n

Om undersøgelsen
Spørgeskemaundersøgelsen har titlen 
»Covid-19 og danske idrætsfaciliteters 
aktuelle situation« og den kan hentes 
her: https://www.idan.dk/nyhedsover-
sigt/nyheder/2022/b477_de-fleste-id-
raetsfaciliteter-har-vaeret-forandrings-
parate-under-coronakrisen/

Den blev gennemført i slutningen af 
2021, og af cirka 900 udsendte spørge-

skemaer kom de 230 retur og dermed 
en svarprocent på 26, som betegnes 
som tilfredsstillende.

Noget tyder på, at de, der har svaret, 
er større end gennemsnittet målt på 
omsætning og antal facilitetstyper og 
kommunalt ejede anlæg i mindre grad 
har deltaget.

C O R O N AC O R O N A
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Tekst & foto Erling Madsen

Green Sports Facility speeder akti-
viteterne op:

- Interessen er bare støt stigen-
de: Flere og flere anlæg vil have 

en certificering – og samtidig udbyder vi i 
årets løb en masse GSF-aktiviteter, fortæller 
Michael Simonsen, som er HI’s tovholder på 
området.

Ikke mindst kommunernes efterlevelse af 
FN’s 17 Verdensmål har sat fokus på bære-
dygtighed, ligesom de stærkt stigende ener-
gipriser også gør det ekstra interessant at se 
på, om der ikke kan hentes besparelser.

Masser af muligheder for inspiration
HI lagde ud 9. februar med et webinar om 
hvorfor der er fornuft i at se på bæredygtig 
og miljørigtig drift af et anlæg. Ligesom der 
blev orienteret om, hvad en GSF-certifice-
ring går ud på.

8. marts var fokus på energiprisernes him-
melflugt i et webinar.

6. april fulgt et webinar med fokus på Ver-
densmålene. Og mandag 2. maj i forbindelse 
med HI’s generalforsamling dagen efter i 
Royal Stage i Hillerød, er GSF også på pro-
grammet. Her overnattes på Hotel Hillerød, 
som har Green Key.

24. maj er der et kombineret ERFA- og Om-
rådemøde i Rundforbi Idrætsanlæg i Nærum 
i Nordsjælland. Her vil idrætsinspektør Claus 
Madsen fortæller om en lang række tiltag, der 
er taget for at spare energi: Insituanlæg, jord-
varme og produktion af el er på repertoiret. 
Og der fortælles også om miljømyndigheder-
nes tilgang og erfaringerne fra driften.

Efter frokost gælder det Områdemødet, 
hvor Rudersdal Kommune fortæller om 
erfaringerne med konflikthåndteringskurset 
(se artiklen side 6-7), der er en orientering om 
centerlederuddannelse og HI fortæller om de 
mange aktiviteter.

Begge møder er åbent for alle medlem-
mer af HI.

Maj byder også på et ERFA-møde i Glo-
strup Idrætscenter om vandbehandling for 
svømmehalsteknikere: bedre vandkvalitet 
og store besparelser er resultatet, som vi 
omtalte i sidste nummer. 

14. juni er der webinar om New Loop-
pantsystem og engangsservice.

6.-7. september gælder det årets store 
GSF-ERFA-møde: denne gang i Hedensted, 
Horsens og Vejen:

- Ladestandere til el-biler med solceller, 
affaldshåndtering og kaffekrus, der kan 
vaskes op som erstatning for papkrus, er 
nogle af emnerne, fortæller Michael Simon-
sen.

HI benytter i øvrigt kun Green Key-hotel-
ler. Hotel Opus i Horsens.

 GSF vil også være synlig på Idrættens 
Branchedage 26.-28. september i Vejen 
Idrætscenter, der også er GSF-certificeret.

Bæredygtighed så det basker!
HI skruer op for tilbuddene om Green Sport Facility, hvor erfaringer deles

Idrætsinspektør Claus 
Madsen, Rudersdal Kom-
mune, fortæller 24. maj 
om en lang række tiltag, 
der er taget for at spare 
energi: Insituanlæg, jord-
varme og produktion af el 
er på repertoiret. Og der 
fortælles også om miljø-
myndighedernes tilgang 
og erfaringerne fra driften.

G R E E N  S P O RT  FA C I L I T Y
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Glostrup Svømmehal fik en bedre vandkvalitet og skåret kraftigt på energiregningen via et nyt vandbehandlingsanlæg. 
Se og hør om det på ERFA-møde i maj.

24. oktober er der webinar om affaldsbe-
kendtgørelse og affaldssortering.

Og 26. oktober følger et nyt webinar med 
beretning om energimærkning af idræts-
anlæg.

10. november handler det om, hvordan 
de store energiudgifter kan nedbringes ved 
bl.a. loftsvifter og rørisolering.

100.000 kroner sparet på en time
Et medlemskab af GSF koster for et mindre 
anlæg 4.900 kroner og for et stort 9.500 

kroner om året. Og nu er det også muligt 
for en kommune at pulje alle anlæg til en 
specialpris.

Og det er penge, der er givet godt ud:
- Jeg kan garantere, at pengene er tjent 

hjem, når vi laver en gennemgang af et 
anlæg – og meget ofte vil der nemt kunne 
hentes rigtig mange penge! lover Michael 
Simonsen.

Han nævner som eksempel Helsin-
ge-Hallerne i Nordsjælland, hvor besøget 
i løbet af en time gav en besparelse på 

100.000 kroner: det handlede om legionel-
la-forebyggelse., måtteskift og affaldshånd-
tering.

Læs mere om Green Sports Facility: htt-
ps://www.greensportfacility.dk/om-gre-
en-sport-facility/

Der er også en lukket Facebook-gruppe, 
hvor du bl.a. kan trække på andres erfa-
ringer. n

TEMA: KUNSTGRÆSG R E E N  S P O RT  FA C I L I T YG R E E N  S P O RT  FA C I L I T Y

https://www.greensportfacility.dk/om-green-sport-facility/ 
https://www.greensportfacility.dk/om-green-sport-facility/ 
https://www.greensportfacility.dk/om-green-sport-facility/ 
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Sæt kryds i kalenderen
Seniorudvalgets udflugt går til Maribo 5.-7. september

Er du på efterløn eller pensioneret, så flyttes du auto-
matisk fra HI over i Seniorudvalget – og så kan du 
godt sætte kryds i kalenderen:

Seniorturen i år går nemlig til Maribo 5.-7. sep-
tember. Billedet viser byens domkirke.

- Alle er meget velkomne, og vi vil i næste nummer for-
tæller mere om programmet, som vi er i gang med at få på 
plads, fortæller John Sørensen.

Han er relativ ny formand for HI’s Seniorudvalg, hvor han 
har afløst Knud Essendrop, som er død.

Den årlig tur flytter rundt i landet, og traditionen tro, så 
bliver der over de to dage indlagt nogle udflugter i områ-
det. Sidst år i Bogense deltog 30 medlemmer.

Seniorudvalget, som i dag har omkring 90 medlemmer, 
pønser også på en ny ting:

- Vi har talt om at lave nogle éndages-arrangementer, og 
vi ser i øjeblikket på at finde en måde at gøre det på, fortæl-
ler John Sørensen.

Vil du vide mere om Seniorudvalget, så kan du kontakte 
John Sørensen på 81 74 56 12.                  n

Malene
Iben

Kurt
Ann

Henry

Morten
P

Morten
W

Torben

Ole

www.lml-sport.dk

VI HAR ALT TIL DIT SVØMMEBAD

S E N I O R U D VA L G E T
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Brusere med offentlig 
adgang kan blive omfattet 
af de nye regler til fore-
byggende kontrol. Det vil 
eksempelvis gælde svøm-
mebade, idrætshaller og 
wellnesscentre.

Til maj kender vi de nye lovkrav
Så kommer lovforslaget der fortæller hvilke bygninger, der skal kontrolleres for legionella 

i drikkevandet og hvordan det skal foregå

Tekst & foto Erling Madsen

I slutningen af maj får vi et overblik over, 
hvilke typer anlæg og bygninger, der 
fremover skal gøre en ekstra og ny ind-
sats for at forebygge legionella.
I øjeblikket finpudses et nyt lovforslag i 

Miljøministeriet og efter en intern høring 
mellem de involverede ministerier, styrelser 
etc. så fremsættes lovforslag i slutningen 
af maj:

- I starten af juni regner vi med at invitere 
interessenter til et møde, hvor vi gennem-
går lovforslag og hvor der kan komme 
kommentarer. Og det er naturligvis også 
muligt at kommentere skriftligt, fortæller 
fuldmægtig Anders Kalsbøll fra Miljømini-
steriet.

Brusere med offentlig adgang
Vi har i det sidste par numre af bladet for-
talt om EU’s nye drikkevandsdirektiv, som 
skal forebygge legionella. 

Statens Seruminstitut har peget på, at 
alle bygninger med brusere og offentlig 
adgang bør omfattes af den nye lov, og 

det vil i praksis betyde alle idrætsanlæg, 
wellness-anlæg og svømmehaller – som 
minimum. 

Vi bliver også klogere på, hvordan kon-
trollen skal foretages og hvem der skal 
kontrollere den; det sidste bliver formentlig 
kommunerne.

Men det ved vi mere om i slutningen af 
maj.

Til efteråret fremsættes det endelige 
lovforslag så i Folketinget, og de nye regler 
skal gælde fra 12. januar 2023.

Nye rutiner og øgede udgifter
I Danmark har vi i dag regler for kontrol for 
legionella i varmt vand, da denne farlige 
sygdom trives i stillestående, varmt vand på 
25-45 grader.

Da vi – modsat flertallet af EU-lande – 
primært får drikkevand fra relativt rent og 
koldt grundvand, har der ikke været kontrol 
af 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.

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 erstat-
tes med andre materialer, hvis det økono-
misk og teknisk er muligt.

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

Grund til at tjekke i dag
I sidste nummer af bladet gav nogle af pro-
ducenterne og forhandlerne af udstyr gode 
råd til, hvor og hvordan der kan sættes ind.

Salgsingeniør Diana Torkelund fra Krüger 
Aquacare A/S nævnte, at corona-nedluk-
ningerne gav øget risiko for legionella, fordi 
vandet havde stået stille. 

Hun pegede også på, at i dag hvor man-
ge børn og unge ikke går i bad efter idræt, 
så er mange anlæg ovndimensionerede 
– og så er der risiko for, at vandet står stille 
for længe i rørene.

Så der er gode grunde til allerede i dag at 
tjekke anlægget. n

L E G I O N E L L AS E N I O R U D VA L G E T
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Håndbold og børn skal være på børnenes præmisser. Så er det sjovt at være med, lyder 
tesen fra Dansk Håndbold Forbund, som over fire år tester om det virker.

Nye regler for at få flere 
og gladere børn

Dansk Håndbold Forbund har ændret reglerne og bedt 
Idrættens Analyse Institut løbende vurdere om det virker

Tekst og foto Erling Madsen

Er der noget halinspektører »elsker«, 
så er det når specialforbund kommer 
med nye krav til opstregninger af 
gulvet!

Men for specialforbund kan det være vejen 
til overlevelse. Eksempelvis har både Dansk 
Håndbold Forbund og DGI fundet på nye 
måder at spille håndbold på i erkendelse af 
frafaldet blandt børn og unge.

Akkurat som vi tidligere så det i fodbold, 
hvor 11-mands hold blev til 7-mandshold og 
hvor der også blev ændret i reglerne.

Men virker tiltagene så også?

Vurderer syv ændringer
Dansk Håndbold Forbund har bedt Idrættens 
Analyseinstitut, Idan, løbende vurdere de syv 
ændringer der er lavet for at gøre håndbold 
sjovere for børn og unge. Det drejer sig bl.a. 
om banens længe, boldens størrelse og 
aldersopdelingen.

- Som forbund og udbyder af et turnerings-
produkt er det vigtigt, at vi holder os opdate-
ret og bruger den viden, der indsamles inde 
i vores sportsgren. Samtidig sker der nogle 
udviklinger i samfundet, som også gør det 
vigtigt, at vi ikke bare holder fast i at spille et 7 
mod 7-spil, hvis det ikke er optimalt for mål-
gruppen, siger Katrine Thoe Nielsen, som er 
projektleder for børnehåndbold hos DHF.

Børneversion af håndbold
Det indledende arbejde førte til, at der blev 
sat fokus på spillernes alder, livsfase og invol-
vering i spillet med den tese, at det er vejen 
til flere, gladere og mere motiverede hånd-
boldspillere.

Traditionelt har mange idrætter for børn 
været en kopi af voksenudgaven:

- Hvis håndbold skal være sjovt, skal man 
ikke være et barn i voksenrammer, bemærker 
Katrine Thoe Nielsen.

En udfordring er, at mange i dag begynder 
på håndbold som seks-årige – og starter de 
senere, kommer de på hold med nogle, som 
kan meget mere. Og så er det ikke sjovt.

- De nye ændringer gør, at du nu møder et 
spil, som måske er nemmere at gå ind i som 
ny. Derfor håber jeg, at vi også får flere med 
gennem alle børneårene, og at løbet ikke 
er kørt, fordi ens forældre ikke sendte en til 
håndbold, da man var seks år, siger Katrine 
Thoe Nielsen.

Sundt med eksterne øjne
Det nye set-op skal køre i fire år, hvor der 
indsamles erfaringer og ikke mindst data – og 
hér kommer Idan ind i billedet:

- Én ting er, at vi kigger på os selv, og hvor-
dan det går. Men det er også bare rigtig sundt 
at få nogle eksterne øjne på, som kan sige, 
hvor vi rammer plet, og hvor der er noget, 
som skal ændres på, for at brugerne bliver 
tilfredse, siger Katrine Thoe Nielsen. n

B Ø R N E I D R Æ T

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
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Af Erling Madsen

Et nyttigt redskab for idrætsfaciliteter 
er Facilitetsdatabasen: Her kan du 
eksempelvis se, hvilke faciliteter 
andre kommuner og regioner og 

dermed sammenligne dine egne mulighe-
der. Du kan bl.a. også finde antallet af ek-
sempelvis store haller, se hvilken kommune 
der har flest fodboldbaner eller hvor mange 
privatejede fitnesscentre, der i Danmark.

Og nu skal den være endnu bedre:
Over de kommende fire år investeres 2,2 

millioner kroner i drift og udvikling:
»Flere facilitetstyper, en øget formidlings-

indsats og nye funktioner skal skabe endnu 
større relevans for brugerne af databasen.«, 
lyder meldingen.

Trends, Grønland 
og Færøerne kommer med
I fremtiden vil databasen koble sig op på 
nye aktivitetstrends og behov blandt be-
folkningen og blive opdateret med tre nye 
facilitetskategorier hen over de næste fire 
år. Idan og LOA vil også inddrage aktuelle 
analyser af idrætslivet i Danmark og have 
langt mere fokus på, hvordan databasen 
kan anvendes. 

Viden fra databasen vil blive sat i spil 
med en øget formidlingsindsats, som 
blandt andet dækker over en mere bru-
gervenlig platform, som samler en bredere 
palette af viden på facilitetsområdet. Idan 
og LOA vil løbende formidle nyheder med 
bearbejdet viden fra databasen, som taler 
ind i aktuelle analyser, dagsordener og 
begivenheder som eksempelvis kommu-
nalvalg. 

På Færøerne og Grønland har Idan og 
LOA kortlagt motions- og fritidsvanerne og 
i samme forbindelse også kigget på facili-
teterne. Også disse data vil blive koblet til 
Facilitetsdatabasen. 

Vigtige date ved nybyggeri 
Et vigtigt element er, at databasen kan 
bruges aktivt ved planlægning af nye faci-
liteter:

- Facilitetsdatabasen giver kommuner, 
foreninger og andre, der arbejder med 
faciliteter, et redskab til at få overblik over 
fritidsfaciliteterne i Danmark. Dermed styr-
ker vi videns- og beslutningsgrundlaget for 
at udvikle faciliteter til befolkningen, siger 
Jon Gerner, der er direktør i Lokale og An-
lægsfonden. 

I Idrættens Analyseinstitut peger direktør 

Troels Rasmussen på vigtigheden af at have 
dette overblik:

- Idrættens faciliteter er en central ram-
me om rigtig mange danskeres fritidsak-
tiviteter, og det er vigtigt fortsat at skabe 
overblik over og producere viden om facili-
teterne. n

Facilitetsdatabasen 
gøres endnu bedre

Aktivitetstrends, flere facilitetstyper og nye funktioner 
kan bl.a. bruges når det bygges nye idrætsanlæg

- Idrættens faciliteter er en central ramme om rigtig 
mange danskeres fritidsaktiviteter, og det er vigtigt 
fortsat at skabe overblik over og producere viden om 
faciliteterne (Foto: Thomas Søndergaard/IDAN).

Hallen – en af de udbredte idrætsfaciliteter – nu forbed-
res Facilitetsdatabasen.dk, så du kan finde endnu mere.
(Foto: Erling Madsen).

Data om 12.000 
idrætsfaciliteter
Bag databasen står Idrættens Analy-
seinstitut og Lokale og Anlægsfon-
den – den blev lagt ud i 2014. Faci-
litetsdatabasen er landsdækkende 
og omfatter p.t. knapt 12.000 pri-
vate, offentligt ejede og selvejende 
faciliteter inden for 19 facilitetstyper 
fordelt på 21 kategorier.

Kriterierne for at komme med er, 
at anlægget er faciliteten/anlægget 
skal have idræt som primære akti-
vitet og der skal i et eller andet om-
fang været åbent for offentligheden.

Der foretages løbende opdate-
ringer – og der er en vejledning i, 
hvordan du bruger den.

FA C I L I T E T S D ATA B A S E N
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700 m2 butik & showroom
Mileparken 30 • 2730 Herlev  

Tlf. 38114811 • info@sagatrim.dk 

www.sagatrim.dk

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

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

Sauna Damp Fitness

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

Pris fra. 18.370,- ekskl. moms.

Allerød: Må et kunstværk flyttes fra en hal?
Må et kunstværk skabt til en speciel 
svømmehal fjernes? 

Spørgsmålet har været aktuelt i Al-
lerød Kommune i Nordsjælland, hvor 
den lokale keramiker Anette Nørregaard 
Christiansen i 1996 sammen med en 
række svømmere lavede et kunstværk 
med 1.146 kakler tilpasset Blovstrød 
Svømmehal.

Svømmeklubben Sigma Swim syntes 
ikke relieffet er tilsvarende og ville skif-
te det ud med et stort foto af en butter-
fly-svømmer, som tydeligt signaler, at 

det handler om svømning. I stedet kun-
ne det flytte til en andel hal i kommunen.

Kunstneren ville gerne have det 
hængene, og politikerne tog sagen op i 
Kultur- og Fritidsudvalget, hvor der var 
enighed om at lade det blive:

- Vores vurdering er, at der ikke er 
fundet en egnet plads, hvor der er plads 
til relieffet. De foreslåede løsninger er 
hverken bedre eller tilsvarede, siger ud-
valgsformand Merete Them Kjølholm til 
Frederiksborg Amts Avis. n

Bornholm: Trailcenter på øens højeste punkt
Endnu et trailcenter er på vej fra Lokale 
og Anlægsfonden: Denne gang ved Ryt-
terknægten, som er Bornholms højeste 
punkt. 

Dette mødested for naturelskere pla-
ceres ved udsigtstårnet Kongemindet, 
en café, toiletter og parkering samt ikke 
mindst adgang til stier og mountainbi-
kespor.

Matters Arkitekter har skabt trail-
centret der »består af en platform, der 
svæver over skovbunden og strækker 
sine »arme« ud i den omkringliggende 
natur og som indeholder forskellige 
opholdsmuligheder, zone til cykelser-
vice og opbevaring af diverse udstyr. 
Det rummer et 100 m2 overdækket om-
råde, hvor der bliver plads til ophold, 
depot, spisezone med udekøkken og et 

formidlingsområde, der skal give de be-
søgende viden om stier og ruter, og ind-
sigt i områdets natur.«, skriver LOA.      n

Fredensborg: Omsider svømmehal på vej
Fredensborg Kommune i Nordsjælland 
er sammen med Fanø Kommune de 
eneste kommuner i landet uden svøm-
mehal. Det viser tallene fra facilitets-
databasen.dk.

Men nu lysner det efter flere års til-
løb i Fredensborg: Den skal sendes i 
udbud i forbindelse med 1. etape af en 

byudvikling af Nivå. Prisen anslås til 
105 millioner kroner for svømmehal-
len og totalt 471 millioner kroner for 
bydelen.

I området var tidligere en stor pro-
duktion af mursten, og med inspirati-
on fra ringovnene er der lavet en skitse 
med en cirkelformet svømmehal. n

Den runde svømmehal er inspireret af Nivå-området ringovne, der tørrede  
mursten og tegl. (Illustration: Fredensborg Kommune).

Trailcentret ved Rytterknægten svæver 
over skovbunden. (Illustration: Lokale 
og Anlægsfonden).

LANDET RUNDTL A N D E T  R U N D T
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DATO TEMA STED
20. april kl. 10.00 Webinar: intro til fagligt forum for Idrætsinspektørerne Teams

26. april kl. 10.00 Opfølgning. BR18 (Brandbekendtgørelsen) Teams

2. maj  kl. 10.00 Seminar for tillidsrepræsentanter Royal Stage Hillerød

3. maj  kl. 9.30 HI's Generalforsamling Royal Stage Hillerød

Dato kommer Teknisk-fagligt forum for svømmehalsteknikere Glostrup

18.-19. maj  ERFA: Skøjtehaller Odense

24. maj kl. 09.00-14.30 ERFA-møde om energibesparelser og  Rundforbi Idrætsanlæg, Nærum.
 Områdemøde om bl.a. konflikthåndteringskurset  
 og centerlederuddannelsen  

30. maj kl. 10.00 Den teknologiske idrætsfacilitet Teams

1. juni kl. 16.00 Fra facilitet til facilitator Teams

14. juni kl. 10.00 New Loop-pantsystem og engangsservice Teams

6.-7. september ERFA: Green Sport Facility Hedensted, Fredericia, Horsens og Vejen 

26.- 28. september Idrættens Branchedage inklusive Idræt · Kultur · Fritid Vejen Idrætscenter
 - Danmarks største Sports Facility Fair 27. september 

4. oktober kl. 13.00 Den digitale Idrætsfacilitet Teams

24. oktober kl. 10.00 Webinar: affaldsbekendtgørelsen og affaldssortering Teams

26. oktober kl. 11.00 Energimærkning af Idrætsanlæg – en brugerrejse Teams

10. november kl. 11.00 Pas godt på din energi Teams
 • Keep Focus 
 • Rørisolering
 • Loftsvifter
 Sauna-opvarmning  

K A L E N D E RL A N D E T  R U N D T
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- Når du trækker dit efter-
lønsbidrag ud af ordnin-
gen, er det en endegyldig 
beslutning. Det betyder, 
at du ikke kan komme 
tilbage i ordningen, hvis 
du ombestemmer dig, 
understreger juridisk chef 
i a-kassen FTFa, Lars Toft 
Simonsen. (Foto: FTFa).

Udbetaling af efterlønsbidraget: 
skal, skal ikke?

Frem til 30. juni kan du melde dig ud af efterlønsordningen på fordelagtige vilkår

Af Caspian Christiansen, FTFa

Kan og vil du arbejde, indtil du når 
folkepensionsalderen? 

Det er et stort spørgsmål, men 
ikke desto mindre er det et, du bør 

stille dig selv, hvis du er medlem af efter-
lønsordningen.

Du kan nemlig frem til 30. juni melde dig 
ud af efterlønsordningen og få det bidrag, 
du i årenes løb har betalt til ordningen, ud-
betalt helt uden at betale skat af beløbet. 
Inden du tager imod den mulighed, skal du 
vide, at du endegyldigt melder dig fra mu-
ligheden for at gå på efterløn:

- Når du trækker dit efterlønsbidrag ud af 
ordningen, er det en endegyldig beslutning. 
Det betyder, at du ikke kan komme tilbage 
i ordningen, hvis du ombestemmer dig, 
understreger juridisk chef i a-kassen FTFa, 
Lars Toft Simonsen.

Det koster noget
Ud over muligheden for at gå på efterløn 
afskriver du også muligheden for at optjene 

skattefri præmier, hvis du får dit efterløns-
bidrag udbetalt. Skattefri præmier er en 
særlig ordning, hvor du optjener præmie-
summer, hvis du fortsætter med at arbejde, 
efter du når efterlønsalderen. 

Du vil også miste muligheden for et 
seniorjob, som er et job, du kan få, hvis du 
bliver ledig, og din dagpengeret udløber.

Overvejelser, inden du træffer din be-
slutning

Det er kun dig selv, der kan afgøre, om 
det er den rigtige beslutning for dig at mel-
de dig ud af efterlønsordningen.

I din beslutningsproces kan du, ifølge 
Lars Toft Simonsen, gøre dig disse overve-
jelser:
•  Kan jeg fysisk klare at arbejde indtil min 

folkepensionsalder?
•  Har jeg tidligere fortrudt, at jeg har til-

meldt mig efterlønsordningen?
•  Har jeg lyst til at trække mig fra arbejds-

markedet inden min folkepensionsalder? 
Og har jeg i så fald økonomien til at kunne 
gøre det?

•  Har jeg privat pensioner?

- Som a-kasse kan vi ikke fortælle dig, 
hvad du bør gøre. Du skal sætte dig og tæn-
ke over, hvordan du forestiller dig, at din 
senkarriere kommer til at se ud, og hvilke 
friheder et medlemskab af efterlønsordnin-
gen giver dig, siger Lars Toft Simonsen og 
kommer med et sidste opmærksomheds-
punkt:

- Dog skal du være opmærksom på, at 
der de seneste år er kommet ændringer i 
efterlønsordningen, som påvirker dig, hvis 
du har opsparede pensioner. Pensionerne 
vil nemlig ofte blive modregnet kraftigt i din 
efterløn, og derfor oplever mange, at der 
ikke er ret meget efterløn tilbage, når pen-
sioner og skat er trukket fra. I det tilfælde 
kan det være en god idé at bruge tilbuddet 
om at sige et endeligt, skattefrit farvel til 
efterlønnen.

Hvis du vil melde dig ud af efterlønsord-
ningen, skal du sende en blanket på FTFa’s 
selvbetjeningsside Tast Selv. Du kan ringe 
til din a-kasse, FTFa, på tlf. 70 13 131 2, hvis 
du vil høre mere om efterlønsordningen og 
dine pensioner. n

E F T E R L Ø N N E N
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D S I  I N F O R M AT I O ND S I  I N F O R M AT I O N

Personale og bestyrelse 
som “fødselshjælpere”

Idé: Idrætshaller bør måske have aktivitetsmedarbejdere

Meget har forandret sig, når det 
drejer sig om aktiviteter i 
idrætshallen. Tidligere var det 
idrætsforeningerne, der skabte 

arrangementer og bookede sig ind i 
hallen - i dag skal halpersonale og 
bestyrelse oft e være ”fødselshjælpere” og 
medvirke til at sætte noget i gang.

Ordene kommer fra en halinspektør med 
mange års erfaring, Keld Venø, Bjert,  som i 
de senere år også har oplevet udviklingen 
som medlem af  bestyrelsen for DSI.
- I idrætshallerne skal vi have ”ildsjæle” 
med den rette indstilling til arbejdet - for vi 
oplever mere og mere, at nogle hellere vil 
betale lidt ekstra, hvis bare de kan slippe 
for at skulle udføre et stykke frivilligt 
arbejde for den forening, som de er 
medlem af, siger Keld Venø.

Keld Venø var gået på pension som 
halinspektør, men har nu sagt ja til at tage 
nogle timer i Forum Kolding, Bramdrup-
dam, bl. a. med servicering af brugerne. 
Keld Venø bakkes op i sit synspunkt af 
hallernes direktør, Otto Skak, Kolding.
- Vi er ved at være der, hvor hallerne er 
nødsaget til at ansætte personale, som i 
samspil med foreningerne kan løse 
opgaver, f. eks. de administrative, men som 
også kan bidrage med nye ideer, der kan 
give foreningerne et friskt pust, siger Otto 
Skak.

Direktøren, som har mange års erfaring 
fra både drift  af idrætshaller og svømme- 
centre, er glad for, at han har mulighed for 
at trække på Keld Venø.

Andre opgaver
- Opgaverne i hallerne i dag er meget 
forskellige fra, hvad de var for år tilbage. 
Måske skal hallerne til at ansætte aktivitets-
medarbejdere til at varetage eller bidrage 
til foreningernes arbejde - altsammen for at 
holde liv i idrætshallerne, for ellers risikerer 
vi, at der sker for lidt, siger Otto Skak.

En aktivitetsmedarbejder skal i følge 
Keld Venø og Otto Skak være en person, 
som ”brænder igennem”. Han eller hun skal 
være i besiddelse af gennemslagskraft  og 
kunne fostre gode idéer til aktiviteter, som 
foreningerne i et lokalområde kan se sig selv i, 
og har mod på at afprøve i idrætshallen.

En idrætshal lever af udlejning, og jo flere 
ideer og tilbud med oplevelser, der lægges 
ud til brugerne, jo større flow og indtjening 
bliver der i hallen.
- De besøgende og brugerne i hallen skal 
gerne have en oplevelse, som er lidt bedre 
end de forventer. Det er opskrift en på, 
at publikum kommer igen, og  for fore-
ningerne, at de tør prøve at medvirke i nye 
arrangementer, siger Otto Skak.

Aktivitet er også opskrift en på at fast- 
holde medlemmer i en forening.

Otto Skak har en pointe mere:
 - At skabe aktivitet bør være en samfunds- 
opgave for så sparer man andre steder, 
f. eks. på sygehusvæsenet. At være 
sammen i en idrætshal styrker også det 
sociale, så deltagerne får et bedre liv, end hvis 
de ikke er med i nogen form for fællesskab, 
fastslår han.

Af Thorkil Christensen

Keld Venø: - Nogle vil betale for at slippe 
for at udføre frivilligt arbejde.

Otto Skak: - Vi skal se fremad. Opgaverne 
for idrætshallerne har ændret sig.

I Skals Idrætscenter nord for Viborg har bestyrelse og halinspektør været fremsynet. 
Her er der bl. a. skabt nye aktiviteter med vand-træning og aquaspinning 
i et indbydende miljø.

E F T E R L Ø N N E N
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Ejby-Hallen ramme om 
DSIs årsmøde

E jby-Hallen tæt ved motorvejen over 
Fyn, med afkørsel kort eft er Middel- 
fart, bliver ramme om DSI De 
Samvirkende Idrætshallers 
årsmøde fredag, 22. april.

Ejby-Hallen var oprindelig en meget 
traditionel idrætshal, men bestyrelsen, 
halinspektøren og øvrige medarbejdere har 
fulgt med udviklingen, så der udover en 
1100 kvm. opvisningshal med 550 
tilskuerpladser er opgraderet på flere 
områder.

Anders Bærholm er halinspektør og 
Ejby-Hallerne tilbyder i dag også E-sport, 
padel tennis, motionslokale, multisal, 
mødelokaler til mange formål, cafe og mad 
ud af huset fra Hviids Gourmet.

Desuden driver Ejby-Hallens bestyrelse 
og personale den nærliggende Gelsted 
Hallen.
- DSI har holdt årsmøde i Ejby-Hallen een 
gang tidligere. Det er mange år siden, 
og dengang var det en far og søn, der var 
inspektørpar. Der er sket meget siden, og 
det bliver der lejlighed til at se og høre om i 
forbindelse med årsmødet, siger revisor 
Jørgen Pedersen, Odense,  der er kasserer 
og medlem af hallens bestyrelse. Jørgen 
Pedersen har haft  tilknytning til hallen i en 
lang årrække.

Ejby-Hallen har også mærket tidernes 
ugunst, og halinspektør Anders Bærholm vil 
fortælle om, hvordan bestyrelse og 
medarbejdere har vendt situationen til gavn 
for hallen, brugerne og lokalsamfundet.

De Samvirkende Idrætshaller holder

ÅRSMØDE
fredag, den 22. april 2022 kl. 17

i Ejby-Hallerne
Halvej 5, 5592 Ejby

GENERALFORSAMLING
Dagsorden:
  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om DSIs virke v/ fung. formand Keld Aagaard Venø.
  3.  Fremlæggelse af regnskab v/ kassereren Jørgen Pedersen, 

Odense.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Valget gælder for 2 år).
      Keld Aagaard Venø, Bjert – villig til genvalg.
      Dan Bækgaard, Sevel – ønsker ikke genvalg.
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Valget gælder for 2 år).
  8. Valg af revisor (Valget gælder for 2 år). 
  9. Valg af revisorsuppleant (Valget gælder for 2 år). 
10. Eventuelt.

Danske idrætshaller ”bløder” – hvad gør vi?
Indlæg v/ direktør Jakob Sander, Vejen Idrætscenter.

Halinspektør Anders Bærholm fortæller om, hvordan Ejby-
Hallerne har tacklet situationen.

Tilmelding:
Alle medlemshaller kan sende en eller fl ere repræsentanter til 
årsmødet, men tilmelding bør ske senest 15. april til:
jorgenpe@mail.dk 

Det er gratis at deltage i selve årsmødet, der afsluttes med 
spisning.

Velkommen til årsmødet!
P.b.v.

Keld Aagaard Venø, fung. fmd.

D S I  I N F O R M AT I O ND S I  I N F O R M AT I O N

TAPEN
der sparer hallen for mange rengøringstimer 

og udgifter til rengøringsmidler

Fjern gamle limrester på målet
og påsæt herefter tapen. 

Tapen fjernes efter behov.

TIDSBESPARENDE
BESKYTTENDE
ØKONOMISK

- Så bli’r det ikke bedre -

1 rulle tape dækker 1 mål.

PRISER
1 RULLE: 110 KR.

+ fragt.

1 KASSE MED 30 RULLER: 
100 KR. PR. RULLE

Fri fragt.

Kan bestilles på 
www.tctproduktion.dk

eller

+45 232 45 123

Dan Bækgaard - er trådt af som formand for DSI.

Inge Marie Dahl Christensen, Ørnhøj Hallen, 
er næstformand i DSIs bestyrelse.

Organisationen De Samvirkende Idrætshaller skal 
have ny formand. 

Dan Bækgaard, Sevel, der blev valgt som formand 
på et konstituerende møde kort eft er generalforsam-
lingen i Bramdrupdam i 2021, har af personlige 
årsager sagt hvervet fra sig. Derfor skal der udpeges en 
ny formand eft er generalforsamlingen, der holdes 
fredag, 22. april i Ejby-Hallerne på Fyn.

I Dan Bækgaards fravær er næstformanden Inge 
Marie Dahl Christensen, Ørnhøj, trådt til. Hun blev 
valgt til bestyrelsen i 2021 og får assistance af Keld 
Aagaard Venø, Bjert, indtil en ny formand er udpeget.

DSI skal have 
en ny formand
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Ejby-Hallen ramme om 
DSIs årsmøde

E jby-Hallen tæt ved motorvejen over 
Fyn, med afkørsel kort eft er Middel- 
fart, bliver ramme om DSI De 
Samvirkende Idrætshallers 
årsmøde fredag, 22. april.

Ejby-Hallen var oprindelig en meget 
traditionel idrætshal, men bestyrelsen, 
halinspektøren og øvrige medarbejdere har 
fulgt med udviklingen, så der udover en 
1100 kvm. opvisningshal med 550 
tilskuerpladser er opgraderet på flere 
områder.

Anders Bærholm er halinspektør og 
Ejby-Hallerne tilbyder i dag også E-sport, 
padel tennis, motionslokale, multisal, 
mødelokaler til mange formål, cafe og mad 
ud af huset fra Hviids Gourmet.

Desuden driver Ejby-Hallens bestyrelse 
og personale den nærliggende Gelsted 
Hallen.
- DSI har holdt årsmøde i Ejby-Hallen een 
gang tidligere. Det er mange år siden, 
og dengang var det en far og søn, der var 
inspektørpar. Der er sket meget siden, og 
det bliver der lejlighed til at se og høre om i 
forbindelse med årsmødet, siger revisor 
Jørgen Pedersen, Odense,  der er kasserer 
og medlem af hallens bestyrelse. Jørgen 
Pedersen har haft  tilknytning til hallen i en 
lang årrække.

Ejby-Hallen har også mærket tidernes 
ugunst, og halinspektør Anders Bærholm vil 
fortælle om, hvordan bestyrelse og 
medarbejdere har vendt situationen til gavn 
for hallen, brugerne og lokalsamfundet.

De Samvirkende Idrætshaller holder

ÅRSMØDE
fredag, den 22. april 2022 kl. 17

i Ejby-Hallerne
Halvej 5, 5592 Ejby

GENERALFORSAMLING
Dagsorden:
  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om DSIs virke v/ fung. formand Keld Aagaard Venø.
  3.  Fremlæggelse af regnskab v/ kassereren Jørgen Pedersen, 

Odense.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Valget gælder for 2 år).
      Keld Aagaard Venø, Bjert – villig til genvalg.
      Dan Bækgaard, Sevel – ønsker ikke genvalg.
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Valget gælder for 2 år).
  8. Valg af revisor (Valget gælder for 2 år). 
  9. Valg af revisorsuppleant (Valget gælder for 2 år). 
10. Eventuelt.

Danske idrætshaller ”bløder” – hvad gør vi?
Indlæg v/ direktør Jakob Sander, Vejen Idrætscenter.

Halinspektør Anders Bærholm fortæller om, hvordan Ejby-
Hallerne har tacklet situationen.

Tilmelding:
Alle medlemshaller kan sende en eller fl ere repræsentanter til 
årsmødet, men tilmelding bør ske senest 15. april til:
jorgenpe@mail.dk 

Det er gratis at deltage i selve årsmødet, der afsluttes med 
spisning.

Velkommen til årsmødet!
P.b.v.

Keld Aagaard Venø, fung. fmd.
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Hallen ”bløder” - hvad kan vi gøre?
Jakob Sander taler på DSIs årsmøde fredag, 22. april

Danske idrætshallers økonomi 
”bløder” - hvad gør vi?

Det er emnet for et indlæg ved 
DSIs årsmøde i Ejby-Hallen på Fyn 

fredag, 22. april. Oplægsholder er 
direktør Jakob Sander, Vejen Idrætscenter, 
som giver sit bud på, hvad han mener, der 
kan gøres for, at hallerne kommer på ret 
køl igen.

Der opføres haller til fritidsformål som 
aldrig tidligere, men undersøgelser viser 
samtidig, at der er mange ledige timer i de 
eksisterende idrætsfaciliteter.

I DSI har det været nævnt, om der kan 
være gået prestige i f. eks. at have to haller 
- en opvisningshal og en træningshal. 

Er det optimalt i en tid, hvor hallernes 
økonomi er presset, fordi mange brugere er 
gået over til individuel træning, udendørs 
sport som løb, mountainbike og golf, 
i stedet for traditionel holdsport som 
indefodbold, håndbold og badminton, der 
var de foretrukne sportsgrene i idræts-
hallernes ungdom, altså i 1960erne og 
1970erne. Dengang var der i mange byer rift 
om at få en tid til indendørs træning i 
netop de sportsgrene. Og det var ikke 

ualmindeligt med en træningstid f. eks.                 
kl. 22. Den slags hører til sjældenheder i dag.

Jakob Sander er en erfaren herre inden- 
for idrætshaller og idrætshuse. Han er 
konsulent for DGI på området, men har 
også stor succes med driften af Vejen 

Idrætscenter, Vejen Hotelcenter og en 
række andre gøremål, som på mange 
måder sætter idrætscenteret i byen i 
centrum, så aktiviteten udspringer derfra.

Corona-perioden med restriktioner har 
heller ikke gjort livet nemmere for de 
danske idrætshaller og deres bestyrelser, 
og bagefter tales der om, at mange 
foreninger, som hidtil har været faste 
hal-brugere, har mistet op til 25 pct. af 
deres medlemmer.

Det er derfor hårde odds, som de danske 
idrætshaller er oppe imod i øjeblikket.

Og det uanset om det er en stor eller en 
lille hal. Problemerne er mange steder de 
samme - det kan også være tilfældet med 
løsningerne.

DSI har inviteret Jakob Sander til at give 
et bud på, hvad han mener, der kan gøres. 
Det kan blive et rigtig interessant indlæg, 
som kan give anledning til eftertanke hos 
deltagerne. Og både bestyrelsesmedlem-
mer og halpersonale er inviteret til at være 
med, når bare de tilmelder sig årsmødet 
hos jorgenpe@mail.dk inden 15. april.   

Det er gratis at deltage.

Af Thorkil Christensen

Jakob Sander - vender hallernes proble- 
mer og ser løsninger når han taler ved 
DSIs årsmøde i Ejby på Fyn fredag, 
22. april.

DSI ser frem mod et branchesamarbejde

Bestyrelserne for DSI og Halinspektørfore-
ningen har i mere end et år arbejdet med 
en plan om branchesamarbejde.

Parterne ser mange muligheder til gavn 
for medlemmerne, og for de to organisa-
tioner. Målet er at blive mere attraktiv for 
hallerne, medlemmer, bestyrelser og 
samarbejdspartnere, bl. a. ved i fællesskab 
at præge kommende medlemsaktiviteter 
og udbygge den eksisterende service. Der 
vil også kunne opnås synergieffeker, bl. a. 
besparelse ved at udgive et brancheblad i 
stedet for to medlemsblade. Der kan også 
være en effekt i at have fælles sekretariat.
- Vi ser en model, hvor de to foreninger i 
en overgangsperiode har hver deres 
bestyrelse, som samles til et fællesmøde 
et par gange årligt. Herudover kan der 

blive fællesarrangementer for HIs og DSIs 
medlemmer, siger Otto Skak, Kolding, der 
er medlem af DSIs bestyrelse.

HI er fagforening for halpersonale og 
skal fortsætte hermed. Tanken er at tilføre 
et nyt selvstændigt ”ben” med ydelser, 
oplysning og webinarer, som tilbydes i 
samarbejde med DSI, herunder rådgivning 
om effektiv drift og udvikling, så hallerne 
hele tiden følger med udviklingen.

Store idrætsanlæg kan ofte klare sig 
selv uden sekretariatshjælp, men små 
idrætshaller kan gøre brug af samarbejdet 
i forskellige sammenhænge, f. eks. 
omkring information af brandregler for 
hallerne, eller som da de to organisationer 
i fællesskab satte ind over for smarte 
sælgeres tilbud om reklamefinansierede 

ladestandere til mobiltelefoner, der viste 
sig at være en dyr foranstaltning for hallen.

HI har i mange år arrangeret en 
brancheudstilling med fokus på hjælpe-
midler til brug i hallerne. Udstillingen har 
især henvendt sig til halinspektørerne og 
til hallernes personale, men er også 
relevant for medlemmer af idrætshallens 
bestyrelse.

Hver sin økonomi
De to organisationer har hver sin 
økonomi. I DSIs bestyrelse er der et ønske 
om at fortsætte på denne måde i en 
periode, hvorefter der gennemføres en 
regulær sammenlægning til een organisa-
tion og måske med et helt nyt navn.

DSI og HI søger efter den rigtige model
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Hørsholm: 
Idrætsparken får nyt klubhus
21. marts – et halvt år efter det første spadestik – kunne Hørsholm 
Kommune indvie et nyt fælles klubhus for udendørsidrætterne i 
Hørsholm Idrætspark.

De 900 m2 er udviklet i tæt samarbejde med foreningerne og 
skal stå klar i slutningen af november.

Den nederste etage gør lige ud til stadion, og rummer bl.a. 
otte omklædningsrum og vaskerum for sportstøj. På 1. sal er 
der bl.a. store glaspartier og en overdækket terrasse med udkik 
over Idrætsparken. Der er også et forsamlingsrum, møderum, 
taktikrum og anretterkøkken. 

Entreprenørfirmaet Botica A/S vandt i en dyst med fem indbud-
te byggeopgaven til 25 millioner kroner. n

Det nye klub-
hus i Hørsholm 
Idrætspark 
er klar med 
udgangen af 
november. 
(Foto: Erling 
Madsen).

København: 
Ser skidt ud med svømmehallerne
Vi har tidligere fortalt om de mange svømmehaller, 
som lukker i kortere og især længere periode. Og 
nogle når dårligt at åben efter renoveringer, før de 
lukkes igen på grund af nye problemer.

Øbro-Hallen fik nye fliser, som viste sig ikke at 
kunne tåle vand – og nu er den gal med taget, for-
tæller Berlingske:

»Taget og det transparente glasloft udgør en po-
tentiel sikkerhedsrisiko for nedstyrtning«, hedder 
det i et nyt notat om tilstanden i de københavnske 
svømmehaller.

Så nu ser det ud til, at Øbro-Hallen først åbner i 
slutningen af 2023. Den genåbnede i 2002 efter fem 
års lukning. I 2012 og igen i 2015 var den lukket, og 
nu har den været lukket siden sommeren 2021, for-
di de seks år gamle naturstensfliser krakelerer og 
smuldrer. n

LANDET RUNDTL A N D E T  R U N D T
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Af Erling Madsen

I landsbyen Østdjurs på Djursland møder 
vi endnu et eksempel på, at forsamlings-
huset genoplivet og nytænkes:

En traditionel idrætshal i Tirstrup om-
dannes til et levende mødested med fokus 
på FN’s Verdensmål og bevægelse.

Lokale- og Anlægsfonden og Realdania 
har skud 4,3 millioner kroner i projektet, og 
beskriver intentionerne således:

»I landsbyklyngen Østdjurs vil beboerne 
have en traditionel idrætshal til at summe 
af liv som lokalsamfundets mødested – et 
mødested hvor børn og voksne kan mødes 
til både sportsaktiviteter, håndværk og 
socialt samvær. Tirstrup-hallen er placeret 
centralt i landsbyklyngen og har potentialet 
til at blive hele lokalområdets hjertekam-
mer.«

Sammenhold og livskvalitet
Der er langt mange frivillige timer i det – 
både på at definere, hvad det nye sted skal 
kunne, og hvordan det bliver attraktivt:

- Jeg er sikker på, at vores nye mødested 
vil øge sammenholdet og give endnu bedre 
livskvalitet til alle beboere i området, siger 
Jørgen Brøgger, der er formand for styre-
gruppen.

Inspiration til andre
Stregerne er slået af Keingart Space Acti-
vators, som omdanner en lukket hal til et 
åbent mødested.

Men inspiration fra FN’s Verdensmål er 
der sat fokus på energioptimering og bæ-
redygtige materialer, og intentionen er, at 
stedet skal motivere til at motionere.

Østdjurs Kommune bidrager med 2,35 
millioner kroner, og formanden for Kultur-, 

fritids- og landdistriktsudvalget Heine Skov-
bakken Iversen håber, at det kan danne 
model for lignende projekter andre steder i 
kommunen.

Bygger videre på det gode
Inspiration til andre er også Realdanias 
motiv til at støtte, og projektchef Simon 
Harboe peger på, at projektet kan styrke 
udvikling og sammenhold:

- Der ligger mange traditionelle idræts-
haller rundt om i Danmark – og det er en 
rigtig god idé, når landsbyklyngen Østdjurs 
bygger videre på det gode, de allerede har: 
Masser af sammenhold og en lukket, lidt 
halvtræt bygning med potentiale til at blive 
et rigtig godt og centralt mødested.

Det totale budget er på ti millioner kro-
ner, og det ventes indviet i løbet af 2023. n

Fra traditionel hal til 
lokalområdets hjertekammer

I Østdjurs genopstår forsamlingshuset i en nytænkning, der skal skabe sammenhold og livskvalitet

Den lukkede, traditionelle 
sportshal omdannet til et 
åbnet, inspirerende møde-
sted for alle aldre. 
(Illustration: Keingart 
Space Activators).

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

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Hermed indkaldes i.h.t. vedtægterne til ordinær generalforsamling i HI:

Tirsdag 3. maj 2022 kl 09.30 
i Royal Stage, 
Milnersvej 39, 
3400 Hillerød.

Dagsorden i.h.t vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på dagsordenen skal være 
sekretariatet i hænde senest 40 dage før, og forslag til per-
sonvalg skal være sekretariatet i hænde senest 20 dage før.

Med venlig hilsen
Henrik Høy-Caspersen
formand
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Tekst & foto Erling Madsen

Der er masser af penge at spare på 
energiforbruget i danske svøm-
mehaller, ligesom indeklimaet 
kan forbedres. Men der er også 

lovgivning, som umuliggør nogle af bespa-
relserne.

Det viser undersøgelse »Water and Ener-
gy Management in Pool Facilities in Den-
mark«, som det norske tekniske universitet 
NTNU står bag i samarbejde med Lokale 
og Anlægsfonden, Danske Svømmebade, 
Dansk Svømmeunion og Idrættens Analy-
seinstitut.

Knapt halvdelen har medvirket
149 af landets 390 svømmebade – og her 
taler vi om alt fra svømmehaller over vand-
lande til wellness – har svaret på spørge-
skemaundersøgelsen.

Konklusionen er, at energiforbruget kan 
reduceres markant; især dét, der går til 
opvarmning. 

Undersøgelsen sammenligner med nor-
ske svømmehaller, hvor energiforbruget 
er lavere, selvom teknologi og bygning af 
svømmebade er stort set identiske.

Det forklares med energipriserne – og 
undersøgelsen er lavet før energiprisernes 

himmelflugt – som på fjernvarme og gas er 
lavere i Danmark end i Norge.

Se efter alternativ energi
I en pressemeddelelse skriver de danske 
opdragsgivere:

»Men svømmefaciliteter er en komplice-
ret facilitet at drive og bygge. Temperatur, 
luftfugtighed, vand- og varmeforbrug er 
bare nogle af de tekniske parametre, der 
kræver komplekse systemer at håndtere, 
men ved den rette optimering kan man 
skabe mere bæredygtige anlæg.«

Hér peges i undersøgelsen på, at der bør 
kigges efter andre energikilder: solenergi, 
små vindmøller og varmepumper. De sidste 
kan udvinde energi fra ventilationen.

Returskyllevand kan reduceres
 Og endnu et indsatsområde fremhæves:

»Der er også stort potentiale i at genbru-
ge returskyllevand langt bedre, end man 
gør i dag. Det sætter lovgivningen imidler-
tid en stopper for, da kravene er så høje, at 
det ikke kan realiseres i praksis.«

Der kan også være god grund til at kigge 
på vandforbruget i den enkelte svømmehal: 
Det gennemsnitlige forbrug per gæst er 80 
liter – men bag det gemmer sig et spænd 
fra 20 til 160 liter!

Til sammenligning ligger vandforbruget i 
Norge mellem 40 og 350 liter!

Det nævnes, at brug af havvand, regn-
vand eller ferskvand fra søer kan nedbringe 
bruget af drikkevand. Og brug af vandbe-
handlingssystemer til returskyllevand kan 
reducere vandforbruget med op til 70 %.

Sundt indeklima vigtigt
Indeklimaet betyder meget for gæsternes 
oplevelse, for bygningens tilstand og for 
energiforbruget.

»Et sundt indeklima har betydning for 
brugeroplevelsen. En anbefaling fra un-
dersøgelsen går på, at det er vigtigt med 
mere effektive ventilationssystemer. De skal 
både sikre tilstrækkelig tilførsel af frisk luft 
og passende cirkulation, der sikrer uhen-
sigtsmæssig ophobning af klordampe ved 
vandoverfladen, hvor svømmerne primært 
befinder sig. For høj luftfugtighed kan også 
resultere i et miljø, der skaber udfordringer 
i byggeriet som skimmelsvamp.«

Du kan hente undersøgelsen, som er på 
engelsk, her:

https://www.loa-fonden.dk/me-
dia/13784/videnhub-vandkultur-si-
at-20220124.pdf n

Der er masser af penge at spare ved 
at se på energiforbrug og indeklima

Viser ny undersøgelse, hvor knapt halvdelen af landets 390 svømmebade har medvirket

Ventilationsanlægget i en 
ny svømmehal. Dét bør 
være i fokus: »Et sundt 
indeklima har betydning for 
brugeroplevelsen. En an-
befaling fra undersøgelsen 
går på, at det er vigtigt med 
mere effektive ventilati-
onssystemer. De skal både 
sikre tilstrækkelig tilførsel 
af frisk luft og passende 
cirkulation, der sikrer uhen-
sigtsmæssig ophobning af 
klordampe ved vandover-
fladen, hvor svømmerne 
primært befinder sig. For 
høj luftfugtighed kan også 
resultere i et miljø, der ska-
ber udfordringer i byggeriet 
som skimmelsvamp.«

I N D E K L I M A  &  E N E R G I
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Med et »møllehjul« måles lufthastigheden ved ventilationsanlægget. 
René Agerholm peger på, at det er vigtigt at måle de rigtige steder i et svømmebad.

Tekst & foto Erling Madsen

Der er rigtig mange penge at spare i 
en svømmehal – men det handler 
om at gå rigtigt til værks og at prio-
ritere: Er det energiregningen eller 

gæsternes komfort, som er vigtigst?
Én med fingeren på energipulsen er René 

Agerholm fra Elite Energy Saving. Som 
tidligere elitesvømmer og ingeniør med 

speciale i styring og regulering af termiske 
systemer har han tilbragt rigtig mange 
timer i svømmehaller.

René Agerholm har inspireret af den nor-
ske undersøgelse af danske svømmebade 
udviklet en model, så han lynhurtigt kan se, 
hvad besparelsespotentialet er i en svøm-
mehal – det kræver kun otte tal:
•  Arealet af tag over svømmebadet til det fri
•  Arealet af ydervægge mod det fri

•  Arealet af vinduer
•  Afregnet el
•  Afregnet varme

Er der tørhal, kontorer eller lignende, skal 
han også bruge:
•  Areal af det øvrige tag over opvarmede 

rum til det fri
•  Arealet af ydervægge mod det fri
•  Areal af vinduer mod det fri.

Geografiske temperaturforskelle
Han har også tidligere lavet et tjek af 30 
svømmehaller og badelande landet over, 
og konstateret nogle kulturelle, geografiske 
forskelle:
•  I Østdanmark er der koldt for gæsterne, 

men rart for personalet. En lille del er 
tilpas.

•  Fyn, Nord- og Sydjylland har markant 
overvægt af for kolde svømmebade, en 
mindre del er for varme, men ingen er 
tilpas.

•  I Vestjylland er indeklimaet for varmt eller 
for koldt, og kun få steder tilpas.

- I den østlige del af Danmark tager man 
primært hensyn til medarbejderne, mens 
man i den vestlige del af Danmark sparer 
penge, lyder hans provokerende konklu-
sion.

Han føjer til, at mange svømmehaller 
sætter fugtighedsprocenten efter, hvad byg-
ningen kan tåle, men de tager ikke hensyn 
til, hvad gæsterne forbinder med rart. Og et 
dårligt indeklima gør jo, at gæsterne måske 
ikke kommer igen.

Mange detaljer spiller ind
»Godt indeklima« er et begreb, som ikke 
er entydigt. René Agerholm siger, at nogle 
sætter luftfugtigheden lige under 75 %, for 
det er bygningens maksimum. Andre sæt-
ter lufttemperaturen to grader over vand-
temperaturen. Og andre igen mindsker 
temperaturforskellen i misforstået tro på, at 
de så sparer energi.

Men så enkelt er det ikke. Mange ting 
spiller ind.

Hvis temperaturforskellen mellem krop-
pens 37 grader og lufttemperaturen er for 
stor, fryser vi. Lufthastigheden spiller også 

Otte tal er nok til at vise, 
hvad du kan spare

Den norske undersøgelse af danske svømmebade har inspireret René Agerholm 
fra Elite Energy Saving til en ny og enkel model, der viser besparelsespotentialet

I N D E K L I M A  &  E N E R G I
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En håndfuld af disse brikker placeres rundt om, i svømmebadet, hvor de måler temperatur og fugtighed i en uge eller to, 
så der er indsamlet nok dataviden om forholdene. Kombinationen af fugt og varme indgår i Heatindex.

ind: det svarer til den udendørs chill-faktor, 
hvor luften føles koldere end den er målt i 
grader. Indendørs kan du mærke lufthastig-
heden, hvis du puster på din arm i saunaen.

- Jo mere fugt, der er i luften, desto svæ-
rere er det at køle kroppen ved fordamp-
ning af sved: nøjagtig samme mekanisme 
som ved fordampning fra bassinerne. For at 
kompensere for manglende fordampning 
øges kropstemperaturen. Men hvis tempe-
ratur og fugt bliver for høj, giver det ubehag 
og i værste fald hedeslag.

Tre tal er vigtige i forbindelse med fugtig-
hed: 75 % er hvad en bygning kan tåle, 65 
% kan stål tåle uden at blive angrebet, og 
menneskets maksimum er 64-65 %.

- Kombinationen mellem fugt og varme 
er derfor vigtig. Og jeg har målt en forskel 
på 0,2 grader mellem dét, der er for varmt, 
og dét, der er tilpas, så der skal måles me-
get nøjagtigt.

Og det er også vigtigt at måle de korrekte 
steder. René Agerholm bruger små brikker, 
sensorer, der placeres rundt om i svøm-
mebade, og i løbet af en uge eller to har de 
indsamlet de nødvendige informationer.

Til at give præcise beregninger bruger 
han Heatindex - også kaldet »den følte 
temperatur« - som nogle vil genkende fra 

smartphonens app, der giver vejrudsigten: 
Udviklet i USA, Canada og Australien for at 
advare mod risikoen for hedeslag i de me-
get varme temperaturer.

Heatindex ser på både temperatur og 
fugt – og det er netop kombinationen 
mellem disse to, der skal optimeres for at 
sikre behageligt indeklima og lavest muligt 
energiforbrug.

Det er naturligvis særligt vigtigt ved pro-
jektering, så ventilation og vandbehandling 
dimensionens korrekt, men vil også kunne 
bruges i eksisterende svømmebade til 
optimering.

Start med ventilationen
René Agerholm anbefaler at starte med at 
se på ventilationen: 

- Et korrekt opsat ventilationsanlæg med 
varmepumpe - og de rigtige ventilations-
principper -  reducerer svømmehallens 
samlede energiforbrug med op til 75 %. 
Korrekt opsat varmegenvinding med var-
mepumpe på spildevandet kan reducere 
svømmehallens energiforbrug med 5-10 %, 
fortæller han. Og han supplerer:

- Investering i nyt ventilationsanlæg er 
to-tre gange højere end investeringen i 
varmegenvinding fra spildevandet. Du får 

derfor mest værdi for pengene ved at skifte 
ventilationsanlægget til et nyt med varme-
pumpe - der vel at mærke er opsat korrekt. 
Vil du spare mere og har pengene skal du 
selvfølgelig OGSÅ investere i varmegenvin-
ding fra spildevandet.

Masser af besparelser
Baseret på 25 års erfaring med svømmeba-
de, så mener René Agerholm, at det som 
tommelfingerregel er muligt at få varme-
prisen fra ventilationsanlægget ned på ca. 
0,26 kr./kWh og varmeprisen fra varmegen-
vinding fra bade og returskyllevand ned 
på ca. 0,17 kr./kWh. Her handler det både 
om konkrete tiltag og forhandling af el- og 
gasprisen.

Han har eksempelvis besøgt en svømme-
hal, hvor han efter to timer kunne reducere 
med 100.000 kWh/år og med en investe-
ringsplan nå yderligere 60 %.

- Det er målt på hovedmålerne for el og 
varme, som man altid skal kigge på. Og 
efter at det har kørt et stykke tid er indi-
kationen, at besparelsen kan være meget 
større, siger René Agerholm.

Det var en ny svømmehal – og det passer 
også med de erfaringer HI har gjort med 
Green Sports Facility. n

I N D E K L I M A  &  E N E R G I
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Aarhus: Venteliste for frivillige
Flere steder i landet melder foreningerne, at det kniber med 
at skaffe frivillige inklusive instruktører og trænere, fordi de 
forsvandt under corona-nedlukningerne.

Men i Aarhus er det anderledes: Det hænger sammen med, 
at Aarhus Kommune med en plads som nummer 91 blandt 
de 98 kommuner mangler idrætsfaciliteter.

AGF Gymnastik har 1.100 medlemmer, som er spredt på 
forskellige, gamle gymnastiksale, som for manges vedkom-

mende ikke egner sig til nutidens krav til bl.a. trampoliner 
og springgrave.

Og havde pladsen været der, kunne flere optages: Forman-
den Peter Pilely fortæller til dr.dk, at foreningen laver vente-
lister for folk, der vil dyrke gymnastik – og der er endda også 
en venteliste for de, der gerne vil være instruktører!

Aarhus Kommune har sat 24 millioner kroner af til halpro-
jekter i Vejlby-Risskov, Solbjerg og Åbyhøj samt en kunst-
græsbane i Viby.

Men 24 millioner kroner kommer man jo ikke langt med i 
dag …

Dr.dk fortæller også, at da kommunen sidste år opfordre-
de foreningerne til at sende ønsker til nye idrætsfaciliteter, 
kom der ønsker for 243 millioner kroner.

Og der var sat 38 millioner kroner af, som dog blev forøget 
til 50 millioner kroner, som 19 foreninger delte.                         n

LANDET 

RUNDT

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

• AFSLIBNING
• LAKERING
• OPSTREGNING
• VEDLIGEHOLDELSE

AG Sportsservice ApS · Ødumvej 5, Selling · 8370 Hadsten · Tlf. 86163688 · 
ordre@ag-sportsservice.dk www.ag-sportsservice.dk

SPORTSSERVICE.DK
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Teamleder Paw Lennart Nielsen fra Ballerup Idrætsanlæg var en af de mange, som testede container-fitness hos MedicSport 
på Brancheudstillingen i Vejen. Tital Life Pro Container hedder konceptet. (Foto: Erling Madsen).

Corona: Bliver danskerne ved 
med at dyrke idræt udendørs?

Og er hjemmetræning en ny trend eller er det allerede passé: 
Vi tager pulsen på danskernes idrætsvaner under og efter nedlukningerne

Af Erling Madsen

Rundt om i bybilledet har mange 
kommuner stillet fitnessudstyr op. 
Før corona-lukningerne var det ofte 
tomt, men så blev det fyldt med 

mennesker.
Mange idrætsanlæg benyttede lukningen 

til at indrette områder til udendørs fitness 
– og mange private købte udstyr til at selv-
træne hjemme.

Det kommer oven i en tendens, hvor vi 
over flere år har set, at udendørs fitness 
stille og roligt vinder frem.

Spørgsmålet er om det er en tendens, 
som forstærkes? Er det et supplerende 
tilbud eller en trussel mod idrætsanlæg og 
fitnesscentre?

I denne artikel pejler vi os ind på, hvad 
der rører sig. Igen er det et område, hvor 
idrætsanlæggene kan tage teten for at 
skabe fællesskab og aktivitetsmulighed i 
lokalområdet.

Nye aktiviteter som hjemmetræning
I forår og sommer 2020 lavede Idrættens 
Analyseinstitut, IDAN, en repræsentativ 
undersøgelse af idrætsaktiviteterne for 

+18-årige før og efter nedlukningen; det 
skete fem uger inde i corona-lukningen.

Den viste, at to ud af fem aktive holdt op 
med at dyrke sport og motion, men også at 
andre kom i gang, ligesom flere begyndte 
på hjemmetræning og brug af digitale 
træningstilbud.

Den viste også, at fire af de fem, som var 
stoppet, havde været aktive i foreninger, 
fitnesscentre eller aftenskoler; altså i socia-
le sammenhæng med andre.

Syv ud af ti ventede også at genoptage 
niveauet fra før nedlukningen – ja, to ud af 
ti ventede øget aktivitet.

U D E N D Ø R S  F I T N E S SL A N D E T  R U N D T
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Det interessante er, at undersøgelsen 
tyder på, at flere har fået øjnene op for 
andre aktiviteter

»Det kunne derfor tyde på, at de forven-
ter at udvide viften af aktiviteter, hvilket 
er interessant i fremtidigt perspektiv, da 
et bredere aktivitetsmønster måske øger 
chancerne for at fastholde en idrætsaktiv 
hverdag hele livet«, skrev Helene Kirke-
gaard, Mette Eske og Steffen Rask fra Idan i 
en kommentar. 

Og de skrev for knapt to år siden også: 
»Hjemmetræning er blevet mere populært 
og er måske kommet for at blive. Hver 
femte dansker forventer at hjemmetræne 
mere efter nedlukningen end før, og måske 
som et supplement til de aktiviteter, de 
dyrkede før.«

Det bliver så spændende at se, hvad 
tallene viser, når Idan laver en opfølgende 
undersøgelse.

MedicSport: Boom, som er bremset
At hjemmetræning blev populært kunne 
MedicSport læse på salget:

- Specielt til hjemmetræning er marke-

det boomet. Men er bremset helt op. Men 
vi vil nok snart se en del bliv sat til salg i 
Den Blå Avis, siger salgschef Kenneth Hart-
man Larsen.

Altså samme tendens vi så med det 
stigende køb af sommerhuse, da ferie i 
udlandet var udelukket – og efterfølgende 
blev mange af de nykøbte huse relativt 
hurtigt sat til salg igen.

Kenneth Hartman Larsen fortæller, at 
der blev solgt bredt af især løbebånd, 
crossfit og cykler.

Han tror ikke på en længerevarende ten-
dens, men omvendt vil mange nok benytte 
udstyret i takt med at vejret bliver bedre.

- Folk er på vej tilbage til fitnesscenteret 
– det er de meldinger vi får fra vore kunder, 
siger han og tilføjer, at pandemien også 
har gjort, at der er kommet mere fokus på 
sundhed. Mange er blevet opmærksomme 
på, at de så vil klare sig bedre mod syg-
domme. 

På Brancheudstillingen i september i 
Vejen Idrætscenter lancerede MedicSport 
Tital Life Pro Container: En container med 
fitnessudstyr, som hentes ud og sættes 

tilbage og dermed låses forsvarligt inde, 
selvom det er udendørs.

Det er eksempelvis relevant for idræts-
centre, som godt vil supplere på en måde, 
hvor der ikke optages plads konstant.

Pedan: Åbner butik til hjemmetræning
Pedan med kontor og showroom i Køge 
udvidede med to ting:

- Vi har klart kunnet mærke et boom i 
hjemmetræning og har derfor åbnet butik 
i København.

Ved første nedlukning startede vi også 
idea.dk, som er en hjemmeside med salg 
af udstyr til hjemmefitness, fortæller Mo-
gens Lauridsen, der er marketingansvarlig.

Ved anden nedlukning i august gik Pe-
dan i gang med at planlægge butikken, 
som åbnede 4. februar i Kristen Bernikows 
Gade 8 i København.

- Produkterne præsenterer sig på en helt 
anden måde i butikken. Der er ved at kom-
me et marked for udstyr til hjemmetræning 
- og mange sætter det inde i stuen og kan 
nu se, at det godt kan være et pænt møbel.

HomeGym kalder firmaet konceptet, og 

Nu er der kommet en ny tendens fortæller Simon Jakobsen fra TRESS: - Forhindringsbaner lige som i militæret. Military Crossfit, hvor man 
kan løbe to-og-to ved siden af hinanden, med dæk, man kan løbe igennem, og ting, man kan hoppe over eller under. (Foto: TRESS).

U D E N D Ø R S  F I T N E S S
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slår på at »et HomeGym behøver ikke bare 
være en håndvægt, der flyder i stuen. Det 
kan også være et kunstværk på væggen, 
et arkitektdesignet møbel i soveværelser – 
eller et dedikeret rum, som giver dig lyst og 
inspiration til at træne.«

Kunder booker tid, så de får en grundig 
vejledning i, hvad de skal have hjemme.

TRESS: Military Crossfit er det nyeste
Hos TRESS melder den administrerende 
direktør Simon Jakobsen, at der de sidste 
15-20 år er blevet leveret udstyr til udendørs 
fitness. Men også, at mange under corona 
har købt udstyr til hjemmetræning.

Tendensen har længe været, at idrætsan-
læg laver udendørs fitness som supplement 
til træningen for fodbold- og håndbold.

Tidligere var det især kopier af inden-
dørsfitnessredskaber: crossfit-maskiner, 
romaskiner etc. Uden elektronik, men ellers 
samme funktioner.

De sidste seks-syv år er salget steget af 
crossfit-maskiner til træning med egen 
kropsvægt samt brug af vægt. Man kan 

eksempelvis lave armhævninger. 
Men nu er der kommet en ny tendens:
- Forhindringsbaner lige som i militæret. 

Military Crossfit, hvor man kan løbe to-og-to 
ved siden af hinanden, med dæk, man kan 
løbe igennem, og ting, man kan hoppe over 
eller under, siger Simon Jakobsen.

A-Sport: Supplering som udløser tilskud
Nedlukningen gav A-Sport mange hen-
vendelser fra private, som var interesseret i 
hjemmetræning:

- Men også fra mange foreninger, som var 
tvunget til det, fordi det var dét, de måtte 
gøre: De havde købt et telt og flyttet fitness-
udstyr ind i det. Men jeg i tvivl om det fort-
sætter, siger salgschef Stefan Solberg.

Dét, at fitness dyrkes udendørs, er en 
tendens A-Sport har set i nogle år: 

- Multianlæg og legepladser suppleres 
med fitness: for fodboldklubben, lokale bor-
ger i byen og idrætsforeningen. Det er nok 
også nemmere at få tilskud fra fonde, når 
det ikke »kun« er til eget brug, men skabt til 
flere, mener han er noget af begrundelsen.

A-Sport har leveret en hel del udendørs 
aktivitetsområder. Hammel Gymnastik-
forening i Midtjylland er et eksempel: Hér 
er skabt et idrætsmiljø til idræt for enhver 
smag, hvor styrketræning, crossfit eller en 
jorden er giftig-leg, er blandt muligheder-
ne. Der er også kunstgræs og beachvol-
leybane – og den røde tråd er: Træning, 
bevægelse, leg og godt samvær.  

Rudersdal: udendørs begejstring
Nedlukningen gjorde også, at mange 
hold simpelthen måtte rykke udendørs 
for at kunne mødes; igen fordi det sociale 
betyder ret meget for ganske mange mo-
tionister.

Det oplevede Steen Andersen, der er 
idrætsinspektør på Rundforbi Idrætsanlæg 
i Rudersdal Kommune i Nordsjælland:

- Vi har et gymnastikhold på 12, som 
måtte rykke udendørs. Det blev de så 
begejstrede for, at de nu er udendørs hele 
året og møder op med vægte osv., fortæller 
han.                                                                          n

Pedan har taget konsekvensen af efterspørgslen 
på motionsudstyr til hjemmet og åbnet 

sin første butik i København. (Foto: Pedan).

Hammel Gymnastikforening med et formidabelt idræts-
miljø til idræt for enhver smag. I dette unikke miljø af 
boldspil, styrketræning, crossfit eller en jorden er gif-
tig-leg, er der plads til alle, som elsker idræt, Træning, 
bevægelse, leg og godt samvær.  A-Sport har leveret og 
etableret det udendørs fitness område inkl. kunstgræs 
og beachvolley arealet.(Foto: A-Sport).

U D E N D Ø R S  F I T N E S S
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Instruktører – og 
medlemmer - er der 

mangel på mange steder 
efter corona-nedlukninger-

ne. Idrætsanlæggene kan 
tage initiativ til at hjælpe 

foreningerne. 
(Arkivfoto: Erling Madsen). 

Mange frivillige er forsvundet under corona
Her skal idrætsanlæggene hjælpe foreningerne tilbage på sporet

Af Erling Madsen

Corona-nedlukningen har betydet et frafald 
af aktive og ledere. 

»En ikke-offentliggjort medlemsunder-
søgelse fra DGI fra slutningen af 2021 viser, 

at frafaldet af frivillige er den næststørste udfordring i 
foreningerne - kun overgået af medlemsfrafald« kun-
ne mediet Idrætsmonitor således fortæller i februar.

Og det betyder så også, at idrætsanlæggene bør 
overveje, hvordan de kan være med til at skabe akti-
viteter til glæde for foreningerne, medlemmerne og 
anlæggene.

De dårlige tendenser
DGI-analysen peger på følgende tendenser:
•  Frafald af medlemmer: 41 procent
•  Frafald af frivillige: 12 procent
•  Økonomiske udfordringer: 11 procent
•  Frafald af trænere/instruktører: 10 procent
•  Andet: 27 procent

- Det siger sig selv at foreningerne her står over for 

en kæmpe opgave i forhold til at genskabe det, der 
en gang var. Desværre vil de fleste nok også bekræfte, 
at det vil kræve en kæmpe frivillig indsats, som ud 
over den daglige foreningsdrift skal løftes af færre 
hænder. Det helt store spørgsmål er, om det overho-
vedet er muligt at genskabe det, der var, lyder det fra 
HI’s formand Henrik Høy-Caspersen.

Han opfordrer derfor anlæggene til at tage en dia-
log med foreningerne: det handler både om, hvordan 
foreningerne kan hjælpes og om der eventuelt i fæl-
lesskab kan bede kommunen om økonomisk hjælp:

- Der er ingen tvivl om at vi som facilitetsbranche 
skal spille en rolle her, det er her, vi skal vise vores 
relevans, her vi skal sikre at foreningerne spilles gode, 
og her vi skal sikre at vi igen bliver et nødvendigt 
lokalt centrum for aktiviteter og fællesskaber, lyder 
det fra HI-formanden.  

Læs Idrætsmonitors artikel her:
https://idraetsmonitor.dk/nyheder/
art8589863/»En-af-de-hårde-konsekvenser-er-at-
børn-mister-muligheden-for-træning« n

F R I V I L L I G E

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..!
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Af Erling Madsen

Der ligger et stort og uudnyttet 
potentiale i rigtig mange idræts-
anlæg: Og det ligger i de ting, der i 
forvejen foregår - det handler bare 

om at tage turen i helikopteren for at få øje 
på dem.

Få omtale i de lokale og regionale medier: 
Dels for at informere kunder og ikke mindst 
potentielle kunder om, hvad der er af tilbud 
og muligheder, dels for at placere idrætsan-
lægget centralt i det lokale billede.

En sideeffekt er, at positiv omtale også 
bon’er ind på goodwill-kontoen. Det kan være 
nyttigt den dag en svømmehal må lukke på 
grund af et fækalieuheld, træning må afly-
ses på grund af reparationer eller den dag 
kommunalbestyrelsen skal se på tilskud og 
besparelser.

Du er foran på point
Det gode er, at et idrætsanlæg er et sted, langt 
de fleste mennesker har været eller kommer 
– og de vil typisk forbinde det med noget 
positivt.

Derfor vil du allerede være foran på point, 
når du henvender dig til en journalist: Døren 
er allerede sparket ind og journalisten vil 
forbinde dit anlæg med noget rart, han eller 
hun selv har oplevet.

Har du råd til at lade være?
Du kan naturligvis hævde, at din spidskom-
petence ikke ligger i kommunikation med 

omverdenen eller at du har rigeligt at se til i 
forvejen.

Men vend det rundt: Har du råd til at lade 
være?

Det er med til at skabe et godt image for dit 
anlæg, det er en ros til medarbejderne – dine 
vigtigste ambassadører – når de ser deres 
arbejdsplads omtalt for noget godt, og det 
kan være med til at dit anlæg bliver omdrej-
ningspunktet i lokalsamfundet, fordi du tager 
initiativer.

Energiområdet vigtigt
Nu og i tiden fremover vil det helt sikkert være 
klogt at fokusere på de af FN’s 17 Verdensmål, 
som er relevante for dit anlæg. Det vil får 
stigende kommunalpolitisk bevågenhed, 
ligesom forbrugerne – dine kunder – også i 
høj grad vil fokusere på det.

Vigtigst er det gør det konkret: Fokuser på 
et eller få emner og underbyg med doku-
mentation i form af besparelser, reducering af 
CO2-udledning etc.

Der er masser af historier gemt på ener-
giområdet, som du kan fortælle om:
•  Har du solceller, så fortæl, hvad de giver af 

fordele
•  Køber du en ny opvaskemaskine til køkke-

net, så fortæl hvor meget vand den sparer
•  Energioptimering, ventilation, vandforbrug 

per gæst og skyllevand er der også historier i
•  Regnvand som genbruges.

Tal er sjove
Tal er altid sjove at bruge:
•  Hvor mange meter kridtstreger trækkes om 

banerne på en sæson?
•  Hvor mange meter pølser eller hvor mange 

kilo salat sælges?
•  Hvor mange krus kaffe sælges?
•  Hvor mange meter går medarbejderne på 

en uge?

Få øje på hverdagens eksempler
Det vil være klogt at lave et årshjul eller 
starte med at se på det kommende kvartal 
for at få inspiration til ting, du kan bruge til 
pressen. Og som en ikke uvæsentlig sidege-
vinst kan det også bruges på hjemmesiden, 
så det er med til at tegne en positiv profil af 
dit anlæg.

Du kan eksempelvis fortælle om nogle af 
de ting, der laves fast. Det er også med til at 
give kunder og andre interessenter et indblik 
i, hvad der ligger bag:
• Hvordan fordeles haltider?
•  Hvordan renses vandet i svømmebassinet?
• Nye aktiviteter, der sættes i gang
•  Stigning i aktiviteter: flere deltagere/højre 

belægning etc.
•  Kurser, medarbejderne hare været på, som 

vil gavne kunderne.
Din hverdag rummer et hav af muligheder, 

det er værd at fortælle omverdenen om. Ofte 
er dét, du går og gør, bare en vane: Men det 
kan også være interessant for andre at vide.

Men tag turen i helikopteren og kik på din 
hverdag: Så vil du få øje på et hav af uendeli-
ge muligheder – og det bedste er, at du løber 
aldrig tør for ideer, der kan styrke dit anlægs 
image. n

Det store og 
uudnyttede potentiale 

i idrætsanlæg
Tag helikopterturen og få øje på alle de ting, du kan fortælle 

omverdenen om, så du sætter ind på goodwill-kontoen

Positiv omtale bon’er ind på goodwill-kon-
toen. Det kan være nyttigt den dag en 
svømmehal må lukke på grund af et fæka-
lieuheld, træning må aflyses på grund af 
reparationer eller den dag kommunalbe-
styrelsen skal se på tilskud og besparelser. 
(Foto: Erling Madsen).

»Men tag turen i helikopteren og kik på din hverdag: Så vil du få øje på et hav af uendelige 
muligheder – og det bedste er, at du løber aldrig tør for ideer, der kan styrke dit anlægs 
image«, skriver redaktør Erling Madsen. (Foto: Steen Wrem).

I M A G EF R I V I L L I G E
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Hammel: For 75 millioner
 kroner ambitioner
»Visionen er vidtrækkende. Ambitionerne er store. 
Hammel Kultur- og Sportsby bliver noget ekstra-
ordinært. 

Men på en måde, der passer til Hammel og til hele 
Favrskov Kommune. Vi skal tænke stort – men også 
tage ét skridt ad gangen – så alle kan se sig selv som en 
aktiv del af det nye fælles idræts- og fritids-
centrum: Hammel Kultur- og Sportsby.«

Sådan skriver Hammel Idrætscenter på sin hjemme-
side. 

Lokalavisen Favrskov fortæller, at det koster 75 
millioner kroner, og til avisen siger centerchef Peter 
Kjærgaard:

- Helt overordnet handler det om, at folk skal bevæge 
sig. Om folkesundhed og oplevelser, der samtidig kan 
bidrage til tilflytningen til byen.

Idrætsfaciliteterne opgraderes, der kommer well-
ness, multisal med scene, et nytænkt forsamlingshus 
og en levende arkader, der samler det hele til byens 
nye mødested.                                                                                 n

75 millioner kroner bruger Hammel Idrætscenter på 
en udvidelse, der skal trække flere indbyggere til byen. 
(Illustration Hammel Idrætscenter).

ÅRHUS: JENS HARMSEN 
LÆRTE AF SPORTEN
235 1. holdskampe for AGF og som træner sikrede han 
klubben det seneste DM i 1986, så Jens Harmsen er en 
kendt mand i Århusklubben.

I et 70 års fødselsdagsportræt i Morgenavisen Jyl-
lands-Posten fortæller han, at han valgte trænerjob-
bet fra, fordi det er alt for usikkert med en evig frygt 
for fyring. I stedet blev det erhvervslivet, hvor erfarin-
gerne også kunne bruges:

- Jeg kunne bestemt tage noget med mig fra fod-
boldbanen og ind i chef- og bestyrelseslokalet, når 
det kom til samarbejde, fighter-instinkt og evnen til at 
læse modstanderne, fortæller han.                                      n

LANDET RUNDTL A N D E T  R U N D T
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Stærkt aktieår giver boost 
til pensionsopsparingen

Fortsat vækst og solid økonomisk hjælp fra verdens regeringer og centralbanker har i 2021 løftet 
aktiemarkederne til gavn for pensionsopsparingerne, som har fået et gevaldigt boost

Af PFA

Selvom vi ikke fik sagt farvel til 
corona-pandemi og nedlukninger 
i 2021, så blev det alligevel et sær-
deles godt år for pensionsopspa-

ringen. 
Det gælder både for kunder i PFA’s almin-

delige markedsrenteprodukt, PFA Plus, og i 
PFA’s ekstra klimavenlige pensionsløsning, 
PFA Klima Plus, som har givet op til hen-
holdsvis 20 % og 20,6 % i afkast. 

Det fortæller PFA’s koncerninvesterings-
direktør, Kasper A. Lorenzen.

Risiko gav udbytte
Han uddyber, at det er de kunder, der har 
taget størst risiko, der er blevet bedst be-
lønnet i 2021.

- Jo mere risiko man har taget, des bedre 
er det gået i 2021. Allerbedst er det derfor 
gået for kunder i vores aktietunge højrisi-

koprofiler, da aktierne i 2021 er steget til 
nye højder. Til gengæld har fald på obliga-
tionsmarkederne reduceret afkastet i vores 
lavrisikoprofiler. 

Trods nævnte forskelle er der dog skabt 
positive afkast i alle profiler, og ser man på 
PFA’s anbefalede profil C, har den givet 15,3 
% i afkast i både PFA Plus og Klima Plus (15 
år til pension, inkl. KundeKapital). 

Med andre ord et rigtigt fint årsafkast, 
som ligger blandt de bedste i branchen, og 
som afrunder en gylden tiårig periode med 
akkumuleret afkast på op til 152 % i profil C 
(før PAL-skat). 

Blæst om tabsgivende investering
Trods et godt år på investeringsfronten 
har PFA i den seneste tid fået en del kritisk 
omtale i medierne. 

Det skyldes især PFA’s låneaftale med 
flyleasingselskabet Nordic Aviation Capi-
tal (NAC), der indgår i PFA’s portefølje af 

såkaldte alternative investeringer. Flylea-
singselskabet har været hårdt ramt af coro-
na-nedlukningerne, hvorfor PFA har måtte 
tage et stort tab på ca. tre milliarder kroner. 

- NAC er gået i rekonstruktion, og derfor 
er stort set hele lånet tabt. Det er vi utrolig 
kede af, og vi var naturligvis ikke gået ind 
i selskabet, hvis vi i 2018 havde vidst, at 
der vil komme en pandemi og lukke ned 
for luftfarten. Vi har dog andre alternative 
investeringer, der har klaret sig flot, og sam-
let har disse aktiver givet et afkast på 16,3 
procent i 2021, inklusive NAC, siger Kasper 
A. Lorenzen. 

Han uddyber, at NAC-investeringen nu er 
fuldt nedskrevet og ikke vil påvirke afkastet 
fremadrettet.

Husk, at du på mitpfa.dk altid kan følge 
dit eget afkast og få hjælp til at vælge inve-
steringsprofil. n

- Jo mere risiko man har 
taget, des bedre er det 
gået i 2021. Allerbedst er 
det derfor gået for kunder 
i vores aktietunge høj-
risikoprofiler, da aktierne 
i 2021 er steget til nye 
højder. 
(Foto: Kim Vadskjær/PFA).

P E N S I O N
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Helsingørs nuværende svømmehal fra 1978 skal renoveres – men den 
nye, som skulle bygges sammen med den gamle, er udskudt, fordi den 
samlede pris på 115 millioner kroner voksede til 213 millioner kroner.

Helsingør Stadion: Den nye bane herover har kunstgræs, som landshol-
det ikke vil træne på. Derfor bruges det gamle stadions græsbane. Men 
her skal bygges boliger, så nu går tre parter sammen om en hybridbane 
for at holde fodboldlandsholdet i byen.

I D R Æ T S BYG G E R I

Kender du vores 
Legionella-ordning?

Hos Krüger Aquacare giver vi din bygning en 
"blinke-dråbe," når dit varme vand testes, og der 
ikke er påvist Legionella.

Krüger Aquacare introducerer en 
Legionella-ordning, som gør det 
nemt for beboere og brugere af en 
bygning at se, at de 
bygningsansvarlige har styr på 
kvaliteten og forsyningen af det 
varme vand.

Dette skaber mere gennemsigtighed 
for såvel de ansvarlige samt 
brugerne.

Foruden mærket på bygningen, 
udstedes samtidig et certifikat, som 
kan bruges til dokumentation 
sammen med testrapporterne.

Husk, at Legionella er en levende 
organisme, og at testen er et 
øjebliksbillede. Mange faktorer, 
herunder forbrugsmønster og 
driftsforhold kan ændre billedet.

Ønsker du også at være med i vores 
Legionella-ordning eller blot høre 
mere, så kontakt vores 
salgsingeniør indenfor legionella:

Diana Torkelund 
Tlf. 6037 0730 
dit@kruger.dk 

Læs mere på 
kruger.dk/legionellacertifikat 

Sådan får I en 
"blinke-dråbe":
● Der skal tages én vandprøve 

fra enten 
varmtvandsbeholderen eller 
første tappested.

● Desuden tages en eller flere 
prøver på de fjerneste 
tappesteder.

● Prøverne analyseres på et 
akkrediteret laboratorium, og 
der må ikke påvises 
Legionella. Helt præcist 
betyder det, at resultatet er 
under detektionsgrænsen på 
100 CFU/l

Fabriksparken 50, DK-2600 Glostrup
Tlf.: +45 43 45 16 76  |  aquacare@kruger.dk   |  www.aquacare.dk

Din sikkerhed for en høj vandkvalitet

Blinke-dråben giver dig tryghed i, at det varme vand er 
testet og der ikke er påvist Legionella. 
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Tekst & foto Erling Madsen

Udfordringerne står i kø i Helsingør 
Kommune, som når det gælder 
idrætsfaciliteter i dén grad er ramt 
af Murphy’s Lov.

Først var der byens nye fodboldstadion, 
som blev bygget efter FC Helsingør i 2015 
sikrede sig oprykning til Superligaen. Det 
nye stadion til 57 millioner kroner endte 
med at koste 80 millioner kroner, og se-
nere fik klagere ret over, at kommunen 
skulle have lavet en miljøundersøgelse af 
udledning af mikroplast og granulat fra 
kunstgræsbanen.

Der kom også en række fejl og mangler, 
hvilket fik entreprenøren til at gå konkurs. 
I tilgift bøvles der også med uenighed 
med en sponsor, der ejer 1. sal over 
tribunen, og hvor det var meningen, at 
klubben skulle leje sig ind – men det har 
den ikke råd til.

Så p.t. er situationen et stadion med en 
masse fejl og mangler. Og uden mulighed 
for at spille Superliga-kampe.

Spil et andet sted!
Sportsligt går det ellers godt for ameri-
kanskejede FC Helsingør, der er på vej 
tilbage i Superligaen. Men det giver nye 
udfordringer for stadion, der har 4.000 
pladser med sæder til de 1.000:

Divisionsforeningen kræver en kapaci-
tet på 10.000 tilskuere med 3.000 sidden-
de eller alternativt 6.000 tilskuerpladser, 
hvoraf de 4.000 skal være siddepladser. 
Det sidste kræver samtidig et stadion 
med overdækkede tribuner på alle fire 
sider. Og det anslås, at det vil koste 30-50 
millioner kroner at opfylde kravene

Divisionsforeningens direktør Claus 
Thomsen mener, at de to muligheder le-
ver op til Kommunernes Landsforenings 
ønske om fleksibilitet:

- Ønsker man at spille med i Superli-
gaen, skal man følge de krav, siger Claus 
Thomsen til Helsingør Dagblad, og han 

mener også det er frivilligt, om en klub vil 
være med i Superligaen.

Han mener, at der er penge nok i Su-
perligaen til at det kan lade sig gøre og 
eventuelt kan en klub spille på et andet 
stadion.

Bestyrelsesformand Jordan Gradner 
har til Helsingør Dagblad sagt, at klubben 
ikke vil betale for en udbygning, da den 
lejer sig ind hos kommunen.

Alternativet er, at klubben skal spille 
hjemmekampe et andet sted på Sjæl-
land, hvilket nok næppe giver fuld opbak-
ning fra hjemmepublikummet, ligesom 
sponsorer også kan frygtes at overveje 
deres støtte.

Så sorteper er foreløbig endt hos Hel-
singør Kommune, der nu er i dialog med 
Divisionsforeningen  for at få lavet en 
hurtig løsning inden næste sæson: Der 
skal bl.a. flere tilskuerpladser til, TV-tårne 
og flugtveje.

Borgmester Benedikt Kiær har tidligere 
sagt til Helsingør Dagblad, at kravene fra 
Divisionsforeningen markant overstiger 
behovet, og det giver ikke mening, at der 
med 6.000 tilskuer skal være 1.000 flere 
siddende end ved 10.000 tilskuere.

Ketsjercenter stoppet
Men hér stopper problemerne ikke:

I området, hvor byens 100 år gamle 
stadion lå, ligger også andre idrætsfacili-
teter, og dem vil kommunen erstatte med 
nybyggeri, så arealet kan udstykkes til 
boliger og dermed skaffe penge til kom-
munekassen.

Kommune vil samle tennis, badminton 
og padel i en ny hal, som opføres ved 
siden af den eksisterende badmintonhal. 
Ketsjercentret har været i udbud og der 
blev skrevet kontrakt på 53,3 millioner 
kroner, så bygningen skulle stå klar 1. 
januar 2024.

Men de stigende løn- og materialepri-
ser gør, at prisen steg til 65 millioner kro-
ner, så kommunen mangler 12 millioner 

kroner for at kunne gennemføre det. 
Derfor er Ketsjercentret foreløbig stop-

pet.

Svømmehal stoppet
De stigende priser rammer også svømme-
hallen: Den gamle fra 1978 skulle reno-
veres i sommeren 2023 og suppleres med 
en ny på 2.700 m2, der skulle åbne i foråret 
2024.

25 millioner til renovering og 90 millio-
ner til den nye svømmehal var der sat af.

Men i februar meldte kommunen ud, 
at aftalen med entreprenøren var annul-
leret, fordi priserne var steget voldsomt. 
Frederiksborg Amts Avis fortalte, at de 111 
millioner kroner var vokset til 213 millio-
ner kroner.

Planerne blev stoppet, og nu tænker 
politikerne over, hvornår de skal sende 
den nye svømmehal i et nyt udbud.

Hybridbane til landsholdet
Der er en enkelt fodboldsag endnu på 
agendaen: Helsingør og Hotel Marienlyst 
er base for fodboldlandsholdets trænings-
lejre – og det har stor PR-værdi for byen og 
hotellet.

Landsholdet vil ikke træne på kunst-
græs, som det ny stadion har, og har der-
for brugt græsset på det gamle stadion.

Da det viger for boliger, er planen at 
anlægge en hybridbane til landsholdet 
– men naturligvis også lokale fodboldspil-
lere. 

Den voksede også i pris fra ni til 17,4 
millioner kroner – her endte det med at 
Hotel Marienlyst skød fem millioner kroner 
ind og DBU en million kroner, så banen 
kan være klar i 2023.

Her er der dog en joker med hensyn til 
varigheden af samarbejdet: DBU rejser i 
øjeblikket rundt i landet og besøger flere 
byer for at se på, om ikke der kan laves et 
nationale træningscenter for de 17 fodbold-
landshold. n

Helsingørs genvordigheder
Kommune har stoppet byggeri af Ketsjercenter og svømmehal og der er store problemer med 
Helsingør Stadion, som dels har masser af fejl, dels ikke lever op til Divisionsforeningens krav
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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!
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BENNY PETERSEN
Herlufmagle-Hallen
Ravnstrupvej 1, 4160 Herlufmagle
Tlf: 20 20 17 13
Mail: info@herlufmagle-hallen.dk

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

OMRÅDE 4

Midtjylland

OMRÅDE 2

Lolland/Falster, Sydsjælland/Møn og Vestsjælland

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

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

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

OMRÅDE 1

København, Nordsjælland og Bornholm

OMRÅDE 3

Fyn, Sydjylland og Sønderjylland

OMRÅDE 5

Nordjylland

N AV N E

TIL LYKKE!

50 ÅR
4. maj 
Søren Nielsen
Midtfyns Fritidscenter
6. juni
Mikael Hansen
Herfølge-Hallen

55 ÅR
20. maj
Søren Bloch
Form og Fritid, Nørre Nebel
22. maj
Mogens Svejgård Poulsen
Gråkjær Arena

1. juni
Lene Munk Gravesen
Mørke Idrætscenter

60 ÅR
9. april
Irene Charlotte Sundby
Ishøj Kultur Café
24. maj
Kurt Madsen
Rødkærsbro Hallen
28. juni
Benny Petersen
Herlufmagle-Hallen

65 ÅR
20. april
Knud-Gert Diedrichsen
Aktiv Aabenraa

70 ÅR
7. maj
Tage Jensen;
tidl. Øster Hornum Hallen
11. maj
Bo Holtemann
Helsinge Hallerne
30. juni
Peter Dollerup
Tidl. Vorbasse Fritidscenter

B A G  O M  H I

Royal Stage – Nordsjællands største arena åbnede i januar 2020. Hér skal 
HI’s næste generalforsamling foregå. (Foto: Royal Stage).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!
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Mindeord Knud Essendrop
Af Gunnar Jespersen

Vi har mistet et aktivt medlem af 
vores forening: Knud Essendrop er 
død i en alder 76 år.

Knud var formand for Seniorud-
valget i HI, hvor han blev valgt på 
HI’s generalforsamling i Skærbæk 
i 2021 efter at have været næstfor-
mand i nogle år.

Også i sit lokalområde var han 
aktiv, da han var områdeformand i 
flere år. 

Knud var et stille og roligt menne-
ske uden de store armbevægelser, 
men var velvidende og gav gerne 

sin mening til kende, og når han 
sagde noget var det gennemtænkt.

Han deltog gerne i alle de møder 
og seminarer han kunne, da han 
også følte at vi alle havde brug for 
den støtte vi kunne give hinanden.

Han sagde ja til at hjælpe hvor 
han kunne, han var en god mand for 
HI, som han også var meget glad for 
at være medlem af.

Da jeg spurgte ham, om han ville 
være formand for SU, svarede han: 
»Ja, jeg har altid ment, at når man 
har nydt noget, bør man yde no-
get«.

Knud Essendrop, 
tv. på HI’s sene-
ste generalfor-
samling, hvor 
han blev valgt 
til formand for 
Seniorudvalget 
efter Gunnar 
Jespersen i blå 
trøje. (Foto: 
Erling Madsen).

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
L E V E R A N D Ø R R E G I S T E R

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)

https://h-i.dk/feriehuset-i-marielyst-strand/
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F E R I E H U S E T

ADGANGSKONTROL 
OG TÆLLER

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

BELÆGNINGS- OG FLISERENS 

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

BRUSEPANELER

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

CTS-RÅDGIVNING

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

DAMPBAD

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

FITNESSUDSTYR

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

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

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

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

FORSIKRING

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

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

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

GULVSERVICE

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

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

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

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

GØDNING

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

IDRÆTSUDSTYR

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

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

Trafik & Fritid / SportAlt.dk
Lunderskovvej 7
6600 Vejen
Tlf: 7538 9911
www.trafik-fritid.dk
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
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L E V E R A N D Ø R R E G I S T E R

KONFEKTURE OG                  
DRIKKEVARER

Sügro Danmark A/S
Bugattivej 18, 7100 Vejle
Fax: 7563 0940
Tlf: 7563 0960
www.sugro.dk

Sügro Nord
Kjeldsmarksvej 3-9
7600 Struer
Tlf: 9785 1100
Mail: nord@sugro.dk

Sügro Syd
Bugattivej 18, 7100 Vejle
Tlf: 7356 1666
Mail: syd@sugro.dk

Sügro Sjælland
Greave Main 23, 2670 Greve
Tlf: 4399 3810
Mail: greve@sugro.dk

KONFERENCEANLÆG

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

KUNSTGRÆS- 
FODBOLDBANER

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

KUNSTIGE PLANTER

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

LINJEMALING

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

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

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

LYDANLÆG

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

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

MASKINER

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

MESSESTANDE

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

MESSETÆPPER

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

MOTIONSUDSTYR

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

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

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

MULTI- OG SQUASHBANER

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

MØBLER

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

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

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

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

RUSTFRIT UDSTYR

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

L E V E R A N D Ø R R E G I S T E R
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RENGØRINGSMASKINER

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

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

SAUNA

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

SCENER & TRIBUNER

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

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

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

SCORINGSTAVLER

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

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

SKABE OG 
VÆRDIOPBEVARING

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

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

SKILTELØSNINGER

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

Jan
Schmidt
DESIGN
v/ Jannie Christensen

SPORTSNET

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

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

SPORTSGULVE

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

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

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

SPOR TS
ENTREPRISE

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

TELEVARSLINGSANLÆG

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

VANDBEHANDLINGS- 
LEVERANDØRER

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

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

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

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

L E V E R A N D Ø R R E G I S T E R
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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 1.975.-/md
Køb 69.900.- 

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

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

1 MIO. OPSTREGEDE BANER
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