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Per Malmberg,th., viser rundt i Danmarks nordligste arena, Arena Nord i Frederikshavn. En succes, som er bygget utraditionelt op 
og som nu vil hjælpe foreningerne med udvikling. Læs mere side 14-15. (Foto: Erling Madsen)
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Frivillige hjælpere, her i Gundsølille Skytteforening, er vigtige i foreningslivet – men 6 % er forsvundet under corona-perioden.  

Kulturminister vil 
hjælpe foreningerne

- Vi hilser ministerens udspil velkommen. For jo flere ting, der kan gøres for at hjælpe foreningerne, 
jo bedre, lyder kommentaren fra HI’s formand Henrik Høy-Caspersen

Tekst & foto Erling Madsen

Flere undersøgelser tyder på, at for-
eningerne mister de vigtige frivillige. 
Og det vil kulturministeren gøre 
noget ved, oplyste hun i en presse-

meddelelse 29. april:
- Foreningerne er rygraden i Danmark. De 

skaber fællesskaber, demokratisk dannelse, 
trivsel og livsglæde. Derfor bekymrer det 
mig, når jeg hører, at frivillige mister gejsten 
eller skræmmes væk af administrativt bøvl. 
De frivillige skal bruge tiden på det, de er 
gode til, og det, som de brænder for. Ikke 
administration af regler, som de ikke kan se 
den sunde fornuft i, siger Ane Halsboe-Jør-
gensen.

Hun vil derfor undersøge, hvor bureau-
kratiet kan mindskes; helt fjerne det har 
ministeren ingen forventning om:

- Første skridt er at finde ud af, hvor 
skoen trykker mest. Vi mangler simpelthen 
data om, hvordan foreningerne konkret 
påvirkes af love og regler. Og det er den helt 
konkrete viden, vi går i gang med at ind-
samle nu, siger hun.

Det sker via en spørgeskemaundersøgel-
se blandt frivillige via DGI og DIF. Ministe-
rens forventning er, at der sker ændringer 
i år.

HI’s blad har i flere numre – også i dette 
– skrevet om, at en anden måde at hjælpe 
foreningerne på, er at idrætsfaciliteterne 
bidrager ved at løse administrative opga-

ver, sætte aktiviteter i gang m.m.:
- Vi hilser ministerens udspil velkommen. 

For jo flere ting, der kan gøres for at hjælpe 
foreningerne, jo bedre, lyder kommentaren 
fra HI’s formand Henrik Høy-Caspersen.

Fakta
•  På landsplan er 43 pct. af befolkningen 

medlemmer af en idrætsforening. 
•  På landsplan er 27 pct. af borgere over 16 

år frivillige i en forening i 2020. 
•  På landsplan er andelen af borgere, der 

er frivillige i en forening faldet med 6 pro-
centpoint fra 2018 – før corona-pandemi-
en - til 2020. 

Kilde: Danmarks Statistik: Kultur 2020/2021.  n

F O R E N I N G E R  H J Æ L P E S
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KO M M E N TA R

AF HENRIK HØY-CASPERSEN 
FORMAND

Det har været et hektisk forår.
Vi lagde i årets start en ambi-

tiøs aktivitetsplan. En plan, der 
dels indeholdt en række kon-

kret arrangementer, og som også intro-
ducerede nogle nye netværk, som vi lige 
nu arbejder hårdt på at løbe i gang. 

Vi oplever en stor tilslutning til vores 
aktiviteter og glæder os meget over at 
være kommet i gang igen oven på en alt 
for lang periode med nedlukninger, og 
restriktioner.

Green Sport Facility: Stor interesse 
Særligt I forhold til Green Sport Facility, 
GSF, mærker vi en kæmpe interesse, og 
det er helt tydeligt at de stærkt stigende 

energipriser samt et 
stærkt øget fokus på 

bæredygtighed og 
miljøvenlig drift i 
øjeblikket skubber 
anlæggene i ret-

ning af GSF. 

Det er vi glade for, og for hvert nyt anlæg, 
og kommune, der kommer med i folden, 
bliver dette netværk styrket. GSF vil fort-
sat være en af hjørnestenene og et vores 
satsningsområder i vores organisation.

Energipriser: Staten bør bidrage
Begivenhederne ude i verden betinger 
desværre at energipriserne har taget en 
himmelflugt. Dette betyder at budget-
terne er kommet under pres, og vi hører 
allerede nu historier om at man skruer 
ned for varmen i anlæggene, og at man 
sænker temperaturen i svømmehallernes 
bassiner. 

Vi står nu over for en periode, hvor de 
kommunale budgetter skal forhandles, 
og vi håber meget at politikerne holder 
hovedet koldt, og at serviceniveauet 
opretholdes. 

Personligt mener jeg, at staten over en 
bred kam bør substituere og supplere 
den del af budgetterne, der er dedikeret 
energi, varme og el. For vores eget ved-
kommende tåler folkesundheden oven 
på en lang coronanedlukning ikke at 
budgetterne og dermed serviceniveauet 
forringes. 

Dette angår ikke kun vores branche, 
men også hele plejesektoren, skoler med 
mere. Der bør helt enkelt tænkes i en na-
tional handlingsplan, der holder hånden 
under samfundet i denne tid.

Idrættens Branchedage: 
det bliver stort!
En af de ting, der virkelig fylder i øje-
blikket, er planlægningen af Idrættens 

Branchedage 26.-28. september i år. Det 
bliver vel nok det største arrangement i 
HI’s historie. 

Ved at lægge Vejen Konferencen sam-
men med vores brancheudstilling har vi 
skabt et arrangement, der giver genlyd 
i store dele af Nordeuropa, og vi viser 
samtidig vejen for at samarbejde i bran-
chen kan føre til noget virkelig stort.  

Vi modtager stort set kun positiv 
respons for denne nye ide, og vi aktører 
bag arrangementet skylder derfor at 
levere på øverste hylde. Det kommer vi 
også til, så glæd jer.

Netværk: To nye
Vi har søsat to nye netværk. 

Et ledernetværk samt et netværk for 
svømmehalsledere. Begge er blevet 
særdeles positivt modtaget. 

Stor tilslutning, masser af positiv      
feed-back og ikke mindst en masse 
spændende og aktuelle temaer med 
stof nok til resten af året. 

Vi vil løbende i nyhedsbreve og gen-
nem direkte mail orientere om de for-
skellige netværk, og kan blot opfordre til 
at springe på den vogn. 

Der udfolder sig i disse netværk en 
masse god fagsnak, gensidig sparring 
og udveksling af gode ideer. 

Alt i alt ser vi frem til en tiltrængt 
sommerpause, hvorefter vi kigger ind i 
andet halvår 2022. Igen her med et fuldt 
spækket aktivitetsprogram, hvor der kan 
vælges på alle hylder.

Vi ønsker alle en god sommer.

Idrættens Branchedage: 
Største arrangement i HI’s historie

Personligt mener jeg, at staten over en bred kam 
bør substituere og supplere den del af budgetterne, 

der er dedikeret energi, varme og el.
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Per Malmberg,th., viser rundt i Danmarks nordligste arena, Arena Nord i Frederikshavn. En succes, som er bygget utraditionelt op 
og som nu vil hjælpe foreningerne med udvikling. Læs mere side 14-15. (Foto: Erling Madsen)
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Tekst & foto Erling Madsen

Det vil være direkte dumt ikke at 
møde op på Green Sport Facilitys 
årlige ERFA-møde: Så sæt kryds i 
kalenderen tirsdag-onsdag 6.-7. 

september!
Sidste års møde på Møn og Lolland, hvor 

besøg på faciliteter blev suppleret med ord 
og præsentationer, gentages – og barren 
løftes op ad:

- Ikke mindst FN’s Verdensmål sætter 
landet over ekstra fokus på bæredygtighed 
– og dét flugter fint med GSF-arbejdet. Vi 
lægger derfor op til to dage med vidende-
ling, erfaringsudveksling, faglig sparring, 
fællesskab, netværk og kompetenceud-
vikling, fortæller HI’s GSF-bestyrer Michael 
Simonsen.

Bæredygtige oplevelser
»Glæd dig til en kæmpe buket af bæredyg-
tige oplevelser!« lyder det i invitationen, 
der fortæller, at der startes tirsdag klokken 
9 i Hedensted Centret mellem Horsens og 
Vejle.

Dette selvejende multicenter rummer 
bl.a. sundhedshus, svømmehal, tre haller, 
fitnesscenter, en café og en byhal med to 
multisale.

Centerleder Peter Nielsen vil bl.a. fortæl-
le om hvordan der i dagligdagen arbejdes 
med FN’s Verdensmål.

Efter frokost køres til Forum Horsens, som 
med Jørn Juul i spidsen bl.a. arbejder med 
solcelleanlæg, hedevandsanlæg til baneple-
je i stedet for kemikalier, miljøcertificering og 
så er der en ny svømmehal på vej.

Der kommer et indlæg fra Horsens 

Kommune om naturpleje og direktør Niels      
Haaning Pedersen fra Arena Mors fortæller 
om affaldshåndtering.

Bliv klogere på ladestandere
Overnatningen sker på Hotel Opus i Hor-
sens, hvor der bliver givet en introduktion 
til hotelles Green Key-miljøcertificering.

Onsdag besøges firmaet Solar i Vejen, 
som bl.a. arbejder med løsninger inden for 
klima, energi, ventilation, VVS og el.

Solar vil bl.a. gøre dig klogere på ener-
gistyring, udvikling og ladestandere inden 
der sluttes af med frokost.

Der er 50 pladser – tilmelding via mail 
post@h-i.dk – du kan læse mere om pro-
grammet på www.h-i.dk. n

Glæd dig til en kæmpe buket 
af bæredygtige oplevelser!

GSF-ERFA-mødet til september giver dig masser af brugbar viden – og netværket styrkes

Glimt fra sidste års ERFA-møde på Lolland, hvor besøgene på faciliteter blev suppleret med indlæg om en håndfuld emner. 
Modellen gentages - men barren løftes yderligere i år.

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

http://www.h-i.dk
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Tekst & foto Erling Madsen

Fra medlemmer er der kommet ønske 
om et forum, hvor man kan tale med 
ledere med samme rolle. 
Der er andre netværk, som handler 

om driften – men der er også behov for 
at snakke om eksempelvis dét, der ikke 
fungerer, den gode ledelse og den svære 
samtale.

Derfor tog Hi initiativ til at genopleve et 
netværk for idrætsinspektører.

Der blev inviteret til virtuelt kick-offmø-
de onsdag 4. maj med 13 deltagere og en 
forventning om omkring 20 potentielle 
medlemmer.

Det var en blanding af nye folk på posten, 
nye ledere og erfarne rotter. Og der var 
enighed om, at ideen er god.

Titlen ikke afgørende
I indkaldelsen stod, at det var et netværk 
for idrætsinspektører, men der var enighed 

om, at titlerne kan være forskellige fra 
kommune til kommune, så HI laver nu en 
rammebeskrivelse, så det ikke er titlen, der 
afgør deltagelse, men indholdet i arbejdet 
– og det ligger fast, at ledelse skal være i 
fokus:

- Det skal være et netværk for facilitetsle-
dere, så vi kalder det HI’s Ledernetværk. Det 
strategiske ledelsesaspekt skal være i fokus 
– vi skal ikke diskutere »harpiks på gulvet,« 
slog HI’s formand Henrik Høy-Caspersen 
fast.

Én af deltagerne var idrætsinspektør 
Allan Christensen, Glostrup Kommune – og 
han begrunder sin deltagelse således:

- Jeg vil gerne være med til at få ting til at 
gro. Ideen er supergod, hvis der vel at mær-
ke kan skabes et netværk hvor deltagerne 
tager ejerskab for indholdet og prioriterer 
deltagelsen højt. 

Han føjer til, at et andet vigtigt element 
er at hjælpe hinanden til at få kontakt med 
andre, som har løst et problem.

Næste møde i Vejle
Det blev aftalt, at det næste møde skal 
være fysisk i Vejle torsdag 16. juni – og 
ellers skal der veksles mellem webinarer og 
fysiske møder, så der også kommer et be-
søg hos en idrætsfacilitet ind i billedet.

HI vil også lave en temaliste over emner 
til møderne, og hér blev bl.a. foreslået 
rekruttering og fastholdelse, kommunale 
budgetter og idrætsfaciliteters muligheder 
for at fortælle om sin relevans i samfundet.

Årsgebyr for deltagelse
Det koster 995 kroner i årsgebyr at være 
med i netværket og de enkelte møder kan 
det koste at deltage i; er der eksempelvis 
tale om et heldagesmøde med forplejning 
skal den betales. Ligesom eventuelle eks-
terne indlægsholdere kan koste penge. 
Omvendt vil et webinar være gratis.

For HI er udgangspunktet, at netværket 
går i nul. n

Nyt netværk for facilitetsledere
HI’s Ledernetværk handler om at møde andre, der sidder med strategisk ledelse

Idrætsinspektør Alan 
Christensen, Glostrup 
Kommune, var én af 
deltagerne i det første 
webmøde:
 - Jeg vil gerne være med 
til at få ting til at gro. 
Ideen er supergod, hvis 
der vel at mærke kan 
skabes et netværk hvor 
deltagerne tager ejerskab 
for indholdet og priori-
terer deltagelsen højt. 
Th. Kaare Rosenkrans 
Jakobsen fra Frederiks-
sund Kommune på HI’s 
ERFA-møde i Rundforbi-
hallen. Se side 10-11.

N Y T  N E T VÆ R K
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Finne Taaby, Karsten Würtz Nielsen og Anja Bohn fra Herlev Hospital på besøg i teknikkælderen under Glostrup Svømmehal. 
De deltog, fordi hospitalet har varmtvandsbassiner.

Teknik i svømmehaller: 
stor interesse for at blive klogere

44 fik forenet teorien med praksis i Glostrup Idrætscenter

Tekst & foto Erling Madsen

44 mødte op, da Teknologisk Institut 
i samarbejde med HI og Glostrup 
Fritidscenter inviterede til ER-
FA-møde for svømmehalsteknikere.

Den aktuelle anledning er, at Glostrup 
Svømmehal har fået et nyt vandbehand-
lingsanlæg, som giver bedre vand, masser 
af optimeringer og er tilbagebetalt på 10-12 
år. Dét fortalte vi om i HI’s blad nummer 
276 fra februar.

Teknologisk Institut har været rådgiver 
på opgaven – og inviterede andre interes-
serede til at se og lære.

Desuden bød programmet på nyt om 

et forsøg med at tilsætte flokningsmiddel 
til sandfiltre, eksempler på mulige ener-
gibesparelser på pumper, saunaer og 
ventilationsanlæg, brandfare i saunaer og 
de kommende regler om forebyggelse mod 
legionella.

Den overordnede konklusion er, at ved at 
gå anlægget igennem kan der ofte spares 
masser af energi uden de store investerin-
ger.

Pumpetypers energiforbrug
Brian Krogh fra Teknologisk Institut, lagde 
ud med at se på pumper til hoved- og 
delstrøm. TI’s undersøgelse af en række 
svømmebade viste dette gennemsnitlige 

energiforbrug:
• Trykfiltre 28,56 W/m3/t
•  Membranfiltre 43,02 W/m3/t
•  Pulverfiltre 46,71 W/m3/t
•  Åbne sandfiltre 47,79 W/m3/t.

Konklusionen er også, at den teknolo-
giske udvikling på pumper gør, at der kan 
hentes store besparelser ved at skifte blot ti 
år gamle pumper.

Forsøg med flokning
Peter Flink fortalte om et forsøg med auto-
matisk tilsætning af flokning til sandfiltre, 
forsøg som TI har lavet i Århus og nu genta-
ger i Glostrup, og hvor en nyt type måleud-
styr testes.

S V Ø M M E H A L S T E K N I K E R E
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Driftsleder Michael 
Simonsen, th. fortalte om 
det nye vandbehandlings-
anlæg, der kun findes to af 
i Danmark. 
Det kan du læse mere om 
i blad nummer 276 fra 
februar.

Og konklusionen er, at automatisk til-
sætning - hvor det skrues ned, når bassinet 
ikke bruges om natten og ved lukning - er 
for dyrt i forhold til effekten.

Men de nye forsøg bekræfter en dansk 
rapport fra 2016, hvor forskellige filtertek-
nologiers effektivitet mod partikler i størrel-
sesordenen 4,5 mikrometer testes. 

Per Flink siger, at konklusionen af 
forsøget er, at udstyret giver en målbar 
værdi der beskriver »nu-og-her behovet 
for flokningsmiddel«, men at prisen er for 
høj i forhold til »gevinsten«, fordi et korrekt 
dimensioneret sandfilteranlæg i begge 
forsøg viser en ekstremt effektiv filtrering, 
selv for varierende badebelastninger. 

- Afsluttende kan siges at det som ud-
styret måler, teoretisk også kan måles 
på andre og potentielt billigere måder; 
så måske udviklingen i teknologi bringer 
automatisk flokningsdosering ud fra online 
måleudstyr, bemærker Peter Flink.

Han føjer til - selv om det ikke indgik i te-
sten - at det er meget vigtigt at have fokus 
på, hvor meget flokningsmiddel, der tilsæt-
tes hvis vandkvaliteten skal være i orden.

- Det er vigtigt at afpasse mængden af 

flokningsmiddel til belastningen. Før sagde 
vi tre gram per gæst – nu siger vi tre til fem 
gram, og tættere på fem gram per bade-
gæst, fortæller Peter Flink.

Sådan fordeles energiforbruget
Kigger vi på energiforbruget i svømmehal-
ler, så viser TI’s erfaringer, at det fordeler 
sig således:
• 30 % vandbehandling
• 20 % saunaer
• 20 % belysning
• 20 % ventilation
• 5 % varmeanlæg
• 5 % diverse.

Kim Feldvoss fremførte, at dér, hvor der 
bør sættes ind fordi besparelserne vil være 
størst, er vandbehandling, saunaer og 
ventilation.

Han nævnte, at nogle pumper måske 
ikke behøver køre hele tiden hele året, 
ligesom indstillingen ofte med fordel kan 
ændres fra 40 Hz til 30 Hz.

Kim Feldvoss gav eksempler fra svøm-
mehaller, hvor der ved justeringer var 
sparet mellem 30 og 50 % - da el-priserne 

varierer landet over, giver det ingen me-
ning at sætte kW-priser på.

Saunaer bør justeres
Når saunaer bruger så megen energi, 
hænger det sammen med, at de typisk er 
tændt fra klokken 6 til 22 og står på 93 eller 
98 grader. 

Hér kan automatik sørge for, at den kører 
ned til 60 grader, og når brugerne trykker 
på en knap vil den i løbet af ti minutter gå 
op på 95 grader i 15 minutter. Hvorefter 
den igen falder til 60 grader med mindre, 
der igen trykkes på knappen:

- Det kan give en samlet besparelse 
på op til 25.000 kWh om året – men det 
kræver en adfærdsændring hos brugerne, 
sagde Kim Feldvoss og tilføjede at erfarin-
gen viser, at det tager et par måneder.

Denne metode er indført i Glostrup 
Svømmehal, hvor Kim Feldvoss fortalte, 
at der stort set uden omkostninger havde 
betydet en besparelse på 20.300 kWh om 
året.

Indlægget om legionella indgår i artiklen 
på side 16. n

S V Ø M M E H A L S T E K N I K E R E
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Tekniker Danni Buch fortalte begejstret 
om indholdet i teknikkælderen: bag 
ham kraft-varmeværket, som har været 
en rigtig god investering og har en 
effektivitet på 106 %.

Idrætsinspektør Claus Madsen er tilfreds: 
- Vi har bygget og driftet, mens vi holdet 
åbent. Og alle involverede har haft en 
interesse i, at tingene blev løst undervejs, 
så priser og tidsplan kunne holdes. Nu 
har vi fået noget, der er anderledes – og 
bedre – til en lavere pris!

Tekst & foto Erling Madsen

Hvorfor gøre som man plejer – og 
som rådgiverne foreslår?

Dét var udgangspunktet, da 
Rudersdal Kommune skulle reno-

vere Rudersdal Svømmehal, som var slidt 
godt ned og ikke havde været renoveret 
siden kommunesammenlægningen i 2007.

Traditionen tro blev der lagt ud med en 
rapport fra en rådgiver; en rapport på 70 
sider, som konkluderede, at det ville koste 
18 millioner kroner inklusiv rådgiverens 
styring af forløbet.

- Gør man, som man plejer, så får man 
det samme. Men kan vi gøre det anderle-
des? Kan vi bruge den nyeste teknologi og 
samtidig få noget, der er bedre og nemt at 
drifte? sagde lederen af idrætsanlæggene 
Claus Madsen.

Og med en vis tilfredshed bemærkede 
han, at ved at droppe rådgiveren og i stedet 
indgå partnerskaber med leverandørerne, 
var der lavet en smidig byggeproces, hvor 
eksempelvis forventet otte måneders luk-
ning blev reduceret til ni dage, så gæsterne 
blev generet mindst muligt:

- Og det hele kom kun til at koste 60 % 

af de 18 millioner, rådgiveren mente var 
nødvendig. Og vi slap for en masse bygge-
møder, siger Claus Madsen.

Effektive anlæg
I teknikkælderen kunne tekniker Danni 
Buch bl.a. vise jordvarmeanlægget, som 
er på imponerende 26 kW. BWT’s anlæg 
til bekæmpelse af legionella kræver kun 
en smule salt i ny og næ, og så er der et 
kraft-varmeanlæg med tre enheder:

- Det har en effektivitet på 106 %, fordi 
det udnytter varmen fra svømmehallen til 
at producere el og varme, fortalte Danni 
Buch således.

Og med de stærkt stigende el- og varme-
priser er der stor tilfredshed med anlægget!

Det syrefri klorelektrolyseanlæg prøver 
også at gå nye veje, så sikkerhed og ar-
bejdsmiljø forbedres.

Masser af penge sparet
Rådgiveren havde anbefalet, at de 12 år 
gamle filtre skulle skiftes ud med nye. Men 
Jakob Østergaard fra PØ Leg og Teknik 
syntes det var synd, så i stedet blev store 
dele genanvendt, samtidig med at der 
blev arbejdet med bl.a. rørdimensioner og 

rørvinkler for at bruge så lidt energi som 
muligt på at flytte vandet.

- Vi har på 25 meter bassinet nedbragt 
pumpeforbruget fra 14 til fire kW. Dét er 
der penge i! 100.000 kW sparer vi om året 
– samtidig med at lydniveauet er sænket 
betragteligt, fortalte Jakob Østergaard. 

Han føjede til, at hans firma kunne give 
et billigere tilbud, fordi han ikke hver uge 
skulle sætte en dag af til byggemøde:

- Vi har ordnet tingene, når jeg alligevel 
var her – og undervejs har de forskellige 
leverandører løst tingene i samarbejde.

Bedre og billigere
Claus Madsen konkluderede på ERFA-mø-
det:

- Vi har bygget og driftet, mens vi holdt 
åbent. Og alle involverede har haft en in-
teresse i, at tingene blev løst undervejs, så 
priser og tidsplan kunne holdes. Nu har vi 
fået noget, der er anderledes - og bedre - til 
en lavere pris!

Claus Madsen peger på, at der er flere 
større sager i kommunen undervejs, hvor 
det også kunne være relevant at bruge den 
samme model med partnerskaber. n

Plejer er død i Rudersdal Kommune
Rådgiveren blev droppet: det gav en bedre løsning til en væsentlig lavere pris

G R E E N  S P O RT  FA C I L I T Y
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50 mødte op til GSF-ERFA-mødet i Rundforbihallen, hvor det var lagt sammen med et møde i Område 1.

Nøden knækket: 
50 mødte op og blev klogere

Områdemøde og GSF-ERFA-møde blev kombineret med besøg i Rudersdal Kommune

Tekst & foto Erling Madsen

Nøden ser ud til at være knækket: 
HI’s bestyrelse har siden gene-
ralforsamlingen sidste år set på, 
hvordan Områdemøderne kan 

gøre mere interessante, så flere deltager.
En ny model er just blevet teste med suc-

ces: 40 medlemmer og 10 repræsentanter 
for leverandører mødte nemlig op tirsdag 
24. maj i Rundforbi Svømmehal i nordsjæl-
landske Nærum.

- Det er en ny måde at holde Områdemø-
der på, som vi forventer os meget af. Og 
Brian G. Larsen har bestilt et tilsvarende 
møde i Område 3, kunne HI’s formand 
Henrik Høy-Caspersen fortælle, da han bød 
velkommen.

Én af grundidéerne er nemlig, at et mø-
deprogram bruges i de Områder, hvor det 
er relevant, så de enkelte områder ikke skal 
sidde og opfinde den dybe tallerken.

Mange input
Mødet i Område 1 var kombineret med et 
Green Sport Facility-ERFA-møde, og hoved-
indslaget var Rudersdal Kommune, som 
bl.a. fortalte om, hvordan energiforbruget 
nedbringes i idrætsanlæggene – suppleret 
med en rundvisning i Rudersdal Svømme-
hal.

Det blev suppleret med administrerende 
direktør Lars Leth Pedersen fra Biotech 
Innovation, som sammen med CEO Carsten 
Pedersen, Biostatiq, fortalte om hvordan 
firmaets løsning kan bruges til at bekæmpe 

legionella. Ikke mindst aktualiseret af det 
kommende EU-drikkevandsdirektiv.

Under rundturen i teknikkælderen sør-
gede idrætsinspektør Claus Madsen og 
tekniker Danni Buch for en engageret præ-
sentation af løsningerne. 

Og de blev suppleret med beretninger fra 
medejer Jakob Østergaard, PØ Leg og Tek-
nik, og Technical Advisor Christian Jensen, 
BWT Danmark.

Desuden fortalte Claus Madsen om 
Rudersdal Kommunes Idrætsanlægs erfa-
ringer med HI’s konflikthåndteringskursus 
– tidligere omtalt her i bladet.

Desuden fortalte Mille Frydensberg, 
IUCE, om centerlederuddannelsen. n

G R E E N  S P O RT  FA C I L I T YG R E E N  S P O RT  FA C I L I T Y
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- For at gøre det hele mere 
overskueligt, så tema-
opdeler vi udstillerne: 
Mad & drikke, udlejning, 
udstyr til idrætshaller og 
pleje af baner, udstyr til 
svømmehaller, udstyr til 
skøjtehaller samt IT, 
lyd & lys, fortæller messe-
ansvarlig Anita B. Rasmus-
sen, som her er fotografe-
ret i afslapningsområdet 
sidste år – dét gentages 
også i år.

Idrættens Branchedage: 
Masser af inspiration

Fem haller fyldes af 120 udstillere med temainddelt udstilling og sammen med konferencedelen  
bliver du forsynet med masser af inspirerende input

Tekst & foto Erling Madsen

Med endnu en hal koblet på - og 
dermed fem inspirationsfyldte 
haller plus udendørsarealerne, 
der bl.a. bruges til demoer – så 

er det helt sikkert, at du kan hente inspirati-
on på Idrættens Branchedage til september 
i Vejen Idrætscenter:

- Interessen for at være med et steget, så 
vi fra sidste år at have knapt 100 udstillere 
p.t. er oppe på 120, fortæller messeansvar-
lig Anita Bjerring Rasmussen.

Indholdet bliver også udvidet, så stort set 
alt hvad du har brug for til tør- og vådhaller, 
vil være repræsenteret:

- For at gøre det hele mere overskueligt, 
så temaopdeler vi udstillerne: Mad & drik-
ke, udlejning, udstyr til idrætshaller og pleje 
af baner, udstyr til svømmehaller, udstyr til 
skøjtehaller samt IT, lyd & lys.

Og lige som sidste år vil der også være 
områder, hvor du kan sidde og fordøje de 
mange indtryk.

En nyhed er Speakers Corner, som place-
res rundt om i hallerne:

- Her bliver der forholdsvis korte præ-
sentationer, videndeling samt spots for 

up-commings og start-ups i branchen. Kort 
og godt: interessant info - strategisk place-
ret, lige til at gå til og fra, siger Anita Bjerring 
Rasmussen. 

Glemmes skal heller ikke kåringen af 
Årets Nyhed fra udstillerne.

Udstilling og konference
Brancheudstillingen Idræt · Kultur · Fritid er 
dermed Nordeuropas største brancheud-
stilling inden for idrætsfaciliteter – og den 
bliver i år lagt sammen med Vejen Konfe-
rencen, som plejer at trække 500 deltagere 
til kaskader af inspirerende indlæg om 
idrætsverdenen.

Den fælles overskrift for dagene man-
dag-onsdag 26.-28. september er Idrættens 
Branchedage.

HI står som sædvanlig for udstillingen, 
som placeres tirsdag 27. september.

Konferencedelen – hvor det endelige 
program ventes klar i løbet af juni – står 
IdrætsPlatformen Danmark og Vejen 
Idrætscenter for – og så bidrager Idrættens 
Analyseinstitut, IDAN, også. Her vil i høj 
grad være fokus på udviklingen af fremti-
dens idrætsanlæg.

Det er således nogle særdeles stærke 

aktører, der er gået sammen for at løfte 
arrangementet et niveau op.

Konferencen placeres mandag til tirsdag 
formiddag suppleret med workshop ons-
dag.

- Mandag aften er sat af til netværk og 
tirsdag aften til den traditionelle kamme-
ratskabsaften med middag, underholdning 
og netværk, oplyser HI’s formand Henrik 
Høy-Caspersen.

Og så bliver HI’s traditionelle golfdyst 
naturligvis ikke glemt: Den spilles forment-
lig onsdag 28. september.

Håbet er, at det spændende og vidt-
spændende konferenceprogram suppleret 
med en rummelig udstilling vil lokke endnu 
flere til; ikke mindst nogle, som vil bruge 
mere end en dag på at blive klogere.

Målgruppen er fagpersonale fra landets 
idrætsfaciliteter, beslutningstagere fra 
kommunale forvaltninger, idrætsorganisa-
tioner, idrætsefterskoler, idrætshøjskoler 
og idrætsudbydere samt serviceudbydere, 
start-ups og leverandører til idræts- og 
fritidsbranchen. 

Også fremtidens arbejdsstyrke - de cirka 
2.000 på landets mange idrætsrelaterede 
uddannelser - bliver et fokuspunkt. 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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Arena Nord sidder ikke passiv med 
begge hænder i den ene hånd

Foreningerne mangler hænder til udvikling – derfor er faciliteten gået sammen med 
IdrætsPlatformen Danmark om at gå far at være rammen til at være drivkraften

Lederen af Maskinhallen Jens Ole Amstrup  
viste rundt i maj, da ERFA-gruppen for De 
Store Arenaer var på besøg i Frederiks-
havn. Det regionale spillested ligger i et 
gammelt elværk fra 1899 med resterne af 
kommunal badeanstalt i kælderen. 

Fodboldspilleren Harald Nielsen og Frede-
rikshavn er stadig en god historie: Statuen 
af fodboldspilleren er rejst på Harald 
Nielsens Plads, hvor Arena Nord ligger i 
nummer 9 – nummeret på hans trøje.

Tekst & foto Erling Madsen

Det er svært for foreningerne at 
komme i udviklingsmode, fordi der 
er få frivillige. Derfor handler det 
om at se, hvor vi som facilitet kan 

bidrage til at løfte foreningerne.
Sådan siger Per Malmberg, der er direk-

tør for Danmarks nordligste arena, Arena 
Nord i Frederikshavn, som ikke »blot« er en 
arena til sport, udstillinger og konferencer, 
men også i fin symbiose driver Musikkens 
Hus og det regionale spillested  Maskin-
hallen.

Fælles for alle tre steder er, at der indgår 
frivillige; en gruppe mennesker, som der ser 
ud til at blive færre af: Og aktiviteter er nu 
en gang dét, faciliteterne lever af – så frem-
for at sidde passiv med begge hænder i den 
ene hånd, har Arena Nord valgt en offensiv 
strategi.

Flere ting i gang - og flere følger
Det er en udfordring med færre frivillige 
og tilbagegang i mange idrætter. Derfor 
er IdrætsPlatformen Danmark i gang med 
en stor interviewrunde blandt aktørerne i 
Frederikshavn for at kortlægge behov.

Men der er allerede sat flere nytænknin-
ger i gang:
•  Golffitness to gange om ugen – her delta-

ger 25 kvinder.
•  Simultangolf – her er to baner i brug.
•  Book en badmintonbane når der er ledigt.
•  Arena Nord Sports Kids – her er fokus på 

leg og motorik hver lørdag kl. 10-11.30, 
hvor børn får mulighed for at komme i 
gang med håndbold, badminton, bryd-
ning, floorball og gymnastik.

- Vi vil ikke bare være en passiv facilitet: 
Det holder ikke mere. Vi går fra at være 
rammen til at være drivkraften for idrætten, 

A R E N A  N O R D
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Arenaen har 2.300 siddepladser og her er der ved at blive gjort 
klar til opsætning af scene. 

Toiletterne i foyeren er fælles for mænd og kvinder: Unisex-toi-
letter og derfor i regnbuefarver.

- Vi vil ikke bare være en passiv facilitet: Det holder ikke mere. Vi går fra at være rammen til at være drivkraften for idrætten, 
siger Per Malmberg.

siger Per Malmberg.
Der arbejdes også med ideer til uden-

dørsidræt, hvor sundhed og trivsel er i 
fokus.

Og Per Malmberg peger på, at det kræ-
ver en dialog med foreningerne, så der 
ikke opstår konflikter, når faciliteten driver 
idrætsaktiviteter. Men summer skal være, 
at der kommer aktivitet i faciliteterne og 
at der også kommer flere medlemmer i 
foreningerne.

Det store kraftcenter
»Vendsyssels kraftcenter for store oplevel-
se« lyder det beskedne slogan for Arena 
Nord. Og arenaen med 2.300 siddepladser 
og to ekstra haller og et brydecenter træk-
ker 500.000 gæster om året, hvor af 360.000 

har relation til sport.
Missionen er »vi samler folk og skaber 

glæde« - og så handler det meget om at 
tage teten i byen og få hele byen involveret, 
så også andre får glæde af de gæster, der 
trækkes til og dermed sætter Frederiks-
havn på landkortet.

Per Malmberg fortæller, at bl.a. de årlige 
arrangementer med bluesmusik, tatovø-
rer, ølsmagning og dart trækker folk til fra 
mange lande. 

Og de tre sidste messer foregår samtidig 
med nye muligheder: Dartfinalen foregår 
således på ølmessens scene. 

Der arbejdes også på at trække nogle 
store, internationale sportsbegivenheder 
til Frederikshavn; noget som p.t. ser yderst 
lovende ud.

Treenigheden i Frederikshavn
Arena Nord er flagskibet ud ad til – men 
faktisk er der tre ben at stå på. Umiddelbart 
kan det lyde uhomogent, at Fonden Arena 
Nord siden 2011 har bestået af tre aktivi-
tetssteder på tre adresser og i tre forskelli-
ge størrelser: 

Arena Nord med konferencer, messer og 
sport, det regionale spillested Maskinhal-
len og Det Musiske Hus.

- Vi placerer arrangementerne dér, hvor 
det giver mening og vi kan skabe en hyg-
gelig stemning, lyder det fra direktør Per 
Malmberg.

Det giver en høj grad af fleksibilitet.
En stor del af medarbejderne arbejder 

også alle tre steder, så der er et tæt samar-
bejde i hverdagen.  n

A R E N A  N O R DA R E N A  N O R D
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Af Erling Madsen

Nu løftes sløret meget snart for, 
hvilke typer anlæg og bygninger, 
der omfattes af EU’s drikkevandsdi-
rektiv i bestræbelserne på at fore-

bygge legionella.
Det vil fremgå af et lovforslag, hvor den 

tilhørende bekendtgørelse vil fortælle, hvem 
der skal kontrollere, at reglerne overholdes.

Miljøministeriet oplyser til HI’s blad, at 
lovforslaget ventes at blive sendt i ekstern 
høring i slutningen af juni. Det vil dukke op på 
denne hjemmeside: https://hoeringsportalen.
dk

I forbindelse med høringen af lovforslaget 
er der planlagt et interessentmøde i starten 
af juli. 

Udfordring for mange anlæg
Leon Steen Buhl fra Teknologisk Institut 
fortalte om de kommende regler på ER-
FA-mødet for svømmehalsteknikere (omtalt 
side 8-9).

Han slog fast, at det i mange anlæg vil 
være en udfordring, at der intet sted i en 
vandinstallation må være under 50 grader 
varmt vand – og det er uanset hvilken anlæg 
der er koblet på.

Varmevekslere løser problemet
Michael Simonsen fra Glostrup Kommune 
fortalte, at udviklingen, hvor flere brugere 
ikke længere går i bad efter idræt, betyder, at 
vandet står stille, så der dannes biofilm, som 
legionella-bakterierne trives i.

Det betød, at i en af kommunens haller 

lugtede der af råddent vand. Her blev vand-
beholderen skåret op og der blev sat vekslere 
i samt suppleret med et BacTerminator-an-
læg: det betyder at vandet først varmes op, 
når der er brug for det.

- Der er anlæg på vej på skoler og pleje-
hjem. Vi forventer inden for et par år, at det 
sidder alle steder i kommunen, siger Michael 
Simonsen om bestræbelserne på at undgå 
legionella.

Sideløbende tages der vandprøver, så der 
hele tiden er styr på legionellatallet.

Michael Simonsen peger også på, at bru-
seranlæg bør tjekkes: 

I mange sidder inde bagved slanger i 
naturgummi og hér kan vandet stå stille og 
legionella trives – derfor bør de skiftet til 
metal. n

Lovforslag lige på trapperne
Så ved vi, hvilke anlæg, der omfattes af de nye regler for at forebygge legionella

L E G I O N E L L A

https://hoeringsportalen.dk 
https://hoeringsportalen.dk 
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Tekst og foto Erling Madsen

Der er håb forude for landets 
idrætsfaciliteter og kulturhuse: 
De nye brandregler fra årsskiftet, 
hvor reglerne blev flyttet fra bered-

skabslovgivningen til byggelovgivningen, 
rummede en upraktisk detalje:

Reglerne kræver, at der ved en ændring i 
plads- og indretningsplanerne skal investeres 
i en betalt, certificeret rådgiver, ligesom det 
kræver en ny, kommunal godkendelse efter-
følgende.

Nu ser det imidlertid ud til, at myndighe-
derne vil tilpasse reglerne til virkeligheden 
efter en høringsrunde, der udløb 31. maj:

- Er eksempelvis et lokale godkendt til en 
messe kan der godt skaleres ned – bare der 
ikke pilles ved brandsikkerheden – uden det 
kræver en ny godkendelse, siger chefkon-
sulent Michael Folmer Wessmann fra Dansk 
Erhverv.

Organisationen har skubbet på for at få 
ændringerne, som skal gøre hverdagen 
smidigere, fordi det har vist sig, at flytningen 
fra beredskabet til teknisk forvaltning i flere 
kommuner betyder seks-otte ugers sagsbe-
handling, ligesom der er mangel på certifice-
rede brandrådgivere.

Og da ændringer i eksempelvis stande ved 
en messe typisk ændrer sig til lige før åbning, 
ligesom det kan være nødvendigt at ændre 
på stoleopstillingen, har det givet praktiske 
problemer med den manglende godkendel-
se:

- Der er derfor lagt op til en praksisæn-
dring, så man skal kigge på, hvor man skal 
bruge en rådgiver: Og det er kun dér, hvor 
det er nødvendigt, siger Michael Folmer 
Wessmann.

Udkobling af brandvarsling 
næste punkt
Michael Folmer Wessmann siger til HI’s 

blad, at Dansk Erhverv i en senere justering 
vil se på et andet problemområde: Udkob-
ling af brandvarsling.

Det er efterhånden blevet normen, at der 
bruges røg på scenen ved koncerter og teater. 
Her kunne der tidligere laves en lokal aftale 
med beredskabet om at koble ud – men det 
er forbudt efter de nye regler. 

Derfor er håbet, at fornuften også hér vil 
gøre det muligt at koble ud fremover. n

Brandregler bliver mere smidige
Lægges op til, at der ikke ved enhver ændring skal en betalt rådgiver ind over

- Der er derfor lagt op til en praksisændring, 
så man skal kigge på, hvor man skal bruge en 
rådgiver: Og det er kun dér, hvor det er nød-
vendigt, siger Michael Folmer Wessmann.

B R A N D R E G L E RL E G I O N E L L A

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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Mange års erfaring
- er Deres garanti for håndværks-
mæssigt, korrekt udført arbejde.

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

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

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

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

www.ytzengulvservice.dk

SPORTSGULVE  •  AFSLIBNING OG LAKERING  •  OPSTREGNING AF BANER

Vi tager slæbet
      for sporten..!

5ÅR

LAK
GARAN

TI

FAKTA
Tjenstlig samtale
Hvis du står til en påtale, advarsel eller 
bortvisning fra arbejdspladsen, kan det 
være fordi din arbejdsgiver er meget 
utilfreds med din arbejdsindsats eller 
adfærd.

Påtale
En påtale eller irettesættelse er meget 
mildere end en advarsel, og det kan 
sammenlignes med en løftet pegefinger. 
Det kaldes også for en mundtlig advarsel, 
men selvom arbejdsgiveren nok vælger 
at notere den ned og arkivere den, så bli-
ver det ikke til en skriftlig advarsel af den 
grund. Det er selvfølgelig aldrig sjovt at få 
en påtale eller irettesættelse, men du kan 
vælge at se den som en god mulighed 
for at rette op på noget, der ikke fungerer 
eller er gået galt.

Advarsel
Advarslen, som bør være skriftlig, er me-
get mere alvorlig og kan i yderste konse-
kvens desværre danne grundlag for en 

afskedigelse.
Der er en række krav til, hvad en advar-

sel bør indeholde:
•  Den skal være konkret, så du har en reel 

mulighed for at ændre din arbejdsind-
sats eller adfærd.

•  Den skal beskrive, hvad du skal gøre 
anderledes, helst objektivt og målbart.

•  Den skal præcisere, hvad din arbejdsgi-
ver har gjort eller skal gøre, for at du har 
eller får kompetencerne til at udføre dit 
arbejde. Fx instruktion og oplæring.

•  Den bør være tidsbestemt. Som hoved-
regel ikke længere end 1 år.

•  Det skal fremgå, hvilke ansættelsesret-
lige konsekvenser det får, hvis du ikke 
efterlever advarslen.

•  Det skal være beskrevet, hvordan I 
følger op på advarslen, eventuelt med 
opfølgningsmøder.

Hvis du ikke følger anvisningerne i 
advarslen, kan din arbejdsgiver afskedige 
dig. Hér er det meget vigtigt at have en 
bisidder med til samtalen: Det kan være 
en tillidsrepræsentant eller HI.

Bortvisning
Bortvisning er den alvorligste sanktion, 
som en arbejdsgiver kan bruge over for 
en medarbejder, og er en afskedigelse 
med øjeblikkelig virkning. Det betyder, at 
lønnen stopper fra den dag, bortvisnin-
gen sker.

Derfor kan arbejdsgiveren i sagens 
natur kun bortvise en medarbejder, hvis 
denne har opført sig groft uansvarligt 
eller mod bedre vidende.

Eksempler på grunde til bortvisning:
• tyveri fra arbejdspladsen
• vold på arbejdspladsen
• grov illoyalitet.

For at en bortvisning er gyldig, skal 
arbejdsgiveren kunne bevise, at du har 
opført dig så forkert, at det berettiger til 
en bortvisning.

Er du ikke enig i bortvisningen, skal du 
gennem din faglige organisation så hur-
tigt som muligt protestere over for den - 
helst skriftligt, hvor det forklares, hvorfor 
du er uenig i bortvisningen.

D I N E  R E T T I G H E D E R
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Tekst & foto Erling Madsen

Der kan være situationer, hvor du vil 
stå stærkere, hvis du kontakter HI: 
Eksempelvis ved advarsler, fyringer 
og bortvisninger:

- Vurdér, når du får en indkaldelse til et 
møde, om du skal kontakte HI. Det kan 
også give dig mere ro, at du ved, hvad dine 
rettigheder er, fortæller faglig konsulent Joy 
Amandus Andersen.

Det kan være du har brug for at være 
klædt godt på til mødet eller du kan have 
behov for at HI er din bisidder på mødet.

Joy Amandus Andersen nævner også, at i 
nogle tilfælde aftales, at hun sidder klar ved 
telefonen, og hvis der undervejs er behov 
for at hun inddrages, kan mødet stoppes, 
mens hun konsulteres.

Brug håndbremsen
Men dine muligheder er ikke udtømt slev 

om du ikke har kontaktet HI forlods:
- Har du ikke kontaktet HI og et møde 

eksempelvis tager en uventet drejning, kan 
du altid stoppe mødet og bede om et nyt 
møde – og så kan du kontakte HI, fortæller 
hun om denne håndbremse, som kan være 
nyttig.

HI’s erfaring er, at nogle gange indkaldes 
til et møde uden det præcist fremgår, hvad 
det handler om – og så viser det sig, at der 
uddeles en fyringsseddel. Hér er der brug 
for fagforeningens hjælp.

Dine vilkår kan forbedres
Joy Amandus Andersen nævner, at der 
regelmæssigt dukker sager op, hvor en 
medarbejder opsiges på den sidste dag i 
prøvetiden – og hér kan reglerne være over-
trådt. Hun mener derfor, at der kan være et 
mørketal, fordi en medarbejder accepterer 
en forkert opsigelse uden at involvere HI.

For det kan ofte svare sig at tage kontakt:

- Vi møder medarbejdere, der får valget 
mellem selv at sige op eller få en fyresed-
del. Hér kan det være klogt at have HI med 
som kan se på sagen med andre øjne, siger 
hun.

Det er eksempelvis ikke unormalt, at HI 
får ændret en opsigelse til en fratrædelses-
godtgørelse med forbedre vilkår; eksem-
pelvis i form af flere måneders løn end en 
opsigelse ville give.

- Vi har lige haft en sag med en leder, der 
blev fritstillet efter han havde fået valget 
mellem selv at sige op eller blive fyret. Det 
fik vi ændret til en fratrædelsesordning 
med ti måneders løn udbetalt.

Hun har også for nylig fået slettet en 
skriftlig advarsel, fordi hun kunne påvise, at 
der ikke var hold i den.   n

Tag endelig kontakt til HI
Så står du stærkere ved advarsel, fyring og bortvisning

- Vurdér, når du får en indkaldelse til et møde, om du skal kontakte HI. Det kan også give dig mere ro, 
at du ved, hvad dine rettigheder er, fortæller faglig konsulent Joy Amandus Andersen.

D I N E  R E T T I G H E D E R
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René la Cour Sell og Stine Eisen fra Roskilde Kongres- og 
Idrætscenter arbejder målrettet på at opfylde FN’s Ver-
densmål – med regler spænder ben for de gode løsninger. 
(Foto: CORO Co-lab Roskilde).

Vandet fra haltaget løber ned via dette filter – og ville være 
en god idé at bruge til  gulvvask og toiletskyl. Men da der er 
offentlig adgang, er det forbudt. 
(Foto: CORO Co-lab Roskilde).

Bæredygtighed og benspænd 
i Roskilde Kongrescenter

Med Green Key-certificeringer, fire bundlinjer og FN’s Verdensmål på agendaen gør Roskilde 
Kongres- og Idrætscenter meget ud af sit arbejde med bæredygtighed i lokalområdet. 
Men det er dog ikke uden politiske barrierer, der skal overvindes på vejen mod målet

Af Jan B. Jensen, CORO Co-lab Roskilde

Som Sjællands største konferen-
cecenter uden for København med 
over 13.500 m2 gulv på matriklen 
har Roskilde Kongres- og Idræts-

center store ambitioner for sin rolle som 
samlingssted og aktiv aktør i byen på ad-
skillige fronter.

Den overordnede vision går på at være et 
moderne forsamlingshus for hele Roskilde, 
hvilket ikke alene handler om at lægge 

haller til træning, mesterskaber, firmafester, 
messer og koncerter, men også at være en 
del af borgernes bevidsthed, med åbne 
døre og arme, service og ikke mindst om-
tanke i sit daglige virke.

Omtanken gør sig gældende i RKIC’s 
fokus på bæredygtighed i forretningen, 
der blandt andet er eksemplificeret i den 
række af Green Key-certificeringer, man har 
opnået siden 2018 for sin miljøindsats, der 
blandt andet omfatter en lang række tiltag 
for at spare på el og vand.

Regnskab med fire bundlinjer
For at konkretisere indsatsen yderligere 
har selskabet, der er 100 procent ejet af 
kommunen, men fungerer som lukket 
økonomisk kredsløb, etableret et offentligt 
regnskab med fire bundlinjer - økonomi, 
aktiviteter, social og bæredygtighed - som 
også skal samle de forskellige tiltag på 
mere strategisk vis. 

Eksempelvis har man gennem længe-
re tid arbejdet meget målrettet med sit 
forbrug af vand og elektricitet, men uden 

F N ' S  V E R D E N S M Å L
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Pappressen blev hurtigt tjent hjem,  
fordi pap nu kan sælges til en højere pris 
– samtidig med at der skal køres langt 
færre lastbilture, fordi det ikke længere 
er nødvendigt at få hentet pap hver uge.  
(Foto: CORO Co-lab Roskilde).

at have en egentlig, overordnet plan på 
området. 

Og netop ressourceforbruget er da også 
et centralt punkt i Roskilde Kongres- og 
Idrætscenters bæredygtighedsarbejde, 
hvor man hele tiden forsøger at skrue på 
diverse håndtag, så man gradvist bliver 
bedre og mere effektiv.

Regler spænder ben
Det gælder blandt andet på vandområdet, 
hvor man med udgangspunkt i en udfor-
dring stillet på CORO Co-lab Roskildes 
COCONF-event har etableret en forsøgs-
væg med et såkaldt Rockflow-anlæg, hvor 
regnvand fra taget på en af RKIC’s haller 
bliver ledt igennem en serie filtre, så det i 
princippet kunne bruges i huset til eksem-
pelvis toiletskyl eller gulvvask.

- Det fungerer aldeles glimrende, men 
vi må ikke bruge vandet, fordi vi er et hus 
med offentlig adgang. Så det er ret ærger-
ligt med tanke på, hvor meget vand, vi kan 
hente fra vores tagflader, men vi arbejder 
på sagen, siger direktør for Roskilde Kon-
gres- og Idrætscenter, René la Cour Sell.

Den problemstilling går på mange 
måder igen på en anden front, hvor RKIC 
gerne vil gøre sin drift grønnere. 

Pt. har RKIC således solceller på taget 
svarende til det årlige elforbrug i fire par-
celhuse, men faktisk er der plads til langt 
flere. Det spænder nogle andre regler bare 
ben for.

- Forbruget i fire parcelhuse er jo ikke det 
helt store, igen med tanke på, hvor mange 
kvadratmeter tag, vi har til rådighed. Men vi 
kan simpelthen ikke stille mere op, for hvis 
vi producerer mere el, end vi lige præcis 
gør nu, så bliver vi til et energiselskab, og 
det dur jo selvfølgelig ikke, forklarer René 
la Cour Sell.

Pap og harpiks
Også inde i hallerne gør man sig en masse 

overvejelser for at skære ned på ressour-
cerne. Eksempelvis fik man for et par år 
siden stillet sin egen pappresse op på la-
geret. Med den på plads kan de ansvarlige 
medarbejdere nu selv presse den megen 
pap, der følger med, når RKIC afvikler store 
events. 

Resultatet er dels langt færre lastbilture, 
fordi det ikke længere er nødvendigt at få 
hentet pap en gang ugentligt, og dels får 
man også en betydeligt bedre pris for det 
pressede pap end tidligere, hvilket gør, at 
pressen faktisk allerede har tjent sig selv 
hjem. Alt i alt plusser på to bundlinjer.

Med eller uden regnvand i spandene, så 
vil RKIC også gerne bruge mindre vand og 
færre kemikalier til at gøre rent, men ikke 
mindst efter afviklingen af håndboldkampe 
og -træning er det lidt en udfordring.

- Vi bruger en halv million kroner om året 
på at fjerne harpiks, som bolde og spillere 
efterlader på gulv, dørhåndtag og vægge. 
Det er jo rigtig, rigtig mange penge, plus 
mere vand, mere tid og flere skrappe ren-
gøringsmidler, der skal til for at få det væk, 
siger René la Cour Sell.

På baggrund af endnu en COCONF-ud-
fordring arbejder RKIC derfor med forskel-
lige metoder og tiltag til at få mindsket 
forekomsten af harpiks uden for banerne.

Indsats bliver afgørende i fremtiden
Endelig har Roskilde Kongres- og Idræts-
center også taget FN’s Verdensmål til sig 
og udpeget målene 8: Anstændige jobs og 
økonomisk vækst, 11: Bæredygtige byer og 
lokalsamfund og 12: Ansvarligt forbrug og 
produktion som de vigtigste.

- Men vi har faktisk arbejdet med alle 
målene. Mål 1 om fattigdom for eksempel, 
hvor man måske tænker »Hvad kan vi som 
kongrescenter gøre der?«. Fairtrade-kaffe 
eksempelvis - det er en lille bitte ting, men 
så går der nogle penge til nogle bønder, 
som vi ved, gør tingene ordentligt, fortæller 

René la Cour Sell.
De forskellige tiltag og certificeringer er 

også nødvendige på sigt for at tiltrække 
events, påpeger Stine Eisen, som er chef 
for bæredygtighed og egenproduktion i 
RKIC:

- Det bliver mere og mere udbredt, at 
virksomhederne stiller krav til leverandø-
rerne – ligesom vi gør til vores – og det 
kommer flere af vores kunder også til at 
gøre. Så der er det vigtigt, at vi er på for-
kant, og allerede nu er der nogle kunder, 
der ikke kommer, hvis man ikke har et 
certifikat som Green Key, siger hun. n            

LOKALT SAMARBEJDE OM AT OPFYLDE FN’S VERDENSMÅL
CORO Co-lab Roskilde er et lokalt 
organ støttet af Den Europæiske Fond 
for regionaludvikling. Her koordineres 
og inspireres til at opfylde FN’s Ver-
densmål. Bl.a. med en årlig konferen-
ce CONCONF.

Til COCONF21 blev ni ud af FN’s 17 

Verdensmål adresseret, 1.741 aktører 
deltog i forløbet og repræsenterede: 
241 virksomheder; 19 offentlige orga-
nisationer; 10 videninstitutioner, her-
iblandt 1.500 studerende. 235 unikke 
løsninger blev udviklet, og 14 løsnin-
ger indgik i dialog om samarbejdsmu-

ligheder og test.
Artiklen beskriver, hvordan Roskilde 

Kongres- og Idrætscenter arbejder med 
COCONF-udfordringer for at opfylde 
målene.

https://corolab.dk/wp/coconference/

F N ' S  V E R D E N S M Å LF N ' S  V E R D E N S M Å L
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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.

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

L A N D E T  R U N D T

FREDENSBORG: STRID OM NY KUNSTGRÆSBANE
Da Humlebæk Boldklub i 2020 fik en ny 
kunstgræsbane til fodbold, valgte kom-
munen efter råd fra en rådgiver sand i 
stedet for gummigranulat.

Men nu er fodboldklubben utilfreds 
med banen, skriver Frederiksborg Amts 
Avis. Den mener, der er sænkninger, at 
banen er hård når det fryser, den slider 
knopperne af støvlerne og giver bl.a. 
skader som hælsporer.

Rådgiveren Jens Wessberg siger, at 
plusser og minusser har været drøftet i 
en åben dialog med klubben, og der var 
flest plusser ved sand; ikke mindst miljø-
mæssigt og med hensyn til bæredygtig-

hed. Han peger også på, at sand kan fry-
se, men her kan man salte eller på anden 
måde præparere.

En anden rådgiver, Carsten Sigvert fra 
WSP, er i gang med et forskningsprojekt 
om kunstgræsbaner i Silkeborg i samar-
bejde med bl.a. DBU. 

Han mener ikke, at sandløsningen kan 
kaldes bæredygtig, fordi der er meget 
mere plastik i, da stråene sidder tættere:

- Det kunstgræs kan faktisk være vær-
re end granulat, når det kommer til på-
virkning af klima og miljø, siger han til 
avisen. n

FREDERIKSBERG: 
SAGSANLÆG MOD ENTREPRENØR
Renoveringen af Frederiksberg Svøm-
mehal ved København fører nu til en 
voldgiftssag. Frederiksberg Kommune 
har tidligere fyret entreprenøren Skou 
Gruppen – som tidligere har udtalt, at 
den ikke mener at firmaet har begået 
fejl. 

Kommunen skal have det resteren-
de arbejde i udbud og fortæller at flere 
virksomheder er interesseret:

- Derfor er det brandærgerligt, at vi 
står i en situation, hvor entreprenøren 

ikke har løftet opgaven. Den proces 
kører nu i Voldgiftsnævnet, hvor vi har 
anlagt sag og indgivet klageskrift, der 
grundigt dokumenterer de fejl, vi me-
ner, der er, og som samtidig rejser et 
større erstatningskrav mod Skou Grup-
pen A/S, siger borgmester Michael 
Vindfeldt til FrederiksbergLiv.

Voldgiftsnævnet ventes færdig med 
sagen i løbet af efteråret og den lang-
strakte renovering kan så være klar 
med i slutningen af næste år. n

Frederiksberg Svømmehal fra 1934 har fem kæmperelieffer af Vilhelm Lundstrøm 
– den seneste renovering har trukket ud. (Foto: Frederiksberg Svømmehal).

LANDET RUNDT
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DATO TEMA STEDs

Afventer dato Den teknologiske idrætsfacilitet  Teams

Afventer dato Fra facilitet til facilitator Teams

Afventer dato New Loop-pantsystem, engangsservice  Teams

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

26.- 28. september Idrættens Branchedage/ IDRÆT KULTUR FRITID Vejen Idrætscenter
  - Danmarks største Sports Facility Fair 
 (udstilling 27. september) 

4. oktober kl. 13.00 Den digitale Idrætsfacilitet Teams

24. oktober kl. 10.00 Webinar – affaldsbekendtgørelsen – 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 R
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- Nogle vil måske sige: Endnu en brancheorganisation. Vi er absolut en fagforening; det er vores hjørnesten. Men vi så en god mulig-
hed for at lave noget separat, sagde formand Henrik Høy-Caspersen om det ekstra ben: fusionen med DSI, som faldt på plads ugen 

før generalforsamlingen.

Coronaen forstyrrede 
– men styrkede også

HI står tydeligere og stærkere i idrætsbilledet og webinarer er kommet for at blive

Tekst & foto Erling Madsen

Coronaen har virkelig grebet forstyr-
rende ind i hele vores virke. Dét 
håber vi inderligt er ovre nu!

Sådan indledte HI’s formand 
Henrik Høy-Caspersen beretningen på 
generalforsamlingen tirsdag 3. maj i Royal 
Stage i Hillerød.

Det har betyder en masse aflyste arran-
gementer – men formanden hæftede sig 
ved, at der også var kommet gode ting ud 
af det:

HI står nu tydeligere og stærkere i idræts-
billedet; bl.a. fordi HI blev inviteret med til 
sektormøderne i Kulturministeriet. Der er 

også sat initiativer i gang med webinarer; 
noget som er fortsat efter coronaen og som 
optrappes:

- Der skal være kort fra idé til handling: 
Behovene skal vi se komme fra medlem-
merne. Og vi har lagt et aktivitetsprogram i 
år, der er heftigt!

Desuden er samarbejdet med andre 
blevet intensiveret. Det drejer sig bl.a. IFFD, 
Danske Svømmebade og Idrættens Analy-
seinstitut, IDAN.

Nordeuropas største
IDAN er eksempelvis med i Branchedagene 
til september, hvor HI’s Brancheudstillingen 
og Vejen Konferencen slås sammen for at få 

endnu flere deltagere til arrangementerne. 
Formanden nævnte, at det havde været 

en stor beslutning at flytte fra Vingstedcen-
tret efter 38 år, men behovet for mere plads 
og ikke mindst idrætsfaciliteter til at lave 
demonstrationer i, gjorde det nødvendigt.

- Det er nu Nordeuropas største event 
inden for området, sagde Henrik Høy-Ca-
spersen, og fortalte, at der også kommer 
udstillere og besøgende fra udlandet.

Green Sport Facility for fuld fart
Green Sport Facility kører med fuld fart og 
der er stigende interesse for at blive certifi-
ceret; ikke mindst efter der blev indført en 
kommuneordning, hvor alle en kommunes 
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anlæg tages med i en samlet aftale med 
rabat på prisen.

Ny brancheforening
HI og DSI fusionerede på en stiftende gene-
ralforsamling 27. april efter opfordring fra 
DSI. IKF – Idræt-Kultur-Fritid – er navnet på 
den nye brancheorganisation:

- Nogle vil måske sige: Endnu en bran-
cheorganisation. Vi er absolut en fagfor-
ening; det er vores hjørnesten. Men vi så 
en god mulighed for at lave noget separat, 
sagde formanden om det ekstra ben.

HI står for administration og økonomi og 
har tre repræsentanter i bestyrelsen: Hen-
rik Høy-Caspersen, næstformand Jørn Juul 
og Brian G. Larsen, og fra DSI kommer Otto 
Skak og Kjeld Venø.

Kommunikationen virker
Kommunikationen fik også et par ord med 
på vejen: HI’s blad får masser af ros og der 
mangler aldrig stof; ja faktisk kunne der 
snildt lægges flere sider på, fordi der sker 
så meget. 

Nyheder lanceres primært i nyhedsbre-

vene, som kommer mindst én gang om 
ugen og på sociale medier er der aktivitet 
på Facebook og LinkedIn; både med HI og 
Green Sport Facility.

Plads til forbedringer
Formanden kom også ind på fagforenings-
delen, og nævnte et problemområde, hvor 
medlemmer kommer i klemme:

- Vi ser specielt i selvejende haller, at 
bestyrelserne ikke helt er gearet til opga-
ven. Der er plads til forbedring – der er et 
udviklingspotentiale …

Bestyrelsen kan konstaterede, at med-
lemstallet på cirka 400 stille falder:

- De ældre holder op, og de yngre får vi 
ikke med. Unge kan være medlemmer af 
gule fagforeninger eller være akademikere, 
som er med i DJØF. 

Men netop kombinationen af at være 
fagforening og brancheforening giver et 
helt unikt netværk, som er noget af dét, der 
skal slås på.

Derfor vil næstformand Jørn Juul foku-
sere på at rekruttere nye medlemmer. n

HVORDAN FÅR FLERE 
LYST TIL AT DELTAGE?
Debat om hvad der kan gøres for at få 
flere end 20-30 til at deltage i general-
forsamlingen

Hvordan får flere lyst til at deltage i 
generalforsamlingen?
Dét spørgsmål tog Leif Andersen op 
i en kommentar til beretningen: Der 
var 22 deltagere i år og 26 sidste år og 
han kunne erindre, at der havde været 
endnu flere tidligere, hvor den lå i for-
bindelse med Brancheudstillingen.

Han foreslog derfor at de to ting 
lægges sammen – og flyttes til foråret, 
hvor medlemmerne har bedre tid efter 
om efteråret.

Formand Henrik Høy-Caspersen 
redegjorde for, at Brancheudstillingen 
var flytte til september efter ønske fra 
udstillerne og at det også handlede 
om, at med flere samarbejdspartnere 
er der flere hensyn at tage.

Ydermere var det aftalt med Idræts-
mødet i Aalborg, som ligger i juni, at 
der er en vis afstand i kalenderen. For-
manden understregede, at bestyrelsen 
og forretningsudvalget havde haft en 
grundig drøftelse inden beslutningen 
blev taget.

Bestyrelsesmedlem Claus Larsen 
lovede, at der ville blive kigget på det 
igen. Og et andet bestyrelsesmedlem, 
Morten Ahlefeldt-Hansen pegede på, 
at en løsning for at få flere deltagere 
måske er at skifte mellem øst- og vest 
-Danmark som sted for generalforsam-
lingen.

Det fik Karl-Åge Søltoft til at bemær-
ke, at en placering midt i Danmark 
hvert år vil have en god signalværdi.

Allan Christensen foreslog, at der 
kunne suppleres med indlæg fra ek-
sempelvis en fremtidsforsker, så der 
var mere at komme efter for medlem-
merne.

Der kom også flere bemærkninger 
om, at tendensen generelt i foreninger 
er, at der kommer færre og færre til 
generalforsamlingerne.

Formanden lovede at forretningsud-
valget ville tage emnet op på det efter-
følgende forretningsudvalgsmøde.

- Vi vil fortsætte den nuværende 
model nogle år endnu. Vi har drøftet 
at supplere en generalforsamlingsdag 
med nogle faglige indspark, så der er 
lidt mere at køre efter, så dét ser vi på 
som en mulighed, sagde formanden 
efter generalforsamlingen.
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- Verden ændrer sig 
hurtigere end jeres idræts-
faciliteter! siger fremtids-
forskeren Bugge Holm 
Hansen. Men han mener 
ikke, det gør facilitetens 
ledere arbejdsløse 
– tværtimod: 
- Facilitetslederens
 opgave i fremtiden vil 
være at forholde sig til 
fremtiden og at skabe en 
tættere relation til 
brugerne. I har brug for 
at vide, hvordan jeres 
brugere har det for at 
kunne servicere dem.

Idrætten bliver kampområdet
Og der stilles nye krav til idrætsfaciliteterne i et kæmpe opbrud, hvor rigtig meget er i spil 

og HI kan være faciliteternes talerør

Tekst & foto Erling Madsen

Det store kampområde de kommen-
de 5-10-15 år er idrætten! Der er et 
opbrud i øjeblikket!

Dét slog fremtidsforsker Bugge 
Holm Hansen fra Instituttet for Fremtids-
forskning fast i den første sætning, da han 
mandag 2. maj lagde op til debat på det 
årlige seminar for HI’s bestyrelse, FU og 
medarbejdere.

Der er p.t. et frafald af frivillige, der vil 
komme yderligere politisk fokus på sund-
hed, vi vil se nye foreninger med nye tilbud, 
forbrugerne vil stille andre krav og uorgani-
seret idræt vil blive yderligere styrket.

Der er i det hele taget så mange ting i 
gang i alle mulige retninger, at fremtidsfor-
skeren kunne konkludere:

- Verden ændrer sig hurtigere end jeres 
idrætsfaciliteter! 

Men han mener ikke, det gør facilitetens 
ledere arbejdsløse – tværtimod:

- Facilitetslederens opgave i fremtiden 
vil være at forholde sig til fremtiden og at 
skabe en tættere relation til brugerne. I har 
brug for at vide, hvordan jeres brugere har 
det for at kunne servicere dem. 

Og for at kunne se ind i fremtiden og for 
at kunne tilpasse tilbuddene til brugernes 
ønsker, så handler det om at samle data 
ind på en måde, der kan bruges.

Brug for HI som talerør
Bugge Holm Hansen mener også, at der er 
brug for HI, som brancheorganisation net-
op fordi der vil komme så mange skift:

- Facilitetsbranchen har ikke været synlig 
i debatten. Der er et kæmpe rum i øjeblik-
ket for at være med til at sætte rammerne 
for idrætsbilledet. 

Sundhed i en ny betydning
Bugge Holm Hansens indlæg kom mandag, 
hvor kulturminister Ane Halsbo-Jørgensen 
fredagen forinden havde lanceret sig udspil 

med at gøre noget for idrætsforeningerne. 
Et udspil han fandt interessant, fordi netop 
kultur- og idrætsverdenen var kørt ud på et 
sidespor under corona.

Han fortalte at kulturministeren fra Dan-
marks Statistik har hentet tal, der viser, at 
seks procent af de frivillige er forsvundet 
under corona – og han mener kun det er 
første bølge, vi har set.

Det er med til at presse foreningerne – og 
hér kan idrætsfaciliteterne hjælpe ved at 
overtage nogle af de funktioner, som ikke 
er direkte idrætsaktive; eksempelvis bog-
føring.

Bugge Holm Hansen peger på, at der 
er sket et paradigmeskift: Nu tales der om 
fysisk, mental og social sundhed. Og denne 
nye definition gør, at der skal ses på tilbud-
dene med nye øjne.

- Der bliver flere ældre, flere singler (36 % 
af de danske husstande er singler) og flere 
flytter til storbyerne. Dét stiller nye krav til 
foreninger og faciliteter. 
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Han tilføjede, at de kommunale tilskud 
i dag er bygget op, så de favoriserer for-
eninger med mange unge: 

- De næste fire-fem år vil vi se en omfor-
deling af tilskud. Der vil komme nye for-
eninger og nye tilbud, spåede han.

At der i Danmark er 58 % kvinder og      
55 % mænd, der dyrker idræt – og på ver-
densplan er 62 % af løbere kvinder – vil 
også betyde, at der skal ændres fra i dag, 
hvor rigtig meget er baseret på mænds 
behov.

Samtidig fokuserer flere og flere forbru-
gere på bæredygtighed, så dét element 
skal idrætsfaciliteterne også tage med 
ind. Hér hjælper ikke mindst Green Sport 
Facility.

Nye faciliteter, nye aktører
E-sport er i kraftig vækst og behøver fa-
ciliteter. Hér kan idrætsfaciliteterne også 
byde ind. 

Bugge Holm Hansen pointerede, at det 
også handler om at idrætsfaciliteterne skal 
se længere ud end i lokalområdet:

De store mærkevareproducenter er 

ved at få øjnene op for værdien i at stå for 
aktiviteter til idrætsaktive – og de vil stå på 
spring. De kender værdien af at have direk-
te kontakt med brugerne og vil yderligere 
også have et økonomisk incitament: han 
nævnte at en skoproducent tjener 11 % 
ved at sælge et par sko i en butik, men 28 
%, hvis den sælges direkte til forbrugeren.

Forbrugerne er kræsne
Bugge Holm Hansen lancerede et nyt be-
greb: - »Den flydende forbruger« forventer 
indhold, der er tilpasset dem. Forbrugerne 
er blevet kræsne. De forventer noget fra 
idrætsfaciliteterne.

Vi ser også i dag en tendens i retning af, 
at forbrugerne vil have individuel træning, 
ligesom forældre i stigende grad vil have 
indflydelse på træner, holdleder og det 
sociale for deres børn.

Dét stiller også nye krav til foreninger og 
faciliteter.

Den virtuelle og fysiske 
verden smelter sammen
Og så så vi under corona, at mange fandt på 

at udbyde tilbud via elektroniske medier. 
Dén tendens vil helt sikkert blive for-

stærket og vil kræve, at idrætsfaciliteter 
også hér er med og har nogle tilbud, som 
kan handle om aktiviteter, tilmelding 
m.m.m.m: 

- Den virtuelle og den fysiske verden 
smelter sammen, lød fremtidsforskerens 
spådom.

Bugge Holm Hansen siger efterfølgende 
til HI’s blad, at fremtidens faciliterer også 
bør kigge på at støtte brugernes outreach; 
dvs. hvordan de er i kontakt med facilite-
ten: 

- Vi tror vi om nogle år vi se at man tillige 
har et podcast og et lille videostudie som 
alle foreningerne kan bruge, forudser han.

Instituttet for fremtidsforskning har i 
marts lanceret en vejledning i, hvordan de 
frivillige – som er under pres – kan styrke 
deres færdigheder i fremtiden. 

Titlen er »10 fremtids-hacks for frivillige« 
med undertitlen: »En ny manual for frem-
tidsfærdigheder«.

https://cifs.dk/da/fremtids-manual n

BRUG FOR NYTÆNKNING
Der ligger en kæmpe bold, som idræts-
faciliteterne kan nappe

Tekst og foto Erling Madsen

Bugge Holm Hansens fremtidsscenarie – 
som jo rummer masser af delelementer 
- vil i den grad påvirke idrætsbilledet i 
Danmark. Både foreninger, uorganiseret 
idræt og faciliteterne.

Derfor opsummerede Henrik H. 
Brandt fra IdrætsPlatformen Danmark 
efterfølgende:
•  Folkeoplysningsloven skal gentænkes
•  Måske skal foreningerne udvikles til et 

større, lokalt fællesskab
•  Kan vi fortsat basere os på frivillige?
•  Skal idræts- og organisationsbilledet 

fortsat se ud, som det gør?
•  Vi laver i dag tilbud til dem der er gode 

– men hvad med alle de andre?
- Nogle må tage sig af det. det kan 

være idrætsfaciliteterne: Der er nogle, 
der må tage bolden – og der ligger en 
kæmpebold! I kan levere varen til dem, 
der har brug for det, bemærkede Henrik 
H. Brandt.

Michael Simonsen bemærkede, at der 
er ledig plads, som godt kan udnyttes 
– så det handler om at faciliteterne tæn-

ker anderledes og er proaktive fremfor 
at vente på, at foreningerne fylder akti-
viteter i faciliteterne.

Henrik H. Brandt bemærkede også, at 
der er uddannet en masse mennesker 
til sportsmanagement og som trænere, 
men der er ikke job nok til dem.  Derfor 
kan en løsning være, at idrætsfacilite-
terne bruger kræfter på at sætte sig ind i 

brugerens behov, så de kan skrue tilbud 
sammen. Det handler i høj grad om at 
forstå markedsudbud og efterspørgsel.

Ved at finde på nye udbud, vil der 
også være behov for at have nye kom-
petencer: Det kan føre til, at nogle af 
de mange uddannede kan stykke et 
fuldtidsjob sammen ved at arbejde flere 
steder.
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- De generelle tilbagemeldinger vi får fra arrangørerne er, at de er meget imponerede over vores faciliteter: både til sport og alle  
de andre ting, der kræves i forbindelse med et stort sportsarrangement: Tilskuerforhold, catering, VIP-lokaler, omklædning,  

udstillingsmuligheder, parkering etc., siger Carsten Larsen., som hér viser HI rundt. (Foto: Erling Madsen).

Royal Stage: 
Danmarks nyeste arena

Men det holdt hårdt nå frem til indvielsen 
– og så corona-lukkede landet kort efter

Af Erling Madsen

At komme rundt og se andre 
idrætsfaciliteter er et grundprincip 
i HI – og derfor blev årets general-
forsamling og seminar lagt i Royal 

Stage i Hillerød: Danmarks nyeste arena.
Og en arena, som havde en hård start 

inden den kunne folde sig ud som den 
smukke svane.

Idéen om at udvide hallerne, der startede 
med Frederiksborg-hallen i 1967 og siden 
blev fulgt op med mange knopskydninger, 
fik mange bump på vejen:

Det første udbud blev annulleret, da 

budene var alt for høje. Så gik det bedre i 
næste udbud – men da kælderen til den 
8.800 m2 arena var gravet ud, blev en 
grundvandsåre ramt: Det hele blev omdan-
net til et svømmebassin.

Og at hælde grundvand tilbage i en å 
kræver miljøgodkendelser, filtre, langsom 
tilbageførsel så der ikke sker oversvømmel-
ser – og 17 millioner kroner!

Det forsinkede byggeriet otte måneder – 
og med en test af fire arrangementer i no-
vember-december 2019 kunne Nordsjæl-
land største arena indvies 6. januar 2020; et 
byggeri til 177 millioner kroner.

Der var fuld fart på arrangementer i et 

højt tempo, da corona lukkede Danmark to 
måneder senere.

Så var der meget, meget stille i de mange 
kvadratmeter …

Stor fleksibilitet
Men direktør Carsten Larsen gav ikke op, og 
han har under corona-tiden arbejdet med 
nye koncertformer, sport etc. Og så har den 
nye arena vist sin værdi det seneste år:
•  Damelandsholdet i håndbold har spillet 

to landskampe
•  Herrelandsholdet i håndbold har spillet to 

landskampe
•  Gulvet blev omdannet til en polobane, 
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Stemmesedlen kom i brug – og et markant 
flertal vedtog, at seniorer ikke længere 
har stemmeret på generalforsamlingen.

Seniorer uden 
stemmeret

Forslaget, som blev trukket sidste år, 
blev genfremsat og vedtaget

Af Erling Madsen

Fremover får seniormedlemmer ikke stemmeret 
på generalforsamlingen.

Det vedtog generalforsamlingen med 18 ud af 
22 stemmer – hvor 15 var nødvendige for denne 

vedtægtsændring.
Inden afstemningen var der en debat om det rimeli-

ge i forslaget, som er en genfremsættelse af et forslag 
fra bestyrelsen sidste år. Et forslag, som Seniorudvalget 
støttede.

Dengang trak bestyrelsen det, fordi der blev rejst tvivl 
om det ville kunne få skattemæssige konsekvenser, så 
seniormedlemmer ikke kunne trække kontingentet fra 
i skat:

- Vi har undersøgt det, og man kan ikke fradrage kon-
tingentet, når man ikke er aktiv, forklarede formanden 
om grunden til at det blev genfremsat.

Bestyrelsen mener, at det i mange foreninger er 
normalt, at de, der ikke betaler fuldt kontingent, heller 
ikke har stemmeret. Og den understregede, at senior-
medlemmer fortsat har taleret.

Med et stigende antal seniorer lå der også i forslaget, 
at det handler om at undgå en situation, hvor ikke-er-
hvervsaktive medlemmer bestemmer.

For som bestyrelsesmedlem Claus Larsen sagde:
- Seniorudvalget han »rotte sig sammen« - men vi har 

ikke indflydelse på, hvad der sker i Seniorudvalget.
Derfor fandt han det fair, at Seniorudvalget heller 

ikke skal »styre« HI.

Seniorudvalget støtter
Leif Andersen brød sig ikke om forslaget, da han me-
ner alle bør have ret til at stemme, og han frygtede, at 
det vil føre til, at nogle vil melde sig ud og opfordrede 
bestyrelsen til at trække forslaget, som han også fandt 
udemokratisk.

Formanden for Seniorudvalget, John Sørensen, 
konstaterede at udvalget fortsat støtter forslaget:

- Vi bakker op om det: Vi vil ikke sidde og være den 
afgørende faktor, slog han fast.

Godkendt og genvalg
Regnskabet blev godkendt. Revisionsfirmaet 
RI blev genvalgt som revisor, og Brian G. Lar-
sen er genvalgt til forretningsudvalget for de 
næste to år.                           n

Facts om Royal Stage
•  Areal indendørs: 17.500 m2  

– arenaen udgør de 8.800 m2
•  Areal udendørs: 80.000 m2 bl.a. med mulighed for fodbold, pe-

tanque, tennis, styrketræning, bueskydning, beachvolley og street-
basket

•  Op til 4.000 stående gæster i arenaen med et gulvareal på 2.300 m2

• Op til 3.000 siddende gæster i arenaen
• 9 Skybokse til VIP-gæster i arenaen
•  12 meter til loftet med rig, så eksempelvis scenen kan flyttes rundt 

i arenaen
•  4 storskærme i kuben i midten af arenaen: præsenter spillere eller  

produkter eller send live 
•  TV-forhold i topklasse; både for  

TV-stationer eller hvis konferencen skal streames. Bl.a. er der 1 GB  
fiberforbindelse

•  1 stor elevator som kan klare en vægt på 6,3 ton
•  Bæredygtighed bl.a. i forbindelse med isolering, varmegenvinding 

og solceller på tagene
•  Lyset kan indstilles til et hav af farver så det kan bruges som effekt-

belysning
•  11 mødelokaler
• 13 grupperum
•  3 sports- og mødehaller
•   1 sportsvandrehjem med 10 værelser og i alt 40 senge.
• 135 partnere
•  Frederiksborg-Centret skiftede ved indvielsen af arenaen navn til 

Royal Stage, som både er navnet på arenaen og hele huset.
Royal Stage kommer af navnepartneren Royal Unibrew og dét, at 
Hillerød er en kongelig scene med Frederiksborg Slot og national-
parken Kongernes Nordsjælland.

hvor der er spillet en landskamp til hest
•  I maj blev der stillet mobile padelbaner op til Danmarks første internatio-

nale padelturnering på World Padel Tour med verdens 124 bedste spillere
•  9.-12 juni kom Victor Denmark Masters, der er en stor, international bad-

mintonturnering, som skal udvikles og vokse over de kommende år.
- Det viser, hvor fleksibelt huset er. Og de generelle tilbagemeldinger vi 

får fra arrangørerne er, at de er meget imponerede over vores faciliteter: 
både til sport og alle de andre ting, der kræves i forbindelse med et stort 
sportsarrangement: Tilskuerforhold, catering, VIP-lokaler, omklædning, 
udstillingsmuligheder, parkering etc., siger Carsten Larsen.

De store arrangementer mangler
Samtidig arbejdes fortsat med masser af koncerter og teaterforestillinger. 
Men én ting, er det på grund af corona ikke lykkedes med:

- Vi har ikke fået de store konferencer og firmaarrangementer, som vi 
havde regnet med. Vi har som det eneste sted i Nordsjælland plads til 
2.000 spisende gæster – endda med mulighed for at spise et sted og holde 
møde et andet sted, siger Carsten Larsen.

Men heller her hér har han givet op. Der er ansat flere medarbejdere til at 
styrke den kommercielle del, og der er p.t. 38 fastansatte i Royal Stage, som 
årligt besøges af omkring 1,1 million gæster til idræt, musik, teater, konfe-
rencer, udstillinger og erhvervsarrangementer m.m.                           n

G E N E R A L F O R S A M L I N G
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DANMARK: KLATREHALLER NYESTE IDRÆTSFACILITET

Fitnesscentrene ser ud til at have tabt 
mange medlemmer under corona. 
Men den danske fitness-klatrekæde 
Boulders.dk melder om stor interesse 
og vil de kommende tre år udvide med 
15 klatrehaller landet over.

Den første kommer til sommer og 
bliver landets største klatrehal, pla-
ceret oven på Frihedens Butikscenter 
i Hvidovre vest for København.

Siden 2010 har kæden åbnet klatre-
haller i København, Odense og Århus.

I en pressemeddelelse fra kæ-
den siger Knud Ryom, der forsker i 
idrætspsykologi på Aarhus Universi-
tet:

– Der er sket et skift i tiden, og krop-
pen skal ikke længere blot have en 
stærk ydre fremtoning. Den skal også 
være funktionel og indfri behovet for 
at blive dygtigere. Det sker i høj grad 
gennem interaktion med andre på 
klatrevæggen, hvor fælles problem-

løsning på tekniske udfordringer mo-
tiverer klatrerne og ryster dem sam-
men.

Bouldes.dk oplyser, at medlemstal-

let i de danske klatreklubber ifølge DIF 
er vokset med 68 %; fra 5.566 med-
lemmer i 2012 til 9.362 medlemmer i 
2021.                                                                          n

Klatrevæggene giver større udfordringer end traditionel fitness, mener kæden 
Boulders.dk, som vil bygge 15 nye klatrehaller, så tallet når op på 18 landet rundt. 

(Pressefoto).
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GRIBSKOV: PLADSMANGEL KAN 
LØSES VED TIDLIGERE ÅBNING
Gribskov Svømmehal, som åbnede i 
Nordsjælland i februar 2013, er for lille. 
Både Helsinge Svømmeklub og morgen-
svømmerne peger i artikler i Ugeposten 
på, at noget må gøres.

Svømmeklubben mener, at løsningen 
er, at der bygges en sportssvømmehal 
som supplement.

En af de uorganiserede, men trofaste 
morgensvømmere, er Søren Qvist, som 
peger på en hurtig løsning; nemlig en 
tidligere åbning:

- Formålet skulle være at flytte mor-
gensvømmere fra den travleste periode 
efter kl. 6, hvor sportssvømmerne træ-
ner, til kl. 5.30. Samtidig vil det åbne for 
en række nye svømmere, nemlig dem, 
der af hensyn til arbejde ikke kunne få 
tid til at svømme efter kl. 6, siger Søren 
Qvist til Ugeposten.

Dén løsning kigger Gribskov Kommu-
ne og Kemp & Lauritzen, som står for 
driften, nu på.                                                       n

Badeassistent Søren Hansen i Gribskov Svømmehal kort 
før åbningen i 2013. (Foto: Erling Madsen).

Danmark: Danskerne vilde med outdoor-aktiviteter
Tallene taler deres tydelige sprog: »Naturen er danskernes 
foretrukne arena, når de skal dyrke sport og motion. I 2020 
svarer hele 74 pct. af de voksne danskere, at de dyrker deres 
aktiviteter i naturen«, fortæller Idrættens Analyseinstitut, 
IDAN.

Og i notatet »Danskernes brug af faciliteter og steder til 
idræt« fremgår, at det er en stigning på 44 % i forhold til 2016.

Nu følger Dansk Kyst & Naturturisme, OnTrail og DIF op 
med et inspirationskatalog, hvor det anbefales, at offentlige, 
frivillige og private aktører arbejder sammen om driften af 
outdoorfaciliteter.

På den ene side er interessen godt for folkesundheden og 
turismen – men det giver også et øget pres på natur og facili-
teter. Og hvem skal sørge for vedligehold?:

»Problemet er, at mange outdoor-faciliteter anlægges med 
finansiel støtte fra fonde, men fondene giver generelt ikke 
penge til driften. Driftsudgifterne er således ofte en barriere, 

og vi ser i disse år mange fondsfinansierede outdoorfacilite-
ter, der gradvist forfalder, gror til eller helt forsvinder«, står 
der i inspirationskataloget.

Det giver derfor eksempler på driftsmodeller til inspirati-
on. Noget af hurdlen er, at eksempelvis mountainbikespor 
anlægges af foreninger, men der er kommercielle aktører 
som tjener penge på at de bruges uden at medvirke til ved-
ligehold. Også derfor er det nødvendigt med et samarbejde 
mellem alle aktører, mener de tre bag kataloget.

Inspirationskataloget: 
https://www.kystognaturturisme.dk/dansk-kyst-og-natur-

turisme/nyheder/nyt-katalog-inspirerer-til-driften-af-outdo-
or-faciliteter

»Danskernes brug af faciliteter og steder til idræt«: 
https://www.idan.dk/media/10790906/Danskernes-brug-af- 

faciliteter-og-steder-til-idraet_notat-3.pdf         n

L A N D E T  R U N D TL A N D E T  R U N D T

EGEDAL: SÅ KOMMER 
DEN NYE SKYDEBANE
Kommunen skal bruge pladsen, som 
Ølstykke Skytteforening har haft ba-
ner på under Toftehøjskolen – men 
hvor den så skulle rykke hen, har 
været diskuteret de seneste år.

Nu er der fundet en løsning: Ege-
dal Kommune betaler fire millioner 
kroner for at opføre et hus på 375 
m2 med 12 styk 15 meter baner til 
foreningens 120 medlemmer. Ib G. 
Jensens Erhvervsbyg A/S skal være 
færdig med råhuset med udgangen 
af i år, og foreningen skal så selv ind-
rette det med økonomisk støtte fra 
Skydebaneforeningen Danmark.

Placeringen er i Ølstykke Idræts-
område, og det passer formanden 
David Buchholdt godt:

- Når vi nu skulle finde en genpla-
cering, har det været et stort ønske 
for os at få lokaler over jorden, så 
vores forening kan blive mere synlig 
i lokalområdet, siger han i en presse-
meddelelse.                                                               n

https://www.kystognaturturisme.dk/dansk-kyst-og-naturturisme/nyheder/nyt-katalog-inspirerer-til-driften-af-outdoor-faciliteter 
https://www.kystognaturturisme.dk/dansk-kyst-og-naturturisme/nyheder/nyt-katalog-inspirerer-til-driften-af-outdoor-faciliteter 
https://www.kystognaturturisme.dk/dansk-kyst-og-naturturisme/nyheder/nyt-katalog-inspirerer-til-driften-af-outdoor-faciliteter 
https://www.idan.dk/media/10790906/Danskernes-brug-af-
faciliteter-og-steder-til-idraet_notat-3.pdf  
https://www.idan.dk/media/10790906/Danskernes-brug-af-
faciliteter-og-steder-til-idraet_notat-3.pdf  
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HI foreslår en pulje fra tipsmidlerne, som øremærkes faciliteterne, så de kan sætte aktiviteter i gang: 
»Vi tror på at jo flere uorganiserede deltagere, vi som facilitet kan tiltrække, jo mere vil det smitte positivt af på de lokale foreninger 

i de enkelte anlæg.«. (Arkivfoto: Erling Madsen)

HI: Sæt tipsmidler af til faciliteterne
Så kan der skabes endnu flere aktiviteter, der trækker uorganiserede til 

og gavner foreningerne og folkesundheden 

Af Henrik Høy-Caspersen
Formand for HI

I starten af marts blev vi præsenteret for 
»Den Nationale Sundhedsprofil 2021«: 
en afdækning af danskernes helbreds- 
og sundhedsstatus. 
Det var mildt sagt ikke opløftende læs-

ning, og essensen er, at danskerne over en 
bred kam er for overvægtige, for stressede 
og for passive. Dertil kommer en række 
øvrige faktorer, som påvirker den generelle 
sundhed negativt.

Hvorfor mangler idrætten?
I maj måned lancerede regeringen en ny 
sundhedsreform. En reform, der peger på 
forandringer i sundhedsvæsenet, som vi 
kender det i dag. 

Det er givet, at der i sundhedsvæsenet, 
som det ser ud i dag, er behov for foran-
dringer og tilpasninger, men når man nu er 
i gang, kan det undre at man ikke tænker 
bare lidt alternativt, og tænker langt mere 

ind i forebyggelse., f.eks. gennem bevægel-
se og idrætsaktivitet.

Alt i alt må det konkluderes, at vi står 
med en kæmpe sundhedsudfordring i Dan-
mark, og det må konkluderes, at det fortsat 
går den forkerte vej. 

Corona-pandemien gjorde endvidere 
sit til, at vi på sundhedsområdet blev slået 
yderligere tilbage på spillepladen.

Idrætsfaciliteterne har 
nogle billige tilbud
For os er det helt evident, at vi med idræts-
faciliteterne står med muligheden for at 
etablere nogen ganske billige tilbud, der 
vil kunne understøtte en sundhedsindsats 
betydeligt. 

Dels i forhold til en forebyggende indsats 
og dels i forhold til en indsats, der enten 
understøtter en igangværende behandling 
eller som står i forlængelse af et afsluttende 
forløb. 

Kort sagt, kapacitet og vilje er til stede, 
og både faciliteter og foreninger, vil kunne 

spille en meget større rolle end tilfældet er 
i dag.

I princippet er der intet i vejen for bare at 
gå i gang, eller er der…?

Faggrænser og kulturer skal ændres
Desværre ser vi fortsat, at dét, at etablere 
samarbejder på tværs af de kommunale 
sektorer og afdelinger, er svært. Der skal 
nedbrydes uhensigtsmæssige kulturer og 
traditioner, lige som en uhensigtsmæssig 
fastholdelse af faggrænser ofte står i vejen 
for at vi virkelig kan rykke på sundheds-
dagsordenen.

Ligeledes er der ikke nogen økonomiske 
incitamenter for den enkelte idrætsfacilitet 
til at gå i gang med opgaven. 

Der er ikke i dag en landsdækkende og 
lovfæstet mulighed for et idrætsanlæg kan 
opnå tilskud til arbejdet med at etablere 
f.eks. sundhedsfremmende eller forebyg-
gende aktiviteter. 

Bevares, der findes projekt- og puljemid-
ler af forskellig art, men disse er som oftest 

S U N D H E D
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dedikeret den kommunale sundhedsafde-
ling, patientforeningerne eller hovedfor-
bundene.

 
Brug for et paradigmeskift
I vores optik skal der et paradigmeskift 
til, og man bør i langt højere grad i dag se 
idrætsfaciliteterne som en helt naturlig brik 
i sundhedsarbejdet. 

Det folkeoplysende segment tilgode-
ses i dag med tilskud, der er forankret i 
organisationsformen, og desværre ikke i 
aktiviteten. 

Vi skal naturligvis værne om de frivillige 
foreninger, og som facilitet gøre, hvad vi 
kan for at understøtte hele dette segment. 

Vi må bare ikke være blinde for at folks 
idrætsvaner er under kraftigt forandring, et 
fænomen der i øvrigt blev kraftigt boostet 
af corona, som givet vil trække skygger 
over foreningslivet i mange år fremover, 
idet særligt det, at rekruttere ledere her, er 
blevet sværere og sværere.

Politikerne bør vågne
På den baggrund mener vi, at både Fol-
ketinget og kommunerne bør indse at de 
ændrede vaner og behov nu kalder på 
forandringer, sådan at idrætsfaciliteterne i 
højere grad anerkendes som en vigtig brik, 
der kan tilføre betydelig offentlig værdi til 
lokalsamfundet – også i form af sundhed 
og forebyggelse til glæde og gavn for bor-
gerne og i bestræbelserne på at forbedre 
sundhedsprofilen.

Tipsmidlerne skal fordeles anderledes
Vi har fuld forståelse for at DIF, DGI og 
Dansk Firmaidræt i dag værner om udlod-
ningsmidlerne og om den måde de i dag i 
dag fordeles på. 

Men også her bør man indse, at de for-
andrede vaner kalder på en forandring dels 
i de økonomiske incitamentsstrukturer, 
men også i forhold til, hvem, der har hvilke 
roller.

Konkret er vores bud, at der afsættes 
midler til aktiviteter i danske idrætsfacili-
teter. 

En pulje, der kan søges af det enkelte 
anlæg og som skal understøtte initiering 
og igangsættelse af sundhedsfremmende 
aktiviteter i det enkelte idrætsanlæg. 

Herunder at der afsættes midler til at 
indsatsen understøttes. Som det er her og 
nu, er betingelsen for opnåelsen af tilskud, 
at man er medlem af en folkeoplysende 
forening. En ordning, som for alt i verden 
skal bevares. 

Blot er det ikke tilstrækkeligt, og der er 
behov for supplementer, der understøtter 
behovene affødt af befolkningens ændre-
de vaner.

Vi tror på at jo flere uorganiserede del-
tagere, vi som facilitet kan tiltrække, jo 
mere vil det smitte positivt af på de lokale 
foreninger i de enkelte anlæg. n

Af Erling Madsen

Danske Regioners formand Anders 
Kühnau mener ikke, at idrætsfor-
eningerne alene er vejen til at få 
gjort danskerne sundere.

Og dermed falder hans vurdering i tråd 
med dét, som HI’s formand Henrik Høy-Ca-
spersen foreslår i artiklen her på siderne.

I et stort interview i Morgenavisen Jyl-
lands-Posten 27. marts fortæller den nyvalgte 
formand for Danske Regioner om sit syn på 
organisationens rolle i forhold til danskernes 
dalende sundhed.

Overskriften er: »Regionerne bruger 125 
mia. kr. om året på sundhed, men danskerne 
har aldrig været mere usunde. Hvad er der 
galt?«

Folkesundheden glemt
Han mener bl.a. at regionerne - som står for 
landets sygehuse - har haft for stor fokus på 
specialiseret behandling og supersygehuse 
fremfor folkesundhed:

- Man kan godt sige, at vi har satset for lidt 
på folkesundheden, og forebyggelsen skal vi 
have meget mere fokus på i fremtiden, siger 
han i interviewet.

Anders Kühnau mener også, at politikerne 
skal gøre det lettere for folk at leve sundt; bl.a. 
ved at gøre det nemmere at træffe det sunde 
valg ved kølemontren i supermarkedet.

Bøvlet med idrætsforeningerne
Og Anders Kühnau fortsætter:

- På samme måde skal vi gøre det lettere 
for folk at røre sig - f.eks. med træningsred-
skaber i parker. I dag er det ofte lidt for bøvlet 
at komme afsted, hvis man først skal melde 
sig ind i en forening, booke en tid i hallen og 
finde tre andre at spille badminton med. Jeg 
har ikke alle svarene på, hvordan man gør 
det praktisk, men jeg er sikker på. at der er et 
potentiale. Folk vil gerne leve sundere, og vi 
skal sikre rammerne, så det bliver lettere. 

HI’s blad har forgæves forsøgt at få en 
uddybende kommentar fra Anders Kühnau.

 n

Danske Regioner mener idrætsforeningerne 
står i vejen for danskernes sundhed

Og den nye formand Anders Kühnau mener, at trods 125 milliarder kroner om året 
til sundhedsvæsenet, er folkesundheden blevet glemt

- I dag er det ofte lidt for bøvlet at komme 
afsted, hvis man først skal melde sig ind i en 
forening, booke en tid i hallen og finde tre an-
dre at spille badminton med. Jeg har ikke alle 
svarene på, hvordan man gør det praktisk, 
men jeg er sikker på, at der er et potentiale. 
(Foto: Steen Brogaard/Danske Regioner)

S U N D H E DS U N D H E D



For fritidsfaciliteter som idrætscentre, cam-
pingpladser o.l. udgør energiforbruget til vand 
(f.eks. til gulvvarme, svømmehaller, brusere og 
andet forbrugsvand) en stor del af omkostnin-
gerne. ”De stigende energipriser betyder, at 
der er fokus på energibesparende indsatser”, 
udtaler Claus Hartmann Enemark Nielsen, Mar-
kedsansvarlig, Infrastruktur & Trade, VVS, i Solar. 
”Herudover har kommunerne forpligtet sig til at 
reducere deres klimaaftryk, og der er et ønske 
om at gøre faciliteterne mere bæredygtige. Et 
ofte overset men let tilgængeligt område er de 
cirkulationspumper, der gemmer sig i kældre og 
teknikrum, og som er en vital del af styring og 
fordeling af det anvendte vand.” En ineffektiv 
cirkulationspumpe kan have stor betydning i 
det samlede energiregnskab og for driftssikker-
heden, da et nedbrud af en pumpe kan betyde, 
at hele anlægget går ned, og faciliteterne må 
lukkes, til pumpen er udskiftet. Ved at fokusere 
på energioptimering og udskifte de gamle pum-
per i tide kan man opnå større effektivitet, hø-
jere driftssikkerhed, mindre vandforbrug og en 
økonomisk besparelse.

var der en besparelse på ca. 26.000 kr. om året 
med en tilbagebetalingstid på ca. 5 år. Et me-
get karakteristisk eksempel fra et større idræts-
center, hvor de typisk vælger topklasse-pumper 
med mulighed for styring via et CTS-anlæg. For 
små og mellemstore haller ville investeringen 
kunne gøres for omkring 40.000 kr. med en til-
bagebetalingstid på 3,5-4 år.”

”Udskiftning af cirkulationspumper kan udgøre 
en vigtig del de energibesparende tiltag, som 
et idrætscenter kan foretage, men der er man-
ge andre dele af driften, som kan have gavn af 
et eftersyn”, udtaler Claus Hartmann Enemark 
Nielsen og fortsætter: ”Solar kan hjælpe med 
at danne overblik over potentialet og kan give 
forslag til, hvordan man kan forbedre sin drift 
økonomisk. Vi har den nyeste viden om, hvad 
der rører sig indenfor f.eks. varmepumper, sol-
celler, lys og styring af lys og kan rådgive om an-
dre mulige tiltag. Der er mange muligheder for 
optimering af energiforbrug, og ved at samle 
sine indkøb ét sted med færre leverandører og 
mindre manuel håndtering kan man optimere 
sin forretning og spare tid og penge.”

Solars samarbejdspartner Grundfos laver pum-
peløsninger til bygge og anlæg, vandforsyning, 
spildevand og industrien. Sammen besøgte 
de to virksomheder det 30.000 m2 store Vejen 
Idrætscenter med tilhørende svømmehal og 
idrætshaller og kunne i et energitjek af centrets 
pumper identificere en potentiel energibespa-
relse på over 10.000 kWh/år samt 2 tons CO2 
pr år, hvis pumperne blev udskiftet med mere 
energieffektive varianter.

”95 % af en pumpes levetidsomkostninger er re-
lateret til energiforbrug, service og vedligehold, 
så det kan betale sig at investere i en energief-
fektiv pumpe. Der er oftest et stort potentiale 
for besparelser på lang sigt,” siger Morten Kong-
sted Gregersen, Key Account Manager, Dome-
stic Building Services i Grundfos. ”Ved udskift-
ning af de gamle cirkulationspumper til mere 
energieffektive pumper kan man reducere ener-
giforbruget og samtidig øge driftssikkerheden. 
Ved et energitjek undersøger vi hele anlægget 
og de installerede pumpers driftsdata for at 
identificere mulige besparelser. I dette tilfælde 

Solar er en sourcing- og servicevirksomhed inden 
for el, vvs, industri, ventilation og klima og energi. 
Vores forretning centrerer sig om et bredt pro-
duktsortiment, høj tilgængelighed, logistik i sær-
klasse samt værdiskabende services. Vi bestræber 
os på at forstå kundens unikke behov, for at vi kan 
bidrage med relevante og personlige løsninger, der 
optimerer vores kunders forretning.

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER, 
KONTAKT VENLIGST:
Claus Hartmann Enemark Nielsen
Market Responsible, Infrastruktur & Trade, VVS
Mobil: +45 29 43 50 12
E-mail: chen@solar.dk

Spar penge, energi og CO2: 

Udskift dine gamle 
cirkulationspumper!

EKSEMPEL:
Herunder ses målinger og beregninger for energitjek af cirkulationspumperne hos Vejen Idrætscenter.

Vejen Idrætscenter og 
Danhostel Sport

Sportshotel Vejen

Årlige besparelser (DKK) 13.365 12.496
Tilbagebetalingstid (år) 4,76 5,28
Energibesparelser (kWh/år) 5346 4998
Emissionsreduktion (CO2 t/år) 1,11 1,03
Investering, pumper (DKK)* 63.680 65.945

Samlet besparelse ca. 26.000 kr./år med en investering i pumper på 130.000 kr. 
og en tilbagebetalingstid på ca. 5 år.

* Grundfos’ vejledende priser

FAKTABOKS:
Vejen Idrætscenter er Danmarks største 
breddeidrætscenter med 30.000 m2 under 
tag og har mere end 1 mio. gæster årligt. 
Vejen Idrætscenter tilbyder svømmehal 
og SPA, træningscenter, tennis, padel, 
kunstgræs- og græsbaner og yogacen-
ter. Hertil kommer mulighed for overnat-
ning i hytteby, på Danhostel Sport eller 
på Sportshotel Vejen. Vejen Idrætscenter 
drifter også tre lokale haller: Vejen Hallen, 
Skodborg Hallen samt Gesten Fritidscen-
ter. Vejen Idrætscenter lægger vægt på at 
samle idræt, sundhed og kultur til gode 
oplevelser.

Morten Kongsted 
Gregersen, Key Account 
Manager, Grundfos, foretager 
energitjek hos Vejen Idrætscenter.

A N N O N C E
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på energioptimering og udskifte de gamle pum-
per i tide kan man opnå større effektivitet, hø-
jere driftssikkerhed, mindre vandforbrug og en 
økonomisk besparelse.

var der en besparelse på ca. 26.000 kr. om året 
med en tilbagebetalingstid på ca. 5 år. Et me-
get karakteristisk eksempel fra et større idræts-
center, hvor de typisk vælger topklasse-pumper 
med mulighed for styring via et CTS-anlæg. For 
små og mellemstore haller ville investeringen 
kunne gøres for omkring 40.000 kr. med en til-
bagebetalingstid på 3,5-4 år.”

”Udskiftning af cirkulationspumper kan udgøre 
en vigtig del de energibesparende tiltag, som 
et idrætscenter kan foretage, men der er man-
ge andre dele af driften, som kan have gavn af 
et eftersyn”, udtaler Claus Hartmann Enemark 
Nielsen og fortsætter: ”Solar kan hjælpe med 
at danne overblik over potentialet og kan give 
forslag til, hvordan man kan forbedre sin drift 
økonomisk. Vi har den nyeste viden om, hvad 
der rører sig indenfor f.eks. varmepumper, sol-
celler, lys og styring af lys og kan rådgive om an-
dre mulige tiltag. Der er mange muligheder for 
optimering af energiforbrug, og ved at samle 
sine indkøb ét sted med færre leverandører og 
mindre manuel håndtering kan man optimere 
sin forretning og spare tid og penge.”

Solars samarbejdspartner Grundfos laver pum-
peløsninger til bygge og anlæg, vandforsyning, 
spildevand og industrien. Sammen besøgte 
de to virksomheder det 30.000 m2 store Vejen 
Idrætscenter med tilhørende svømmehal og 
idrætshaller og kunne i et energitjek af centrets 
pumper identificere en potentiel energibespa-
relse på over 10.000 kWh/år samt 2 tons CO2 
pr år, hvis pumperne blev udskiftet med mere 
energieffektive varianter.

”95 % af en pumpes levetidsomkostninger er re-
lateret til energiforbrug, service og vedligehold, 
så det kan betale sig at investere i en energief-
fektiv pumpe. Der er oftest et stort potentiale 
for besparelser på lang sigt,” siger Morten Kong-
sted Gregersen, Key Account Manager, Dome-
stic Building Services i Grundfos. ”Ved udskift-
ning af de gamle cirkulationspumper til mere 
energieffektive pumper kan man reducere ener-
giforbruget og samtidig øge driftssikkerheden. 
Ved et energitjek undersøger vi hele anlægget 
og de installerede pumpers driftsdata for at 
identificere mulige besparelser. I dette tilfælde 

Solar er en sourcing- og servicevirksomhed inden 
for el, vvs, industri, ventilation og klima og energi. 
Vores forretning centrerer sig om et bredt pro-
duktsortiment, høj tilgængelighed, logistik i sær-
klasse samt værdiskabende services. Vi bestræber 
os på at forstå kundens unikke behov, for at vi kan 
bidrage med relevante og personlige løsninger, der 
optimerer vores kunders forretning.

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER, 
KONTAKT VENLIGST:
Claus Hartmann Enemark Nielsen
Market Responsible, Infrastruktur & Trade, VVS
Mobil: +45 29 43 50 12
E-mail: chen@solar.dk

Spar penge, energi og CO2: 

Udskift dine gamle 
cirkulationspumper!

EKSEMPEL:
Herunder ses målinger og beregninger for energitjek af cirkulationspumperne hos Vejen Idrætscenter.

Vejen Idrætscenter og 
Danhostel Sport

Sportshotel Vejen

Årlige besparelser (DKK) 13.365 12.496
Tilbagebetalingstid (år) 4,76 5,28
Energibesparelser (kWh/år) 5346 4998
Emissionsreduktion (CO2 t/år) 1,11 1,03
Investering, pumper (DKK)* 63.680 65.945

Samlet besparelse ca. 26.000 kr./år med en investering i pumper på 130.000 kr. 
og en tilbagebetalingstid på ca. 5 år.

* Grundfos’ vejledende priser

FAKTABOKS:
Vejen Idrætscenter er Danmarks største 
breddeidrætscenter med 30.000 m2 under 
tag og har mere end 1 mio. gæster årligt. 
Vejen Idrætscenter tilbyder svømmehal 
og SPA, træningscenter, tennis, padel, 
kunstgræs- og græsbaner og yogacen-
ter. Hertil kommer mulighed for overnat-
ning i hytteby, på Danhostel Sport eller 
på Sportshotel Vejen. Vejen Idrætscenter 
drifter også tre lokale haller: Vejen Hallen, 
Skodborg Hallen samt Gesten Fritidscen-
ter. Vejen Idrætscenter lægger vægt på at 
samle idræt, sundhed og kultur til gode 
oplevelser.

Morten Kongsted 
Gregersen, Key Account 
Manager, Grundfos, foretager 
energitjek hos Vejen Idrætscenter.
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Frederikssund er én af de mange kommuner, som har lavet en GSF-certificering af alle 
idrætsanlæg. Billedet er fra overrækkelsen: Jesper Wittenburg, formand for Kultur- og 
Fritidsudvalget, Henrik Høy-Caspersen, formand HI og Anne Sofie Uhrskov, formand for 
Kultur- og Fritidsudvalget fotograferet i den nye svømmehal i Idrætsbyen.

Rift om at blive certificeret
Målet om at runde 100 anlæg i år bliver meget snart nået

Tekst og foto Erling Madsen

Interessen for at blive certificeret som 
Green Sport Facility er støt stigende – og 
det er interessen for at lære mere om 
eksempelvis energibesparelser også.
Ikke mindst kombinationen af, at kom-

munerne har fået øget fokus på FN’s 17 
Verdensmål og at HI har suppleret med 
kommuneordningen, hvor en kommune 
kan tilmelde alle dens idrætsanlæg, slår 
igennem:

-  Vi har 82 certificerede anlæg – og 
målet på 100 i år når vi meget snart!, siger 
Michael Simonsen, som er HI’s bannerfører 
for GSF.

På side 40-41 fortæller vi om Slagelse 
Kommune, som har fået certificeret to 
svømmehaller. Lige på trapperne er Birke-
rød Idrætscenter og Birkerød Svømmehal, 
Lanternes i Løgstør, Arena Syd i Vamdrup, 
Norddjurs og syv anlæg på Falster.

- Der er endnu flere på vej til at starte 
arbejdet mod en certificering – og vi har 
flere steder i landet, hvor vi venter at lave 
kommuneaftaler, siger Michael Simonsen.

Han føjer til, at der allerede nu er stor 
interesse for at deltage i Green Sport Facili-
ty-ERFA-mødet til september.

Vælg nogle få Verdensmål ud
Med kommunernes øgede fokus på at leve 
op til FN’s 17 Verdensmål bliver idrætsan-
læggene også nødt til at tage fat i dem.

Michael Simonsen har ved flere lejlighe-
der slået til lyd for at vælge et par stykker 
ud til en start.

Disse mål vil være oplagte at lægge ud 
med for en idrætsfacilitet:

Mål 2: Stop sult: Har anlægget et spise-
sted, sættes fokus på at undgå madspild, 
fokus på mere bæredygtig mad og brug af 
Det Økologiske Spisemærke.

Mål 6: Rent vand og sanitet: Det handler 
bl.a. om vandbesparelse, adfærd, mere 
skånsomme rengøringsmidler, at undlade 
giftige ukrudtsmidler og at bruge poste-
vand frem for vand på flaske.

Mål 7: Bæredygtig energi: Bl.a. brug af 
vedvarende energi og energibesparelser.

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsam-
fund: Økologi, brug af sæsonens produkter 
og lokale produkter. Fremme af bæredyg-
tigt arbejde og bæredygtig transport.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produkti-
on: Brugere/foreninger vælger bæredygtige 
løsninger, fremme af miljømærkede pro-
dukter og kriterier for økologi, bl.a.

Mål 13: Klimaindsats: Energibesparelse 
og brug af vedvarende energi, bl.a.

Her kan du hente inspiration
I Kalenderen på side 23 kan du se nogle af 
de GSF-arrangementer, HI udbyder resten 
af året. Udover det årlige ERFA-møde, er 
der bl.a. også planlagt et webinar om af-
faldsbekendtgørelsen.

Du kan løbende får inspiration, hente 
materialer og få hjælp fra kolleger via den 
særlige GSF-hjemmeside og i den lukkede 
Facebook-gruppe:

https://www.greensportfacility.dk/
om-green-sport-facility/ n

Instruktører – og 
medlemmer - er der 

mangel på mange steder 
efter corona-nedlukninger-

ne. Idrætsanlæggene kan 
tage initiativ til at hjælpe 

foreningerne. 
(Arkivfoto: Erling Madsen). 

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

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

https://www.greensportfacility.dk/om-green-sport-facility/
https://www.greensportfacility.dk/om-green-sport-facility/
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Rundt om i Aalborg bliver der masser af idræt – billedet er fra Landstævne-2017, hvor gymnaster gav opvisning foran Studenterhuset.

HI er med på Idrætsmødet
Henrik Høy-Caspersen deltager i flere debatter om idrætsfaciliteternes rolle og fremtid

Tekst & foto Erling Madsen

Er du interesseret i at få fingeren på 
idrætspulsen – og ikke mindst at 
se, hvor verden bevæger sig hen, 
så skal du sætte to krydser i kalen-

deren:
22.-23. juni Idrætsmødet i Aalborg.
26.-28. september Idrættens Brancheda-

ge i Vejen. (Se side 13).
Med en intention om at give et 360 gra-

ders blik på idrætsverdenen vil du i Aalborg 
bl.a. kunne opleve:

»Over 120 debatter, workshops, talks & 
inspirerende oplæg fra mange af landets 
førende eksperter på idrætsområdet. 
Konferencen er mødestedet hvor delta-
gerne kan møde både beslutningstagerne, 
projektlederne og slutbrugerne.«, skriver 
Idrætsmødet.

11 hovedspor
Onsdag-torsdag 22.-23. juni går det løs med 
disse overskrifter – men et hav af under-

overskrifter:
• Mangfoldighed – Idræt for alle. 
• Idræt – sundhed & mental sundhed.
• E-sport.
• Idrættens Faciliteter.
• Motion & bevægelse i hverdagen.
• Børn & unge i idrætten.
• Træner & talentudvikling.
• Fremtidens foreninger.
• Outdoor-idræt.
• Idrættens innovatører.
• Idrætsevents.

HI med i flere debatter
HI’s formand Henrik Høy-Caspersen med-
virker i flere debatter:

Onsdag kl. 15.15-16: »Idrætsfaciliteterne 
som sundhedshuse - forebyggelseshuse?«. 
En paneldebat med DIF, DGI og Idan som 
de øvrige deltagere, hvor der drøftes, hvor-
dan idrætsfaciliteterne kan sættes bedre i 
spil for at højne folkesundheden.

Torsdag kl. 9-9.45 gælder det en panel-
debat med titlen: »Idrætsfaciliteten som 

omdrejningspunkt i byudviklingen?«, hvor 
der bl.a. ses på, hvordan faciliteterne kan 
være med til at udvikle lokalsamfundet, 
være en drivkraft og hvordan sundhedscen-
tre og idrætsfaciliteter kan forenes.

De øvrige paneldeltagere er ikke på plads 
i skrivende stund.

Torsdag kl. 11.15-12 gælder det »Klima 
og bæredygtighed - Oplæg og plenumde-
bat«, hvor også DBU medvirker.

De mange debatter suppleres med 
Idrætsfestival 24.-26. juni, hvor der er mulig-
hed for rundt om i Aalborg at prøve idræt-
ter til inspiration under løftet: »vi stiller op 
til skæve, sjove og lærerige oplevelser for 
børn og voksne i alle aldre.« 

Programmet hentes på app’en GOvisit.
Og når konferencen slutter, kan deltager-

ne følge enkeltstarten i DM i cykling. 
Bag Idrætsmødet står Aalborg Kommu-

ne i samarbejde med en række aktører i 
idrætsverdenen.

Læs mere: https://www.idrætsmødet.dk n

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

http://: https://www.idrætsmødet.dk
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KØBENHAVN: 
BYG IDRÆTSBANER 
OVEN PÅ HINANDEN
- Fremfor at tænke i traditionelle baner, bør vi tænke 
ud af boksen og placere de efterspurgte og pladskræ-
vende idrætsfunktioner oven på hinanden og på denne 
måde åbne nye muligheder for et aktivt og vertikalt for-
eningsliv i den tætte by - og kombinerer man de vertikale 
boldbaner med andre aktiviteter såsom nyttehaver og 
bydelsterrasser vil det være muligt at skabe nogle gan-
ske enestående idræts- og aktivitetsmuligheder for alle 
byens borgere.

Sådan siger kreativ direktør Thomas Kock fra i WERK 
Arkitekter i København. 

På firmaets hjemmeside - https://werkarkitekter.dk/
projects/sportstaarnet/ - præsenteres Sportstårnet på 
10.000 m2, som er arkitekternes bud på, hvordan det 
kæmpe behov for idrætsfaciliteter i København kan lø-
ses.

I stedet for at bruge pladsen til én boldbane, kan der 
lægges fem, syv eller flere oven på hinanden i etager. Ba-
nerne skal kunne bruges til flere aktiviteter og kombine-
res med kulturelle funktioner, så aktivitet, bevægelse og 
fællesskab kommer i fokus.

Thomas Koch nævner, at der er plads i Kødbyen, Nør-
rebroparken, pladserne for an Nørrebros metrostationer, 
på Toftegårds Plads og i Ørestaden.                             n

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

Hvorfor lade én idrætsbane optage al pladsen: Ved at 
bygge i etager kan der være plads til flere baner på 
samme grundareal. (Illustration WERK Arkitekter).

https://werkarkitekter.dk/projects/sportstaarnet/
https://werkarkitekter.dk/projects/sportstaarnet/
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Linda Rendemanns for-
slag, hvis motivationen 
forvinder: - Team-up med 
en kollega på arbejde, der 
kan hjælpe dig med at hol-
de fokus på det du ønsker 
at opnå og som kan støtte 
dig undervejs i processen, 
råder hun. (Foto: FTFa).

Bevar energien og motivationen 
i dit arbejdsliv

Hvad er motivation egentlig for en størrelse: hvordan hænger den sammen med energi 
og hvad kan man gøre når motivationen dykker? 

Af Caspian Christiansen, FTFa

Går man tilbage til ordet etymologi 
(oprindelse) kommer motivation 
af det latinske ord »at movere«, der 
betyder at bevæge sig. Motivation 

er med andre ord din passion eller gnist, det 
der får dig til at bevæge dig fra et sted til et 
andet. 

Motivation, eller mangel på samme er altså 
en grundlæggende faktor i vores liv, hvad end 
vi taler på et fagligt, personligt, socialt eller 
privat niveau. Gennem tiden har vores forstå-
else af motivation dog ændret sig. 

Salgs- og informationskonsulent Linda 
Rendemann fra FTFa fortæller: 

- Før i tiden plejede man at forstå motivati-
on som en statisk størrelse. I dag er vi blevet 
klogere og ved at motivation er en dynamisk 
størrelse, der fluktuerer og varierer, afhængig 
af både ydre og indre omstændigheder. 

Mange af os kender måske motions-kli-
chéen om at energi avler energi, men faktisk 
foregår det på nogenlunde samme måde når 
det kommer til motivation. Motivation kom-
mer nemlig når vi handler. Og når vi handler, 
følger energien med i en positiv selvforstærk-
ning. 

Ifølge Linda Rendemann er det derfor 
motivation er så vigtigt i vores arbejdsliv: 

- Vi bliver simpelthen dygtigere når vi er 
motiverede fordi vi er i stand til at udføre 
vores arbejde med mere energi og overskud 
samtidig med at vi ikke er lige så bange for at 
fejle. Omvendt er der større risiko for at kva-
liteten af ens arbejde ryger når motivationen 
og energien er i bund. 

Indre og ydre motivation
Motivation kan deles op i henholdsvis en 
indre og en ydre motivation. 

- Den indre motivation er den selvdrevne 
motivation, altså den motivation der kommer 
inde fra dig af når du helt naturligt er motive-
ret for at gøre det ene eller det andet, f.eks. 
komme godt i mål med et byggeprojekt eller 
selv være tilfreds med din arbejdsindsats. Den 

ydre motivation derimod er skabt af dine om-
stændigheder og kan være både positivt og 
negativt ladet, fortæller Linda Rendemann. 

Når den ydre motivation er positiv, er det 
fordi du kan se gevinsten i horisonten (week-
endens afslapning, lønforhøjelsen eller den 
glade chef). 

Den negative ydre motivation er omvendt 
ofte karakteriseret af frygt eller straf (undgå 
fyring eller at miste ansigt). 

Selvom den ydre motivation kan være ef-
fektfuld, er den dog sjældent langtidsholdbar. 
Derfor er det utrolig vigtigt at blive bevidst 
omkring, hvad ens dybeste og største motiva-
tion rent faktisk er, så du altid kan bruge den i 
udfordrende perioder.

Når motivationen forsvinder
I dag er motivation et begreb man støder på 
mange steder. De fleste stillingsopslag efter-
spørger topmotiverede medarbejdere og god 
motivation på arbejdspladsen er de fleste 
steder automatisk forventet. 

Spørger man Linda Rendemann er det ofte 
mere interessant at tale om hvad man gør når 
motivationen ikke er der: 

- Når motivationen forsvinder, er det væ-
sentlige at undersøge hvordan man bevarer 
den eller finder tilbage til den. Tænk over 
hvad kilden kan være, hvilke faktorer der 
spiller ind og hvad du selv kan gøre ved det. 

Og hun fortsætter: - Hvis det er din indre 
motivation, der halter, så undersøg hvad der 
virkelig betyder noget for dig og se om der 
er knapper du kan skrue på så dit arbejde 
f.eks. får større fokus på et andet område eller 
projekt der er meningsgivende for dig. Er det 
de ydre faktorer der spiller ind (f.eks. et dårligt 
forhold til din chef eller en hård omgangstone 
på byggepladsen), så er det der dit fokus skal 
ligge ift. at ændre omstændighederne, i det 
omfang det er muligt. 

Team-up
Ifølge Linda Rendemann er der især én ting, 
der er god at gøre, når motivationen på ar-
bejdspladsen forsvinder:

- Team-up med en kollega på arbejde, der 
kan hjælpe dig med at holde fokus på det du 
ønsker at opnå og som kan støtte dig under-
vejs i processen, råder hun. 

Ofte er vores motivation og energiniveau 
lavere når vi går alene med udfordringerne, 
derfor kan det være utrolig værdifuldt at have 
en fortrolig man kan sparre med og som kan 
hjælpe en med at løfte energiniveauet og 
motivationen når den tager et dyk. 

Vil du læse mere om det gode arbejdsliv 
og de tilbud FTFa har til dig i job, så læs med 
her: https://ftfa.dk/din-situation/i-job/ n

M O T I VAT I O N

https://ftfa.dk/din-situation/i-job/ 
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Soldater i træ sørger for, at stive af under bassinet, hvor betonen flere steder er smuld-
ret væk og det rustne armeringsjern titter frem.

Ronni Hjortslev Mindelund i kælderen un-
der bassinet i Slagelse Svømmehal. Han 
ser hen til, at renoveringen til 30 millioner 
kroner kan starte. 

Certificering bruges i renovering
Svømmehallerne i Slagelse og Korsør er blevet Green Sport Facility-certificeret

Tekst & foto Erling Madsen

En tur i teknikkælderen viser at store 
dele af betonen er smuldret af, så 
det rustne metal er blotlagt og en 
række trælægter står som soldater 

og understøtter 25 meter bassinet i Korsør 
Svømmehal.

Så den kommende renovering ser den 
daglige leder af drift og udvikling, Ronni 
Hjortslev Mindelund, hen til.

Og det er også én af to hovedgrunde til, at 
de to svømmehaller er blevet Green Sport 
Facility-certificeret og dermed fik en grundig 
gennemgang af muligheder for indsats:

- Gennemgangen af anlægget bliver tænkt 
ind i renoveringen, så vi vil bruge det frem-
adrettet. Og Green Sport Facility hjælper til 
at sætte lidt ekstra fokus på det, siger Ronnie 
Mindelund.

Det vil også indgå i byggeriet af det nye 50 
meter bassin.

God investering allerede
Som mange andre faciliteter, der har fået 
GSF-certificering, så handler det både om at 
finde energimæssige besparelser og om at få 

dét, der allerede er gjort, frem i lyset.
I svømmehallerne var lyset eksempelvis 

skiftet til LED-lys og der bruges damp til ren-
gøring fremfor kemikalier.

Ronnie Mindelund siger, at det var en god 
investering i GSF-gennemgangen, som også 
påviste ventiler og rør, der kunne isoleres, og 
andre »nemme ting«, som teknikerne kan 
arbejde videre med.

Den anden hovedgrund til GSF-certificerin-
gen er, at der i kommunen er fokus på miljø 
og bæredygtighed og hér vil svømmehallerne 
også gerne bidrage.
Medarbejderen har fokus på sundhed
Sundhed er også i fokus i kommunen og 
derfor vil fremtiden også betyde nye tilbud 
inden for wellness. 

Der er allerede sat flere initiativer i gang: 
Der er indrettet et massagerum og to liv-
reddere er blevet uddannet massører og 
livredderne laver frisk juice og smoothie 
til morgenbaderne, som køber et abonne-
ment.

- Medarbejderne er inddraget og de, der 
vil, har fået et ansvarsområde ved siden af, 
at de er livreddere, siger Ronnie Mindelund.

Han føjer til, at GSF-certificeringen også 

inddrager medarbejderne og det vil også 
fremover været noget alle skal have fast 
fokus på. n

FAKTA
Korsør Svømmehal og Slagelse 
Svømmehal er fra henholdsvis 
1977 og 1978. Der er 17 fastansatte 
og lige så mange vikarer.

Slagelse Kommune har planer 
om at renovere Korsør Svømmehal 
for 30 millioner kroner og at byg-
ge et 50 meter bassin til Slagelse 
Svømmehal. Mens dette blad er 
trykken ventes politikerne at be-
slutte rækkefølgen.

Renoveringen i Korsør omfat-
ter bl.a. at alle fliser fjerne og 
betonen fræses op, der kommer 
nyt vandbehandlingsanlæg, nye 
skvulperender, som er nemmere 
at rengøre, ny sauna og et varmt-
vandsbassin, så der kan tilbydes 
wellness-arrangementer.

G R E E N  S P O RT  FA C I L I T Y
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xxxUV-sluse: Virkede, men var dyr
Nu vil Slagelse Kommune prøve med en munter video for at lære børn at vaske sig 

inden de hopper i bassinet

Tekst & foto Erling Madsen

Gæster, der ikke går i bad eller hop-
per under bruseren med badetøj 
på er et kendt problem. Således 
også i Slagelse Kommune med 

svømmehaller i Slagelse og Korsør.
Roll-up-plakater med opfordring havde 

ikke den store effekt. Men så dukkede en 
ny idé op:

Hvad med at gæsterne skulle gå gennem 
UV-lys for at komme ud i svømmehallen?

Hårfin balance
De var klar over, at det er en hårfin balance: 
UV-lyset afslører dét,s øjet ikke umiddelbart 
kan se – men gæsterne skal heller ikke føle 
sig hængt ud. Derfor blev budskaberne 
lanceret med et glimt i øjet og samtidig 
blev gæsterne mindet om det flere gange 
på turen rundt: 

Først på roll-up-bannere i forhallen, over 
plakater på dørene til omklædningen, via 
mærkater på sæbedispenserne og i form af 
plakater på væggen uden for UV-rummet 
på 10 m2, der forbinder bruserummet med 
bassinrummet.

Og tilgangen virkede, for det gav masser 
af positive kommentarer fra gæsterne og 
for mange var det også en øjenåbner, når 
du kunne se snavs på kroppen.

Holder det?
Jeg skrev en artikel om det i magasinet 
Svømmebadet i februar 2019, da det havde 
kørt kort tid. Men hvordan ser det ud i dag?

- Det kører stadig i Slagelse, men vi stop-
pede i Korsør, da lamperne efter to år ikke 
virkede mere. Men det havde en effekt: Vi 
sparede 1.000 liter klor til en værdi af 12.000 
kroner, fortæller Ronni Mindelund.

Det skal holdes op mod, at den totale 

udgift i de to svømmehaller løb op i 80.000 
kroner. Så det var ikke en supergod inve-
stering.

Prøver noget nyt
At påvirke adfærd kræver konstant fokus 
på området. Plakaterne hænger stadig på 
dørene til omklædningsrummene – og nu 
er Slagelse Kommune i gang med at prøve 
en ny strategi:

- Vi vil lave en video, hvor vi med et glimt 
i øjet fortæller, at man skal vaske sig. Den 
vil vi sende ud til skolerne inden de starter 
på svømmeundervisning og til klubberne, 
siger Ronni Mindelund.

Det er også muligt den vil blive vist første 
gang klasserne kommer i svømmehallen – i 
Slagelse Kommune ligger skolesvømningen 
i 3.-4 klasse eller 5.-6 klasse. n

Ronni Mindelund og teamleder Dennis 
Larsen i UV-rummet, som alle gæster 
skulle igennem. 

UV-lyset er slukket i Korsør Svømmehal – 
men plakaterne minder stadig gæsterne 
om vigtigheden af at vaske sig.

FAKTA
Erfaringerne – ikke kun fra Slagelse 
Kommune – viser, at der typisk er tre 
grunde til at gæsterne ikke vasker sig:
1.  Blufærdighed. Mange børn og 

unge går heller ikke i bad efter 
idrætstimerne, fordi de ikke vil vise 
deres krop.

2.  Kulturelt; typisk i form af anden 
etnisk oprindelse.

3.  Manglende viden; eksempelvis 
gæster som har været i bad hjem-
me og så møder op med make-up, 
hårlak eller parfume og bestemt 
ikke føler sig snavsede.
Det giver en udfordring i kommu-

nikationen, fordi vi taler om »dét ikke 
at gå i bad« som et entydigt begreb – 
men det er det ikke. 

Og når er flere målgrupper/årsager, 
så stiller det krav til kommunikatio-
nen, så den er præcis og rammen den 
eller de målgrupper, der ønskes.

De gode råd er: Tænk over, hvem I 
vil påvirke. Tænk over hvordan. Brug 
gerne humoren, så det ikke bliver 
fy-fy-kommunikation.

G R E E N  S P O RT  FA C I L I T YG R E E N  S P O RT  FA C I L I T Y
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Idrætshallen købte 
lokalt catering-fi rma

C afeteria-dri�  har altid været et 
omdiskuteret og ømt emne,
når bestyrelsesmedlemmer for 
idrætshaller er samlet.

For det har vist sig at være svært at drive 
cafeteria med overskud, og den tid, hvor 
halinspektørens hustru pr. automatik stod 
for cafateria-dri� en, er forlængst forbi.

I Ejby-Hallerne på Fyn har man grebet 
opgaven anderledes an.

Her har der også fra starten i 1970’erne 
været cafeteria uden at denne del af hallen 
har været en stor og givtig forretning.

E� er Anders Bærholms tiltrædelse som 
halinspektør for seks år siden, åbnede der 
sig en ny mulighed. Et lokalt catering-firma,  
med et godt omdømme og en pæn stor 
kundekreds, blev til salg, og bestyrelsen i 
Ejby-Hallerne besluttede sig for at forsøge 
med en ny og anderledes løsning. Det blev 
vedtaget at købe catering-firmaet, og den 
tidligere ejer, Hanne Hviid Lund, blev ansat 
som caféleder.
- Det er en stor enhed, og når det brænder 
på med arrangementer i hallerne, mad ud 
af huset, tilberedning af skolemad og 
spis-sammen arrangementer træder al 
personale til med hjælpende hænder. Alle 
er ansat som servicepersonale, og så finder 
vi ud af det i fællesskab, siger Anders 
Bærholm.

Centerlederens store, men positive 
problem i dag er manglende mødelokaler. 
Ejby-Hallerne har pæne mødefaciliteter, 
som bruges ganske flittigt af både lokale og 
udenbys foreninger – og i Gelsted Hallen, 
som drives sammen med Ejby-Hallernes, 
har man inddraget det tidligere cafeteria og 
indrettet det til motionscenter.
- Vi prøver jo at trække nye kunder til 
butikken. Vores mad er medvirkende her til 
– også skolemaden, som bevirker, at 
skoleeleverne får deres gang i hallen. 
Tilberedning af skolemad er en service, 
men eleverne bliver vænnet til at komme 
her, siger Anders Bærholm.

Hviid’s Gourmet
At man gør noget ud af restaurantdri� en i 
Ejby fremgår tydeligt af hallernes hjemme-
side. Her markedsfører man sig med Hviid’s 
Gourmet og tilbyder desuden forskellige 

pakkeløsninger med forplejning til møder 
for otte deltagere og op til 700, som er det 
antal, der er plads til i den store hal. Hertil 
kommer, at man kan have 350 personer til 
spisning i multihallen, 75 i caféen og et 
mindre antal i to øvrige mødelokaler. Der er 
AV-udstyr i alle lokaler.

Hos Hviid’s Gourmet tilberedes mad for 
enhver smag – til receptioner og større 
selskaber. Man tilpasser maden e� er 
kundens behov og ønsker, uanset om det 
er bu� et eller en tre retters menu, og der 
kan vælges mellem forskelligt lækkert kød, 
alt godt fra havet, tilbehør, frisk frugt og 
dessert til den søde tand.

Med købet af catering-virksomheden fulgte 
en pæn omsætning med fra eksisterende 
kunder. Denne omsætning lagde bunden, 
gav grundlag for at booste forretnin-
gen – og skabe mere synlighed omkring 
hallernes idrætsfaciliteter. Alt i alt er det 
blevet til en god  dri� , siger Anders Bærholm, 
som, da han tiltrådte, overtog en hal, der var 
drevet fornu� igt, men dog med underskud.

Anders Bærholm er tidligere skolelærer i 
Ejby og synes, at det er godt, at børnene 
kommer over i hallen. Han siger, at børnene 
vænnes til at komme i centeret og forsøger 
at centralisere fritidsaktiviteter her. 

Seneste nye aktivitet er paddle på et 
baneanlæg i tilknytning til Ejby-Hallerne. 
Indvielsen sker i november. Seks paddle- 
instruktører er uddannet, og man vil tilbyde 
skole-paddle sammen med Middelfart 
Kommune. Men det er den selvejende 
institution Eby-Hallerne, der helt og holdent 
har investeret i paddle-anlægget, som 
halbestyrelsen venter sig meget af. 

Anlægget er finansieret med penge, som 
hallen havde stående på en konto, så det 
var ikke nødvendigt at spørge eller søge om 
tilskud til denne nye aktivitet, der ser ud til 
at vinde frem med raketfart i hele landet.
- Vi har lagt en strategiplan. En del af den 
er, at vi skal forsøge at afdække behovet for 
flere lokaler, for vi har rigtig mange, som 
gerne vil leje sig ind, siger Anders Bærholm.

Af Thorkil Christensen

Paddle-banen i Ejby er seneste tiltag.

Anders Bærholm – centerleder i Ejby-
Hallerne.

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

Købet har sat gang i café og mad ud af huset

Jørgen Pedersen:
- Hviid’s Gourmet satte gang i 
cafédri  en i Ejby Hallerne. 
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Nogle hallers bestyrelse
burde tage på et kursus

Halbestyrelsen skal udstikke rammer og bakke op

Mange steder i Danmark er der 
mangel på frivillige – kvalifice- 
rede frivillige – som vil tage et 
nap i idrætshallens bestyrelse.

Alt for mange siger nej, når de bliver 
spurgt, om de vil lade sig vælge til besty-
relsen.
- Men de ved ikke, hvad de går glip af,         
for bestyrelsesarbejde giver noget tilbage, 
både viden, indsigt og gode relationer, 
siger direktør Otto Skak, Kolding, som 
netop har passeret de første 40 års tjeneste 
med bestyrelsesarbejde og som leder af 
forskellige idræts- og svømmehaller 
forskellige steder i landet.

Ordene faldt ved DSIs årsmøde i 
Ejby-Hallerne på Fyn, hvor hallernes 
vanskelige situation blev drø� et. Her blev 
det også gjort klart, at nogle haller burde 
sende deres bestyrelsesmedlemmer på 
kursus, så de får en god indsigt i, hvad 
arbejdet indebærer.

Vi ser bestyrelsesmedlemmer rundt om i 
hallerne, som i deres ”civile” virke beklæder 
høje stillinger. Når man er med i bestyrel- 
sen for en idrætshal, er det vigtigt,                
at forventningerne til bestyrelsesarbejdet 
afstemmes med centerlederen, så be- 
styrelsesmedlemmerne ikke tror, at de skal 
tage del i den daglige dri� . Det har man 
halinspektøren eller centerlederen til. 
Bestyrelsen skal udstikke retningslinjerne 
for dri� en, medmindre andet er a� alt.

Vi skal bakke op
- Her i Ejby har vi ikke nogen i bestyrelsen, 
som er med i den daglige dri�  af hallerne. 
Bestyrelsen skal sørge for rammerne, men 
ikke være med i ”maskinrummet”. Vi skal 

bakke vores personale op. Og det skal være 
skidt for, at vi ikke gør det – ellers ender det 
med, at det er foreningerne, der driver 
hallen, sagde formanden for Ejby-Hallerne, 
revisor Claus Lind.

Men hvorfor er det svært at få frivillige til 
at indtræde i idrætshallens bestyrelse? 
Det svar fik lov at stå i det uvisse – et bud 
var dog, at mange brugere af hallerne 
mangler ”klubfølelse” og tager det som en 
selvfølge, at idrætshallens faciliteter er til 
rådighed. I nogle haller er det heller ikke 
længere holdsport, der samler brugerne. 
Mange  ønsker at træne individuelt, og på 

tidspunkter som ikke er så fastlagte som 
tidligere. Det kan medføre manglende 
sammenhold omkring idrætshallen og 
dens faciliteter – og det er noget af det, som 
man lider under i mange haller, hvor det o� e 
er den samme bestyrelsessammensætning 
mange år i træk – simpelthen fordi det er 
umuligt at rekruttere nye – og svært at 
trække brugere til generalforsamlingen, som 
er den selvejende idræts- eller svømmehals 
højeste myndighed.

Men tilbage til udsagnet om kursus...                        
I DSI har man forsøgt at arrangere be-
styrelseskursus med kvalificerede indlægs-
holdere, og deltagerne er da også gået 
berigede hjem med ny viden. Men det er 
svært at samle folk, og meget er af samme 
årsag blevet aflyst e� er et større forarbejde. 
Derfor glæder man sig i DSI til det frem-          
tidige samarbejde med Halinspektørfore-
ningen – både om møder og kursus med 
fysisk fremmøde omkring specielle eller 
aktuelle emner, men også digitale 
arrangementer. I Corona-perioden blev 
digitale arrangementer vist stor interesse af 
både halpersonale og bestyrelsesmedlem-
mer – og der blev sparet køretid og penge.

Af Thorkil Christensen

Formanden for Ejby-Hallernes bestyrelse, revisor Claus Lind: - Bestyrelsen skal bakke 
hallens personale op.
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Formand: DSI virker 
for hallernes bestyrelse

Keld Venø ser frem til kommende samarbejde med HI

F oreningen De Samvirkende 
Idrætshaller i Danmark, også kendt 
som DSI, har til opgave at virke til 
gavn for hallernes bestyrelse.                      

Vi forsøger konstruktivt at medvirke til 
løsning af halbestyrelsens problematikker.

Sådan indledte organisationens 
fungerende formand, Keld Venø, Kolding, 
sin beretning ved DSIs årsmøde i Ejby-
Hallerne på Fyn.

Det var en forholdsvis kort beretning, 
som formanden kunne aflægge, for DSI 
havde, som alt andet, været ramt af 
Corona-restriktioner, som gav begræns-
ninger for mødeaktiviteten. I årets løb blev 
det dog til to bestyrelsesmøder med 
forskellige ”sager” til behandling, og to digi-
tale møder på Teams med medlemmerne.
- Vi har desuden holdt møde med 
Halinspektørforeningen om et fremtidigt 
samarbejde til gavn for begge foreningers 
medlemmer. Det er noget, som vi ser             
frem til, og hovedopgaven har været at                 

få rammerne lagt fast – og at få DSI-Bladet 
lagt ind som en del af Halinspektørforenin-
gens fagblad.

27. april var der sti� ende generalforsam-
ling i den nye fælles organisation.                         
Det forberedende arbejde heromkring har 
været prioriteret højt i det forløbne år, 
sagde Keld Venø.

DSI har desuden været inde over nogle 
af de udfordringer, som hallerne har mødt. 
En af de lidt mere specielle opgaver på 
dette felt drejede sig om et lejemål i en      
jysk hal. Halbestyrelsen ønskede at opsige 
lejeren, fordi hallen selv skulle bruge 
lokalet. Men lejeren ville ikke flytte og 
mener at have vundet hævd på brug af 
lokalet.
- Det er en opgave, som kræver juridisk 
assistance. Det kan vi ikke tilbyde i DSI                
og har i stedet henvist hallen til at kontakte 
et lokalt advokatfirma. Men sagen har givet 
stof til e� ertanke, for netop jurahjælp er 
måske noget, som vi kan tage op som en 

opgave i den nye forening, siger Keld Venø.
Regnskabet blev gennemgået af 

kassereren, Jørgen Pedersen, Odense.              
Det viser et overskud på 28.448 kr. og 
balancerer med 191.308 kr. Egenkapitalen 
var ved regnskabsårets udløb 160.058 kr.

Ved generalforsamlingen blev Keld Venø 
genvalgt til bestyrelsen og Ernst Jacobsen, 
Kibæk, blev nyvalgt. Dan Bækgaard, Sevel, 
er udtrådt.

I forlængelse af årsmødet var der 
konstituerende møde. Keld Venø blev valgt 
som formand, Jørgen Pedersen, som 
kasserer, Inge Marie Dahl Christensen, 
Ørnhøj, som næstformand og Thorkil 
Christensen, Aars, som sekretær.

Af Thorkil Christensen

DSI havde stigende 
medlemstal

Organisationen De Samvirkende Idræts-
haller oplevede et svagt stigende med-
lemstal i 2021.

Det oplyste kassereren, revisor Jørgen 
Pedersen, Odense, på generalforsamlin-
gen i Ejby-Hallerne. Selv om fremgan-
gen var beskeden, så glædede han sig 
over, at der trods alt er kommet to nye 
medlemshaller, så der ved årets udgang 
var 231.
- Vi har for år tilbage ha�  omkring 250 
medlemmer, men der er sket meget 
indenfor de selvejende idrætshallers 
område, så vi oplevede år med tilbage-
gang, sagde Jørgen Pedersen.

Det er ikke usandsynligt, at en del 
bestyrelser for idrætshaller i Corona- 
perioden har følt sig ”alene” og derfor 
ønsker at være med i et fællesskab med 
gensidig inspiration og løsning af 
problemstillinger.

Her har DSI en opgave.

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

Keld Venø:
- Vi ser frem til samarbejdet
med Halinspektørforeningen.

Da halinspektøren fi k 
14.000 kr. i årsløn
Af Thorkil Christensen

Mange gode minder dukkede op fra en 
fjern fortid ved DSIs årsmøde i Ejby-Hal-
lerne på Fyn.

Med indgangen til et nyt samarbejde 
med Halinspektørforeningen står DSI 
ved en skillelinje – også på 
bladområdet – og i den 
anledning havde tidligere 
formand for Kibæk-Hallens 
bestyrelse, Ernst Jacobsen, 
gravet lidt i arkivet, hvor 
han havde fundet gamle 
DSI-Blade fra 1970 og 
1971. Det var nogle af de 
allerførste.
- Der er en masse 
nostalgi, og det er inte- 

ressant at se, at en halinspektør fik en 
årsløb på 14.000 kr., sagde Ernst Jacobsen.

Det skal dog for retfærdighedens skyld 
nævnes, at halinspektøren havde fri bolig 

og supplerende indtægter fra cafete- 
riasalget.

- Men det var en anden tid med 
sport i hallerne og mange 

brugere. I dag er der meget 
andet end sport i de danske 
idrætshaller, sagde Ernst 
Jacobsen, hvilket flere af de 
tilstedeværende fra andre 
egne af landet nikkede 
genkendende til.

Ernst Jacobsen, Kibæk, med 
gamle DSI-Blade.
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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!

55 ÅR
14. september
Lars Visbeth Nielsen
Arena Syd, Vamdrup

60 ÅR
6. juli
Dan Hansen
Guldborgsund Hallerne

23. august
Jens Berthelsen
Godthåb-Hallen

13. september
Gert Wendel Nielsen
Guldborgsund Hallerne

18. september
Jane Axelsen
Rønde Idrætscenter

21. september
Claus Madsen
Birkerød Idrætscenter

65 ÅR
1. juli
Per Maretti Hansen
Svømmecenter Nordvest

21. juli
John Aaboe Jensen
Ølgod Hallerne

20. august
Tonny Borggaard
Thy Hallen

1. september
Jan Frederiksen
Haraldslund Vand- og 
Kulturhus, Aalborg

70 ÅR
30. juni
Peter Dollerup
Tidl. Vorbasse 
Fritidscenter

6. juli
Tidl. Vorbasse 
Fritidscenter
Hobro Idrætscenter

85 ÅR
13. august
Rikard Dinesen
Tidl.: Nyborg Idræts- & 
Fritidscenter

29. august
Kaj Kristensen
Tidl.  Dagnæshallen

B A G  O M  H I

VIL DU MODTAGE
BLADET GRATIS?

HI’s blad udkommer 
fem gange om året og 

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

og idrætspolitik.

Det er gratis at modtage 
bladet elektronisk. 

Send dit navn, firmanavn 
og mail til 

hi-red@ajourpress.dk
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Per Malmberg,th., viser rundt i Danmarks nordligste arena, Arena Nord i Frederikshavn. En succes, som er bygget utraditionelt op 
og som nu vil hjælpe foreningerne med udvikling. Læs mere side 14-15. (Foto: Erling Madsen)

10-11/ GSF-ERFA 
I RUDERSDAL
Fokus på energien

24-29/ HI'S 
GENERALFORSAMLING
Corona styrkede

40-41/ GSF HJÆLPER 
VED RENOVERING 
Certificering styrker

Regler spænder 
ben for genbrug i 
Roskilde/20-21

:

Idrætten bliver 
kampområde
i fremtiden /28-29

Royal Stage: 
Landets nyeste 
arena/29-30

Sundhed: 
Faciliteter er 
vigtige/32-33

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=
http://hi-red@ajourpress.dk
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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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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
F E R I E H U S E T

http://www.duxtaeller.dk
http://www.SportAlt.dk
http://www.SportAlt.dk
http://www.SportAlt.dk 
http://www.cma.dk
http://www.expero.dk
http://www.sagatrim.dk
http://www.medicsport.dk
http://www.pedan.dk
http://www.sagatrim.dk
http://www.tress.dk
http://www.eforsikring-danmark.dk
http://www.pfa.dk
http://www.bentbrandt.dk
http://www.ag-gulvservice.dk
http://www.ka-gulv.dk
http://www.sportkote.dk
http://www.polisan-sportsgulve.dk
http://www.polisan-sportsgulve.dk
http://www.ytzen.dk
http://www.emarker.dk
http://www.lml-sport.dk
http://www.topsport-danmark.dk
http://www.trafik-fritid.dk
http://www.tress.dk
http://www.tress.dk
http://www.oscon-sportsgulve.dk
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KONFEKTURE OG                  
DRIKKEVARER

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

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

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

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

KONFERENCEANLÆG

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

KUNSTGRÆS- 
FODBOLDBANER

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

KUNSTIGE PLANTER

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

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

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

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


52  IDRÆT · KULTUR · FRITID       #278

X X X

SO
RT

ER
ET

 M
A

G
A

SI
N

PO
ST

 S
M

P

Al
 h

en
ve

nd
el

se
 ti

l: H
I S

ek
re

ta
ria

te
t

So
lrø

d 
C

en
te

r 5
71 , 2

68
0 

So
lrø

d 
St

ra
nd

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

HI Vingsted ad March 2022 149x297.indd   1HI Vingsted ad March 2022 149x297.indd   1 28/03/2022   12.05.3028/03/2022   12.05.30


