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KO M M E N TA R

AF HENRIK HØY-CASPERSEN 
FORMAND

I takt med at restriktionerne stille og 
roligt udfases, og vi igen må samles 
lidt flere og på lidt mere normale 
vilkår, melder sig også en række 

refleksioner og spørgsmål. 
Blandt mange, hvordan ser det store 

idrætsbillede ud efter corona? Får vi 
nogensinde has på den virus? Og vil 
folk afholde sig fra større forsamlinger i 
fremtiden?

Det er for tidligt at svare på de 
spørgsmål, men sikkert er det, at uanset 
hvordan eftervirkningerne oven på pan-
demien tager sig ud, vil det have indfly-
delse på idrætsfaciliteterne og på vores 
branche. Vi skal dermed være klar til at 
justere kursen efter den virkelighed, der 
møder os. 

Det er vi, og det vil blandt andet være 
afspejlet i de arrangementer, vi løbende 
holder.

Vi er nøglen til højere 
folkesundhed
Danske idrætsfaci-
liteter er et meget 

langt stykke hen ad 
vejen nøglen til 

højnelsen af 
folkesund-

heden. Jeg 
har sagt 

det før, 
og gen-
tager det 
gerne: Vi 

står med 

det billigste sundhedstilbud til samfun-
det, og det skal vi være bevidste om, 
når vi lokalt i faciliteterne laver arrange-
menter, udarbejder aktivitetstilbud og 
understøtter vores brugere, foreninger 
og borgere i deres daglige aktiviteter. 

Dette vil være en dagsorden, vi vil 
forfølge den kommende tid.

Klar til Brancheudstillingen
Vi får et travlt efterår, meget travlt. 

Først og fremmest har vi brancheud-
stillingen tirsdag 28. september i Vejen. 

Det bliver et brag af en udstilling, 
sprængfyldt med salgsparate leveran-
dører og et væld af aktiviteter. 

Har du endnu ikke fået tilmeldt dig, så 
skynd dig til tasterne, og få det gjort. 

Udstillingen bliver det første store 
arrangement oven på en lang nedluk-
ning, og vi trænger alle til at komme ud 
blandt kolleger, fagfæller, leverandører 
og gode venner i branchen.

Masser af spændende tilbud til dig
Det skal også nævnes at HI deltog med 
eget konferencespor ved Idrætsmødet i 
Aalborg onsdag 1. september. 

Vi holder igen i år Campus torsdag 
11. november i Middelfart. Green Sport 
Facilitys ERFA-møde er tirsdag-onsdag 
5.-6. oktober, hvor vi med et spændende 
program besøger Møn og Maribo med 
fokus på bæredygtig og miljørigtig drift. 

Samtidig vil vi i løbet af efteråret ar-
rangere relevante webinarer med fokus 
på aktuelle emner.

Områderne og samarbejdet 
skal styrkes
HI’s områdestruktur er super vigtig. Vi 
har brugt noget af foråret til at se på om-
rådearbejdet, som vi ønsker at optime-
re. Dels for at sikre det nære regionale 
netværk og dels for at sikre at det enkel-
te medlem får det mest optimale udbyt-
te af det nære netværk og det kollegiale 
sammenhold, der findes der.

Et andet fokusområde er de samar-
bejder, der er startet i branchen, og som 
i vores optik er en forudsætning for at 
etablere en selvstændig sektor, hvor vi 
koordinerer aktiviteter, synspunkter og 
tilgang til det politiske system. 

Års erfaring har vist, at den fragmen-
tering, der før har været herskende, har 
stået i vejen for at de danske idræts-
faciliteter har haft en samlet stemme i 
forhold til den politiske dagsorden på 
området. 

Dermed har vi overladt serveretten og 
muligheden for at blive hørt de rigtige 
steder til andre aktører med et andet 
fokus. Det må og skal vi ændre. 

Corona-pandemien har i den grad 
vist, at idrætsfaciliteterne har brug for 
en samlet stemme, der med vægt kan 
servere budskaberne for beslutnings- 
tagerne og som skal sikre os den positi-
on, som vi reelt er berettiget til. 

Dette er en dagsorden, der ikke må 
fejle og vi har lige nu momentum og 
medvind. Det skal bruges rigtigt.

Vi ses i Vejen.

Refleksioner og spørgsmål 
rejser sig oven på corona

Uanset hvordan eftervirkningerne oven på pandemien 
tager sig ud, vil det have indflydelse på idrætsfaciliteterne 

og på vores branche. Vi skal dermed være klar til at 
justere kursen efter den virkelighed, der møder os.
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Group Cycle Connect (den her viste) er træningscyklen, som gør det muligt for brugerne at følge deres træningsdata på den store baggrundsbelyste 
konsol. Med WiFi opkobling skal brugeren blot logge på og træningsparametrene downloades til cyklen - det har kort sagt aldrig været nemmere!
Denne indendørs cykel kombinerer innovativ tilslutning med den rigtige fornemmelse af ægte landevejscykling.
Group Cycle Ride forener unikt design med den uforstyrrede cykeloplevelse, hvor du - uden konsol - har rent fokus på trådet.

Forbedringer: Q-Factor 155mm · Mere præcis watt-måling · Forstærket kevlar-rem · Indkapslet svinghjul · Stabiliseret styr

NY PRIS
Group 
Cycle Connect
KR. 16.500,-

Group 
Cycle Ride
KR. 14.000,-
Eksklusiv moms og fragt. 

Københavnsvej 224  ·  4600 Køge  ·  Telefon 5665 6465  ·  www.pedan.dk

NYE STÆRKE PRISER 
GROUP CYCLE 3 CONNECT & RIDE

NY MODEL!

Rentefri finansiering  
over 24 måneder.

Scan og 
se mere...
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Morten Harkjær Nielsen foran den lille by med de seks vandrehjemshytter med i alt 36 pladser. Og fire mere er på vej.

Tekst & foto Erling Madsen

Det startede traditionelt med en 
40 x 20 meter sportshal i 1968 
på initiativ af en gruppe borgere. 
Siden har knopskydningen ført 

en svømmehal i 1977, endnu en hal med 
tilskuerpladser i 1999 og senest i 2020 et 
vandrehjem til.

Og alt dette er med til at placere Maribo 
Hallerne på Lolland som et vigtigt og væg-
tigt omdrejningspunkt i byens liv.

Købstaden med domkirke midt på Lol-

land har 5.734 indbyggere og er dermed 
øens næststørste by efter Nakskov med 
12.661.

ERFA-mødet kigger forbi
Maribo Hallerne har også fokus på den 
bæredygtige del og har i flere år været 
certificeret Green Sport Facility – og delta-
ger du i Green Sport Facilitys ERFA-møde 
tirsdag-onsdag 5.-6. oktober på Møn, så 
er der også indlagt et inspirationsbesøg i 
Maribo Hallerne.

11 medarbejdere suppleres med en 

håndfuld løstansatte livreddere og så er der 
udlejet lokaler til et privat motionscenter, 
ligesom holdboldholdet Team Sydhavsøer-
ne med et herrehold i 1. division har kontor 
og hjemmebane. 

Derudover arrangeres – ofte i samarbej-
de med andre – koncerter og udstillinger. 

Vandrehjemmet og dyrskuet
Nyeste tilføjelse er Danhostel Maribo. For 
tre år siden lukkede vandrehjemmet i Mari-
bo og ideen om at lægge et vandrehjem ind 
i en udvidelsen af Maribo Hallerne opstod. 

Maribo Hallerne sørger for 
at udvikle sig så det fortsat 

er byens omdrejningspunkt
Senest førte direktør Morten Harkjær Nielsens besøg på et dyrskue til, 

at der er føjet at vandrehjem til!

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



A) To brugte kontorcontainere er sat sammen, så vandrehjemmet har fået et køkken med opholdsrum og toilet. B) 30 kvadratmeter 
med seks senge, opholdsrum og toilet er hvert af de halvbuede hytter på. C) 22 år lå det gamle gulv i opvisningshallen: Det nye får 
Taraflex-belægning og der kommer nye og mere behagelige stole på hovedtribunen. D) Et cykelskur – som på billedet ikke er helt 

færdigt – er også leveret af Annebergs Limtræ.

Imidlertid blev udvidelsen opgivet, da det 
ville blive for dyrt.

Men i sommeren 2019 skete der noget: 
Direktør Morten Harkjær Nielsen var til 
dyrskue i Roskilde, og hér så han nogle 
sjove hytter:

- Det var helt tilfældigt. Men jeg tænkte 
straks: Det er sådan nogle vi skal ha’!

Hytterne er formet som en halvcirkel og 
der er seks sovepladser i hver hytte på 30 
m2.

Ideen blev drøftet med bestyrelsen og 
der blev taget kontakt til Danhostel Dan-
mark, som anbefalede at kigge på hytterne 
hos Arena Midt i Kjellerup.

Christian Anneberg fra Annebergs Lim-
træ i Nørre Nebel vandt licitationen - og 
hjalp også med at finde to containere i 
Fredericia.

De fungerer i dag som fælleshytte med 
stort køkken og borde og stole til 32 samt 
et sofaarrangement.

Morten Harkjær Nielsen fortæller, at det 
har været en stor succes: Familier på ferie, 
håndværkere og gæster til arrangementer i 
Maribo Hallerne er flyttet ind og med byg-
geriet af Femern-forbindelsen til Tyskland 
ventes endnu flere håndværkere at have 
brug for overnatning, så der er planer om 
yderligere fire hytter, så der totalt bliver 60 

sovepladser.
En lokal cykelhandler står for udlejnin-

gen af cykler til vandrehjemmets gæster, 
som kan tage dem lige uden for døren.

Første del har kostet 3,5 millioner kroner.

Åbner huset
Direktøren har været ansat i 12 år, så han 
har fulgt udviklingen på tæt hold. Han 
lægger vægt på, at det er vigtigt hele tiden 
at tænke i at åbne huset:

Det sker eksempelvis ved at indrette et 
hyggehjørne, så gæster kan sidde og slap-
pe af, ligesom forældre, der venter på børn, 
har et hyggeligt sted at være, så giver det 
lyst til at besøge huset:

- Vi har også to kunstudstillinger om 
året. Hér kommer nogle, som vi normalt 
ikke ser i huset, og det kan give dem lyst til 
at komme tilbage, mener Morten Harkjær 
Nielsen.

Under corona-perioden mistede Maribo 
Hallerne indtægter og medarbejdere blev 
sendt hjem, men hjælpepakkerne har red-
det den selvejende institution.

Den ufrivillige pause er også brugt til at 
få skiftet det 22 år gamle gulv ud med et nyt 
med Taraflex-belægning fra Unisport i opvis-
ningshallen, ligesom størstedelen af stolene 
til de knapt 700 tilskuerne er skiftet ud.

Morten Harkjær Nielsen er ikke bange 
for, at pausen har betydet, at foreningerne 
mangler medlemmer og aktivitetsniveauet 
dermed falder i hallerne:

- De store idrætter håndbold og gymna-
stik har booket det samme antal timer og 
er ikke gået tilbage, siger han.

Green Sport Facility øger sin værdi
Siden 2008 har Maribo Hallerne været med 
i dét, der i dag hedder Green Sport Facility:

- Det har en signalværdi og vi vil gerne 
være med til at gøre en forskel, siger di-
rektøren og tilføjer, at det er blevet en del 
af hverdagen at tænke det ind i alle hand-
linger.

Det handler eksempelvis om rengøring, 
energiforbrug og belysning:

- Vi har LED-lys over alt og kan virkelig se 
det på el-regningen. Og vi får flere og flere 
forespørgsler, hvor vi kan svare, at vi er 
GSF-certificeret – og dem tror jeg der bli’r 
flere af!

Og så er Maribo Hallerne også kommet 
med på padelbølgen:

- Vi opfører to baner – det er de to første 
på Lolland, og hvis ikke vi gør det, er der 
andre, der gør det. Vi har mange spæn-
dende ting i gang! lover Morten Harkjær 
Nielsen. n

A B

C D

G R E E N  S P O RT  FA C I L I T Y G R E E N  S P O RT  FA C I L I T Y
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Sports Facility Fair 
i Vejen Idrætscenter 28. september 2021

  Intensive Wood Cleaner

  Master Base Primer

        FORBEHANDLING

        GRUNDBEHANDLING

        VEDLIGEHOLDELSE

  Master Multi Primer

  Master TS-2K Lacquer   Master TS-2K Line Marking

  Master Cleaner
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Skal danske idrætsanlæg fortsat i 
hverdagen underlægges væsentlige 
restriktioner? »Her er det korte svar 

et NEJ! Men også at vi fortsat skal 
passe på. Holde afstand, spritte hæn-

der og sikre en høj rengøringsstan-
dard. Alt dette vil være forudsætnin-
gen for at gennemføre en forsvarlig 

genåbning, når vi rammer indendørs-
sæsonen lidt senere på året«, skriver 
HI’s formand. (Foto: Erling Madsen).

For enden af corona-tunnelen: 
Hvad så nu?

Vender danskerne tilbage til idrætsforeningerne? Eller er der frygt for at samles?

Af Henrik Høy-Caspersen, Formand for HI

Efter corona – hvad så?
Vi står nu – forhåbentligt - ved 

noget der ligner enden af en åre-
lang corona-tunnel. Eller gør vi?

Nye mutationer og variationer dukker 
desværre fortsat op, ligesom verden om-
kring os ikke er lige så langt fremme i be-
kæmpelsen, som vi er her i Danmark, hvor 
et effektivt vaccineberedskab kombineret 
med regelsatte adfærdsreguleringer, har 
dæmmet op for smitten. 

Truslen ikke elimineret
Vi skal ikke føre skræmmekampagner, 
men må på den anden side konstatere, at 
truslen er ikke elimineret, og den vil fortsat 
bestå mange måneder endnu. Så længe 
vi rejser ud i verden, forsamler os til store 
arrangementer og i det hele taget løser op 
for en restriktiv tilgang til at mingle med 
omverdenen, øges risikoen desværre.

På positivsiden skal det fremhæves at 
trods høje smittetal gennem sommeren, 
er eksperterne ikke nævneværdigt bekym-
rede. Dette fordi vaccineudrulningen har 
sikret at de, der rammes, ikke længere bli-
ver alvorligt syge, men kan klare den med 
isolation hjemme under dynen. Således er 
sundhedsvæsenet ikke specielt presset af 
corona. 

Hvad sker der nu?
Hvad sker der nu, og hvilke overvejelser 
står vi nu over for?

For det første får vi meldinger om at til-
slutningen til foreningerne er dalet betyde-
ligt som følge af corona. Dette understøttes 
til dels også i forskellige undersøgelser, der 
dog også påviser at danskernes vaner er 
ændret under pandemien. 

Spørgsmålet er, vender de tilbage?
Det korte svar er, at det ved vi ikke. 
At vanerne er ændret, er ikke så sært. 

Man har helt enkelt søgt i retning af det, 
der var muligt, og det der indebar mindst 
risiko for smitte. 

Frygt for forsamlinger?
Et andet stort spørgsmål er, om corona har 
plantet en frygt i befolkningen for at agere i 
større forsamlinger.

Også dette er for tidligt at svare på, men 
når man ser på publikumstilslutningen til 
EM i fodbold samt uge 29 Skagen, tyder 
alt på at behovet for at forsamles til stør-
re arrangementer til en vis grad har haft 
overtaget i forhold til bekymring for smitte, 
og desværre har de to events i den grad 
bekræftet, at smitten fortsat er der, og den 
tager fat, når forudsætningerne er til stede.

Uge 29 i Skagen har været et »godt« 
eksempel på, hvor hurtigt smitten kan ud-
bredes, når en masse mennesker samles, 
drikker, fester og danser og man har her 
haft muligheden for helt lokalt at identifi-
cere og adressere kilden samt risikoen ved 
den adfærd, der her gør sig gældende.

Fortsat restriktioner? Nej!
Er dette så udtryk for, at vi i danske idræts-
anlæg fortsat i hverdagen skal underlæg-
ges væsentlige restriktioner?

Her er det korte svar et NEJ! Men også 
at vi fortsat skal passe på. Holde afstand, 
spritte hænder og sikre en høj rengørings-
standard. Alt dette vil være forudsætningen 
for at gennemføre en forsvarlig genåbning, 
når vi rammer indendørssæsonen lidt 
senere på året.

Det er min holdning, at samfundet vil 
have svært ved at kapere endnu en nedluk-
ning. Det vil have alt for store konsekvenser 
for folkesundheden, ligesom særligt børn 
vil blive udfordret mentalt som følge af 
sociale begrænsninger. Ældre medborgere 
vil blive udfordret på samme bane.

Økonomien spiller også ind 
Denne artikel beskæftiger sig ikke nævne-
værdigt med de økonomiske konsekvenser 
af nedlukningerne. Her er vi overbevist 
om at alle er smertelig bevidst om dette 

aspekt og om at genopbygningen på det 
felt, kræver sin helt egen indsats. Ikke fordi 
økonomien ikke skal nævnes, men fordi 
det tema kræver en helt selvstændig op-
mærksomhed, som vi ikke vil forsømme at 
dyrke. 

Vi kan roligt konkludere at befolkningens 
adfærdsmønstre på en række parametre 
– også idræt, har ændret sig, i hvert fald 
for en periode. På den anden side står en 
hunger efter igen at dyrke idræt og sociale 
fællesskaber, måske nu i en anden form.

Idrætsfaciliteterne 
skal tage førerrollen
Uanset at brugernes adfærd er ændret, vil 
der være et stort behov for at dyrke idræt 
og aktiviteter med udgangspunkt i danske 
idrætsfaciliteter, og der vil fortsat bestå et 
stort behov for at sikre folkesundheden 
gennem idræt, motion og sociale fælles-
skaber. 

Alt det kan vi i danske idrætsfaciliteter 
rammesætte og understøtte. Det gode råd 
til idrætsfaciliteterne er at gribe stafetten 
og gå offensivt til værks i forhold til at hjæl-
pe brugere og foreninger i gang igen. Un-
derstøtte de lokale initiativer og gå i front 
med hjælp og bidrag til nye initiativer samt 
genoplivning af tidligere aktiviteter. 

Det er også afgørende at deltage i tvær-
gående indsatser f.eks. i samarbejde med 
kommunen om tiltag, der understøtter 
tilbud i forhold til folkesundheden. 

Et felt hvor danske idrætsfaciliteter på 
den lange bane bør indtænkes langt mere 
end tilfældet er nu. 

Vi har en unik chance for at positionere 
os, vise hvilken vigtig rolle, vi spiller i sam-
fundet og hvordan vi reelt kan spille ind i 
forhold til den offentlige værdiskabelse. n

C O R O N A :  G E N S TA RT
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X X XPRAKTISKE STOLE
TIL PROFESSIONELLE

Prins Christians Kvarter 28 7000 
Fredericia (v. E20)

Showroom
zederkof.dk
8912 1200

BESØG
SHOP

RING

1.235 anmeldelser

VOGN TIL BERTRAM 
STABELSTOL
Plads til 30 stole
Art.nr. 100385

BETRAM 
STABELSTOL
Varianter: Sort, Grå
Art.nr. 100499

KLAR TIL GODE 
ARRANGEMENTER

på zederkof.dk 
eller 

ring 8912 1200

SHOP

God kvalitet for pengene
Med det let bøjelige ryglæn, og ma-
terialer i høj kvalitet, er Bertram sta-
belstolen et oplagt valg til den pro-
fessionelle. Her er du sikret både 
god siddekomfort, og et slidstærkt 
møbel, der holder  i mange år. Samti-
dig er den nem at transportere eller 
gemme væk i stakke á 10 stk.
Med en stolevogn bliver det nemt at 
transportere og opbevare stolene. 
Der er plads til 30 Bertram stabel-
stole på stolevognen.

Kendt for professionel kvalitet
Zederkof er en af Danmark’s største 
leverandører af møbler til bl.a. konfe-
rence, restaurant og café og er kendt 
for at levere kvalitet til professionelle.
Kontakt Zederkof på tlf. 89 12 12 00 
eller shop på zederkof.dk.
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Af Erling Madsen

Fem minutters arbejde kan sikre, at 
du får den rigtige løn og pension – 
og de fem minutter gør også, at du 
slipper for en masse bøvl og diskus-

sioner.
Og hvad er det så, du skal bruge fem 

minutter på?
- Du skal tjekke din lønseddel! lyder det 

fra HI’s Faglige Konsulent Joy Amandus 
Andersen.

To lønstigninger i år
OK 21 førte nemlig til generelle lønstignin-
ger per 1. april og 1. oktober i år – og igen i 
2022 og 2023.

Hvis din løn følger de kommunale løntrin 
eller HI’s overenskomst er skrevet ind i din 

kontrakt, så skal lønnen stige, som aftalt i 
overenskomstforhandlingerne.

- Lønstigningen har indflydelse på 
lønnen, men hvis din pension beregnes 
som en procentdel af lønnen, får det også 
indflydelse på din pension, forklarer Joy 
Amandus Andersen.

Fik 70.000 kroner ekstra
Hvis et viser sig, at efterreguleringen ikke 
er sket i flere år, kan det godt være pæne 
summer, der mangler på din konto:

- Vi har haft en sag, hvor der manglede 
regulering i fem år – hér indgik vi et forlig, 
og medlemmet fik efterbetalt 70.000 kro-
ner, siger Joy Amandus Andersen.

Hun understreger, at det altid vil være 
nemmere løbende at kontrollere, for erfa-
ringen er, at skal der kigges flere år tilbage, 

så tager det tid og der skaber nemt en 
dårlig stemning.

Hendes erfaring er i øvrigt, at i halvdelen 
af de sager, der sendes ind, mangler der 
efterregulering, hvilket indikerer, at der kan 
være et mørketal.

HI kan hjælpe dig
Hvis du konstaterer, at der mangler efter-
regulering eller du er i tvivl, så send din 
ansættelseskontrakt og de to seneste løn-
sedler til Joy Amandus Andersen – HI her 
en krypteret forbindelse, så du kan maile 
den sikkert.

HI arbejder også på et særligt nyheds-
brev, så du automatisk informeres, når det 
er tid for stigninger. n

Brug fem minutter 
på at tjekke din løn

Efterreguleringen sker nemlig ikke altid – og så kan du blive snydt for mange penge

- Vi har haft en sag, hvor der manglede regulering i fem år – hér indgik vi et forlig, og 
medlemmet fik efterbetalt 70.000 kroner, siger Joy Amandus Andersen.

GENERELLE 
LØNSTIGNINGER 
•  Pr. 1. april 2021 ydes en  

generel lønforhøjelse på 1,00 %.
•  Pr. 1. oktober 2021 ydes en  

generel lønforhøjelse på 1,01 %. 
•  Pr. 1. oktober 2022 ydes en  

generel lønforhøjelse på 1,90 %. 
•  Pr. 1. april 2023 ydes en  

generel lønforhøjelse på 0,30 %. 
•  Pr. 1. oktober 2023 ydes en  

generel lønforhøjelse på 0,81 %.

Lavtlønsprojekt 
Parterne er enige om at afsætte 
84,053 million kroner pr. 1. april 
2022 til en kroneforhøjelse af trin 
11-21 i løntrinsystemet for kommu-
nerne. Konkret betyder det, at trin 
11-21 i Forhandlingsfællesskabets 
trinsystem forhøjes med 653 kr. 
årligt (31. marts 2000-niveau)

Dette vil hjælpe vores assisteren-
de halinspektører, der er på begyn-
delsestrin 21

Pension i HI
Pr. 1.april 2022 stiger pensionspro-
centen i HI til 18,07 %

O K 2 1 :  E F T E R R E G U L E R I N G
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Forrest centret, som ligger midt i byen – bagest de 100 feriehuse. Det grønne areal bag dem giver yderligere plads til at bygge 
feriehuse. (Foto: Lars Krucov Detlef/Skærbækcentret).

Tekst & foto Erling Madsen

Genstarten oven på corona betyder 
på mange måder en ny hverdag. 
En hverdag, hvor idrætsfaciliteter 
kan indtage rollen som det lokale 

omdrejningspunkt.
Og hér er der masser af inspiration at 

hente i Skærbækcentret i Sydvestjylland på 
kanten af Vadehavet: Med direktør Søren 
Hansen i spidsen er det centret, som sørger 
for dynamikken i byen med 3.000 indbyg-
gere.

Der er aktivitet året rundt og besøg af 
mere end en halv million gæster - alene i 
overnatninger er der 70.000 om året, så det 
er stærkt medvirkende til at den relativ lille 

by har fire supermarkeder! Ligesom gæ-
sterne også lægger mange penge i lokale 
butikker.

Fra at være et idrætscenter er det vokset 
og vokset og er i dag også et ferie -, kultur, 
konference- og aktivitetscenter – med 
masser af elementer, så ordet ikke er dæk-
kende.

Skærbækcentret er i dag også et af fyrtår-
nene i Tønder Kommune.

Green Sport Facility 
en del af hverdagen
Det skal også nævnes, at Skærbæk Centret 
via HI er tilsluttet Green Sport Facility – og 
senest som det første sted med GSF-certifi-
kat også godkendt som leverandør til stat, 

regioner og kommuner under SKI-ordnin-
gen: - Vi har fokus på energi, affaldshåndte-
ring osv. Det er blevet en del af hverdagen 
og noget vi hele tiden arbejder på at for-
bedre.

Tilføjes skal også, at centret i juni lagde 
lokaler til HI’s generalforsamling.

Masser af muligheder
Med en placering stort set midt i byen rum-
mer det godt 11.000 m2 store center med 
området udenom bl.a. svømmehal, tørhal-
ler, mødelokaler, kunstnerværksteder med 
udstilling, fitnesscenter, restaurant, café, 
legeområder, fodboldstadion med cinders-
bane, seks græsbaner, kunstgræsbane, 
friluftsscener samt 100 feriehuse – og der er 

Skærbækcentret: 
det lokale omdrejningspunkt

Masser af aktivitet og mere end en halv million gæster sørger for dynamik og omsætning  
i byen med 3.000 indbyggere på kanten af Vadehavet

S K Æ R B Æ KC E N T R E T
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Direktør Søren Hansen blandt de 100 
feriehuse – nu er der købt areal til en 
fordobling. Skærbæk Centret står for 
udlejningen af husene, som lokale  
forretningsfolk står bag.

Receptionen til højre har også en butik, 
hvor der sælges kunsthåndværk og  
helseprodukter.

købt et naboareal, så tallet kan fordobles. 
Feriehus nummer 100 blev indviet i juni.

Og idéer er der nok af: Søren Hansen 
vil gerne udvide svømmehallens 25 meter 
bassin med badeland og wellness, så det 
bliver endnu mere attraktiv for gæster året 
rundt.

I forvejen betyder regnvejr i sommersæ-
sonen, at op mod 1.000 gæster besøger 
svømmehallen på en dag – og hér er med 
udvidelsen potentiale for flere.

Direktøren peger på, at stedet ligger i et 
smørhul: Nationalparken Vadehavet med 
bl.a. Rømø – ikke mindst kendt for stære-
nes Sort Sol – ligger lige ved siden af, græn-
sen ved Tønder ligger 25 kilometer væk og 
nord på ligger turistattraktioner som Ribe 
og Legoland. 

Og så er der ikke langt til resten af Euro-
pa bl.a. er der kun cirka to timers kørsel til 
Hamborg.

Vokset og vokset
Med en fortid som indkøbschef i sko- og 
tekstilbranchen kom Søren Hansen til i 
1997, hvor der var en tørhal og en svøm-
mehal. 

Siden er det hele vokset og vokset. 
Et eksempel på en utraditionel måde at 

gribe en opgave an på, er den årlige byfest, 
som Skærbækcentret hjælper masser af 
frivillige med at afvikle. Overskuddet går til 
centret, som på den måde er sikret penge 

til vedligeholdelse og renovering. 
- Vi arbejder med årshjulet for at få flere 

aktiviteter året rundt. Og vi er ved at kigge 
på, hvordan vi vil se ud om fem og om ti år, 
siger Søren Hansen.

Udvikler foreningerne
Der er ansat en medarbejder til at hjælpe 
byens foreninger med at udvikle sig, og 
medarbejderen står også for aktiviteter i 
sommerperioden for feriebyens gæster. 
(Kidz Club).

En hel del foreninger og forbund fra 
Tyskland og Danmark bruger stedet som 
træningslejr. Og er der eksempelvis hånd-
boldkampe, trækkes på den lokale hånd-
boldklub:

- Den står for dommerbordet – det plejer 
at give en hel del kroner om året, siger 
Søren Hansen.

I ferieperiode bruges den store terrasse 
med udendørsservering til grillfest med 
orkester onsdag og søndag. 

På koncertlisten er der også flere popu-
lære gengangere fra år til år med Kandis, 
Stig Rossen og Anders Blichfeldt som nogle 
af de mest populære.

Og så er det nok det flotteste stadion til 
et Serie 3-fodboldhold!

Selv om idrætten var udgangspunktet og 
i høj grad spiller en stor rolle i dagligdagen, 
så lyder det også fra direktøren:

- Hvis ikke vi havde haft alt det kommer-
cielle, så kunne det ikke lade sig gøre … n

SKRUET SAMMEN 
MED MANGE 
INTERESSENTER
Skærbækcentret er skruet sammen 
med mange interessenter – men 
alle med en fælles interesse i at 
sætte fut i byen.

Der er 40 fastansatte og næsten 
50 afløsere. Centret er også en rum-
melig arbejdsplads, i samarbejde 
med Jobcenter Tønder har man 
hjulpet borgere til et fast arbejde. 
Desuden trækkes på frivillige; pri-
mært fra støtteforeningens med 150 
medlemmer. Støtteforeningen har 
sammen med byfesten igennem 
de sidste 12 år samlet næsten ti 
millioner kroner til renoveringer og 
udbygninger af centret.

Der er åbent 365 dage om året fra 
klokken 5.30-23.30, hvilket betyder 
to-holdsdrift og i nogle perioder 
også tre-holdsdrift.

Fitnesscentret er lejet ud og re-
sten er delt op på tre selskaber:

Foreningen Skærbæk Centret, 
som er en almennyttig fond uden 
momsregistrering. Den betjener 
foreningerne.

Fonden Skærbæk Centret er en 
momsregisteret, erhvervsdrivende 
fond, som driver restaurant, café, 
udlejning, spillemaskiner og andre 
kommercielle aktiviteter.

Skærbæk Ferieby ejes af et 
anpartsselskab, som lokale forret-
ningsfolk står bag. De tog chancen 
og investerede i opbygningen, mens 
udlejning og drift  varetages af 
Skærbækcentret. 

Feriehusene bruges også til 
overnatning i forbindelse med ek-
sempelvis kurser og konferencer, 
sportsophold og har en belægnings-
procent på 50-55 % på årsbasis.

De fem kerneområder:
•  Aktivitetscenter for hele området
•  Kulturcenter  

(teater, koncerter etc.)
• Feriecenter
• Møder og konferencer
• Sportsophold

https://skaerbaekcentret.dk

S K Æ R B Æ KC E N T R E TS K Æ R B Æ KC E N T R E T
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Priserne er ekskl. moms og levering

SVERIGESVEJ 12
8700 HORSENS
TLF. +45 8693 3922
INFO@LML-SPORT.DK
WWW.LML-SPORT.DK

VED LML SPORT FORHANDLER
VI ALT TIL AQUA FITNESS.

Se vores store udvalg på www.lml-sport.dk.

AquaStep stepbænk
Varenr. 020496040

590 kr. pr. stk.

BEbell håndvægte
Varenr. 02049628

139 kr. pr. par.

BEbelt Runner træningsbælte
Varenr. 02049617

123 kr. pr. stk.

Aqua Fitness fra BECO.indd   1Aqua Fitness fra BECO.indd   1 20-05-2021   08:41:4020-05-2021   08:41:40

Af Erling Madsen

Børnene lærer at svømme bedre og 
svømmehallen tager teten og viser 
nye veje i et tæt samarbejde med 
de idrætsfaglige lærere

Dét viser et forløb fra Glostrup Svømme-
hal vest for København, som sammen med 
Glostrup Skole  tog initiativet til en anden 
og mere koncentreret form for svømmeun-
dervisning.

5a og 5B fra Vestervangskolen ville 
normalt få tilbudt svømning i 4. klasse i 
to timer i en periode – men det er for lidt 
til at de kan lære at svømme, ligesom de 
heller ikke når at blive fortrolige  ved at gå 
i vandet.

Nøglen er »fagdage«, som er onsdage, 

lærerne kan bruge til ét fag hele dagen. I 
svømning blev dagen forkortet en smule til 
tidsrummet klokken 8-13.30.

Dvs. at svømmeundervisningen forløb 
over knapt seks timer seks onsdage i træk, 
og dermed blev der skabt en intensivt 
forløb samtidig med at livredderne fik et 
bedre kendskab til eleverne.

- Normalt har vi to-timers intervaller, 
hvor megen tid går med transport og om-
klædning, så de har kun én time vandtid. 
Nu har vi 25 meter bassinet og varmtvands-
bassinet og de skifter efter én time, fortæl-
ler projektkoordinator Malene Hamilton.

Malene Hamilton fortæller, at normalt er 
det halvdelen, der gennemfører. Her er det 
alle minus én, som blev ramt af træthed. 
Så det dokumenterer, at denne undervis-

Skolesvømning i seks dage á seks timer
Børnene lærer at svømme og får fortrolighed med vand – og det styrker klasserne sammenhold og 

den enkelte elevs selvværd, viser forløb, som foregik i Glostrup Svømmehal

Hjertemassage blev ekstra aktuelt, fordi 
det var fire dage efter Christian Eriksen 

havde fået hjertestop. Her viser livredder 
Heidi Taeger Mortensen eleverne, hvordan 

det gøres. (Foto: Erling Madsen).

S KO L E S V Ø M N I N G
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Sådan fordeler de 305 kunstgræsfodbold-
baner sig: Jo mørkere farve jo flere baner. 
(Kilde: facilitetsdatabasen.dk).

ADLATUS
FULDAUTOMATISK RENGØRINGSROBOT
Automatisk gulvvask
Automatisk vandpåfyldning
Automatisk tømning
Automatisk opladning
Se mere på www.adlatus.dk eller kontakt os på 70 26 26 32

Lærer Amalie Jensen har noteret flere fordele ved den intense undervisning: - De er glade 
for og trygge ved at gå i vandet. De var sammen – uden fagligt stof – for første gang efter 
corona og det har værdi for sammenholdet. (Foto: Erling Madsen).

ningsform og dette alderstrin er en rigtig 
god kombination.

Livreddere og lærere i samarbejde
Der er også en fin opgavefordeling mellem 
livreddere og lærere:

- Vi har en anden tilgang til undervisnin-
gen og vi får to undervisere ekstra, som 
tager sig af alt det omkring. Vi har under-
visningsfokus og de har elevplejen i fokus, 
understreger Malene Hamilton.

Amalie Jensen er den ene at lærerne, og 
hun er helt enig:

- Vi har relationerne til børnene og bør-
nene skal føle sig trygge. Instruktørerne 
lærer børnene forskellige teknikker. Vores 
opgave at sørge for de er stille og rolige og 
at børnene har en god oplevelse. 

Godt for sammenholdet 
– men for lange dage?
Amalie Jensen synes forløbet er gået godt 
og at børnene har fået rigtig meget ud af det:

- De er glade for og trygge ved at gå i van-
det. De var sammen - uden fagligt stof - for 
første gang efter corona og det har værdi  
for sammenholdet. 

TEMA: KUNSTGRÆSS KO L E S V Ø M N I N GS KO L E S V Ø M N I N G
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Nu kan du gøre din pension endnu mere 
klimavenlig. Så sparer du ikke alene op. 
Du bidrager også til en mere bæredygtig 

fremtid for dine børn og børnebørn.
Dét er næstegenerationskærlighed. Tak.

Se hvordan på pfa.dk

Næstegenerationskærlighed
fra dig til mig - og til alle dem efter os

PFA_KlimaPlus_210x297mm.indd   1PFA_KlimaPlus_210x297mm.indd   1 18/01/2021   13.1018/01/2021   13.10



17      #274       IDRÆT · KULTUR · FRITID

X X X

Nu kan du gøre din pension endnu mere 
klimavenlig. Så sparer du ikke alene op. 
Du bidrager også til en mere bæredygtig 

fremtid for dine børn og børnebørn.
Dét er næstegenerationskærlighed. Tak.

Se hvordan på pfa.dk

Næstegenerationskærlighed
fra dig til mig - og til alle dem efter os

PFA_KlimaPlus_210x297mm.indd   1PFA_KlimaPlus_210x297mm.indd   1 18/01/2021   13.1018/01/2021   13.10

Det ses blandt andet også af, at dagen 
efter har de haft udflugter, og der er en 
meget bedre stemning, fordi de har været 
intenst sammen i seks timer dagen før.

Eneste dårlige ting, som Amalie Jensen 
peger på, er antal timer:

- Det har været nogle lange dage og i 
en svømmehal er det varmt. Måske er der 
noget i forbindelse med længden, man 
skal overveje?

Samarbejde fremfor mobning
Teamleder Heidi Taeger Mortensen frem-
hæver, at de har haft mulighed for at lege 
det ind, så eleverne har fået en god relati-
on til vand. Og hun synes også, at lærings-
niveauet er øget.

Hun har også registreret nogle andre 
gode elementer:

- De støtter hinanden og der er en 

kampånd. Ikke noget med at moppe: De 
hjælper hinanden, viser hvordan det skal 
gøres - og de har også fået mere selvværd.

Livredning blev ekstra aktuelt
Forløbet i maj-juni har bl.a. omfattet svøm-
ning, dykning, udspring og livredning:

- Det er bevidst lagt sidst på skoleåret og 
med livredning til sidst i forløbet, fordi nu 
skal de ud på strandene. Og livredning er 
nemmere at lære, når de er fortrolige med 
os og stedet, understreger Heidi Taeger 
Mortensen.

Og hjerte-lungeredningen på den sidste 
undervisningsdag, hvor børnene sluttede 
med at få diplomer, blev ekstra aktuel: Fire 
dage forinden var fodboldspilleren Christi-
an Eriksen faldet om med hjertestop under 
en EM-kamp i Parken.

Det var med til at give børnene en forstå-

else af, hvor vigtigt det er at lære – og flere 
af dem spurgte, om de ikke må prøve igen 
i pausen.

Succesoplevelser!
Nogle børn, som ikke klarer sig så godt 
i nogle fag, fik her en oplevelse, fordi de 
oplevede, at der var noget, de var gode til:

- Børn synes det er sejt, at man kan kom-
me ned på bunden – og er man ikke god 
til matematik, så kan man blive dagens 
helt ved at dykke ned på bunden og redde 
et menneske! nævner Amalie Jensen som 
eksempel.

Hun føjer til, at eleverne føler sig trygge 
ved vandet, og flere har sagt at de godt vil 
gå til svømning. Så der er også et fritids-
aspekt i det. Og dermed kunder til svøm-
mehallen. n

- Vi har en anden tilgang til undervisningen og vi får to undervisere eks-
tra, som tager sig af alt det omkring. Vi har undervisningsfokus og de har 
elevplejen i fokus, siger livredder Malene Hamilton om samarbejdet med 
lærerne. (Foto: Erling Madsen).

Ud over at være trygge ved vandet og lærer livredning, så 
oplevede flere børn, at de fik en succesoplevelse, fordi der 
er noget, de er gode til. (Foto: Erling Madsen).

Et udsnit af eleverne fra de to 5. klasser, som blev bedre 
til at svømme og blev rystet rigtig godt sammen af den 
intensive undervisning over flere timer. 
(Foto: Glostrup Svømmehal).

S KO L E S V Ø M N I N G
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København 
70 20 17 99 

Odense 
70 20 29 55 

Kolding 
75 53 60 00 

Aarhus 
70 20 98 05 

Aalborg 
70 20 29 99

Hos AV CENTER får  
du meget mere  

end lyd og billede!
Med mere end 165 medarbejdere fordelt i vores  

5 afdelinger, har vi sammensat et hold af  
Danmarks bedste og dygtigste AV-folk. 

Vi glæder os til at byde dig velkommen på  
stand 38. Kig forbi til en snak om bl.a.:

- LED løsninger - infoløsninger - touchskærme
- lydløsninger - mobile højttaleløsninger

- online videomøder - streaming

Besøg avcenter.dk eller kontakt dit lokale 
AV CENTER, hvis du vil høre mere.

Af Erling Madsen

Aldrig har bæredygtighed spillet 
så stor en rolle – og rollen bliver 
næppe mindre i årene fremover. 
Ikke mindst på grund af FN’s 17 

Verdensmål.
Et rigtig godt sted at få oprustet din viden, 

er på HI’s Green Sport Facilitys ERFA-møde.
Det foregår på Møn og Lolland tirs-

dag-onsdag 5.-6. oktober, hvor du bl.a. vil 
få førstehåndskik på, hvordan en certifi-
cering som Green Sport Facility gribes an: 
Både i MOENA Mønshallerne og Maribo 
Hallerne.

Nyheder, netværk og faglig sparring
Der vil også være indlæg om bl.a. belys-
ning, loftsvifter, blødgøringsanlæg og des-
infektion:

- Gå ikke glip af oplæg med aktuelle 

brancheaspekter, netværk, inspiration, 
videndeling, fællesskab, brancheudvikling, 
erfaringsudveksling og masser af faglig 
sparring til et af årets største grønne højde-
punkter! lyder det fra Heidi Taeger Morten-
sen, som har skruet programmet sammen.

Og når nu det starter på Møn, som er 
kendt for Møns Klint, så får du også en 
guidet tur med en naturvejleder med i 
programmet.

Flere og flere bliver grønne
Flere og flere faciliteter bliver certificeret i 
Green Sport Facility; ikke mindst fordi der 
nu er åbnet mulighed for at lave en aftale, 
der omfatter alle en kommunes faciliteter.

I dette nummer kan du hente inspirati-
on om Lyngby-Taarbæk Kommune, som 
har indgået en kommuneaftale, på side 
33, og på side 6-7 kan du høre om Maribo 
Hallerne. 

Få oprustet din viden!
Green Sport Facilitys ERFA-møde giver dig masser af viden og netværk udi det bæredygtige

The Green Key fra hotelverdenen er 
inspirationen til Green Sport Facility og 

certificeringen administreres af HI og 
HORESTA, som er brancheorganisationen 

for hoteller. (Foto: Erling Madsen). 

G R E E N  S P O RT  FA C I L I T Y
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Glæd dig til et spændende og bæredygtigtprogram i naturskønne omgivelser!  

GSF-ERFAMØDE!

VELKOMMEN TIL ÅRETS

Erfaringerne fra Green Sport Facility er, 
at rigtig mange steder er der de senere 
år gjort en hel del for at optimere ener-
giforbruget – men det er bare ikke blevet 
dokumenteret, men er sket som en del af 
arbejdet.

Samtidig vil den første gennemgang af 
anlægget ofte afsløre steder, hvor der kan 
spares penge.

Med andre ord: En certificering afdækker 
og dokumenterer – noget som både politi-

kere og kunder efterspørger.
Den samlede pris for at deltage i ER-

FA-mødets to nyttige dage er 2.495 kroner 
– og du tilmelder dig på post@H-i.dk eller 
på hjemmesiden h-i.dk

Du finder hele programmet hér: ht-
tps://h-i.dk/wp-content/uploads/Gre-
en-Sport-Facility-2021-endelige-version-1.
pdf.  n

GREEN SPORT FACILITY: MASSER AF MULIGHEDER
GSF er udsprunget af hotelverdenens 
Green Key og laves i samarbejde med 
HORESTA, som er brancheforeningen 
for hoteller. Og Danmark er eneste land 
med en ordning for idrætsanlæg; et 
tilbud, som omkring 80 anlæg foreløbig 
har taget imod. 

Et medlemskab koster enten 4.800 
kroner eller 9.000 kroner om året; af-
hængig af anlæggets størrelse.

Hvert år er der to netværksmøder, 
ligesom du kan få materiale til at mar-
kedsføre anlæggets indsats. 

Du kan få informationer på hjemme-
siden https://www.greensportfacility.
dk

Og så er der en lukket Face-
book-gruppe, hvor medlemmerne kan 
trække på andres erfaringer. 

Der er også en mulighed for at få 

lavet et kursus på anlægget for medar-
bejderne; et kursus som er skræddersy-
et det enkelte anlæg.

Du kan også hente hjælp i HI til at 
komme i gang: 

Michael Simonsen dækker Sjælland 
og Bornholm, mens Kim Kupetz i Sæby 
Svømmebad dækker den vestlige del af 
Danmark.

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

»L æsø, Lemvig og Varde Kommuner er stadig 
de kommuner, der har flest idrætsfaciliteter 
pr. indbygger, mens Københavns og Frede-
riksberg kommuner er dem, der har færrest. 

Det fremgår af en ny opdatering af det såkaldte facilitet-
sindeks, der rangordner kommunerne efter, hvor mange 
borgere der er pr. facilitet i kommunen.«

Sådan skriver Niels Anton Toftgård fra Idrættens Analyse-
institut 10. august. Sidste opdatering var i 2019.

Facilitetsindekset er sat sammen af tal fra facilitets-
databasen.dk og Danmarks Statistik og der foretages en 
rangering efter forholdet mellem antal indbyggere og antal 
idrætsfaciliteter.

Og der opsummeres:
»Blandt de 21 kommuner, der i perioden 2017-2021 

havde en samlet befolkningstilvækst på 2,5 pct. eller der-
over, var der tre kommuner (Horsens, Odder og Lyngby- 
Taarbæk) der formåede at forbedre deres placering både 
i perioden 2017-2019 og i perioden 2019-2021, mens seks 
kommuner (Aalborg, Hillerød, Høje-Taastrup, Silkeborg, 
Skanderborg og Vallensbæk) faldt i begge perioder.«

Du kan læse mere her:
https://idan.dk/nyhedsoversigt/nyheder/2021/b440_

nyt-facilitetsindeks-smaa-kommuner-har-stadig-flest-facili-
teter-pr-indbygger/                   n

Små kommuner – og 
især vest for Storebælt 
– har flest faciliteter
Status er dermed uændret siden 2019: 
Læsø, Lemvig og Varde i top – København, 
Frederiksberg og Halsnæs i bund

Idrætsfaciliteter pr. indbygger
Placering 2021 Kommune  Indeks Indeks 
(2019-2017)  2019 2021

1 (1 - 1)  Læsø 97,6 97 

2 (3 - 2)  Lemvig 91 92,2

3 (2 - 3)  Varde 91,2 92 

4 (5 - 5)  Ringkøbing-Skjern 85 84,6

5 (4 - 6)  Thisted 85,2 84

6 (6 - 4)  Skive 84,4 83,8

7 (7 - 10)  Billund 81,2 81,4

8 (9 - 8)  Holstebro 80,2 80

9 (22 - 29) Tønder 68,6 77,4

10 (10 - 16) Rebild 78,2 77

FA C I L I T E T E R
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Af Erling Madsen

V ærdikamp er et emne både højre, 
venstre og midten af Folketinget 
har en mening om.

Integration og kamp mod pa-
rallelsamfund er i fokus – og i slutningen 
af juni meldte bolig- og indenrigsminister 
Kaare Dybvad Bek, at disse to emner vil 
have topprioritet i den socialdemokratiske 
regerings opfølgning på den politiske aftale 
om initiativet mod parallelsamfund.

Og hér får svømmehallerne en rolle:
- Jeg tror, at næste kapitel bliver skrevet 

i diskussionen af, hvilke værdier vi har. Kan 
man have svømmehaller, hvor det kun er 
kvinder, der må bade? Kan man servere 
svinekød steder, hvor der måske er nogen, 
der ikke bryder sig om det? Det er nogle af 
de diskussioner, der kommer i højsædet i 
den næste periode, bebudede ministeren i 
et interview med Altinget 23. juni.

Vil ikke komme med forbud
Den politiske indsats mod parallelsamfund 
førte i første omgang til at der blev lavet en 

ny fordeling af elever på gymnasier efter 
forældres indkomst, ligesom parallel-
samfundsaftalen fra 2018 blev justeret 
af Socialdemokratiet, SF, Venstre, Kon-
servative, Dansk Folkeparti og Liberal 
Alliance.

I interviewet siger Kaare Dybvad Bek, 
at de strukturelle rammer dermed er sat. 

Derfor mener han at de værdipolitiske 
spørgsmål skal have høj prioritering fra 
folketingsåret 2021-22.

- Det er klart, at vi hele tiden skal være 
opmærksomme på, om der opstår pa-
rallelsamfund. Er der steder, hvor man 
accepterer nogle parallelle værdier og 
måder at være på, som ellers ikke er 
accepteret i det danske samfund?

Og hér mener han, at kønsopdeling i 
svømmehaller er et eksempel på en for-
kert håndtering.  

Han afviser dog at komme med et 
forbud mod kønsopdeling – og vil i øvrigt 
ikke i interviewet fortælle, hvad det er for 
forslag, han senere vil komme med. n

Kaare Dybvad Bek – fremhæver kønsopdelingen i svømmehaller som en skidt ting. 
(Foto: Claus Bech/Indenrigs- og boligministeriet).

Svømmehaller inddrages 
i regeringens værdipolitik
Bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvad Bek mener at 
kønsopdeling i svømmehaller cementerer et parallelsamfund

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.

FA C I L I T E T E R VÆ R D I P O L I T I K
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Mark Stig Andersen og Gert Nielsen puster ud: På blot tre uger blev den sekskantede Nykøbing F. Hallerne bygget om til Revykøbing. 
(Foto: Erling Madsen).

Af Erling Madsen

»Omstillingsparathed« er et 
ord, som ofte nærmer sig 
en floskel. Men i Nykøbing 
Falster er den god nok: 

Her har en lynomstilling af en idrætshal til 
revy også åbnet døren for helt nye mulighe-
der i fremtiden.

Og det er corona-begrænsninger, som 
viste sig at åbne for helt nye muligheder.

Nægtede at spille revy i en idrætshal
Organisatorisk var teatret, der til næste år 

har 110 års jubilæum og har skabt tilnavnet 
Revykøbing, af Guldborgsund Kommune 
blevet lagt sammen med idræts- og svøm-
mehallerne. Et noget aparte makkerskab, 
kan man umiddelbart mene.

Revyens kapelmester Mickey Pless blev 
sidste efterår også udnævnt til revydirektør 
og en frygt for, at coronarestriktionerne 
ville skabe problemer for revyen, bragte en 
håndfuld medarbejdere sammen for at se 
på mulighederne:

- Jeg skal bare ikke spille i en idrætshal! 
var udmeldingen fra revydirektøren.

Men det kom han til – og han er ret glad 

for de nye muligheder! Som også viste sig 
af give en masse andre fordele.

Tæppet trukket væk
Problemet var, at spisningen inden revyen 
er en vægtig indtægtskilde og de sædvanli-
ge 650 spisende blev med coronarestriktio-
nerne reduceret til 275. Og dét trak tæppet 
under revyen.

Ideen med at bruge idrætshallen på 40 x 
20 meter som teater dukkede op – rummet 
fra 1969 markerer sig ved at være indrettet 
som et sekskantet rum.

Og hallen er hjemmebane for Nykøbing 

Nykøbing F.: Flosklen blev omsat til 
helt nye muligheder

Corona-restriktioner krævede nytænkning – og i lyntempo blev en idrætshal ombygget til revytea-
ter, håndbolden fik en ny, populær disciplin, aktivitetsmulighederne øges og samarbejdet på tværs 

lover godt for en kommende multihal

G U L D B O R G S U N D  H A L L E R N E
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Den sekskantede hal, som den normalt ser ud: Håndboldspillerne  
måtte rykke udendørs – og fik stor succes med beachhåndbold. 
(Foto: Guldborgsund Hallerne).

Sådan blev idrætshallen i Nykøbing F. omdannet til Revykøbing 
med scenen i baggrunden. (Foto: Guldborgsund Hallerne).

F. Håndboldklub med et hold i Bambusa 
Kvindeligaen – og med en særdeles trofast 
og hørbar fanskare!

Et større puslespil
Revydirektørens skepsis over ikke mindst 
lydforholdene og håndboldspillernes be-
hov for træning i hallen var to af de store 
hurdler, som skulle tages med i det store 
puslespil, hvor alle involverede gjorde en 
stor indsats for at få det til at lykkes. 

Ombygningen gav plads til 600 spisende 
gæster.

Og sommerevyen blev så godt modtaget 
af publikum, at det blev nødvendigt at 
forlænge med ni ekstra forestillinger.

Håndboldspillerne rykkede dels til andre 
haller og dels blev der indrettet beach-
håndboldbaner.

Det sidste viste sig at være en fremragen-
de idé: 

- Det gav et løft til idrætten: Man kunne 
bare møde op og spille og det var så po-
pulært, at det har givet en ny stigning til 
håndbolden, fortæller Mark Stig Andersen, 
som er chef for Guldborgsund Hallerne.

Lyden blev testet via tre koncerter og 
revydirektøren blev overbevist om mulig-
hederne.

Men da der så skulle bygges op til revy, 

var der kun tre uger til at omdanne den 
sekskantede hal til Revykøbing, med 
30.000 »indbyggere« over de knapt 60 
forestillinger i juni-august:

-  Vi blev båret igennem af en tyrkertro 
på, at det ka’ la’ sig gøre! siger Mark Stig 
Andersen med et tilfreds smil.

En stram styring via tre arbejdsgrupper 
- og de fleste af døgnets timer i brug - gjor-
de, at det forløb smidigt og relativt nemt.

Halinspektør Gert Nielsen var én af de 
mange involverede og har er imponeret 
over det engagement, der blev lagt i – og 
de gode kontakter, der blev skabt på tværs.

Lover godt for fremtiden
Samarbejdet lover godt for fremtiden, og 
der er nu skabt en ekstra mulighed: Der 
er året rundt også koncerter og 30 teater-
forestillinger i teatersalen og bliver der 
behov for at sælge flere billetter end der er 
pladser, er der nu en alternativ mulighed 
i hallen.

Men der er også et perspektiv længere 
ude i tiden:

- Vi regner med at indvie Hal 4 om halv-
andet år med plads til 2.500 siddende og 
500 stående tilskuere: En multihal, hvor 
bl.a. Nykøbing F. Håndboldklub skal spille 
sine hjemmekampe – og hvor vi ikke be-

høver dispensation til de internationale 
kampe, fortæller Mark Stig Andersen.

Erfaringerne fra årets udgave af Revykø-
bing har givet erfaringer - ikke mindst om 
bredt samarbejde - der kan bruges i den 
nye hal.

Katalysator for foreningerne
Guldborgsund Hallerne med 75 medarbej-
dere og 40 årsværk er også startet på at få 
en Green Sport Facility-certificering.

Aktivitetsmæssigt er der masser af 
forventninger til fremtiden med den nye 
multihal, men Mark Stig Andersen mener 
også, at faciliteterne skal indtage en ny 
rolle i fremtiden og være på mærkerne for 
at fastholde det høje aktivitetsniveau og 
skabe udvikling:

- Vi skal se på, om vi kan skubbe lidt til 
foreningerne. Hér kan vi ikke bare sidde 
og vente - vi er nødt til at gøre noget, siger 
han.

Mark Stig Andersen forstiller sig bl.a. 
at Guldborgsund Hallerne kan indgå i en 
paraplyorganisation, hvor foreningerne for 
hjælp med praktiske ting og udvikling:

- Vi skal give en støtte til at løfte i flok – 
og vi skal sørge for, at alle kommer op at 
køre. Vi skal være katalysatoren! n

BRUG FOR EN ANDEN ORGANISERING
Guldborgsund Hallerne er en kommu-
nal samling af otte tørhaller, to svøm-
mehaller i by og på land samt et kultur-
hus i Gedser og teatret i Nykøbing F.

Guldborgsund Kommune med knapt 
61.000 indbyggere dækker Falster og 
det østlige Lolland, som adskilles af 

farvandet Guldborgsund.
Mark Stig Andersen er ansvarlig for 

det hele. Og når han kigger i krystal-
kuglen, kan han sagtens se en anden 
struktur i fremtiden; en struktur, som 
han tror vil give mere mening og styrke 
hvert aktivitetssted. 

Forskelligheden betyder nemlig 
forskellige behov og derfor forestiller 
han sig en opdeling med tre ben: 1. 
Svømmehallerne. 2. Landhallerne. 3. 
Nykøbing F. Hallerne med multihallen.

G U L D B O R G S U N D  H A L L E R N E G U L D B O R G S U N D  H A L L E R N E
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Kunstgræs: EU nærmere forbud mod mikroplast
EU er kommet et skridt nærmere forbud 
mod mikroplast.

I sidste nummers tema om kunst-
græsbaner skrev vi, at EU-Kommissio-
nen havde bedt ECHA (det europæiske 
kemikalieagentur) vurdere farligheden 
for miljøet.

Underudvalget RAC anbefalede to løs-
ninger: Forbud og afskærmning.

Men siden er der kommet en klar mel-
ding:

- RAC gentager, at det har en klar præ-
ference for et forbud mod anvendelse af 
mikroplast som fyldmateriale på sports-
baner af syntetisk græs, og at forbud-
det bør implementeres hurtigst muligt, 
oplyser seniorrådgiver Lone Mikkelsen 
fra den uafhængige miljøorganisation 
Rådet for Grøn Omstilling.                           n

EU er kommet et skridt nærmere et forbud mod mikroplast. (Foto: Erling Madsen).

LANDET 

RUNDT

GRENAA: 
PRISSTIGNINGER 
SPÆNDER BEN
De galopperende byggeudgifter har 
nu spændt ben for en ny hovedind-
gang, som også skal bygge Grenaa 
Idrætscenter sammen med svømme-
hallen:

Prisen var kalkuleret til 15 millioner 
kroner – men er hen over sommeren 
steget til 28,5 millioner kroner, skriver 
Morgenavisen Jyllands-Posten.

Planen var, at det skulle være fær-
digt i maj 2022, men nu trækker poli-
tikerne i håndbremsen:

- Havde prisen været 20 procent hø-
jere end det anslåede, så kunne man 
måske finde ud af at finde pengene, 
men jeg tror, at det her skal igennem 
budgetforhandlingerne, siger Lars 
Østergaard, der er formand for Kultur- 
og Idrætsudvalget i Norddjurs Kom-
mune.                                                               n

info@duxtaeller.dk
www.duxtaeller.dk

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

n Hal-, Svømmebad-, Pool- og Spa Kvalitets-produkter
udført i HPL højtrykslaminat og udviklet til våd- og personale områder 

LILLE GRØNNEGADE 6
4000 ROSKILDE

DENMARK

TEL: 40 31 11 61

TÆLLER- OG ADGANGSSYSTEMER 

Kupans kundetilpasninger indeholder:

•  Værdibokse, skoreoler, håndklædereoler, bænke, omklædnings-og toiletenheder
•  Skabe med selvlukkende døre, flere typer vaskeunits
•  Tema døre og ophængte kabineprodukter tillader let rengøring uden forhindringer
•  Patenteret børnesikret kabineserie ”Essence”
•  Alle former for låseenheder, mekaniske eller elektroniske, tilpasset billetsystemer

Gotschlich adgangsmøller og indgangssluser:

•  2 - og 3 armet adgangsmøller i rustfri eller pulverlakerede, fast og højdejusterbare udgaver
•  Indgangssluser med transparant akryllåger, sensor og uden fysisk berøring ved gennemgang
•  Alle produkter kan integreres med adgangs -og billetsystemer

L A N D E T  R U N D T H I ' S  O M R Å D E R
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Tekst & foto Erling Madsen

Dialog skal skabe dynamik i HI’s 
fem områder – og efter seminaret 
og generalforsamlingen i juni er 
der nu taget hul på en udvikling af 

områderne:
- Noget af det første er, at vi tager en 

snak med områdelederne: Det vigtige er, 
at ideerne skal komme fra de behov, med-
lemmerne har. Og så skal Sekretariatet nok 
hjælpe med at føre dem ud i livet, siger HI’s 
formand Henrik Høy-Caspersen. 

Fire overordene temaer
På seminaret dagen før generalforsamlingen 
blev der i grupper kigget på muligheder for at 
styrke områderne, så de både tiltrækker nye 
medlemmer til HI og giver deltagerne nyttig 
viden, der kan hjælpe dem i deres hverdag.

Der tegner sig fire overordnede indsats-
steder:
• Der skal planlægges mere
• Fagligheden skal styrkes
• Der skal arbejdes på tværs af områder
• Områdeopdelingen skal justeres.

Der er også enighed om, at områderne er 
vigtige; dels fordi der ligger en masse viden 
hos medlemmerne, dels fordi den regionale 
opdeling gør, at der ikke skal køres langt for at 
blive klogere.

For som områdeleder for Fyn, Sydjylland 
og Sønderjylland, Brian G. Larsen, sagde på 
seminaret:

- I dette lokale er der en viden, der spar-
ker røv! Den viden skal vi bruge!

Sådan sættes ind
Planlægningen består i, at hvert af de fem 
områder skal lave en plan for møder/tilbud 
det kommende år. 

På den måde vil der være mulighed for at 
kunne se, hvad der vil komme af tilbud – og 
dermed får den enkelte mulighed for i god 
tid at sætte kryds i kalenderen. 

Når der tales om at styrke fagligheden, så 
handler det om, at områderne skal invitere 
til møder, hvor deltagerne får noget med 
hjem, de kan bruge med det samme eller 
senere: Deltagernes viden skal styrkes.

Eller som bestyrelsen formulerede det på 
generalforsamlingen: Områderne skal være 
læringsplatforme.

Skal være åbne for alle
En nyhed er også at der skal arbejdes på 
tværs:

- Det skal også være sådan, at et om-
rådes tilbud er åbne for andre områder: 
Laver et område eksempelvis noget om 
kunstgræs, og der så sidder én i et andet 
område, som har brug for dén viden, skal 

han kunne melde sig. Tilbuddene skal være 
åbne for alle, understreger formanden.

I dialogen med områdeformændene vil 
der også blive kigget på, om inddelingen i 
Jylland er den mest optimale eller der skal 
foretages justeringer af områdegrænserne.

Tre typer arrangementer fremover
Henrik Høy-Caspersen understreger, at 
det ikke betyder, at HI’s landsdækkende 
tilbud stopper. Han mener, at erfaringerne 
fra corona-tiden har vist, at der er masser 
af emner, som sagtens kan dækkes via 
webinarer.

Hvor der før skulle sættes et stort pro-
gram sammen for at trække folk fysisk fra 
hele landet, er det nu muligt at gå ud med 
»smalle« emner og også ret hurtigt, hvis der 
opstår et aktuelt behov.

Det er nemt, når deltagerne kun skal 
bruge tiden til webinaret og ikke en masse 
transporttid:

- Men vi vil fortsat lave fysiske møder; 
eksempelvis ERFA-mødet om Green Sport 
Facility og vores årlige campus. Vi vil bare 
fremover se endnu flere webinaret og et 
øget antal tilbud i områderne, siger for-
manden.

På side 71 finder du områderne og områ-
delederne. n

Mere dynamik i HI’s fem områder
Dialog skal finde de optimale løsninger med fire indsatssteder

L A N D E T  R U N D T H I ' S  O M R Å D E R

Områdeleder Claus Larsen, 
København, Nordsjælland 
og Bornholm, på general-
forsamlingen, hvor besty-
relsen bl.a. understregede, 
at områderne skal være 
læringsplatforme.



www.eco2light.dkFind os på:

Anette Hoffmann
Ansvarlig for sportsbelysning 
i Danmark

Telefon: 41 33 83 84  
Email: aho@eco2light.dk

LED-SPECIALISTER  

Lys er ikke længere bare lys, men er blevet et effektfuldt 
middel til at tænke nye koncepter og muligheder for at 
ændre udtryk med farver.

Sæt farve på omgivelserne med vores floodlights. 
Skab miljøer, der er fængende og interessante for 
brugerne af dine faciliteter med farverigt lys. 

Eller lys svømmehallen op med vores elegante væglampe, 
som giver smukke og imponerende effekter på vægge, loft 
og i bassinet. Dette lys giver spændende og nytænkende 
muligheder for nye arrangementer i svømmehallen. 

FARVET LED-BELYSNING SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER

Med over 10-års erfaring i branchen og flere end 200 supporterede halprojekter til dato samt 
projektering af en lang række udendørsbaner landet over, er vi en af de førende specialister i 
energieffektiv LED-belysning til idrætsfaciliteter.

I SPORTSBELYSNING

Besøg os ved 
årets Hi messe, 

tirsdag 28. 
september 2021 
kl. 9.30 - 15.30.

STAND 135

Som specialister inden for sportsbelysning og med en
ingeniørteknisk tilgang, er vi selv med til at udvikle og 
teste vores produkter, så vi kan tilbyde vores kunder, det 
absolut bedste på LED-markedet. I samarbejde med nogle 
af landets førende installatører leverer vi altid en 
professionel, kundetilpasset løsning - til alle formål og 
type projekter.

Skal vi også hjælpe dig med markedets bedste 
LED-løsninger til sports- og idrætsanlæg?
En belysningsopgave er sjældent ens og derfor tilbyder vi 
skræddersyede løsninger, så du får dækket lige netop de 
behov du har. En omfattende lysoptimering, kræver god 
planlægning, stor tillid og den helt rette 
samarbejdspartner - det får du hos eco2LIGHT.

P E N S I O N
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Af PFA

PFA Klima Plus gør det muligt for dig 
at spare op til pension med ekstra 
fokus på klimastærke investerin-
ger og uden at gå på kompromis 

med afkastet. Opsparingen er udviklet i 
tæt dialog med vores kunder, og udgangs-
punktet er, at det skal være både enkelt og 
fleksibelt at spare mere klimavenligt op til 
sin pension. 

- PFA Klima Plus er en del af det eksi-
sterende markedsrenteunivers, PFA Plus, 
og ligesom du i dag selv vælger investe-
ringsprofil og dermed hvor meget risiko, 
du ønsker at spare op med, så kan du også 
selv vælge, hvor stor en del af din opspa-
ring der skal placeres i PFA Klima Plus. Det 
sker nemt og enkelt via investeringsguiden 
på mitpfa.dk, siger kundechef Jens Johan 
Nordentoft,PFA. 

Det langsigtede afkast
PFA Klima Plus har samme langsigtede risi-
koniveau og forventede langsigtede afkast 
som PFA Plus, ligesom den automatiske 

risikonedtrapning vil ske på samme måde. 
Selvom forventningerne til det langsigtede 
afkast er de samme, vil PFA Klima Plus 
særligt på den korte bane give anledning 
til større udsving i afkastet, da investerings-
universet er mindre og derfor spredt på 
færre aktiver.

- Her et år efter vi lancerede PFA Klima 
Plus, kan vi se, at de kunder, der har vægtet 
klimaet højt på pensionsopsparingen, er 
dem, som er blevet bedst belønnet på afka-
stet. Alt efter tidshorisont og risikoprofil har 
det givet afkast på op mod 10,4 %, fortæller 
Jens Johan Nordentoft. 

Klimahensyn vejer tungt, men står ikke 
alene
PFA Klima Plus skal sikre det bedst muli-
ge afkast, men opsparingen bygger også 
videre på PFA’s arbejde med ansvarlige 
investeringer, hvor vi vurderer klimahensyn 
sammen med hensyn til sociale og ledel-
sesmæssige forhold – det der kaldes ESG 
(Environmental, Social and Governance). 

- Ligesom med investeringerne i PFA Plus 
vil investeringerne i PFA Klima Plus blive 

vurderet i forhold til ESG. Forskellen er 
derfor, at klimahensynet vil spille en større 
rolle i udvælgelsen af særligt aktieinveste-
ringerne, og derfor er der fx ingen direkte 
investeringer i olie, kul og gas i PFA Klima 
Plus, fortæller kundechefen.

Tre konkrete klimamål
Klimamålsætningen i PFA Klima Plus byg-
ger på tre konkrete mål, der handler om at 
investeringerne skal udlede 60 % mindre 
CO2 end verdensaktieindekset, og at PFA 
Klima Plus skal være CO2-neutral i 2025 og 
CO2-negativ i 2030.

- Det går godt på CO2-regnskabet, for 
sidste gang vi opgjorde CO2-udledningen, 
lå vi 77 % under verdensaktieindekset. Og 
det arbejder vi videre på at gøre endnu 
bedre, så vi også når de ambitiøse målsæt-
ninger for 2025 og 2030, siger Jens Johan 
Nordentoft.  

På Mit PFA kan du prøve Investeringsgui-
den og se, om en del eller hele din pension 
i PFA skal på ekstra hårdt arbejde for kli-
maet og placeres i PFA Klima Plus. Det er 
naturligvis helt frivilligt. n

Et år med PFA Klima Plus har givet 
gevinster for både afkast og klima

Rigtig mange af vores kunder har taget godt imod 
Den mere klimavenlige pensionsopsparing, PFA Klima Plus

P E N S I O N
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Kreativiteten har været stor i Aalborg, 
men der skal tålmodighed til: 
- Jeg tror der går et år inden vi kommet 
op på dét niveau, vi havde før corona, 
vurderer Jan Frederiksen.

Tekst & foto Erling Madsen

Man skal bare prøve noget nyt! 
Så må man regulere, hvis der er 
klager eller det ikke fungerer.

Sådan siger Jan Frederiksen, 
der er centerleder i Haraldslund Vand- og 
Kulturhus i Aalborg. 

Dét, at tænke i nye baner, har betydet, at 
huset er kommet relativt fornuftigt økono-
misk gennem corona-perioden, men også 
har fået sat nye ting i gang, der kan give vækst 
fremover.

Mange bække små
Kunsten består i at skrue på en lang række 
knapper ude fra devisen »de mange bække 
små«.

Bassinerne i det udendørs wellnessområde 
blev eksempelvis tømt for vand, så der ikke 
skulle bruges penge på opvarmning. Inden-
dørs blev der skruet ned for temperaturen og 
ventilationen.

Det er ting, der sparer penge. Men der blev 
også skaffet ekstra indtægter: 

Da skoleeleverne skulle testes løbende, 
tilbød Jan Frederiksen, at poderne kunne 
rykke ind i lokaler, der normalt bruges til 
konferencer:

- De mødte ind her og uden for holdt 26 
biler, de kørte ud i. De kom tilbage og fik også 
vasket tøj og havde administration. Aftalen 
er opsagt per 1. oktober og de har været her 
i syv måneder. Det har betydet, at vi økono-
misk har kunnet holde hovedet oven vande.

Fik PR i byrummet
På et tidspunkt, hvor de indendørs lokaler var 
lukket, måtte motionscentret flytte aktiviteter 
uden for - og det var slet ikke nogen dårlig idé:

- Medarbejderne fandt på at rykke ud på 
forpladsen. Det er midt i byrummet og det 
gi’r også PR, når folk kommer forbi og ser det, 
mener Jan Frederiksen.

At den medbragte musik gav lidt nabokla-
ger, så der måtte skrues ned for lydstyrken, 
tog han med.

Under corona blev aktivitetspausen også 
brugt til at finde på nye ting, der kan give øget 
aktivitet fremover:

- Medarbejderne var kreative og har bl.a. 
startet motionshold i jumpingfitt, og vi har 
indkøbt 30 trampoliner, nævner Jan Frederik-
sen som et eksempel.

Svømmehallen er fuldt booket, så hér er 
der ikke plads til at skabe nye aktiviteter, men 
motionscentret er oplagt til at skabe ny vækst 
ved nye tilbud.

Tager nok et år før vi er oppe igen
Flere hold og flere aktiviteter er én af måder-
ne at få gæsterne tilbage på, men Jan Frede-
riksen tror også, at corona-genstarten kræver 
masser af tålmodighed.

- Jeg tror der går et år inden vi kommet op 
på dét niveau, vi havde før corona. 

Jan Frederiksen konstaterede under coro-
na-nedlukningen, at de kommunale træ-
ningsstativer rundt om i byen, som før stod 
tomme, nu var eftertragtede. Hans gæt er, at 
mange har fundet andre måder at motionere 

på end at gå i motionscentret – men han tror 
også, at de fleste vil vende tilbage på grund af 
faciliteterne.

Men det vil tage tid! n

Corona gav også anledning 
til nytænkning

I Haraldslund Vand- og Kulturhus i Aalborg er der tænkt i nye baner, 
som også ventes at give vækst i fremtiden

DET KLUKKER: 
FRA SNAPS TIL 
SVØMMEHAL
Haraldslund Vand- og Kulturhus ejes 
af Aalborg Kommune, og totalt er der 
i normale tider 370.000 besøgende 
om året; heraf tegner svømmehal og 
motionscenter sig for de 260.000.

Huset er bygget i Vestbyen ved 
siden af Aalborg Stadion i 1969 og 
renoveret kraftigt for 20 år siden. 

Grunden blev i 1914 givet til kom-
munen af Harald Jensen - som mange 
i dag kender fra snapsen af samme 
navn og han stod også bag Rød Aal-
borg – og der var en klausul om at den 
store grund skulle bruges til idræt. I 
1920 blev Aalborg Stadion opført og 
genopført i 1959 efter en brand.

I vand- og kulturhuset er der 
et 25 meter svømmebassin og 
to varmtvandsbassiner. Der er et 
motionscenter, samt  et udendørs 
wellnessområde med sauna, spabad, 
varmtvandsbassin og relaxområde. 

Der er også møde- og konference-
faciliteter og et bibliotek.

C O R O N A :  G E N S TA RT
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Unisport kan levere alt indenfor idræt - inde og ude
- idrætsfaciliteter, udstyr og service fra én leverandør

UNISPORT.COM

Live to move. Move to live.

Unisport - din totalleverandør indenfor idræt

Få kompetent og seriøs rådgivning fra vores erfarne team vedr. 
sportsgulve, tribuner, hejsevægge & alt indenfor idrætsudstyr

Sales Manager Indoor 
Morten Friis

Mobil +45 6155 4756
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Rene Carlsen

Mobil +45 2037 7912
rene.carlsen@unisport.com

Sales Manager Indoor 
Rasmus Børsting
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rasmus.borsting@unisport.com
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Mød os på 
messestand 65

Frederiksberg: Svømmehal 
åbner først næste forår
Frederiksberg Svømmehal - indviet 
i 1934 og på knapt 2.400 m2– skulle 
have været genåbnet i først maj og så 
blev det udskudt til juli efter et års om-
fattende renoveringer .

Det kostede 100 millioner kroner , 
men havde et budget på 70 millioner 
kroner, som oprindeligt var på 46 mil-
lioner kroner!

Men nu udskydes åbningen  til for-
året 2022 og kommunen og entrepre-
nøren har indgået en ny aftale:

- Det er utroligt ærgerligt, at vi skal 
opleve en så lang forsinkelse, særligt 
her når fritidslivet er ved at åbne op 
igen efter nedlukningen, beklager for-
manden for Frederiksberg Kommunes 
kultur- og fritidsudvalg Nikolaj Bøgh i 
en pressemeddelelse.                               n

København: 
Ulovlig vandgang 
kan give bøde
Københavns Havn har en håndfuld 
havnebade samt nogle andre områ-
der, der er afmærket til badning - men 
mange hopper i vandet, hvor det pas-
ser dem.

Det skaber farlige situationer, fordi 
havnebusser, turbåde, fritidssejlere, 
kajakroere og robåde også er på van-
det.

Det er forbudt, men kommunen og 
politiet kan konstatere, at reglerne 
ikke overholdes:

- Vi vil helst undgå bøder. Men kan 
folk ikke finde ud af det, er der mulig-
hed for at politiet kan give bøder, siger 
udviklingschef Per Schultze fra By & 
Havn til Politikenª.

Bødens størrelse er ikke fastlagt.   n

Frederiksberg Svømmehal fra 1934: 
Gammel og moderne på samme tid. 

På bagvæggen maleren Vilhelm Lund-
strøms mosaikrelieffer fra 1937 – tv. den 

105 meter lange rutsjebane fra 1992. 
(Foto: Frederiksberg Svømmehal).

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



Læs mere på www.iuce.dk 
Eller kontakt Klaus Frejo på klaus@iuce.dk 42901387 

CCEENNTTEERRLLEEDDEERRUUDDDDAANNNNEELLSSEENN
--  KKoommppeetteenncceeggiivveennddee  uuddddaannnneellsseessmmoodduulleerr  mmåållrreetttteett  lleeddeerree  oogg  
mmeeddaarrbbeejjddeerree  ppåå  iiddrræættss--  oogg  ffrriittiiddssffaacciilliitteetteerr..

VVii  sskkrrææddddeerrssyyrr  iinnvviidduueellllee  ffoorrlløøbb  ttiillppaasssseett  jjeerreess  øønnsskkeerr  oogg  
bbeehhoovv..

• KKuurrsseerr  ii  kkoommmmuunniikkaattiioonn  oogg  kkoonnfflliikktthhåånnddtteerriinngg
• KKuurrsseerr  ii  sseerrvviiccee  oogg  ddeenn  ggooddee  kkuunnddeeoopplleevveellssee
• UUddddaannnneellssee  ii  ppeerrssoonnlliigg  eeffffeekkttiivviitteett  oogg  oovveerrsskkuudd  ii  

hhvveerrddaaggeenn
• LLeeddeerruuddddaannnneellssee  mmåållrreetttteett  ffaacciilliitteettsslleeddeerree  oogg  

mmeeddaarrbbeejjddeerree
• UUddddaannnneellssee  ii  eevveenntt--  oogg  pprroojjeekkttlleeddeellssee

Idrættens Udviklingscenter er officiel udbyder af uddannelser til idræts- og fritidsfaciliteterne i 
Danmark i sammarbejde med:

BBeessøøgg  ooss  ppåå  ssttaanndd  111188  ffoorr  eenn  ddiiaalloogg  oomm  uuddddaannnneellsseess--
mmuulliigghheeddeerrnnee  ffoorr  ddiigg  oogg  ddiinnee  mmeeddaarrbbeejjddeerree.
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- Dér, hvor vi får en udfordring, er affalds-
sorteringen: For hér skal vi have brugerne 
med! siger Allan Jacobsen, som er driv-
kraften i det grønne fokus i kommunen. 

Claus Bolvig Hansen og Allan Jacobsen i 
Engelsborghallen – én af kommunens fire 
tørhaller.

Tekst & foto Erling Madsen

Nu skal vi tilbage på sporet! erklæ-
rer Allan Jacobsen.

Han er én af tre halinspektører 
i Lyngby-Taarbæk Kommune og 

dét spor, han er på vej tilbage på, er Green 
Sport Facility; et område, han har været 
drivkraften bag i alle årene: For 10-15 år si-
den var to af kommunens haller certificeret, 
men med den nye mulighed for at lave en 
kommuneaftale, er kommunen klar igen.

Men selv om det formelle certifikat har 
mangler, så er det grønne arbejde bestemt 
ikke blevet glemt:

- Det er noget medarbejderne har gjort 
på eget initiativ uden at fortælle om det: vi 
har et stort energiforbrug og meget affald, 
siger idrætsinspektør Claus Bolvig Hansen 
om to af grundene til, at medarbejderne 
har sat ind på området.

Det har bl.a. ført til at der er skiftet til 
LED-belysning, sat CTS-anlæg op etc.

Generelt er der også kommet mere fokus 
på bæredygtighed og miljø i samfundet og 
idrætsinspektøren siger, at med det stigen-
de antal kunstgræsbaner er der også kom-
met fokus på miljøet i dén forbindelse. 

Derfor er der mange grunde til at gå ind 
i Green Sport Facility for at kunne hente 
viden og inspiration fra andre.

Finpudsning og inspiration
Tommelfingerreglen i kommunen er, at 
tilbagebetalingstiden højst skal være ti 
år. Og i og med at der har været arbejdet 
med bl.a. energibesparelser i alle årene, så 
handler det mere om nu at få finpudset og 
dokumenteret ved hjælp af certificeringen.

Ifølge Allan Jacobsen vil dét, at der nu 
skal udarbejdes handleplaner, betyde, at 
det hele tiden holdes fokus på området. 

Der er et felt, han især fremhæver:
- Dér, hvor vi får en udfordring, er affalds-

sorteringen: For hér skal vi have brugerne 
med! siger Allan Jacobsen. n

Nu skal indsatsen dokumenteres
Lyngby-Taarbæk Kommunen har indgået en kommuneaftale for at dokumentere arbejdet 

og hente inspiration fra andre

TRE SVØMMEHALLER 
TIL 56.000 BORGERE
Lyngby-Taarbæk Kommune nord-
vest for København har cirka 56.000 
indbyggere. Det er en energikom-
mune. Kommunen har tre svømme-
haller og fire tørhaller. Indendørs 
er der seks keglebaner. Udendørs 
er der 23 fodboldbaner - hvor af de 
fem er af kunstgræs - en beachvol-
leybane, 35 tennisbaner, bueskyd-
ningsbaner og et atletikstadion. 

G R E E N  S P O RT  FA C I L I T Y
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HEJSEVÆG ELLER NETVÆG TIL EN PRAKTISK LØSNING VED 
OPDELING AF IDRÆTSHALLEN
Med en hejsefolde væg er det muligt at lave 2 individuelle rum i idræts-
hallen eller gymnastiksalen. Den lydisolerende hejsevæg giver en dæmp-
ning på op til 36 dB, som gør, at der kan undervises i begge sale uden 
en forstyrrende effekt. Fleksibiliteten i den aktive og travle idrætshal 
bliver løst og brugerfunktionaliteten er intakt når idrætshallen skal kunne 
rumme flere idrætsgrene på en gang. Væggen hejses og sænkes elektro-
nisk, som er en integreret del i ophængssystemet. En hejsevæg eller en 
netvæg kan med visse tilpasninger udemærket monteres i eksisterende 
idrætshaller. 

VI TILPASSER HEJSEVÆGGE OG NETVÆGGE EFTER
BEHOV
Alle hejsefoldevægge udarbejdes individuelt ud fra kundens krav og de-
signretningslinjer for det område, hvor systemet skal placeres. Vi er parat 
til at fokusere på små og store projekter og vi monterer altid hejsevægge i 
allerhøjeste kvalitet. Vi har et stort sortiment af forskellige typer af hejse- 
netvægge og vi kommer gerne med vores råd og vejledninger til hvilken 
løsning, der passer bedst til idrætshallen.

Tag fat i en af vores halkonsulenter for meget mere råd og vejledning.

MOTORBASKET OG HALUDSTYR I
ØSTERBRO HUSET

MOTORBASKET
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VELKOMMEN TIL DANMARKS 
STØRSTE SPORTS FACILITY FAIR
TIRSDAG 28. SEPTEMBER KL. 9.30 -16 I  SPORTSCENTER DANMARK I VEJEN

HI’s populære brancheudstilling gør comeback efter corona 
i en ny, større, mere spændende og mere levende udgave. 

»Idræt - Kultur – Fritid 2021« viser nye trends og produkter, der bliver livedemoer af 
produkter og træning indendørs og udendørs. Udstillerne rykker ind i fire haller – 
og tager også svømmehal og udendørsarealer i brug for at du kan se produkter og 
løsninger i brug. Så der er masser af inspiration at hente uanset om du repræsen-
terer en idrætsfacilitet, en idrætsforening, en kommune, en idrætsefterskole eller 
er træner. Og så koster det ikke noget at stikke hovedet inden for.

Disse 14 temasider giver dig en introduktion til, hvad det er, der venter dig i Vejen!
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Hovedsponsorer for 
Idræt · Kultur · Fritid

Compass Fairs er totalleverandør af messetekniske løsnin-
ger til hele den skandinaviske eventbranche.

Vi leverer alt fra messevægge, strøm og lyssætning og 
tæpper til inventar til den enkelte udstiller. 

Derudover er vi ofte den foretrukne totalleverandør til de 
største messearrangementer i Skandinavien, hvor vi indgår 
som teknisk arrangør og deltager i planlægningen af og 
gennemførelsen fra start til slut.

Vores web-baserede bestillingssystem gør det let at være 
udstiller på en messe, når Compass Fairs håndterer de tek-
niske løsninger. 

Vi har 20 års erfaring og har knap 75 ansatte, der beman-
der vores kontorer og lagre i Norge, Sverige og Danmark. 
Sammen sikrer vi dig topkvalitet og hurtig levering.
www.compassfairs.dk

Tryg tilbyder fordelagtige forsikringer til idrætshaller og 
selvejende institutioner tilknyttet HI. 
Hos Tryg Erhverv kan vi hjælpe med en komplet og korrekt 
forsikring til jeres idrætshal eller kulturinstitution, hvad 
enten I har brug for ansvarsforsikring, løsøreforsikring, byg-
ningsforsikring, netbankforsikring eller andet. 

Tryg Privat: Som medlem af HI har du mulighed for at 
opnå store rabatter på udvalgte forsikringer hos Tryg, blandt 
andet på husforsikring, bilforsikring, familieforsikring og 
ulykkesforsikring. 

Læs mere om privatforsikringer og Tryg Plus kundefordele 
på www. tryg.dk. Kontakt Tryg Erhverv og opnå yderligere 20 
procent rabat.
www.trygvesta.dk

TRESS er et skandinavisk handelsselskab, der til enhver tid 
ønsker at være den førende udbyder af idræts- og aktivitets-
udstyr i høj kvalitet, som fremmer en bevægelseskultur.

Baseret på et tæt samarbejde med kunden udvikles nye 
koncepter og produkter, der ofte bliver idéoplæg til yderlige-
re nyudvikling. De bedste ideer og resultater opstår i et tæt 
samspil med slutbrugere, kunder og producenter. 

TRESS byder på den nyeste viden inden for aktiviteter og 
udstyr, samt anderledes og utraditionelle løsninger. Med 
virksomhedens store erfaring med udviklingsopgaver og an-
lægsprojekter, samt grundige faglige forarbejder, opstår der 
konstant nye typer anlæg, rum og rammer til sport og leg.

TRESS har salgskontorer i Danmark, Norge, Sverige og 
Finland, samt et stort og effektivt lager i Danmark. 

Med flere end 5.000 forskellige produkter på hylderne er 
de fleste varer i sortimentet dermed klar til hurtig levering 
rundt i hele Skandinavien.
www.tress.dk

PFA er et pensionsselskab. Men vi er meget mere end det: 
Vores ambition er at skabe en bæredygtig nutid for det 

gode liv i fremtiden, og det er derfor en del af vores DNA at 
tage samfundsansvar, så vi udover at skabe værdi til vores 
kunder også bidrager til en bæredygtig samfundsudvikling. 

I dag har vi flere end 1,3 millioner kunder og 6.000 virk-
somheds- og organisationskunder.

Læs mere om dine muligheder på pfa.dk/fk eller ring på 
70 12 50 00 – vi glæder os til, at høre fra dig.
www.pfa.dk

TEMA: BRANCHEUDSTILLING
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Når årets brancheudstilling er flyt-
tet til Vejen Idrætscenter, så er det 
ingenlunde en tilfældighed.

Corona amputerede sidste års 
udstilling og i år var der ikke plads i kalen-
deren, så der skulle findes et nyt sted.

Og så blev den ufrivillige pause også 
brugt til at revurdere den mangeårige og 
særdeles populære udstilling.

Spørger man HI’s formand Henrik 
Høy-Caspersen om, hvordan han ser på 
den nye udgave af årets begivenhed i bran-
chen, så er han ikke i tvivl om fordelene:

-  Vejen Idrætscenter giver med sin ind-
retning og konfiguration mulighed for at 
tage udstillingen op i et nyt og højere gear. 
Samtidig holder vi udstillingen i et aktivt 
miljø i et af »vores egne« anlæg.

Bedre flow og mere levende
Formanden fremhæver også, at Idræt – Kul-
tur – Fritid 2021 laves i et nyt partnerskab 
mellem HI og Vejen Idrætscenter og han ser 
det som et partnerskab, som skal udvikles. 
Samtidig peger han på, at Vejen Idrætscen-
ter aktivt tager del i markedsføringen og 
også har et netværk, der aktiveres.

Henrik Høy-Caspersen glæder sig over 
den store interesse og over, at de mange 
haller gør det muligt at lave et flow i udstil-
lingen og skabe et bedre overblik qua at den 
er mere samlet.

- At der er så mange idrætsfaciliteter 
betyder også, at udstillerne har mulighed 
for at lave demonstrationer, workshops etc. 
hvor de besøgende kan se og prøve tingene 
i virkeligheden. Det er med til at gøre udstil-
lingen mere levende. n

Intentionen er, at brancheudstillingen 
skal have et løft, så det fortsat er stedet, 
hvis du vil vide, hvad der findes af mulig-
heder indenfor produkter og løsninger. 
- Dette års udgave bliver et miks af de 

kendte elementer suppleret med en masse 
nye tiltag. Ikke mindst lægger vi op til, at 
endnu flere vil få værdi af at lægge vejen 
forbi, fortæller Anita Bjerring Rasmussen.

Hun er ansvarlig for messen, og kan mel-
de om meget stor interesse fra udstillerne: 
Fire haller er solgt til stande plus at flere vil 
give smagsprøver rundt om i de forskellige 
idrætsanlæg.

Målgruppen øges
Når Anita Bjerring Rasmussen taler om at 
øge målgruppen, så handler det om, at 
messens indhold gør, at den ikke »kun« er 
interessant for HI’s medlemmer:

- Idrætsforeninger, kommuner, idræts-
højskoler og idrætsefterskoler vil også kun-
ne få masser af inspiration, nævner hun.

HI arbejder meget med at styrke samar-
bejdet med andre aktører, og det betyder 
bl.a. at Danske Svømmebade og DSI også 
er inviteret til at deltage på messen.

Årets Nyhed er også med igen: Udstiller-
ne kan indstille produkter og de udstilles 
samlet. I dagens løb voterer en jury og 
udpeger Årets Nyhed.

- Sidste år erstattede vi auktionen med 

en tombola. Og det var så populært, at vi 
gentager tombolaen i år, siger Anita Bjer-
ring Rasmussen.

Og så skal vi heller ikke glemme to po-
pulære indslag før og efter messen for HI’s 
medlemmer: 

Mandag morgen slås bolden ud til en 
golfdyst og tirsdag aften er der kammerat-
skabsaften. n

Velkommen til en stor og levende messe!
Den populære messe kommer op i gear

Stor interesse: 
Fire haller i brug
Større messe, demonstrationer 
i virkeligheden og en bredere 
målgruppe

-  Vejen Idrætscenter giver med sin ind-
retning og konfiguration mulighed for at 
tage udstillingen op i et nyt og højere gear, 
siger HI’s formand Henrik Høy-Caspersen. 

- Dette års udgave bliver et miks af de kendte elementer suppleret med en masse nye 
tiltag. Ikke mindst lægger vi op til, at endnu flere vil få værdi af at lægge vejen forbi, 
fortæller messeansvarlig Anita Bjerring Rasmussen. (Foto: Erling Madsen).
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Masser af motionsmuligheder
Turneringer i golf, padel, discgolf og petanque

Du kan få masser af motion ved 
at gå rundt i messens fire haller, 
som er fyldt med gode tilbud 
og muligheder. Men der er 

ekstra muligheder for at motionere:
- Vi laver en padelturnering over to 

dage: Den indledende runde spilles 
mandag aften, hvor udstillerne kan del-
tage, og tirsdag eftermiddag fortsætter 
vi - og hér kan alle deltage, oplyser di-
rektør Jakob Sander, Vejen Idrætscenter.

Desuden bliver der også arrangeret 

turneringer i discgolf og petanque - når 
du er fremme, kan du få yderligere infor-
mationer om tilmelding og spilletider.

Og så skal vi da heller ikke glemme, 
at den traditionelle golfturneringen har 
start mandag morgen.

TEMA: BRANCHEUDSTILLING
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Tekst og foto Erling Madsen

Der var én hal og ét ledigt job. 
Det er grunden til, at Jakob 

Sander for 35 år siden blev ansat 
i Vejen Idrætscenter – og det kan 

nok være, der er sket noget siden. Den ene 
hal er blevet til meget, meget, meget mere!

Og spørger man direktør Jakob Sander 
hvad der er de vigtigste ting for at et idræts-
center kan være attraktivt, så er han ikke i 
tvivl:

- Vi har en overordnet plan. Man skal 
finde kvalificerede medarbejdere. Man skal 
selv stå for alting. Og så skal der hvert år 
noget nyt til.

Det handler om at fange tidens signaler 
og ikke gå i stå.

Planer er vigtige
Går man en tur i og omkring Vejen Idræts-
center ses det tydeligt, at der er bygget til 
i flere omgange, men uden at det virker 
forvirrende – og det er der en forklaring på:

- Vi har en general plan om, at der kun 
bygges i røde Randers-tegl, glas og beton.

At det overhovedet startede hænger 
også sammen med en plan: Kommunen la-
vede i 1974 en lokalplan i forbindelse med 
vejen Boulevarden, der går lige forbi Vejen 
Idrætscenter, blev anlagt. Hér blev et områ-
de udlagt til idræt. Selv om flere foreninger 
hellere så andre placeringer, så blev det 
omdrejningspunktet for det nye anlæg.

Jakob Sander har også brugt sine erfa-
ringer i DGI Facilitetsudvikling, hvor han 
bl.a. har været projektleder og udviklings-
konsulent for idrætsbyggerier landet over.

DGI Facilitetsudvikling har også i sam-
arbejde med Vejen Idrætscenter bidraget 
med udviklingen af en helhedsplan for 
Vejen Idrætscenter. Populært sagt er om-
rådet vurderet i fugleperspektiv og der er 
så justeret med bl.a. stier, tilbygninger og 
udendørs baner. 

Eksempelvis er der anlagt en sti hele 
vejen rundt, som har belysning til løbetræ-
ning året rundt. Kampsportscentret blev 
suppleret med bygning til boksning og 
feriecentret udbygget med 60 hytter.

Udfordring at skaffe medarbejdere
Udviklingen ses også i medarbejdertallet, 

som var otte i 1990 - og inden coronaen 
var der i 2019 80 medarbejdere målt på 
timer, og det er så dykket til 62 i dag med 
en forventning om, at det stiger i takt med 
aktiviteterne kommer i gang.

Men der er en hurdle:
- Den største udfordring er at finde 

medarbejdere: Lønnen i servicebranchen 
er lavere end andre områder, konstaterer 
Jakob Sander.

Han peger på, at noget af det vigtigste er, 
at medarbejderne er servicemindede og 
bidrager til at skabe en god stemning:

- Vi plejer at sige, at de skal gøre fuld-
stændig, som når de har gæster derhjem-
me!

Står selv for alt
I forbindelse med Vejen Idrætscenter er der 
bygget et vandrehjem og 11 hytter - og på 
den anden side af gaden ligger Sportshotel 
Vejen. Og det sidste var en tilfældighed:

I 00’erne gik hotellet konkurs flere gange, 
senest i 2010, hvor de tomme bygninger 
blev udsat for tyverier:

- Vil I ikke nok se efter det? spurgte 
ejeren, som udlejede bygningerne til ho-

Handler om at fange tidens signaler 
og ikke gå i stå

Vejen Idrætscenter har udviklet sig imponerende – og det skyldes planlægning, 
gode medarbejdere, selv at stå for alt og udvikling
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Carsten Larsen tv. viser rundt i Royal Stage. Den nye 
ERFA-gruppe for større arenaer skal landet rundt på 
inspirationstur. (Foto: Erling Madsen).

teldrift. Det førte så til, at vi i januar 2011 
overtog det, fortæller Jakob Sander.

I 2018 udvidede Vejen Idrætscenter med 
et Body & Mind-lokale til yoga og meditati-
on, samt endnu et fitnesscenter kaldet Ny 
i fitness i en bygning ved Sportshotel Vejen.

For Jakob Sander er det vigtigt, at 
SportsCenter Danmark selv står for det 
hele: - Nogle udliciterer dele, når de synes 
det er svært. For os er det vigtigt at vi står 
for det hele selv og derfor er alt samlet 
under ét CVR-nummer.

Udvikling og nyheder vigtigt
Erfaringerne fra underholdningsbranchen 
er, at eksempelvis Tivoli, Legoland etc. 
hvert år skal præsentere noget nyt for at 

gøre det interessant for publikum at kom-
me igen.

Jakob Sander mener, at der kan læres 
meget af den indstilling, og derfor er det vig-
tigt, at have en udviklingsplan over flere år.

Men også at se løbende på, hvor der er 
vækstmuligheder. Han nævner som ek-
sempel yoga, som startede i en hal, men 
manglede den fornødne ro samtidig med 
at yoga blev mere og mere populært. Der-
for blev yoga flyttet til en større sal.

Og under corona viste udendørs crossfit 
sig at være en populær ting – så derfor et 
det besluttet at lave et permanent anlæg, 
så der kan vækstes via gode faciliteter.

Brandet SportsCenter Danmark er også 
et udtryk for virksomhedens udvikling, og 

bruges i markedsføring fra 30 kilometer fra 
Vejen; eksempelvis i turistfremstød for et 
sportsmekka for de aktive familier.

Fundraising i fokus
Væksten i omsætningen skal komme fra 
flere arrangementer og flere gæster. Men 
der arbejdes også med sponsorer, som 
har lagt navn til flere bygninger/anlæg, 
ligesom der arbejdes med fundraising:

- Vi regnede ud, at vi på de sidste 21 år 
har skaffet 128 millioner kroner: Det sva-
rer til 82.000 kroner om måneden - derfor 
arbejder vi nu på at øge beløbet til 125-
150.000 kroner. Vi ved godt, det kommer 
i klumper, men så har vi noget at arbejde 
efter. n

30.000 M2 UNDER TAG PÅ NI ADRESSER
SportsCenter Danmark er selvejende og 
består af en række enheder med sam-
me CVR-nummer:

Vejen Idrætscenter og Danhostel 
Sport samt Sportshotel Vejen, som 
ligger på begge sider af Boulevarden. 
Mødelokalerne kan rumme op til 2.000 
mennesker. Desuden indgår Gesten 
Fritidscenter, Skodborg Hallen og Vejen 
Hallen.

Blandt aktiviteterne er idrætshaller, 
en svømmehal, campingplads med 
hytter, fodboldbaner, atletikstadion, 
fitnesscenter, tennisbaner, springhal, 
skydebaner, kampsportscenter, squash-
center, mountainbike- og BMX-bane, 
kunstgræsbaner i flere størrelser og 
senest er en udendørs padelbane 

kommet til sammen med en lethal, der 
rummer padel og tennis, men også bru-
ges til yoga og andre aktiviteter. Næste 
projekt er en crossfit-bane.

Der er 62 årsværk regnet på timer. Og 
der er 30.000 m2 under tag på ni adres-
ser. Der er åbent fra kl. 5 til 23 365 dage 
om året.

Årsomsætningen er på 61 millioner 
kroner i 2019, hvor af 11 % kommer fra 
Vejen Kommune. Indtægterne er sam-
mensat af mange bække små, hvor de 
største er aktiviteterne i Vejen Idræts-
center, hvis 2.500 årlige arrangementer 
tegner sig for 44 millioner og overnat-
ning på 14 millioner.

Bestyrelsens målsætning er i 2022 
at få omsætningen op på 63 millioner 

kroner med et overskud på fire millio-
ner kroner før afskrivninger.

Årligt runder besøgstallet én million. 
Der er også dannet partnerskaber med 
en stribe andre aktører for at udveksle 
erfaringer. Blandt andre DGI Facilitets-
udvikling, Legoland Billund Resort, 
Idrættens Kompetence Center, Arena 
Aabenraa, Vejen Business College, Dan-
hostel og Dansk Firmaidrætsforbund.

Fra at lægge faciliteter til 22 for-
eninger i 1990 er tallet vokset til 66 
foreninger. 

Vejen Kommune i Region Syddan-
mark har knapt 43.000 indbyggere og 
ifølge Jakob Sander er den gennem-
snitlige indkomst den fjerde laveste i 
landet.
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Af Erling Madsen

Er vi på vej mod et hat-trick eller vil 
andre produkter løbe med sejren?

Et vigtigt og vægtigt indslag på 
brancheudstillingen er kåringen af 

Årets Nyhed – og de sidste to år har vinde-
ren været en robot – og begge gange en 
dansk opstregningsrobot.

Udstillerne kan indstille et produkt, som 
er en nyhed.

Indstillingen skal ske skriftligt, produktet 

skal beskrives og det skal beskrives, hvorfor 
produktet anses for at være så banebry-
dende, at det fortjener hædringen som 
Årets Nyhed.

Alle indstillede produkter udstilles sam-
let på messen, hvor kåringen også finder 
sted tirsdag klokken 13.

- HI har nedsat en dommerkomite be-
stående af tre personer med dyb indsigt 
i branchen. Dommerkomiteen ser f.eks. 
på, om et produkt er bæredygtigt eller på 
anden måde udskiller sig ved f.eks. at ud-

løse driftsbesparelser, oplyser HI’s formand 
Henrik Høy-Caspersen.

Vi vil naturligvis også omtale dysten om 
Årets Nyhed i næste nummer.

Udstillerne kan indstille produkter til 
årets nyhed via mail til post@h-i.dk 

TinyMobileRobots vandt Årets Nyhed 
2020 for TinyLineMarker Sport. Og i 2019 
var det Intelligent Marketing, som vandt 
med opstregningsrobotten Intelligent One. 
På verdensplan er de to danske virksomhe-
der førende på dette specialområde. n

Årets Nyhed: 
Vil robotterne fortsat køre i front?

Udstillerne kan stadig nå at indstille produkter

Årets Nyhed 2020: TinyLineMarker Sport.

TEMA: BRANCHEUDSTILLING
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CONTAINER FITNESS GIVER NYE MULIGHEDER
MedicSport viser nyt koncept og nye produkter

Oplev det helt nye Titan Life Pro Container 
Fitness-koncept: En alsidig løsning med 
uanede muligheder til f.eks. firmafitness, 
træning i sportsklubber, skoler eller til 
fitnesscenteret. 

Crossfitinstruktør Thomas Friis og hans 
team vil i løbet af dagen inspirere med 
træningssessioner ved containeren. Det vil 
også være muligt at komme ind i containe-
ren og prøve udstyret.  

På standen får du også et overblik over, 
hvad der rører sig på det professionelle 
fitnessmarked:
•  De energivenlige cardio-maskiner, Eco-

Powr, fra Sportsart, som sender strøm-

men tilbage til energiselskaberne, når 
brugeren træner.

•  Torque the Tank, som er den nyeste 
udfordring til den nordamerikanske          
Crossfit-semifinale.

•  Titan Life Pro Rig, som kan tilpasses et-
hvert træningsmiljø. Det kan både bruges 
fritstående eller monteres til væggen og 
indeholder masser af ekstraudstyr og 
-tilbehør. 

•  Torque X-Create, hvor perfekt opbevaring 
møder funktionel træning. Tilknyt pull-up 
bars, slyngetræner, battle rope m.m. til de 
innovative opbevaringsmoduler.

TRÆNINGEN 
SKAL VÆRE SJOVERE
Pedan giver bud på, hvordan det gøres

Træningsoplevelsen skal være sjovere og mere mål-
rettet – og hér er Technogym helt i front med digitale 
løsninger, som giver brugerne engagerende indhold.

Du kan prøve løbebånd, hvor du guides af en 
virtuel træner eller du kan løbe rundt om i verden i 
udendørslandskaber eller du kan se din yndlingsserie 
på Netflix!

Maskinernes stilrene og høje kvalitet, kombineret 
med en unik digital oplevelse tilpasset den enkelte, 
er med til at give mod på endnu mere.

Pedan viser også Technogym Bench, som rummer 
flere end 200 øvelser og henter du den nye app: »Te-
chnogym – Training Coach« får du et stort, interaktivt 
bibliotek med træningssessioner, som er med til at 
presse og inspirere dig til at bruge udstyret korrekt og 
på nye måder.

Blandt de andre ting på standen er de italienske 
Sidea-sko med fokus på design og funktionalitet.

FÅR DEBUT PÅ MESSEN
Dux har fået Michael Andersen som ny ejer

For Michael Andersen bliver det debut på Brancheudstillingen: Han 
har overtaget DUX Tæller og adgangssystemer fra Gert Andersen, som 
havde firmaet i 34 år.

Firmaet har en række agenturer inden for industrielle tællere, ad-
gangssystemer og funktionelle skabssystemer.

Og han vil bl.a. vise Kupan-produkter som omklædningsskabe, 
skillevægge, bænke og knagerækker. Kupan leverer til bl.a. svømme-
haller, fitnesscentre og hoteller – og en finesse er, at garderobeskabe 
til eksempelvis svømmehaller er forsænkede, så de får en flad front 
og så er de vedligeholdelsesfrie med selvlukkende hængsler.

Torque the Tank er den nyeste udfordring.

Excite Lives 19 ”-skærm giver masser af mulighe-
der for træningsvariation og underholdning.

STAND NR. 109

STAND NR. 133

STAND NR. 18 + 120
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BRUGERVENLIG ROBOT-KRIDTER HAR RAMT PLET
Teknologien gør det sjovt for unge

På messen sidst år blev TinyLineMarker 
Sport kåret til Årets Nyhed og den fuld-
automatiske opkridtningsrobot opstre-
ger sportsbaner med høj præcision. 

Du skal ikke gøre andet end at vælge 
den ønskede baneskabelon på en tab-
let, placere den på et baggrundskort og 
trykke Start. Derefter vil robotten strege 
banen op nøjagtigt, som den skal være, 
og banen gemmes til næste sæson.

Den er blevet populær landet rundt 
og som TinyMobileRobots peger på, så 
er der en sidegevinst, fordi teknologien 
tiltaler unge:

- Pludseligt kan de unge fra U15-hol-

det stå for opstregningen af klubbens 
baner, siger Bertel Kirkeby med et smil.

På standen kan du se flere modeller.

TRÆGULVENES 
GODE VEN
WOCA Denmark passer godt 
på sportsgulvet

Høj slidstyrke og lave vedligeholdelsesomkostninger. 
Dét er essensen i det sortiment af produkter til ple-

je, vedligehold og renovering af trægulve i sports- og 
multihaller, som firmaet har udviklet og producerer i 
Danmark.

 Ikke mindst halinspektører og gulvslibere bør 
kaste et blik på den særligt udviklede sportslak, Ma-
ster TS-2K Lacquer, som anvendes til højt trafikerede 
gangarealer og sportshaller. Lakken er godkendt til 
sportsgulve i henhold til DS EN 14904, brandklassifi-
ceret efter DIN EN 13501: Bfl-s1 og selvfølgelig inde-
klimamærket.

Blandt de andre ting på standen er de italienske 
Sidea-sko med fokus på design og funktionalitet.

INVITERENDE 
MOTORIKRUM
A-Sport har desuden særlig fokus på rumopdelere

Motorikken er vigtig hos børn. Og A-Sports motorikrum giver nogle 
ekstra fordele: 

- Det er noget for hele familien og det gør det ekstra spændende at 
komme på idrætsanlægget, fortæller fagkonsulent Peter Balle.

Anlæggene virker så inviterende, at det er svært for børn ikke at 
kaste sig ud i legen. Og Peter Balle peger på fleksibiliteten: Det kan 
laves på en endevæg eller fylde et helt rum.

Blandt de mange andre løsninger, du kan møde på standen, er 
miljørigtige opdelingsnet, som nemt og hurtigt deler en idrætshal op 
i flere områder.

Der er eksempelvis rift om timerne kl. 17-20, men kræver en idræt 
ikke en hel hal, kan den deles op så der er plads til flere idrætter. Skoler 
bruger dem også til at dele i grupper, så koncentrationen øges, ligesom 
en stor hal kan gøres »mindre« til en generalforsamling, fest etc.

Vælg skabelon på en tab-
let, tryk Start – og så er 
banen præcist streget op.

WOCA produ-
cerer sin egen 
sportslak til 
sportsgulve og 
gangarealer. Et eksempel på A-Sports motorikrum.

STAND NR. 69

STAND NR. 17

STAND NR. 101
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SKRÆDDERSYET LYS
eco2LIGHT rådgiver om 
effektiv sportsbelysning

- En belysningsopgave er sjældent ens og derfor 
tilbyder vi skræddersyede løsninger, så du får 
dækket lige netop de behov du har, siger pro-
jekt- og belysningskonsulent Anette Hoffmann.

Hun føjer til, at en omfattende lysoptimering 
kræver god planlægning, stor tillid og den helt 
rette samarbejdspartner.

eco2LIGHT er på standen klar til at fortælle 
og rådgive om effektiv sportsbelysning. 

Firmaet har rundet de ti år og har flere end 
200 supporterede halprojekter landet over, og 
er dermed én af de førende speciallister i ener-
gieffektiv LED-belysning til idrætsfacilliteter. 

FRA TOP 
TIL BUND
Aqua Wellness har både vipper 
og bundsugere med på standen

- Ved at eje en Maytronics Dolphin sparer du tid og 
penge med realtidstilslutning og ubesværet betje-
ning, samtidig med at du får krystalklare rengørings-
resultater, fortæller Brian Larsen fra Aqua Wellness.

Dolphin-poolstøvsugere er meget mere effektive 
og bæredygtige, fordi de bruger mindre strøm og 
ressourcer til at køre, hvilket sparer dig for penge.

Rengøringsprogrammet kan indstilles, så det pas-
ser i dit skema, og poolen kan renses inden for to 
timer. Avanceret filtrering og vandlinjeskrubning er 
med til at sikre rent og klart vand.

På standen kan du også høre om Duraflex-vipper, 
som bruger den nyeste teknologi til at give springe-
ren de allerbedste springbrætter i verden.

- Vores springbræt anerkendes som den officielle 
leverandør til FINA og bruges på det allerbedste kon-
kurrenceniveau på verdensplan, siger Brian Larsen.

SE, HVORDAN EN 
PADELBANE BYGGES OP
Padelhal.dk har nogle af de få 
baner med CE-mærkning

En padelbane ved mange, hvordan ser ud – men hvordan er den 
bygget op?

Dét kan du få et indblik i hos padelhal.dk, som bl.a. viser prøver på 
stål, sand og græs samt hvordan bunden bygges op.

- Det boomer helt vildt! lyder det fra Tommy Bay-Hansen, om den 
store interesse for padelbaner i Danmark.

Firmaet sørger for design, konstruktion og installation af banerne, 
som produceres i Italien, og er nogle af de få med CE-mærkning.

På standen kan du også se bat, bolde og tøj - og vil du se en bane 
live, så har padelhal.dk leveret baner til Vejen Idrætscenter.

eco2LIGHT med flere end 200 løsninger i idrætsfaciliteter er klar med gode råd til 
energieffektiv LED-belysning.

Dolphin-poolstøvsugeren findes i flere modeller. Du kan få et indblik i, hvordan en padelbane bygges op hos padel-
hal.dk.

STAND NR. 135

STAND NR. 106

STAND NR. 113
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ABENA A/S
74 31 18 18
www.abena.dk
STAND 134

AG  
SPORTSSERVICE APS
86 16 36 88
www.ag-sportsservice.dk
STAND 58

ANTECO THERMO 
TRADE A/S
70 26 83 26
www.anteco.dk
STAND 92

AQUACADEMY
20 99 98 10
www.aquacademy.dk
STAND 59

AQUA WELLNESS
29 44 65 46
www.aquawellness.dk
STAND 113

A-SPORT A/S
97 51 07 17
www.a-sport.dk 
STAND 17

AV-CENTER 
ODENSE A/S
70 20 29 55
www.avcenter.dk
STAND 38

AV-SIKRING A/S
70 20 56 20
www.av-sikring.dk
STAND 97

BEST AV A/S
72 17 01 50
www.best-av.dk
STAND 63

BJERRING
42 70 52 06
www.bjerring-sales.dk
STAND 25

BRND A/S
88 13 00 00
www.brnd.com
STAND 121

CABOLA TEKNIK ApS
76 30 00 51
STAND 142 

CHARGING DK
30 30 79 49
www.charging.dk
STAND 112

CK ENVIRONMENT A/S
44 98 99 06
www.cke.dk
STAND 49

CMA ARMATUR A/S
86 28 77 66
www.cma-armatur.dk
STAND 2

COMPUSOFT A/S
63 18 63 18
www.compusoft.dk
STAND 44

CURANT TEKNIK APS
23 80 51 60
www.adiatek.dk
STAND 129

DBS LYS A/S
43 45 35 44
www.dbslys.dk
STAND 54

DANSK FOLIE A/S
51 52 24 16
www.danskfolie.dk
STAND 104

DANSK NIELS BO
75 94 58 00
www.nielsbo.dk
STAND 111

DEFENDER 
EUROPE A/S
75 16 83 48
www.defender - 
europe.com
STAND 77

DGI
79 40 40 40
www.dgi.dk
STAND 128

DINE VINE, 
GRINDSTED
88 63 83 43
www.
dinevinegrindsted.dk
STAND 145

DRONNING 
DOROTHEAS 
BADSTUE
75 50 01 50
www.koldingkur.dk
STAND 83

DUX TÆLLERFABRIK
40 31 11 61
www.duxtaeller.dk
STAND 133

ECO2LIGHT A/S
70 70 15 55
www.eco2light.dk
STAND 135

ELTIME A/S
47 38 03 03
www.eltime.dk
STAND 130

E-MARKER A/S
74 67 08 08
www.emarker.dk
STAND 9

ERHVERVSFORSIK-
RING DANMARK A/S
40 62 18 84
www.eforsikring- 
danmark.dk
STAND 72

EURO PLAY/ 
YOUR BRAND
75 36 48 22
www.europlay.dk
STAND 20

FREDERIKSBERG
VÆGTFABRIK
33 24 02 10
www.frederiksberg
vaegtfabrik.dk
STAND 84

FTF-A
89 38 39 15
www.ftfa.dk
STAND 116

GREEN SPORT
FACILITY
28 90 63 48
www.h-i.dk
STAND 116

GULDAGER
22 68 41 09
www.guldager.com
STAND 70

HALLMONITOR
93 95 93 88
www.hallmonitor.dk
STAND 105

HELGE FRANDSEN A/S
75 68 80 33
www.hfas.dk
STAND 11

HILMARS APS
97 52 85 20
www.hilmars.dk
STAND 94

HI
56 14 74 44
www.h-i.dk
STAND 116

HI’S
LEDERUDDANNELSE
56 14 74 44
www.h-i.dk
STAND 116

HI’S VIDENCENTER 
56 14 74 44
www.h-i.dk
STAND 116

I SCREAM ICE CREAM
38 34 09 39
www.
iscreamicecream.dk
STAND 29

IDRÆTTENS
UDVIKLINGSCENTER
42 90 13 87
www.iuce.dk
STAND 118

Vi er med! 
Udstillere 2020 

i alfabetisk rækkefølge
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JAN SCHMIDT DESIGN 
V/ 
JANNIE CHRISTENSEN
23 32 35 62
www.jsr.dk
STAND 13

JI SPORT A/S
70 26 75 88
www.jisport.dk
STAND 138

JOHS. TANDRUP A/S
48 17 22 82
www.t-safe.com
STAND 103

JUNCKERS
INDUSTRIER A/S
72 41 12 30
www.junckers.dk
STAND 107

KINOVOX 
SCANDINAVIA
70 22 3811
www.kinovox.dk
STAND 144

K. NEERSKOV A/S
43 96 19 18
www.neerskov.dk
STAND 123 

KIILTOCLEAN A/S
64 71 21 12
www.plum.dk 
www.kiilto.com
STAND 139

KOBOLDLINE.DK
78 79 70 70
www.koboldline.dk
STAND 124

KRÆFTENS
BEKÆMPELSE
35 25 77 20
www.cancer.dk
STAND 127

KRÜGER AQUACARE
43 45 34 33
www.aquacare.dk
STAND 67

LAMIPRO
86 44 84 55
www.lamipro.dk
STAND 61

LOCON
76 34 03 40
www.locon.dk
STAND 80

MAKITA DANMARK
76 25 44 00
www.makita.dk
STAND 51

MEDICSPORT A/S
39 55 19 97
www.medicsport.dk
stand 109

NEM-FEST
40 95 12 02
www.nem-fest.dk
STAND 42

NORTH STAR APS 
44 95 06 62
www.northstar-aps.dk
STAND 75

NØRVO 
SPORTSNET A/S
97 93 84 50
www.maalnet.dk
STAND 96

OSCON APS
27 20 02 33
www.oscon.eu
STAND 131

PADELHAL-DK
61 70 61 72
www.padelhal.dk 
STAND 106 

PEDAN A/S
56 65 64 65
www.pedan.dk
STAND 18 og 120

PE-REDSKABER
73 84 51 00
www.trampolin.dk
STAND 125 

PFA PENSION
39 17 50 00
www.pfa.dk
STAND 122

POLISAN
97 40 10 30
www.polisan.dk
STAND 93

PRESENCO SPORT A/S
70  30 01 99
www.presenco.dk 
STAND 43

PRIME 
PRODUCTS APS
70 22 77 20
www.primeproducts.dk
STAND 6

PØ-Leg & Teknik A/S
86 66 22 23
www.poleg.dk
STAND 141

RÅDET FOR STØRRE
BADESIKKERHED
70 27 55 55
www.badesikkerhed.dk
STAND 143

SAGA TRIM A/S
38 11 48 11
www.sagatrim.dk
STAND 132

SCENESALG.DK
26 29 59 10
www.scenesalg.dk
STAND 7

SECCON
88 72 27 88
www.seccon.dk
STAND 137

SILVORO/
SURFSTATION 
45 85 16 24
www.surfstation.dk
STAND 99

SKYDEBANE-
FORENINGEN 
DANMARK
76 65 67 00
www.skydebane- 
foreningen.dk
STAND 41

SPORTSENTREPRISE
40 16 73 32
www.sportsentreprise.dk
STAND 65

STREAMLINE APS 
44 48 00 95
www.streamline.dk
STAND 85

SUNSTILL APS
86 92 45 54
www.sunstill.dk
STAND 60

SYNERGI A/S
7027 9003
www.synergi1.dk
STAND 102 

TG-CLEAN APS
43 90 84 00
www.tg-clean.dk
STAND 30

TINYMOBILEROBOTS
22 23 11 16
www.tinymobile- 
robots.dk
STAND 69

TRAFIK 
OG FRITID APS
75 38 99 11
www.trafik-fritid.dk
STAND 19

TRESS SPORT 
OG LEG A/S
86 52 22 00
www.tress.dk
STAND 36 + udeareal

TRYG
70 11 20 20
www.trygvesta.com
STAND 81

TURF TANK
71 99 94 01
www.turftank.com
STAND 33 

UNISPORT
SCANDINAVIA APS 
75 38 98 11
www.unisport.com
STAND 15

VESTERGAARD
NUSTRUP APS
74 87 12 60
www.vestergaard.nu
STAND 1

VIRKLUND SPORT
70 20 04 55
www.virklund-sport.dk
STAND 1

VS SPORT
25 14 19 04
www.frisbeesport.dk
STAND 14

VTK A/S
75 82 39 77
www.vtk.dk
STAND 100

WATERLESS
SCANDINAVIA APS
20 14 50 84
www.waterless.dk
STAND 39

WINTHER SPORT 
& FRITID
86 80 60 20
www.winthersport.dk
STAND 57

WOCA DANMARK A/S
99 58 56 00
www.woca.dk
STAND 101 

YTZEN GULVSERVICE
75 15 31 33
www.
ytzengulvservice.dk
STAND 140

ZEDERKOF A/S
89 12 12 00
www.zederkof.dk
STAND 12
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MANDAG 27. SEPTEMBER
Kl. 08.30:  Golfturnering på Royal Oak i Jels. Dagen starter  

med morgenmad, derefter golfturnering på  
anlæggets dejlige bane.

Kl. 17.00: Aktivitetsprogram i Vejen Idrætscenter
Kl. 18.30: Middag for de tilmeldte.

TIRSDAG 28. SEPTEMBER 
Fra kl. 06.00: Svømmehallen i Vejen IC åbner
Fra kl. 07.00: Morgenmad for de, der har overnattet.
Kl. 09.30: Officiel åbning af udstillingen
Kl. 13.00: Årets Nyhed kåres 
Kl. 15.30: Lodtrækning af præmier fra Tombolaen
Kl. 16.00: Aktivitetsprogram i Vejen Idrætscenter
Kl. 16.00: Padelturnering og discgolf
Kl. 17.00: Petanque og hockey.
Kl. 19.30: Kammeratskabsaften. 

ONSDAG 29. SEPTEMBER
Fra kl. 07.00: Morgenmad for de, der har overnattet.

PRAKTISK INFORMATION
Der er gratis adgang og ingen forhåndstilmelding til udstillingen.
Gratis parkering.

ÅBNINGSTID
Tirsdag 28. september KL. 09.30 -  16.00.
Vejen Idrætscenter, 
Petersmindevej 1, 6600 Vejen.

OM MESSEN
•  Danmarks største messe inden for idræts-, kultur- og fritidsområdet.
•  Masser af inspiration, nye trends og produkter.
•  Livedemoer og træning indendørs og udendørs.
•  Fire store idrætshaller fyldt med relevante udstillere.
•  Masser af muligheder for at netværke.

Målgruppen er ledende medarbejdere fra idrætsfaciliteter, beslut-
ningstagere og indkøbere hos kommunerne, trænere og ledere i 
idrætsforeninger, idrætsefterskole og idrætshøjskoler.

IDRÆT · KULTUR · FRITID
Danmarks Største Sports Facility Fair/branchens foretrukne mødested

TEMA: BRANCHEUDSTILLING

Årsmøde-program
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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

Kender du HI’s medlemsaftale med Tryg?

Besøg os på stand  
81

Mange medlemmer har allerede taget imod tilbuddet
Tryg er HI’s foretrukne forsikringspartner. Sammen kan vi tilbyde jeres anlæg en 
medlemsaftale, der giver jer fordele ved forsikring af idrætsanlægget. Som halinspektør 
får du også fordele og rabat på dine private forsikringer.

Vind champagne
Besøg os på stand 81 og hør mere om aftalen. 
Så deltager du samtidig i lodtrækningen om en 
flaske Moët & Chandon Imperial champagne.

Vinderen får direkte besked. Præmien kan ikke 
ombyttes til kontanter.



50  IDRÆT · KULTUR · FRITID       #274

Makita præsenterer de nyeste kvalitetspro-
dukter indenfor batteridrevne støvsugere og 
maskiner til vedligehold af udendørsarealer.

MØD OS PÅ HI MESSEN
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Makita præsenterer de nyeste kvalitetspro-
dukter indenfor batteridrevne støvsugere og 
maskiner til vedligehold af udendørsarealer.

MØD OS PÅ HI MESSEN

Sikkerheden i svømmebade med offentlig adgang skal til eftersyn.

Tekst & foto Erling Madsen

Meget har ændret sig siden 2008 
– og det er baggrunden for, at 
justitsminister Nick Hækkerup 
har bedt Rigspolitiet revurdere 

Modelregelsættet for badesikkerhed, som 
handler om bl.a. svømmehaller med offent-
lig adgang.

Reglerne blev i 2008 udarbejdet i sam-
arbejde mellem bl.a. Rådet for Større Ba-
desikkerhed, Rigspolitiet, Kommunernes 
Landsforening og Foreningen af Kommuna-
le Beredskabschefer.

Og nu er der netop nedsat en arbejds-
gruppe, som skal kigge på kravene til bade-
sikkerhed.

- Vi vil naturligvis prøve at få HI med i 
denne arbejdsgruppe, oplyser HI’s formand 
Henrik Høy-Caspersen.

Politiet skal tjekke
Reglerne fra 2008 drejer sig om sikkerheden 
i svømmebadet under offentlige åbning, - og 
altså ikke når eksempelvis en svømmeklub 
råder over hele svømmehallen - så skal det 
understreges, at politiet ikke skal godkende 
sikkerheden, men tjekke, at den er i orden. 
Og er den ikke det, kan politiet udstede et 
påbud om at tingene bringes i orden. 

Står der eksempelvis i svømmehallens 
interne regler, at der skal være et bestemt 
antal livreddere og der er færre på vagt, kan 

politiet eksempelvis kræve tallet opfyldt og 
sker det ikke, kan politiet lukke svømmehal-
len til der er det angivne antal tilstede. 

Det er så vidt vi kan se kun sket én gang 
for 21 år siden.

Det er udsprunget af Ordensbekendtgø-
relsens §14, stk. 1, hvor der står:

»For offentlige badestrande og badean-
stalter skal politiet efter forhandling med 
kommunalbestyrelsen i nødvendigt omfang 
træffe bestemmelse om, hvilket rednings-
materiel der skal være til stede, og hvilke 
foranstaltninger, herunder tilsyn, der i øvrigt 
skal iværksættes til afværgelse af fare for de 
badendes liv og helbred.«

Kommunerne kontrollerer sig selv
Der kan være god grund til at se på, om 
reglerne er tidssvarende og om der kan 
forenkles.

Magasinet Svømmebadet skrev om pro-
blemstillingen i 2015, hvor tendensen var, at 
da politikredsene blev reduceret i antal, faldt 
frekvensen for kontrolbesøg.

Hos Østjyllands Politi sagde Georg Kusted 
således, at det er en gråzone, men at be-
kendtgørelsens formulering om, at politi og 
kommunalbestyrelse skal forhandle, tolkes 
således af hensyn til ressourcerne:

- De fleste svømmebade er kommunale, 
og vi har aftalt, at kommunerne selv holder 
øje med dem – som de i forvejen gør med 
legepladser, sagde Georg Kusted.

Mange involverede myndigheder
Et andet problem er de mange involverede 
myndigheder:

- Problemet er, at området hører under 
et antal ressourceområder, og ofte hænger 
lovgivningen på de forskellige områder ikke 
sammen. Så det kan være en jungle at finde 
ud af, sagde daværende politidirektør Peter 
Møller Nielsen, som også er bestyrelses-
medlem i Rådet for Større Badesikkerhed 
og han var med til at lave reglerne i 2008:
•  Den lokale beredskabschef skal godken-

de svømmebadets planer, hvis der sker 
uheld og eksempelvis svømmebadet skal 
evakueres.

•  Vandrutsjebaner m.v. hører under Forly-
stelsesbekendtgørelsen, hvor et institut 
skal foretage en teknisk kontrol, hvorefter 
politiet godkender installationen.

•  Gælder det om vandkvalitet og om at 
sikre, at gæsterne ikke bliver syge, så hører 
det under Miljøstyrelsen, som trækker på 
Sundhedsstyrelsen.

Det skal understreges, at uanset hvor 
mange myndigheder, der er indblandet, så 
er det det enkelte svømmebads ansvar, at 
sikkerheden er i orden.

Modelregelsættet finder du her: 
https://www.jurabibliotek.dk/view/
book/9788771983746/back-5.xml n

Skal sikkerhedsreglerne justeres?
Rigspolitiet har nedsat arbejdsgruppe, som skal se på sikkerheden i svømmebade 

– reglerne fra 2008 kan trænge til justering og forenkling

S I K K E R H E D  I  S V Ø M M E B A D E
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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

Køge: Vil sælge en boblehal for én krone
Køge Kommune er gået på Den Blå Avis 
for at komme af med en brugt effekt:

»Gør et kup og køb din helt egen 
sportshal«, lyder annoncen, hvor i det 
også fremgår at prisen på den fem år 
gamle boblehal er én krone – samt at 
den vurderes at kunne holde op til 40 
år.

Men køberne skal selv tage den op-
pustelige hal ned:

- Det her er en øvelse i at begrænse 
de videre omkostninger for kommu-
nen, siger Anders Ladegaard Bork, der 
er formand for Kultur- og Idrætsudval-
get til sn.dk.

Hallen kostede 2,5 millioner kroner, 
men den er dyr i drift: 300.000 kroner 
om året fordi der hele tiden skal pustes 
luft ind.                                                              n

HELSINGØR: 
HOTEL GIVER MILLIONER TIL FODBOLDBANE

Fodboldlandsholdets træningshoved-
kvarter i Helsingør har – ikke mindst 
under årets EM – givet byen en masse 
omtale. 

Men samarbejdet med Marienlyst 
Strandhotel siden 2008 har været tru-
et på grund af en fodboldbane eller 
rettere: mangel på én.

Helsingør Kommunen har opført et 
nyt stadion med kunstgræs, og lands-
holdet vil ikke træne på kunstgræs. 
I stedet er det foregået på det gamle 
stadion græsbane, men det område 
skal bebygges.

Landsholdet vil helst træne på hy-
bridbaner, der er en blanding af kunst- 
og naturgræs – og sådan en bane fin-
des ikke i byen.

Kommunen havde bevilget otte mil-
lioner kroner til én, men det viste sig, 
at den koster 17 millioner kroner. Iføl-
ge Helsingør Dagblad vil hotellet spyt-
te fem millioner kroner i banen for at 
holde på landsholdet, men også for at 

udvikle:
- Vi håber, at vi kan øge den del af 

forretningen, så der er andre store 
hold, som kan se en god idé i at lægge 
en træningslejr i Helsingør, siger hotel-
direktør Michael Lauritsen.                    n

For én krone kan du købe denne boblehal på Den Blå Avis. 

LANDET 

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

Alle veje fører til Rom – men der er 
kun én vej der fører til Svendborg!

Sådan indledte pressechef 
Erling Madsen pressemødet op til 

Landsstvæne-94 i Svendborg – og det var et 
udtryk for, at ét af de største problemer var at 
få deltagerne ind i byen.

Dette landsstævne satte nemlig rekord 
med 41.570 deltagere!

Og næste sommer vender DGI Landsstæv-
ne tilbage til og det forventede deltagertal 
er +25.000.

Men lad os tage et tilbageblik til L-94, hvor 
TV-dækningen blev optrappet ved at også TV 
2’s regioner deltog. 

Således beskrevet i 3. bind af »De Danske 
Skytteforeninger gennem 150 år« fra 2011:

Flagskibet for den folkelige idræt
Der er ingen tvivl om, at Landsstævnerne har 
været flagskibet, som både har placeret DGI/
DDS og den folkelige idræt i mediernes og i 
mange danskeres bevidsthed.

Og heldigvis fandt det første efter stiftel-
sen af de to organisationer allerede sted i 
1994 i Svendborg. Endda med rekorddelta-
gelse: 41.570.

I kapitel 12 Skydebaner og skyttecentre er 
der en beskrivelse af skydebanerne, som var 
de første midlertidige og dermed gav mulig-
hed for at skytterne deltog i samme Lands-
stævne som gymnaster og idrætsfolk. 

Og mens DGI havde en aldersgrænse på 
14 år og den typiske deltager deltog sammen 
med sit hold, så holdt skytterne fast i familien 
som omdrejningspunktet – men trods denne 
forskellighed var der i den grad tale om et 
fælles stævne.

Det var også et stævne, som viste nye veje 
for samarbejde mellem tv-stationerne:

Da Danmarks Radio havde monopol, blev 
landsstævner dækket med attituden »så har 
vi gjort vores pligt over for den folkelige idræt, 
og kan atter beskæftige os med det væsent-
lige«. 

Da TV2 gik i luften 1. oktober 1988, benytte-
de DR lejligheden til at komme af med Lands-
stævnet ved at lave en aftale om, at DR og TV2 
skulle skiftes til at dække stævnerne.

I Svendborg 1994 var det DR’s tur, men 
det unikke var, at der blev indgået et samar-
bejde med TV2-regionerne, som dækkede 
deres regionale deltagere.

Men der var en tydelig forskel at mærke i 
dagene op til: 

TV2-regionerne havde fulgt deltagernes 
forberedelse og medarbejderne var sat op til 
at lave reportager, mens DR’s Sportsredakti-
on var leveringsdygtig i medarbejdere, som 
følte de var deporteret til husmorgymnastik 
i provinsen, mens de hellere ville have været 
til VM i fodbold i USA. 

At deres chef så ved et væddemål om en 
kasse øl yderligere havde bestyrket dem i, at 
der ikke var seere til folkelig idræt, var med 
til at dæmpe begejstringen.

Men det kan nok være at piben fik en 
anden lyd mod slutningen af åbningsafte-
nen, som DR havde sendt direkte fra: DR’s 
koordinator Ernst Møller – som var udlånt af 
TV-Avisen og som var en af de få begejstrede 
– kom forpustet løbende ind og meddelte, at 
han netop fra TV-Byen havde fået oplyst, at 
der havde været én million seere!

Det kan nok være at billedet vendte – og 
da medarbejderne i tilgift oplevede den 
forrygende stemning og de mange historier 
der væltede frem omkring dem, så kom der 

blus under DR’s begejstring …

Begejstringen smitter af 
på omgivelserne
Netop glæde og begejstring er et kende-
tegn ved Landsstævnerne, for deltagerne 
kommer for selv at bidrage til oplevelsen 
– hvor tit møder man ellers ikke mindst 
én negativ, når en håndfuld mennesker 
mødes?

Bonusinfo: Erling Madsen var pressechef 
for Landsstævne-94 i Svendborg, L-98 i 
Silkeborg og L-02 på Bornholm.

Fakta om DGI Landsstævne
•  DGI Landsstævne finder sted i Svendborg 

30. juni-3. juli 2022, og tilmeldingen åbner 
1. november 2021. Omkring 25.000 ventes 
at deltage, heraf over 6.000 efterskoleele-
ver. 

•   Landsstævnet vil byde på mere end 30 
idrætter og et utal af workshops og kom-
og-prøv aktiviteter. Overalt i Svendborg 
Kommune vil det summe af liv, og der vil 
være store shows, koncerter og fester.

•  DGI og Svendborg Kommune står bag DGI 
Landsstævne 2022. På grund af corona-si-
tuationen blev Landsstævnet udskudt fra 
2021 til 2022. n

Da én million tv-seere fik DR’s 
medarbejdere til at få humøret tilbage

DGI Landsstævne rykker til Svendborg i sommeren næste år 
– så vi ser tilbage til sidste gang i Svendborg: 1994 med rekorddeltagelse

Landsstævne-94 i Svendborg havde for første gang i mange år skytterne med – de havde 
ellers holdt stævnet forskudt, hvor der var skydebaner. Men i Svendborg blev der lavet 
midlertidige baner - og da dronning Margrethe og prins Henrik ankom med Dannebrog 
prøvede prinsen 25 meter pistolbanen: - Ramte jeg?, spurgte han bagefter instruktøren 
Carl Pedersen, th. Tv. skytteformanden Hans Aage Kofoed. (Foto: Christian Jørgensen).

D G I  L A N D S S TÆ V N E
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Halinspektør René Ørum Nielsen foran de to padelbaner, som udløser nytænkning og en ny stilling: - Vi vil støtte op om foreningerne 
og vi ved, at de kan have svært ved at skaffe frivillige til at være kasserer og andre funktioner. Ved at vi overtager nogle funktioner, 

kan de fokusere på selve aktiviteten.

Tekst & foto Erling Madsen

Det nye er, at vi breder os ud over 
matriklen! siger halinspektør René 
Ørum Nielsen.

Han har i 16 år været ansat i 
Ravnsborghallen i Køge, og han mener i høj 
grad, at en idrætsfacilitet skal tage teten, 
når det gælder om at sætte fut i aktivite-
terne.

Når han taler om at brede sig ud over 
matriklen, mener han, at det er vigtigt at se, 

hvad der rører sig i området og ikke »bare« 
gøre, som man plejer, men fange de behov, 
der opstår.

Det har p.t. ført til disse tre nye ting:
•  To padelbaner blev anlagt sidste år og 

fire mere er ved at blive anlagt.
•  Der kigges på, om uorganiserede kan 

inviteres inden for ved at anlægge 
udendørs fitness med løbebane.

•  Praktisk hjælp til foreningerne, så de 
kan fokusere på det idrætslige.

Stor padelinteresse
Køge Padel Center er en forening, som til-
byder onlinebooking af de to padelbaner – 
og det er et unikt samarbejde mellem de to 
største brugere og hallen: Køge Firmaidræt 
og Køge Badmintonklub. De to har siden 
1976 delt haltimerne fifty-fifty.

Organisatorisk hører det under hallen, og 
de tre parter har finansieret banerne og vil 
også dele overskuddet, når det kommer.

Fra åbningen i midten af maj 2020 til 30. 
juni i år har banerne været udlejet i 7.200 

Køge: Tre ben der skal 
skabe øget aktivitet

Flere padelbaner, uorganiserede inviteres ind og praktisk hjælp til foreningerne, 
som kan fokusere på det idrætslige, er strategien i Ravnsborghallen

PA D E L
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I øjeblikket anlægges yderligere fire padelbaner, da der er rift om de to fra sidste år, som ses i baggrunden. Det skaber plads til flere 
medlemmer og til at der kan startes ungdomstræning og skolerne kan komme med.

timer og givet 1.400 brugere; hovedparten 
nogle, som ikke var medlem i de to for-
eninger.

- Primetime - som er fra klokken 15-16 
og i weekenderne - er der to-tre måneders 
ventetid på, siger René Ørum Nielsen om 
baggrunden for, at der nu udvides med 
flere baner.

De ekstra baner skal også give mulighed 
for, at unge kan få instruktion i padel, lige-
som skolerne, som i forvejen bruger facili-
teterne, kan komme til.

Selv om der er et kommercielt padelcen-
ter på vej i Køge, mener halinspektøren, at 
Køge Padel Center står stærkt:

- Omklædningen har vi i forvejen, lige-
som vi også har folk til at passe anlægget 
– for det er ikke nok at investere i nogle 
baner!

Hjælper foreningerne administrativt
Padelbanernes succes baner også vejen for 
at få ført en anden ting ud i livet, som har 
været under opsejling et stykke tid:

- Vi ansætter en medarbejder til at tage 
sig padelbanerne – men også til at aflaste 
foreningerne med »det kedelige« arbejde, 
så de kan koncentrere sig om idrætten, 

siger René Ørum Nielsen.
Tilløbet er taget ved at hallen allerede 

styrer turneringen for firmaidrætten og 
boldregnskabet for badmintonforeningen:

- Vi vil støtte op om foreningerne og vi 
ved, at de kan have svært ved at skaffe 
frivillige til at være kasserer og andre funk-
tioner. Ved at vi overtager nogle funktioner, 
kan de fokusere på selve aktiviteten.

René Ørum Nielsen håber på, at det så 
igen kan være med til at skaffe flere med-
lemmer til foreningerne. Og dermed også 
mere aktivitet i huset.

Den nye medarbejder indgår organisato-
risk i hallen, men betales af alle tre parter, 
således at de i princippet hver råder over 
medarbejderen 12 timer om ugen.

Det foreløbige samarbejde har i øvrigt 
vist en vigtig sidegevinst: Når der kommer 
et indtægtsgivende arrangement, som 
betyder aflysninger af træningstider, så har 
foreningerne i dag fået en indsigt i økono-
mien som gør, at de godt kan forstå, at det i 
den sidste ende gavner alle.

De fem selvejende haller i kommunen 
har også et samarbejde, så de bl.a. kan 
udveksle erfaringer og tale med én stemme 
over for kommunen. n

NABOERNE SKAL 
INVITERES INDENFOR
Ravnsborghallen med fire ansatte er 
en selvejende hal - som de øvrige fire 
i Køge kommune. Den blev bygget i 
1976 af Køge Firmaidræt og består 
af en 20 x 40 hal, en træningshal, en 
sal på 100 m2, et motionscenter og 
en café.

I 2020 blev der investeret i to 
udendørs padelbaner til én million 
kroner – p.t. anlægges yderligere fire 
til to millioner kroner. De er leveret af 
firmaet TRESS Danmark, og forsynet 
med støbt fundament. De nye isole-
res, så der senere kan lægges tag på.  

I mange år lå hallen i et yderom-
råde med marker. På det seneste er 
der bygget en del boliger op til, og 
der kommer også en børnehave på 
området med 140 børn. Halinspektør 
René Ørum Nielsen ser det som en 
vigtig ting at få inviteret de nye nabo-
er indenfor til idrætsaktiviteter.

PA D E L PA D E L
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I D R Æ T S P O L I T I K

Ane Halboe-Jørgensen rykker hurtigt. 
(Foto: Jens Honore/Kulturministeriet).

Minister 
rykker
En milliard kroner til Hoved-
stadens idrætsfaciliteter

Af Erling Madsen

Den nye kulturminister Ane Hals-
boe-Jørgensen var hurtigt med sit 
første idrætsudspil:

Hun overtog posten efter ud-
skældte Joy Mogensen, som bl.a. blev 
kritiseret for manglende interesse for idræt.

Den nye minister sagde ved tiltrædelsen 
16. august:

- Jeg brænder for at skabe større lighed 
i samfundet, og det gælder også på kultur-
området, hvor vi skal have flere med i vores 
fantastiske kultur-, idræts- og foreningsliv. 
Jeg glæder mig til at komme i dialog med 
alle dele af kulturlivet i den kommende tid.  

En milliard kroner til Hovedstaden
Og 14 dage senere kom hendes første ud-
spil:

I regeringens forslag til finanslov for 2022 
sættes én milliard kroner af til idrætsfaci-
liteter i København og på Frederiksberg i 
2022-30:

- Det er vigtigt, at alle danskere, uanset 
hvor de bor, har mulighed for at dyrke idræt 
og blive en del af stærke fællesskaber. Det 
kræver, at de fysiske rammer er til stede - 
og det er de ikke i København og på Frede-
riksberg, begrundede hun.                           n
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HELSINGØR: 
KETSJERCENTER I UDBUD
53 millioner kroner venter Helsingør 
Kommune at et nyt ketsjercenter skal 
koste – og fem konsortier er udvalgt til 
at byde på opgaven, der skal rumme 
badminton- og tennisbaner og bygget i 
forbindelse med den eksisterende bad-
mintonhal med indvielse i august 2023.

De fem med totalrådgiver og entre-
prenør er ifølge Frederiksborg Amts 
Avis: 

Mikkelsen Arkitekter/Morten C. Hen-
riksen, Mangor og Nagel/GVL Entreprise, 
Christensen og Co/Juul Nielsen, BBP 
Arkitekter/Jönsson, og Sweco Danmark/
Elindco.   n

GLADSAXE: 
ROSTADION 
GRUNDSTØDT
Planerne om et nyt, udvidet interna-
tionalt rostadion på Bagsværd Sø er 
grundstødt: Vi har i Landet Rundt tidli-
gere fortalt, at der kom miljøprotester 
og at sagen har været behandlet af 
mange myndigheder.

I juni ophævede Miljø- og Fødevare-
klagenævnet den dispensation, som 
Fredningsnævnet tidligere har givet 
projektet.

- Vi har ikke opgivet et nyt, nationalt 
stadion, hvor der kan afholdes interna-
tionale konkurrencer, siger Gladsaxes 
borgmester Trine Græse til Politiken.

Henning Bay Nielsen, der er formand 
for Dansk Forening for Rosport appel-
lerer til, at regeringen vil gå ind i sagen.

Finansieringen var skruet sammen 
med 50 millioner kroner fra A.P. Møller 
Fonden, 22,6 millioner fra Københavns 
Kommune, ti millioner fra Gladsaxe 
Kommune og 2,6 millioner kroner fra 
Lyngby-Taarbæk Kommune.         n

LANDET RUNDT

online vagtplan
DELTAPLAN

En kæmpe lettelse
for dem der styrer

vagtplanen

Kommunikation

App

Lønberegning
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Årligt abonnement

Bestil gratis og uforpligtende prøveperiode
www.deltaplan.dk - Tlf: 46 93 39 04

kr. 2.088,-

Uden sammenligning - Danmarks bedste pris! ...siden 2006

Prisen dækker 40 medarb. pr. år 
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®
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NYHED: Fredericia stadion – Box Seat 901, 990 
+ special designede spiller- og trænerstole

Kultur- og bevægelsespark Høng – PU 5+2 + FlexiPRO 21Sydbank Arena Kolding – Hevea parket + FlexiPRO 12             

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

Vælg mellem belægninger i træ, lamel, PU, 
sportsvinyl og linoleum. I alt mere end 30 
egen-udviklede konstruktioner, inkl. Flexi-
Pro undergulv. Alle gulve er testet og god-
kendt iht. EN 14904; normen for sportsgulve.

Komplette leverancer i højeste kvalitet til 
danske og udenlandske projekter; med løs-
ninger i alt fra motionsgymnastik til basket-
ball og håndbold på professionelt plan.

Få kompetent rådgivning og skarp styring i  
hele byggesagsforløbet.

Rengørings- & vedligeholdelsesprogram.
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Af Erling Madsen

Kan et foreningsbaseret fitnesscen-
ter gentænkes og skabe plads til 
mennesker med bevægelseshan-
dicap?

Svaret er ja, hvis du spørger Viking Atletik 
i Rønne på Bornholm, hvor en ny tilbygning 
til »Fitness for alle« blev indviet 18. august.

Det er en kampagne, som med forsøgs-
projekter som dette, forskning, læring, 
inspiration og formidling skal vise, hvordan 
man kan nedbryde både fysiske og sociale 
barrierer, så der skabes lige muligheder for 
fitness for alle. 

Målet er øget psykisk sundhed og vel-
være for alle - til gavn for den enkelte og til 
gavn for samfundet.

Fjerner mentale og sociale barrierer
Udgangspunktet er, at mange fitnesscentre 

eksempelvis ikke er nemme at komme til at 
bruge, hvis man er i kørestol. Og folk med 
bevægelseshandikap kommer derfor først i 
køen til medlemsskabet i det nye forenings-
fitnesscenter. 

»Men kampagnen skal også gøre op med 
mentale og sociale barrierer: Mennesker 
med handicap ønsker ikke at blive udstillet 
eller sygeliggjort, og instruktører og andre 
brugere af fitnesscentret kan føles sig usikre 
på, om eller hvordan de skal hjælpe«, hed-
der det om kampagnen.

Får nye målgrupper ind
Viking Atletik er med 1.500 medlemmer 
øens største idrætsforening og der var brug 
for at udvide fitnessfaciliteterne:

- Med Fitness For Alle-projektet styrker 
vi vores idrætstilbud og vores sociale fæl-
lesskab, samtidig med at vi inkluderer nye 
målgrupper, siger foreningens formand 
Claus Clausen.

Han føjer til, at huset kommer til at dan-
ne ramme om en mangfoldighed af idræts-
tilbud og socialt samvær og betegner det 
som idrættens vigtigste element. 

Tre forsøgsprojekter viser vejen
Der er sat syv millioner kroner af til at støtte 
tre projekter, hvor dette er det sidste. 

Bag kampagnen står Realdania, Lokale 
og Anlægsfonden, Danske Handicaporga-
nisationer, DIF, DGI, Parasport Danmark, 
Bevica Fonden og Bevæg dig for livet – Fit-
ness sammen.

Tryg Fonden finansierer sideløbende et 
forskningsprojekt, hvor SDU dokumenterer 
effekten af disse tiltag.

Viking Atletiks fitnessbygning er tegnet af 
Cubo og Stensbergs tegnestue og prisen er 
12,4 millioner kroner, hvor de tre millioner 
er kommet fra kampagnen. n

Gentænker foreningsfitness
Atletikklubben Viking Rønne åbner fitnesscenter med plads til mennesker med bevægelseshandicap

- Med Fitness For Alle-projektet styrker vi vores idrætstilbud og vores 
sociale fællesskab, samtidig med at vi inkluderer nye målgrupper, siger 
Claus Clausen, formand for Viking Atletik.

I D R Æ T S FA C I L I T E T E R



•  Fremtidsikret løsning 
via modultilføjelser

•  Stærk poseholder  
der sikrer poser  
ikke skrider ned

•  Frontåbning  
for nem tømning

• Rene linjer i design

• Mange modeller

KILDESORTERING

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

LUGTFRIE URINALER
med tilfredshedsgaranti

HÅNDTØRRER
fra Dyson og Dandryer

• Intet vandforbrug
• 100% lugtfrit
• Forbedret hygiejne

• Nem vedligeholdelse
• Stødsikker porcelæn
• Bæredygtig

Vi ses på 
messen 
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Af Erling Madsen

Idræt udendørs er i kraftig vækst – og i 
Glyngøre Havn i Skive Kommune er et 
nyt projekt på vej, som forener kystsik-
ring med idrætsfaciliteter.
37,5 millioner kroner er det budgetteret 

til, og p.t. arbejdes på finansieringen og 
dialog med myndighederne, primært Kyst-
direktoratet.

Lokale- og Anlægsfonden har skudt otte 
millioner kroner i projektet og beskriver det 
således:

»Som led i udvidelsen af Glyngøre Havn, 
skabes der et af de mest eksperimenteren-
de bud på en reakreativ bearbejdet havne-
konstruktion. Et projekt der vil bestå af en 
ny slags ydermole, der både skal beskytte 
det nye havneområde fra Limfjordens ofte 
vilde side, men ligeledes skabe knudepunk-
ter for rekreative oplevelser på og i vandet.«

Fem knudepunkter
Ud over at beskytte havnen, vil den nye 250 
meter lange ydermole skabe et nyt bassin 
mellem dén og den gamle mole – og hér 
bliver der plads til lystbåde og ikke mindst 
leg og motion.

Det udnyttes til fire arkitektoniske knud-
punkter:

Klippebadet, Badepunktet, Fjordhaverne 
og Endepunktet – og de suppleres med et 
femte knudepunkt på land: Fjordhuset.

Masser af muligheder
Fjordhuset på 204 m2 skal rumme møde-
lokaler, omklædning, opbevaring m.m. Det 
er tre klyngehuse med ét stort tag og 360 
graders udsigt over Limfjorden, havnen, 
byen og det øvrige landskab.

Klippebadet placeres tættest på land 
med små vanddybder, der gør det særligt 
egnet til læring og leg. Ikke mindst familier 
kan gå på opdagelse i det blå miljø under 
trygge forhold.

Badepunktet ligger på begge sider af 
molen, så aktiviteterne kan foregå på den 
rolige eller »vilde« side. Vinterbaderne får 
også plads - og adgang til sauna og vild-
marksbad.

Fjordhaverne med amfitrappelandska-
bet er til naturformidling. »Et mekka for folk 
der elsker havets madgaver«, som det be-
skrives. Fra broanlæg og flydende trædæk 
er der adgang til tangplantager, muslinge-
farm og man kan deltage i hummerfangst.

Endepunktet markerer indsejlingen til 
havnen og ydermolens afslutning. En plat-
form, som, peger i seks retninger. Her kan 
du tage en lur i hængekøjemasten, hive 
fiskestangen frem eller springe i havet.

Stort brugerspænd gør d
et til et godt eksempel
Udviklingskonsulent Jakob Færch fra       
Lokale- og Anlægsfonden mener, at projek-
tet kan blive et godt eksempel på at kom-

binere rekreativt brug med et beskyttende 
anlæg:

- Der vil komme et brugerspænd, der 
strækker sig fra legende børn, havne-far-
mere, dyrkelse af motion, hobbyer og den 
normale bådtrafik, der hører en havn til, 
siger han.

Målgruppen er frilufts-, outdoor- og 
sportsudøvere - herunder de lokale fore-
ninger: Skive Dyk, Glyngøre Sejlklub, FDF 
Glyngøre, Glyngøre Maritime Center og 
Saltvandsklubben.

Det forventes også at trække gæster til 
fra både Skive og Morsø kommuner; altså 
nærområdet plus at det vil være et mål for 
turister.

Ti år undervejs
Ideen startede i 2011 og har siden været 
bearbejdet i arbejdsgrupper, som bl.a. har 
set på økonomi og analyseret behov og 
potentiale.

Formanden for Glyngøre Maritime Center 
– Livet i vandkanten, Flemming Eskildsen, 
siger:

- Derfor fremstår projektet i dag som et 
flot tilbud til alle aldre - lokale som gæster. 
Glyngøre Maritime Center er et alsidigt 
tilbud, som kan være et eksempel på frem-
tidens indretning af havne. n

Glyngøre Havn: Kystsikring 
og fritidsaktiviteter forenes

Forventningen er, at det nye anlæg til 37,5 millioner kroner 
bliver et eksempel til efterfølgelse i andre havne

Fjordhaverne med 
amfitrappelandskabet 
er til naturformidling. 
»Et mekka for folk der 
elsker havets madgaver«, 
som det beskrives. Fra 
broanlæg og flydende 
trædæk er der adgang til 
tangplantager, muslinge-
farm og man kan deltage i 
hummerfangst.
 (Visualisering: 
JAJA Architects).

G LY N G Ø R E



6 gode grunde til at du skal tage til 
messe d. 28. september i Vejen 

Idrætscenter

    1.  
DU HAR LYST TIL AT BLIVE   

INSPIRERET!
Selvfølgelig har du det. Alle os 
der arbejder i idræts-, kultur og 

fritidssektoren elsker nye 
træningsformer, nye produkter  

og nye ideer.

DU FÅR ET STÆRKT NETVÆRK

Vi fungerer alle bedst, når vi
er en del af et stærkt netværk.

3.
DU VIL IKKE GÅ GLIP AF 

ALT DET NYE..

DU FÅR NYE IDEER 

Covid har holdt os hjemme, men 
nu er det tid til at vi alle mødes 
igen. Kolleger, leverandører, 

trænere, ledere m.fl.

4.
Er du på udkig efter nye produk-
ter, nye koncepter, nye tiltag?

Kom og få en god snak med 
alle jeres leverandører, som 

står klar i hele 4 haller. De laver 
også live demoer rundt i 
idrætsanlægget dagen 

igennem, 
-både ude og inde..

      OG NY ENERGI..

Her finder du det nyeste, det 
sjoveste, det særlige, det enkle,  

det ægte, det enestående, 
det vilde, det originale, det 

geniale, det udfordrende og 
det nyskabende!

5.
DU ELSKER GOODIEBAGS

Hvem gør ikke det - vi er også fan!
Vi udleverer en goodiebag til de 
besøgende, som i kan tage 

med rundt på messen. Udstillerne 
sørger for at fylde den op med 

gratis inspiration, 
   samples mm. 

TOMBOLA AFRUNDER
DAGEN - MED LÆKRE 

GEVINSTER;-)

IDRÆT KULTUR FRITID - Danmarks største Sports Facility Fair - Petersmindevej 1 - 6600 Vejen  

   Vi ses den 28. september til;

 6.

IDRÆT - KULTUR - FRITID 2021
Danmarks største Sports Facility Fair

Messen er åben
9.30-16.00
Gratis entré

2.



65      #274       IDRÆT · KULTUR · FRITID

KO L L E G A M O T I O N  &  F Ø D S E L S T I D S P U N K T

Peder Bisgaard – mener, en arbejdsplads bør være en helt naturlig 
arena for bevægelse, leg, aktiviteter og kollegamotion.

Flyt motion til 
arbejdspladsen
Dansk Firmaidrætsforbund vil fremme kollegamotion

Tekst og foto  Erling Madsen

Skal en del motion flyttes fra idrætsanlæg og naturen til arbejds-
pladsen i arbejdstiden?

Det mener Dansk Firmaidrætsforbund på baggrund af undersø-
gelsen »Flere Aktive Arbejdspladser«, som forbundet har fået lavet 

af SDU med 3,6 millioner kroner i støtte fra Trygfonden.

Mange gevinster
»Kollegamotion« kalder forbundet det, og fem aktive arbejdspladser er 
fulgt gennem to år, og konklusionen er, at motion i arbejdstiden skaber 
gladere medarbejdere med mere overskud og et højere energiniveau. 

Holdånden og følelsen af fællesskab på tværs af afdelinger styrkes og 
sygefraværet falder og det kan ses positivt på firmaets bundlinje:

»Derfor bør en arbejdsplads være en helt naturlig arena for bevægelse, 
leg, aktiviteter og kollegamotion«, fremhæver formanden for forbundet 
Peder Bisgaard i et indlæg i Frederiksborg Amts Avis.

Danmarks Motionsuge skal sætte fut i motionen
Dansk Firmaidrætsforbund vil have yderligere fokus på området, bl.a. med 
Danmarks Motionsuge i uge 41 i samarbejde med DGI, Dansk Skoleidræt, 
DIF og DR, hvor firmaer inviteres med:

»Vi tror og håber på, at kollegamotion bliver en naturlig del af medarbej-
dernes hverdag. Til gavn for den enkelte medarbejder. Til gavn for arbejds-
pladsen – og i sidste ende til gavn for den helt store bundlinje – nemlig 
sundheden og sammenhængskraften i Danmark.«, skriver formanden i 
indlægget.

Idrætsanlæg kan tage initiativer
Det sidste par år er firmaidrætten gået sammen med idrætsanlæg flere 
steder i landet om padelbaner. 

Der er således et udgangspunkt for idrætsanlæg til at se på muligheden 
for at tilbyde aktiviteter til lokale virksomheder - både i og uden for ar-
bejdstiden.                                                   n

Succes afhænger 
af hvornår du 
er født
I hvert fald, hvis du er fodboldspiller: 
1. kvartal er vejen ...

Tekst og foto  Erling Madsen

V il du have succes som fodboldspiller, er det ikke 
lige meget, hvornår du er født!

Det er CIES Football Observatory, som har kig-
get på fødselstidspunkter:

43.938 spillere i 119 ligaer verden over er med i undersø-
gelsen, og konklusionen er, at hvis du vil gøre karriere, så er 
sandsynligheden størst, hvis du er født i 1. kvartal:

»Totalt er 31,2 % af spillerne født i årets første kvartal. Til 
sammenligning er kun 19 % født i årets sidste kvartal. Stati-
stisk skulle tallene have været 25 %«, skriver CIES.

Hver tredje i Danmark
Kigger vi på de enkelte lande, så topper Kina med 43,6 % 
født i 1. kvartal, mens Japan ligger i bund med 16,2 %.

De øverste ni lande ligger mellem 43,6 % og 35 %: Kina, 
Tyrkiet, Marokko, Schweiz, Argentina, Iran, Tyskland, Egyp-
ten og Rusland.

Danmark er nummer 18 og ligger øverst i Norden med 
33,6 % født i 1. kvartal. Det drejer sig om 190 spillere ud af 
566.

CIES Football Observatory laver ugentlig statistik om 
alverdens ting i international fodbold.

Det er en forskergruppe under det uafhængige Centre for 
Sports Studies (CIES) i Schweiz.                 n

Er du født i årets første kvartal, så er sandsynligheden 
størst for, at du får succes som fodboldspiller.



J U N C K E R S . D K

SPORTSGULVE TIL ENHVER 
INDENDØRS SPORTSGREN
Med erfaring baseret på egenproduktion af massive trægulve siden 1930’erne samt træpleje siden 
1950’erne, har Junckers den helt rigtige tekniske ekspertise til at designe og levere en optimal 
gulvløsning, der egner sig til både individuelle sportsgrene, sportsarenaer med multifunktionelle 
formål og danseaktiviteter. 

Vores sportsgulvløsninger er testede og godkendt i henhold til den europæiske sportsnorm EN 14904. 
Standarden er anerkendt i hele verden og specificerer kravene til, hvad et sportsgulv skal kunne 
yde i forhold til sikkerhed og sportstekniske egenskaber. Alle vores løsninger er garanteret til brug 
sammen med gulvvarme.

Gulvene er færdiglakerede fra fabrikken, de er lette at vedligeholde og har lang levetid. Det ikke 
usædvanligt at se sportshaller med Junckers gulve, der er 50-60 år gamle.

Vil du vide mere, så kom og få en snak med os på IDRÆT KULTUR FRITID i Vejen d. 28. september 
på stand 107.

PROBLEMER MED HARPIKS?
Prøv Junckers Harpiksfjerner, der er specielt 

velegnet til lakerede gulve.

HOLD DIT SPORTSGULV I TOPFORM
Prøv Junckers HP SPORT, der er specielt velegnet 

renovering af lakerede sportsgulve samt som 
top-lak på ubehandlede eller maskinafslebne 

sportsgulve af træ. 
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Motion er godt – og ny, dansk forskning 
bringer os et lille skridt nærmere motions-
pillen. (Foto: Erling Madsen).

Af Erling Madsen

At motion er godt for krop og sjæl 
er ikke nyt: Endorfinernes frigivelse 
er beskrevet grundigt, men nu tyder 
en ny undersøgelse på, at motion 

også kan mindske risikoen for sygdom.
- Resultaterne viser, at der sker en ændring 

på dna’et, når vi dyrker motion, siger en af 
forskerne bag undersøgelsen, Romain Barrès 
ifølge dr.dk.

De kemiske strukturerer i vores dna æn-
drer sig livet igennem, bl.a. på grund af livs-
stilsfaktorer som kost, motion og stress.

Undersøgelsen viste, at ændringen sker i 
den del, vi selv har indflydelse på: 

- Her var der tydelige ændringer i det dna, 
der hænger sammen med de kognitive funk-
tioner som hukommelse og logisk træning, 
siger Romain Barrès.

Slukker for sygdom
Dét sæt dna, vi fødes med, følger os hele 
livet, men de kemiske strukturer, epigenetik, 
kan påvirkes af livsstilen og eksempelvis give 
alvorlig sygdom:

- I undersøgelsen kan vi se, at regelmæssig 
motion slukker for de gener, som er kendt for 
at have forbindelse med udvikling af sygdom, 
siger forskeren.

Forskningen er udført på Københavns Uni-
versitet og her blev otte raske unge mænd 
testet før og efter et seks ugers intensivt træ-
ningsforløb.

Otte er ikke et stort antal, men resultaterne 
viser, at det er værd at undersøge endnu 
mere. 

Romain Barrès peger på, at en motions-
pille kan være en mulighed; og den vil især 
kunne hjælpe mennesker, som ikke kan 
bevæge sig fysisk: de kan være i koma, have 
depression eller have fysisk handicap:

- Dna-ændringen er den mellemregning, 
som kobler muskelsammentrækningen og 
den sundhedsmæssige effekt. Derfor er vi et 
lille skridt tættere på at transformere effekten 
af motion ned i noget medicin. n

Motion i pilleform?
Dansk undersøgelse tyder på, at motion kan ændre dna’et og modvirke sygdom

Skal det være livsfarligt at gå i 
svømmehal ?

Legionella kan bekæmpes. Krüger Aquacare tilbyder en 
række metoder til effektiv bekæmpelse af legionella.

Tag legionella alvorligt - det gør viKrüger Aquacare leverer produkter, løs-
ninger og service til vand be handling, 
rensning og legionella bekæmpelse
• Syn af varmtvands-systemer
• UV-anlæg
• Kemisk desinfektion
• Rens og afsyring

www.aquacare.dk
Tlf. 43 45 16 76

M O T I O N  S T Y R K E R
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Tekst og foto Erling Madsen

På en rundtur til seks byer i sidste del 
af året sættes fokus en debat om 
fremtidens idrætsfaciliteter.

SDU, IFFD og Idan står bag be-
søgene i Ringsted, Gladsaxe, København, 
Aalborg, Randers og Esbjerg - datoerne ligger 
ikke fast, men det bliver gå-hjem-møder fra 
klokken 15 til 18.

Målgruppen for debatmøderne er ledere 
af idrætsanlæg, kommuner og bestyrelser i 
anlæggende eller tilsvarende relation i kom-
munalt regi.

Så det er ifølge Idan kommunale anlæg, 
der er omdrejningspunktet sammen med 
analysen »Fremtidens Idrætsfaciliteter – or-
ganisering, styring og ledelse«, som SDU og 
Idan står bag.

Idan skriver, at analysen viser, at der ingen 
steder i landet er langt til idrætsfaciliteter, 
standarden er god og brugerne er tilfredse:

»Alligevel er der en række udfordringer – 
blandt andet viser undersøgelser fra de sene-
ste 5-10 år, at der er store mængder af ledige 
tider i de danske idrætsanlæg.«

Hvordan dén udfordring løses, kommer 
bl.a. senioranalytiker Peter Forsberg fra Idan 
med på møderne, hvor der er mulighed for at 
stille spørgsmål.

På møderne er der også deltagelse af 
SDU-forskerne, som står bag undersøgelsen 
»Danmark i bevægelse«, hvor der kigges på 
danskernes bevægelsesmønstre og motive-
ring for at dyrke bestemte motionsformer. De 
vil præsentere nye delresultater.

Netværk er også et vigtigt element, for som 
IFFD skriver i indbydelsen:

»Derudover stiller vi skarpt på gevinsterne 
ved et øget samarbejde mellem politikere, 
forvaltning og det enkelte anlæg«, og det 
tilføjes, at møderne derfor vil være relevante 
for embedsmænd, fagudvalg og ledere og 
medarbejdere fra idrætsanlæg. n

Debat om fremtidens idrætsfaciliteter
Rundtur til seks byer med fokus på kommunale anlæg

Peter Forsberg fra Idan – én af de 
medvirkende på rundturen til seks byer. 

Han vil bl.a. give bud på, hvordan 
tomme timer kan fyldes.  

I D R Æ T S FA C I L I T E T E R
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fsb-cologne.com/tickets

ADGANGSKORT!

www.fsb-cologne.com

KØLN, 26.–29.10.2021

INTERNATIONAL FAGMESSE 
FOR FRITIDSOMRÅDER, IDRÆTS- 
OG TRÆNINGSANLÆG

Intermess ApS
Rådhusvej 2
2920 Charlottenlund
Tel. +45 45 505655
messe@intermess.dk
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I D R Æ T S FA C I L I T E T E R

 HØJSÆSON

 UGE 01-26 UGE 27-32 UGE 33-52

Hele uger 3.550,00 6.550,00 3.550,00

Weekend 1.975,00  1.975,00

Ekstra dage 400,00  400,00

El-pris kostpris (pt. 2,50 kr.)

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 lejepriserne.
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, weekender (fredag 
kl. 12.00-søndag kl. 15.00) eller som hele 
uger samt i to sammenhængende uger 
(lørdag kl. 15.00-lørdag kl. 11.00).

WEEKENDTUR MED 
PERSONALET?
Prøv som noget nyt at invitere jeres perso-
nale på en weekendtur til feriehuset, her 
kan I uforstyrret få afholdt jeres persona-
lemøde 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

F E R I E H U S E T

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 Væg-
gerløse.



Mød os på stand nr. 9

Hos E. Marker har vi specialiseret os i  gødning og plejemidler 
til græs og grønne områder - også til kommuner med en 
klimavenlig profil. Vores udvalg dækker både traditionelle, 
organiske og økologiske produkter.  

Over de sidste 10 år, har vi også solgt linjemaling til 
opstregning af boldbaner, parkeringspladser og atletikbaner. 
Vores løsninger er både effektive og tidsbesparende. 

Samtidig er vi leverandør af den, ifølge Engelske STRI, 
stærkeste rajgræs blanding der findes på markedet. 

Benyt dig af lejligheden til en faglig snak med en af vores 
konsulenter og gå hjem med et godt tilbud.

Jan Kjær Rasmussen
jan@emarker.dk
+45 30 55 26 78

Bjarne Palsov
bjarne@emarker.dk

+45 40 17 72 22

Effektiv opstregning 
af boldbaner.
 - også til robotter.

Jens Peder Lilholt
jp@emarker.dk
+45 30 80 64 88
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BENNY PETERSEN
Herlufmagle-Hallen
Ravnstrupvej 1, 4160 Herlufmagle
Tlf: 20 20 17 13
Mail: info@herlufmagle-hallen.dk

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

OMRÅDE 4

Midtjylland

OMRÅDE 2

Lolland/Falster, Sydsjælland/Møn og Vestsjælland

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

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

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

OMRÅDE 1

København, Nordsjælland og Bornholm

OMRÅDE 3

Fyn, Sydjylland og Sønderjylland

OMRÅDE 5

Nordjylland

N AV N E

TIL LYKKE!

50 ÅR
8. oktober
Søren Boserup Larsen 
Ishøj Idræts- 
& Fritidscenter

25. oktober
Søren Burchall
Frederiksberg Idræts 
Union

20. december
Kenn Steffensen 
Hansen
Felstedhallen

60 ÅR
23. september
Bjarne Tamberg
Bramdrupdam 
Sports- og Mødecenter

6. oktober
Morten Birkkjær Hansen
Guderup Hallen

24. oktober 
Claus Tikær
Kolind Hallen

12. november 
Ove Palle Sørensen
Agri nord idrætscenter

12. december 
Henrik Høy-Caspersen
HI

16. december
Søren Strand
Hørsholm Idrætspark

23. december 
Jens Skov Jørgensen
Nørup Hallen

26. december 
Ebbe Edvardsen
Rudbjerg Hallen

65 ÅR
8. september 
Carsten Bjørnager
Aalbæk Idrætscenter

9. december 
Torben Pedersen
Fredericia Idrætscenter

30. december 
Erik Gade
Augustenborg Hallen

70 ÅR
14. november 
Flemming Smidemand
Tidl. SFS Hallen

29. november 
Kurt J. Olsen
Horreby Hallen

75 ÅR
29. september 
Kurt Kikkenborg Jensen
Tidl. Bramming 
Sportscenter

1. oktober 
Erling Druedal Jensen
Tidl. Frederikssund 
Stadion

80 ÅR
4. februar 
Arne Rømder
Tidl. Rønnede Hallen

27. september 
John Bregnhøj
Tidl. Engesvang-Hallen 

4. november 
Kjeld Pedersen
Tidl. Rønnede Hallen

5. november 
Gunnar Jespersen
Tidl. Humlehøj Hallen

17. november 
Vagn Gram
Tidl. Løjt Lands 
Idrætsanlæg

13. november 
Svend Aa.T. Nielsen
Tidl. Engesvang-Hallen

85 ÅR
25. november 
Gunnar Nielsen

B A G  O M  H I
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KØBENHAVN: 
ØBRO-HALLEN LUKKER IGEN-IGEN
Listen er lang: Øbro-Hallen i København 
åbnede i 2020 efter syv års lukning på 
grund af renovering. I 2012 var den igen 
lukket. I 2015 var den lukket syv måne-
der – og 1. september lukkede den igen 
og det vil vare et år.

Det er sten fra renoveringen, som 
ikke kan tåle vand og derfor skal skiftes. 

Da svømmehallen åbnede i 1930, blev 
der brugt natursten fra Jurabjergene 
– og ved renoveringen blev der skaffet 
nye sten fra samme stenbrud.

»Det blev imidlertid ikke oplyst, at 
de nye sten kunne have en anden sam-
mensætning end de oprindelige«, hed-
der i et kommunalt notat, som avisen 
ØsterbroLiv har offentliggjort.

Ifølge notatet opsamler fliserne »bak-
terier og frigiver fint støv i et omfang, 
der ikke længere er sundhedsfagligt 
forsvarligt.«

Til Berlingske siger den socialdemo-
kratiske ordfører Jonas Bjørn Jensen, at 
han undrer sig:

- Men vi må også bare erkende, at 
svømmehaller er svære størrelser. Næ-
sten alle kommuner har problemer med 
dem - men det undskylder selvfølgelig 
ikke, at man bruger fliser, der ikke kan 
tåle vand.                                             n

ODENSE: 
VÆRTSBY FOR 
PLAY THE GAME
Når organisationen Play the Game 
27.-30. juni næste år inviterer til kon-
ference, bliver det i Odense, fortæller 
Idrættens Analyseinstitut, IDAN.

Det er nummer 12 siden 1997 og 
samtidig 25 års jubilæumskonferen-
ce. Og de forventede 400 deltagere i 
konferencecentret Odeon kan også få 
et kig på DGI Landsstævne, som åb-
ner i Svendborg dagen efter, ligesom 
Tour de France-cyklisterne passerer 
Fyn en dag senere.

- Det er kombinationen af stærke 
partnere på indholdssiden, et kon-
ferencecenter af høj kvalitet, enkel 
logistik for deltagerne og spændende 
sideaktiviteter, som gjorde Odense til 
et oplagt valg, siger international chef 
Jens Sejer Andersen.

Den seneste konference foregik i 
2019 i USA. Aarhus, Kolding og Vejle 
havde også søgt om værtsskabet.      n

Øbro-Hallen fra 1930 blev renoveret i 
2015 – men nu viser det sig at fliserne 
ikke kan tåle vand. (Foto: krh.dk).

LANDET 

RUNDT

L A N D E T  R U N D T

Nye kvalitetsprodukter – med prisgaranti!

For information og bestilling 
kontakt Per Goller

pg@your-brand.dk

www.your-brand.dk

+45 4010 0578

 » Ohio .- Prof. Cafebord Ø81 x 110 cm

 » New York 183 cm Prof. Plastbord

 » New York 152 cm Prof. Plastbord

 » NY str. New York 200 x 90 cm plastbord i 
hvid og sort

 » Arizona – Prof klapstol i plast og stål – sort
 » Stærkt stålstel
 » Kraftig plastsæde og rygstøtte
 » Vogn til 50 stk. Arizona klapstole
 » Kraftige hjul, 2 faste 2 drejelige
 » Stærk konstruktion der tåler hårdt brug
 » Let håndtering og min. opbevaringsplads ½ kvm 
til 50 stole

Nye produkter på vej i sort

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

ADGANGSKONTROL 
OG TÆLLER

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

BELÆGNINGS- OG FLISERENS 

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

BRUSEPANELER

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

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

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.lmlsport.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
www.SportAlt.dk

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

IDRÆTSBELÆGNING

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

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

L E V E R A N D Ø R R E G I S T E R
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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

LED-BELYSNING

eco2LIGHT A/S
Gørtlervej 21, 9000 Aalborg
Tlf: 7070 1555
Mail: info@eco2light.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

ONLINE VAGTPLAN

DELTAPLAN online vagtplan
Stadion Allé 13 A
8000 Aarhus C
Tlf: 4693 3904
Mail: support@deltaplan.dk
www.deltaplan.dk

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

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

Curant Teknik
Egestubben 4 C,
5270 Odense N
Tlf: Finn Schmidt Holm,
5376 7644
Mail: adiatek@adiatek.dk
www.adiatek.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
Fuglebækvej 2 A,
2779 Kastrup
Tlf: 2944 6546
www.aquawellness.dk

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

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

VIRKSOMHEDS- 
RÅDGIVNING

FlowbyLaiderz
Fuglebækvej 2A, 1. th.
2770 Kastrup
Tlf: 3251 0700
www.flowbylaiderz.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

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

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

Kom godt i gang
Book en demonstration hos jer og opdag, hvor nem opstregningen kan blive. 
TinyLineMarker Sport opstreger jeres baner helt automatisk, og banernes 
størrelse og placering gemmes til næste sæson.

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

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

Kom godt 
i gang

Leasing 1.975 
pr måned.Kontakt os og hør mere

Book en uforpligtende demonstration

Kontakt Keld Frank Jensen +45 61 72 05 63 / kfj@tinymobilerobots.com
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