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De to opstregningsrobotter ses i øjnene på billedet af Chris Anker Sørensen: De er næste færdige med det 40x30 meter portræt i Holbæk.
TV-seere i 190 lande så det under Tour de Fance - læs historien bag på side 19. (Foto: Turf Tank).
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KOMMENTA R

Det er velfærd og folkesundhed,
der er på spil

J

eg håber at alle har her nydt
sommeren, ladt batterierne op
og er klar til at tage fat igen.
Det bliver et travlt efterår på
godt og ondt.
Først og
fremmest
står vi i
branchen
over for
endnu en
stor

udfordring: Energipriserne er tordnet i
vejret og udhuler her og nu økonomien i
de fleste anlæg.
Først og fremmest udfordres de selvejende anlæg, og på baggrund af en
undersøgelse, foretaget blandt danske
idrætsanlæg, oplever 10 % at være truet
på eksistensen. 34 % forventer at reducere serviceniveauet, og 41% har intet
foretaget sig.
Ovenstående er et udpluk af undersøgelsens resultater (se artiklen side 17),
men hver for sig er tallene også tankevækkende.
Det er HI’s klare holdning, at staten
bør træde til med direkte tilskud, hjælpepakker eller andet, der kan dæmme
op for de negative konsekvenser af
stigningerne.
Fire ud af ti er passive!
Dog er det også vigtigt at forholde sig
løsningsorienteret og konstruktivt til
problematikken. Her det bekymrende,
at 41 % af de adspurgte endnu ikke har
forholdt sig til problemet, og vi opfordrer under alle omstændigheder til at
det enkelte selv tager stafetten og medvirker til at finde løsninger.
Det er velfærd og folkesundhed, der er
på spil.
Vi vil fra HI tage forskellige initiativer

til hjælp og rådgivning. Dette i form af
temamøder, netværksdrøftelser og generel information, ligesom vi vil forsøge
at påvirke det politiske system i sagen.
Største arrangement i HI’s historie
På den lidt mere positive side skal nævnes vores årlige brancheudstilling, som
i år er lagt sammen med Vejen Konferencen i et samlet arrangement, Idrættens Branchedage, som holdes i Vejen
Idrætscenter 26.-28. september.
Det bliver et stort arrangement, og
det største i HI’s historie. Alene udstillingen er udvidet med 1/3 i forhold til
sidste år.
Sammen står vi meget stærkere
Idrættens Branchedage er et resultat
af et unikt samarbejde med aktører på
tværs af branchen, og viser i sin enkelthed, at når man slår sig sammen, kan
man meget mere.
Læs mere om arrangementet på
temaet på side 33-52.
Vi glæder os under alle omstændigheder i HI til at byde velkommen til
dette arrangement, og glæder os til den
enorme opbakning, vi modtager dels fra
udstillere, dels fra medlemmer, partnere
og andre aktører. Tusinde tak for det.
Håber vi ses i Vejen!

AF HENRIK HØY-CASPERSEN
FORMAND

»Her det bekymrende, at 41 % af de adspurgte
endnu ikke har forholdt sig til problemet. Det er
velfærd og folkesundhed, der er på spil.«
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Manden på risten: Carsten Sigvert på slusen, som skal fange gummigranulat: Den overdækkes og der kommer bænke, så fodboldspillerne kan sidde og tage støvlerne af. Bag ved tv. genbrugsgræsset fra stadion, som er den grå bygning th. Det blå kunstgræs er
markering af fodgængerområdet mellem fodboldbanerne. HI’s blad vil følge forsøgene i Silkeborg. Du kan også følge dem hér:
https://silkeborgbanen.dk. Læs også artiklen på side 9 om EU’s mulige forbud mod gummigranulat.

Kunstgræsbaner:
Det rene wild west!
Ingeniør Carsten Sigvert siger, at uvidenhed og myter fører til dårlige baner
og spild af millioner af kroner: forsøg i Silkeborg skal bringe facts på bordet

Tekst & foto Erling Madsen

D

et er det rene wild west med megen uvidenhed. Resultatet kan
føre til dårlige kunstgræsbaner og
spild af rigtig mange penge, siger
markeds- og projektchef Carsten Sigvert fra
rådgivningsfirmaet WSP.
Han føjer til, at der er mange myter og
mange fejlagtige påstande om bæredygtige
løsninger, men også mangel på valide fakta.
Det rådes der nu bod på idet Silkeborg
Kommune, DBU og Teknologisk Institut
over de kommende to år - og dermed to
årscyklusser - vil undersøge miljøkonsekvenser ved kunstgræsbaner i Silkeborg.
Dyre fejl bag forsøget
Da Silkeborg Kommune skulle anlægge
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kunstgræsbaner på Søholt ved siden af
byens stadion med kunstgræs JYSK Park
blev det i 2021 besluttet at iværksætte en
undersøgelse af spredningen af gummigranulat-infill fra banerne, samt hvilke afværgeforanstaltninger, der virker.
Kommunen har otte kunstgræsbaner til
fodbold: seks med gummigranulat og to
med sand.
- Vi snakkede med DBU og vore egne
politikere om, at her er et stort område,
som ikke er ordentlig belyst. Vi håber at
kunne nuancere debatten og bl.a. vise,
hvordan granulaten kan inddæmmes, siger
idræts- og fritidskonsulent Anders Helledi,
Silkeborg Kommune.
Han fortæller, at kommunens erfaring er,
at der skal sættes flere ressourcer af til en
kunstgræsbane end til en græsbane, hvis

den ikke for hurtigt skal slides ned og kræve en ny bane.
Mange grunde til at det går galt
- Det bliver en dansk opfølgning på Kalmer-undersøgelsen, og da Teknologisk
Institut står for rapporten, venter vi at kunne komme med valide råd, siger Carsten
Sigvert fra WSP, som har rådgivet om anlæg
af banerne.
Kigger man ud over landkortet er der
mange sager, hvor milliondyre kunstgræsbaner fungerer dårligt og der er eksempler
på baner, som efter få år er slidt ned og så
skal nyanlægges.
Carsten Sigvert siger der er mange ting,
som kan gå galt:
• Der er ingen erfaring i kommunerne, så
ofte skubbes ansvaret ud til foreningerne,

KUNSTGRÆS
hvor frivillige uden forudsætninger pludselig skal tage stilling til en hel masse ting.
• Ofte er der frygt for at miste medlemmer
til naboklubben med kunstgræs, så det
forceres igennem. Der vil typisk være en
fordel ved at vente måske et år mere og
samle flere penge ind til en bedre løsning,
som ikke nødvendigvis er dyrere.
• Der er mange sælgere, som lover noget,
der ikke kan holde. Ikke mindst når det
gælder bæredygtighed og brugen af infill.
• Nogle steder tror kommuner, at kunstgræs betyder at der ikke skal bruges ressourcer på vedligehold. Men vedligeholdes banen ikke rigtigt, så »lægges græsset
ned« og banen vil ikke kunne reddes.
• Der skal laves en brugeranalyse for at
finde den løsning, som passer bedst til
foreningens behov.
• Nogle entreprenører tilbyder baner uden
at have den nødvendige viden om anlæg
af dem. Ikke mindst underlagets opbyg-		
ning er essentielt for, om der kan spilles
på banen i forskelligt vejrlig.
• Der fokuseres ofte på at finde den billigste
løsning.
- Hverken kommuner eller frivillige gør
det af ond vilje, men det er meget kompliceret, fordi der indgår så mange elementer.
Og det kan være svært at indrømme, at
have brugt masser af tid og penge på den
forkerte løsning. Derfor er forarbejdet vigtigt, siger Carsten Sigvert, som ikke overraskende peger på nødvendigheden af at
bruge rådgivere.
Her gik det galt
Han har også et eksempel på en bane, som
hurtigt blev ødelagt: den ligger ved en skole, hvor børnene brugte banen til boldspil i
frikvartererne:
- De spillede med flade sko udelukkende i den ende, hvor adgangen fra skolen
ligger, så banen blev ødelagt dér. Så placeringen er også et element, der skal tænkes
over.
I øjeblikket er der en sag i Fredensborg
Kommune i Nordsjælland, hvor kommunen ifølge Frederiksborg Amts Avis i to år
overhørte en medarbejderes advarsel om
vedligehold i form af årlig supplering med
infill – men da der omsider blev efterfyldt
efter fem år uden, var det for sent, fordi
kunstgræs uden infill slides hurtigere ned.
Fredensborg Kommune har brugt 13
millioner kroner på banerne, som efter syv
år er slidt ned og bør nyanlægges.
Samme kommune planlagde en bane i
Humlebæk med gummigranulat, men endte med at vælge sand ude fra en betragtning om, at det vil være mere miljøvenligt.
Det skete i fællesskab mellem kommune
og Humlebæk Boldklub. Den blev indviet i

2020, men nu fortryder fodboldspillerne:
Der er sænkninger i banen, og når det
fryser bliver banen hård, så støvleknopperne slides af og spillerne får ben- og fodskader som hælsporer.
Rådgiveren Jens Wessberg siger til Frederiksborg Amts Avis, at plusser og minusser blev drøftet inden beslutning:
- Et af minusserne er, at når sand fryser,
så kan det blive hårdt. Men det kan man
komme på forkant med ved at salte eller
præparere det på anden måde, siger han
til avisen.
Og så er vi tilbage ved den nødvendige
vedligeholdelse.
Forsøgene i Silkeborg
Silkeborgs Superligahold spiller på JYSK
Park, hvor FIFA-reglerne stiller krav til banens tilstand. Det betød, at den planmæssigt skulle skiftes i 2022:
- Men kunstgræsset fra JYSK Park anvendes i stedet på en 11-mandsbane
på Søholt, som man sagtens kan spille
breddekampe og træne på flere år endnu.
Det er jo også en form for bæredygtighed
at genbruge kunstgræsset, siger Carsten
Sigvert.
I Silkeborg forsøges bl.a. med forskellige
højder på barriererne omkring en bane for
at se, hvad der bedst holder gummigranulatet inde på banen.
Der laves også en sluse, som alle spillerne skal igennem, hvor de kan sættes
sig og tage støvlerne af og tømme dem for
gummigranulat.
Kraftig vækst i antal kunstgræsbaner
Ifølge facilitetsdatabasen.dk er der 305
anlæg med 375 kunstgræsbaner - 2007
var der 45 baner. Ikast var først med en
11-mandsbane i 1992. Til sammenligning

er der 1.859 anlæg med 4.593 naturgræsbaner.
Tre gode råd
Carsten Sigverts råd:
• Få lavet en brugeranalyse, så banen tilpasses til foreningens behov: Hvem og
hvor mange skal bruge den? Hvad er det
for et niveau, der spilles på? Miljøpåvirkning?
• Vær opmærksom på at forskellige infilltyper har forskellige egenskaber og ikke
kun er et fyldmateriale, men faktisk bør
tilføje banen de rigtige spillemæssige
egenskaber. Det er derfor det kaldes
performance-infill.
• Brug en rådgiver, som kan sikre, at alle
elementer er tjekket, så der kan træffes
valg af banetype på et oplyst grundlag.
Mangler viden og nuancer
Da HI’s blad i juni 2021 satte fokus på
kunstgræsbaner, pegede Jørgen Hegner,
der er partner i rådgivningsfirmaet Dines
Jørgensen & Co. A/S, på, at debatten ofte
kører af sporet, fordi ikke alle nuancer
tages med:
- Der er utrolig stor fokus på anvendelsen
af gummigranulat i kunstgræsbaner. Men
der findes flere forskellige typer, hvor nogle
vil kunne antages at være lidt mindre miljøvenlige end andre, sagde han.
Jens Wessberg fra Jens Wessberg Rådgivende Ingeniørfirma A/S sagde, at der
mangler viden om alternative, organiske
materialer som erstatning for gummigranulat; eksempelvis kork og vindruekerner.
- Jeg kunne godt tænke mig en klar udmelding fra miljømyndighederne. Der er
megen usikkerhed om, hvad der er det rigtige. Vil man lave en »bæredygtig« bane ved
ikke at bruge gummigranulat: hvor længe
holder den så? efterlyste Jens Wessberg. n

Der er barrierer i forskellige højder rundt om banen – og udenfor er lagt kunstgræs
for at se, hvilken højde, som bedst holder gummigranulat inden på banen.
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En innovativ nyhed fra Unisport!
Lü inspirerer elever både til bevægelse og aktiv læring!
Lü er en smart projektor, der i realtid forstår adfærd og interaktioner mellem mennesker, og den
bruger informationen fra loftsmonterede 3D-kameraer via spil og opgaver, der projiceres på væggen.
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pædagogisk indhold og interaktive spil skaber en engagerende
og inspirerende oplevelse for eleverne.

Lü Community – for lærere
Det er nemt at oprette egne spørgsmål og opgaver på platformen, som eleverne skal besvare via bevægelse med Lüsystemet.

Nøglekomponenterne i hvert Lü-system

En gigantisk projektion

3D-kamera

Lyd- og lyssystem

Ud over interaktiv leg kan Lü-projektoren anvendes til andre
formål. Den kraftfulde projektor (WXGA), lydsystemet (2000 w)
og robotiserede lyseffekter skaber en fantastisk oplevelse til
filmvisning, diskotek, belysning, træningssessioner, teater, etc.
Læs mere om Lü på www.unisport.com.

Vi viser Lü på messen, kom forbi og
prøv det, du får med garanti pulsen op!

Live to move. Move to live.
UNISPORT.COM
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Gummigranulat – da der er tale om mikroplast, vil EU via et forbud havde begrænset udbredelsen.

På vej mod forbud
mod gummigranulat
EU kommer nærmere en afklaring fredag 23. september
Tekst & foto Erling Madsen

G

ummigranulat i kunstgræsbaner
ser ud til at blive forbudt – og nu
er EU kommet et skridt nærmere
en afklaring.
Forbuddet udspringer af, at der er tale om
mikroplast, som EU af miljømæssige grunde
vil forhindre yderligere udbredelse af.
Miljøministeriet oplyser til HI’s blad, at
forslaget ventes at skulle drøftes på REACH
komitemødet fredag 23. september. Mødet
plus den videre behandling vil så give en
afklaring af, hvornår forbuddet i givet fald
træder i kraft.
Det forlyder i branchen, at en løsning i stedet kan være regler om sluser og barrierer.
Venter overgangsperiode
Der er tale om en EU-forordning, som ikke
kræver en særskilt dansk lov med deraf
tidsforbrug på behandling: Når den træder i
kraft, gælder den i hele EU med det samme
– og normalt vil der være en overgangsperiode til at finde andre løsninger.
Danmark afventer det endelige forslag
før en konkret holdning udarbejdes, oplyser
ministeriet.
Det forudgående forløb drejer sig bl.a.
om, at EU-Kommissionen bad ECHA (det
europæiske kemikalieagentur) om at vurdere gummigranulats farlighed for miljøet, og

ECHA’s underudvalg RAC anbefalede sidste
år et forbud mod brug af mikroplast som
fyld i kunstgræsbaner samt afskærmning, så
det ikke kommer ud i det omgivende miljø.
Mikroplast findes også i et hav af andre
produkter: tandpasta, karklude, maling, tøj,
skosåler, ligesom det findes som partikler i
luften og i havet.
Ikke nemt at finde gode alternativer
Kunstgræsbaner bruges i høj grad til fodbold, men også til tennis, basket, padel og
rugby. Gummigranulat fremstilles af brugte
bildæk:
- Vi ved at de her gummigranulater indeholder en række tungmetaller, som vi helst
ikke vil have ud i miljøet, samt en række
miljøfremmede stoffer, som vi ved, er skadelige for de organismer, der lever i vandmiljøet, siger lektor Steffen Foss Hansen fra DTU
til TV 2.
Salgsdirektør Jan Lyngemark, Unisport
Scandinavia, siger til TV 2, at det ikke er
nemt at finde alternativer, hvis banerne skal
være gode at spille på:
- De baner, vi har anlagt med kork, har vi
måttet skifte, fordi materialet er meget let
og flyder rundt på banerne og gør det uhensigtsmæssigt.
Nyttige links
I blad nummer 273 fra juni 2021 havde vi et

tema om kunstgræs. Det kan du læse hér:
https://h-i.dk/wp-content/uploads/HI-03juni-2021_web.pdf
Herhjemme lavede Miljøstyrelsen i samarbejde med COWI og Teknologisk Institut er
undersøgelse til alternativer til gummi som
infill i kunstgræsbaner og erfaringerne med
banepleje:
www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2020/02/978-87-7038-164-2.pdf
I 2018 blev der anlagt en kunstgræsbane i
den svenske kommune Kalmar, og den blev
de følgende år fulgt af Ecoloop i et år for at
se på miljøpåvirkningerne: En konklusion er,
at spredning af mikroplast kan forebygges.
Læs den engelsksprogede rapport her:
https://silkeborgbanen.dk/wp-content/
uploads/2021/11/MP-dispersal-from-Bergavik-IP-Kalmar-Report17272.pdf
Miljøstyrelsen har i 2018 udsendt en vejledning om kunstgræsbaner:
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/maj/ny-vejledning-om-kunstgraesbaner/
Lokale- og Anlægsfonden har otte råd om
vedligeholdelse:
https://www.loa-fonden.dk/temaer/
kunstgraesbaner/8-raad-til-god-pleje-af-kunstgraesbaner/
n
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- Jeg har lært, at man skal sætte sig ned over for hinanden, når kontrakten skrives og også tænke på: hvad gør vi, hvis det ikke
lykkes? Det burde bestyrelsen have styr på, men man skal sørge for at få alle detaljer med, mens man er gode venner,
siger Michael Lysgaard i dag, hvor han er tilbage i Herning Svømmehal.

Centerleder kom i klemme
og måtte sige op
Michael Lysgaard i Herning er tilbage i sit gamle job efter masser af ubehageligheder
– og han har også lært en masse, som andre kan få glæde af ved jobskifte
Tekst & foto Erling Madsen

D

a Michael Lysgaards kone en aften
gik tur med familiens hund, mødte
hun en mand, som hev fat i hende
og råbte: - Hvad er det for en mand
du har, der har fået Kaj fyret!
Og nogle dage senere mødte hun under
hundeluftningen en anden mand, som gav
udtryk for utilfredshed med hendes mand:
- Dét var ubehageligt! Da trak jeg stikket
– det er det ikke værd, fortæller Michael
Lysgaard, som derfor sagde sin nye stilling
som centerchef op.

10
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Forud var gået en lang periode med
heftige avisartikler, en bestyrelse som blev
væltet, en centerchef som fortrød sin opsigelse og endte med at blive fyret og medarbejdere og foreninger, som kun fik den ene
parts udlægning – en periode, hvor Michael
Lysgaard var under pres, men ikke kunne
forsvare sig, da det var en personalesag,
som han i øvrigt intet havde med at gøre.
Det er også en historie om en bestyrelse,
som ikke havde styr på tingene – og det er
også noget andre HI-medlemmer kan lære
af:
- Jeg har lært, at man skal sætte sig ned

over for hinanden, når kontrakten skrives
og også tænke på: hvad gør vi, hvis det ikke
lykkes? Det burde bestyrelsen have styr på,
men man skal sørge for at få alle detaljer
med, mens man er gode venner, siger Michael Lysgaard i dag.
Spændende at være chef
for Danmarks største anlæg
Michael Lysgaard var sidste år blevet ansat
som teknisk chef og assisterende halinspektør i den kommunale Herning Svømmehal, der er Danmarks største svømmehal, efter 25 år med svømmebade – senest

GOD E RÅ D FRA HI

DGI Huset i Herning og tidligere i Ikast
Svømmehal.
Da daværende centerchef i Sportscenter
Herning, der betegnes som Danmarks
største idrætsanlæg med 25.000 m2 under
tag og beliggende tæt på Herning Svømmehal, kontaktede ham og spurgte om
han var interesseret i jobbet, da han ville
pensioneres.
Det lød fristende, men Michael Lysgaard
var glad for sit nye job og takkede nej. En
måned senere blev han inviteret til møde
med centerchefen og bestyrelsen – og han
syntes godt om skiftet fra våd- til tørhaller.
Ikke mindst på grund af udfordringerne
med de mange aktiviteter og et årligt
tilskud på ti millioner kroner fra Herning
Kommune.
Han startede derfor 1. december 2021
i det nye job – men Herning Svømmehal
tilbød, at hvis han fortrød, kunne han frem
til 1. februar vende tilbage til sit gamle job.
Et tilbud, han i dag er ekstra glad for.
To chefer er én for mange
Aftalen var, at han med den afgående chef i
først et år, siden ændret til et halvt år, skulle følges ad, så Michael Lysgaard blev lært
op. Men efter tre uger følte Michael Lysgaard ikke, at han fik mange informationer
og kontaktede bestyrelsen.
Da informationsniveauet ikke steg, fyrede bestyrelsen halinspektøren.
Udskiftning i bestyrelsen
Herning Folkeblad konstaterede, at der
efter fyringen var uro blandt flere af de 14
faste foreninger i huset efter fyringen, som
skete to måneder efter Michael Lysgaard
var startet.
Daværende bestyrelsesformand Ove
Juhl sagde til avisen: - Det er svært at have
to chefer til at gå det samme sted. Kai
Lodahl blev løst fra aftalen før tid. Vi har nu
indgået en mindelig aftale, der er god og
fornuftig for alle parter.
Herning Folkeblad fulgte op med en
halv snes artikler – og ifølge avisen ligger
der elektroniske artikler om sagen som det
vil tage langt over 100 timer at læse - hvor
flere foreninger udtrykte undren over fyringen, som en foreningsformand opgjorde

til at koste en million kroner, hvilket han
fandt økonomisk uforsvarligt og nogle af
foreningerne ville have en ekstraordinær
generalforsamling for at skifte bestyrelsen
ud.
Bestyrelsen indkaldte foreningerne til
et orienteringsmøde – men det blev aflyst.
Fire af 14 foreninger krævede en ekstraordinær generalforsamling, hvilket bestyrelsen ifølge Herning Folkeblad afviste, da det
kræver tilslutning fra 1/3 af foreningerne.
Men der var uenighed om der er 12, 13
eller 14 faste foreninger i centret.
Men med tilslutning fra fem foreninger
blev der alligevel en ekstraordinær generalforsamling, hvor dagsordenen var
udskiftning af bestyrelsen og en drøftelse
af fyringen.
13 foreninger mødte op og fik valgt tre
nye ind på de i alt fem pladser i bestyrelsen.
Den nye formand, John Vestergaard,
udtalte bagefter, at den tidligere centerchef
havde fortrudt sin pensionering og samtidig krævede erstatning for uretmæssig
fyring; en sag Kai Lodahl senere har oplyst
til Herning Folkeblad, at han af personlige
årsager ikke magtede at føre.
Og John Vestergaard sagde: - Vi har fuld
tillid til den nye centerleder på det nuværende grundlag, og vi skal have sat os godt
ind i alle informationerne, så vi kan finde
de bedste løsninger.
På et efterfølgende bestyrelsesmøde
bakkede alle op om Michael Lysgaard.
Manglede fuld opbakning
Men opbakningen viste sig ikke at være
enstemmig, idet et nyt bestyrelsesmedlem
i en mailveksling kaldte Michael Lysgaard
uduelig.
Han siger, at når der alligevel ikke var
fuld opbakning fra bestyrelsen, så blev
hans rolle vanskelig. Ydermere kom så de
to gange hans kone blev svinet til, ligesom
han også selv mødte tilråb på gaden – og
dét synes han ikke er prisen værd.
Han sagde op, vendte tilbage til Herning
Svømmehal – og er som centerleder efterfulgt af Bjarne Pedersen, som kommer fra
Nordvest Hallen i Herning.
n

Michael Lysgaards
seks gode råd
Michael Lysgaard gode råd til andre,
der starter i et nyt job:
• Lav en Plan B, hvis planen ikke
holder
• Aftal arbejdsfordeling mellem
bestyrelsen og halinspektøren
• Aftal hvilken beløbsgrænse, halinspektøren disponerer inden for
• Aftal, at der ved større sager altid
hentes to tilbud ind
• Lav en hurtig overdragelsesforretning, hvor den gamle og den
nye højst arbejder sammen i 14
dage og så kan følge op telefonisk
efter behov
• To halinspektører samtidig skaber
forvirring om, hvem, der er chef.

HI’s gode råd
HI har hjulpet Michael Lysgaard i
forløbet, og faglig konsulent Joy
Amandus Andersen har disse god
råd til andre:
• Få fuldstændig klarlagt, hvad du
går ind til – og få det på skrift
• Få klarlagt hvad din stillingsbeskrivelse er
• Få klarlagt arbejdsfordelingen
mellem dig og bestyrelsen
• Er du det mindst i tvivl, så vend det
med HI inden du skriver under.
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S OLA R-A FTA LE
- Vi har 275.000 varenumre
– og vi har faktisk alt fra
toiletpapir til solcellerne
på taget. Så der vil være
en fordel ved kun at
handle et sted og betale
én gang om måneden,
siger Sales Director Mick
Clausen, tv., som sammen
med Account Manager
Rasmus Balsgaard Nielsen
– der også betjener HI’s
medlemmer – står i én af
de ni kundecentre.

HI og Solar i ny aftale
Skal hjælpe idrætsanlæg med rådgivning om klima- og energiløsninger,
indkøb, uddannelse og udlejning af udstyr

Tekst & foto Erling Madsen

H

I har indgået en partnerskabsaftale med Solar Danmark A/S med
hovedkontor i Vejen:
- Solars filosofi, services, udbud
og værdisæt passer som fod i hose, særligt
i forbindelse med vores arbejde med Green
Sport Facility. Vi skal bruge aftalen til i tæt
samarbejde med Solar at udvikle koncepter - det første er i støbeskeen, samt aktiviteter, der kan understøtte optimering af
energiforbrug, indkøbsprocesser og kompetenceudvikling for danske idrætsanlæg,
siger HI’s formand Henrik Høy-Caspersen.
De fire ben i samarbejdet
Solar er af mange kendt for el, vvs, industri,
ventilation og klima/energi. Og Sales Director Mick Clausen forklarer, at der er fire ben
i aftalen, der ligger i firmaets afdeling Trade:
• Rådgivning
• Levering af produkter
• Undervisning
• Udlejning af udstyr.
- Energioptimering har man slet ikke
råd til at lade være med at foretage! Men
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det kan være svært at overskue de rigtige
løsninger, love og regler. Hér kan vi hjælpe
med rådgivning og projektering af klimaog energiløsninger, så idrætsanlægget kan
optimere drift og anlæg og kan indhente
tilbud på den løsning, som passer bedst til
forholdene, fortæller Mick Clausen.
Solar har nemlig solide tekniske kompetencer og er godt inde i alle regler og love,
så firmaet kan finde den rigtige løsning.
Alt fra toiletruller til solceller
Solar har kundecentre ni steder i landet,
hvor varerne kan hentes, ligesom der er en
webshop:
- Solar har det hele: Vi har 275.000 varenumre – og vi har faktisk alt fra toiletpapir
over kontorartikler, maling og værktøj til
solcellerne på taget. Så der vil være en fordel ved kun at handle et sted og betale én
gang om måneden, siger Mick Clausen.
Varer leveres fra dag-til-dag, og afdelingen Trade rykker også gerne ud til det
enkelte idrætsanlæg for at snakke om mulighederne.
Solar Skolen er et tilbud om efteruddannelse, hvor der eksempelvis udbydes lov-

pligtige kurser, som findes i nogle brancher.
Hér vil det også være relevant at udvikle
kurser målrettet idrætsanlæggenes medarbejdere.
Der arbejdes også med planer om webinarer og regionale temamøder om aktuelle
emner. Solar er også med på det årlige
ERFA-møde om Green Sport Facility og på
Idrættens Branchedage.
Udlej det udstyr du kun bruger få gange
En del af Solar, som måske ikke er så kendt,
er udlejning af materiel og udstyr, som
leveres dér, hvor kunden har brug for det.
Mick Clausen ser også en ny samarbejdsmulighed med idrætsanlæg på dette
område:
- Mange idrætsanlæg har f.eks. et stillads,
som de bruger tre gange om året – dét kan
vi leje ud, så idrætsanlægget får en indtægt
fremfor det bare står ubrugt hen.
Du kan læse mere om Solar Trade hér:
https://www.solar.dk/din-branche/trade/sportogfitness/
n
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Kunstgræsbaner

Winther Sport & Fritid
Har erfaring i at
projektere, tegne og
Sælge både store og små
sportsfaciliteter.
Vi hjælper med Inspiration
og idegenerering til dit
projekt. Vores team har 25
års erfaring, og klar med
den bedste rådgivning til
dig. Vi skræddersyer
Individuelle løsninger
Med markedets bedste
produkter, til skarpe
priser.

Landskabsgræs
Multibane
Pannabane
Goalstation
Padel/tennis
Er du interesseret i mere
Information ,tegninger og
tilbud. Kontakt os Venligst
og vi kommer forbi og tager
en snak Med jer.
www.winthersport.dk
Mobil: 20 22 60 14
Tlf: 86 80 60 20
Bohrsvej 1
8600 Silkeborg
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HERNING: VINTERBADERNE INVITERES UDENFOR
Herning Svømmehal har et friluftsbassin, som er åbent fra maj til
oktober – men hvorfor ikke holdet det åbent året rundt?
- Vi bygger også en sauna ved siden af og håber at kunne tiltrække nogle af de mange vinterbadere, siger assisterende halinspektør Michael Lysgaard.
Vinterbadninger de senere år blevet særdeles populært: Der er
nu 66.000 registrerede medlemmer i 177 foreninger.
I 2011 var der 11.000 registrerede vinterbadere, og en undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut samme år fortalte, at i alt
55.000 danskere var vinterbadere i og uden for foreningerne. n

Friluftsbassinet i Herning som åbnes året rundt for at trække vinterbadere til. (Sommerfoto: Erling Madsen).

SØNDERVIG:
ARKITEKTKRITIK
AF LALANDIA
Danmarks nyeste feriecenter og vandland, Lalandia i Søndervig nord for Hvide Sande, åbnede i juni
med bl.a. en Aquadome på 8.000 m2 og plads til
1.600 gæster – suppleret med 500 feriehuse.
Men statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål
inden for bl.a. arkitektur, Det Kongelige Akademi
for de Skønne Kunster, er ude med riven over byggeriet i et sommerhusområde på Jyllands vestkyst:
I et åbent brev kaldes det ifølge Jyllands-Posten
et »fabrikslignende byggeri« og der advares generelt mod byggeri i kystlandskabet, hvor de uberørte
områder har stor værdi for Danmark.
Forkvinde Merete Ahnfeldt-Mollerup siger til avisen, at brevet er ment som et oplæg til dialog på
landsplan.
Hun peger på, at kommunerne siden 207 har haft
ansvaret, men mange af dem magter ikke opgaven,
og lader sig forblænde af investorers planer. Hun
mener derfor, at der skal laves en national handlingsplan for udvikling af feriedestinationer og bæredygtig vækst.
n
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sportsgulve...

Find os på

Opstregning
Lakering

Stand

1

Vi laver trægulve
til sportsgulve
Polisan Sportsgulve er en af Danmarks største
aktører indenfor renovering af sportsgulve af træ.
Målt på kundetilfredshed måske den største.
15 års erfaring, gennemtænkte løsninger og en
håndværksmæssig kvalitet helt i top.
Har du et trægulv som snart skal renoveres, skal
du ikke tøve med at kontakte os.
Polisan Sportsgulve har kompetencer i alle
håndværksmæssige discipliner. Uanset om vi
skal slibe, lakere, male streger eller afhøvle til råt
træ.
Hvis gulvet skal re-designes til nye sportsgrene
eller have malet gulvreklamer for hallens
sponsorer, er Polisan Sportsgulve et naturligt
sted at starte.

www.polisan-sportsgulve.dk

Polisan Sportsgulve & Polisan Gulvrenovering - en del af Polisan Gruppen• Gartnerivej 26 • 7500 Holstebro• 97 40 10 30

ENERGIPRIS ER
Ikke mindst svømmehaller
har et stor energiforbrug
– uanset om der er nogle i
bassinet eller ej. Nu viser
en undersøgelse, at flere
selvejende idrætsanlæg
må sænke serviceniveauet
og nogle er i fare for at
lukke.

Stigende energipriser betyder
at serviceniveauet falder og anlæg
er i fare for at lukke
Det viser en undersøgelse, som HI og DSI har lavet for at få en pejling af omfanget

Tekst & foto Erling Madsen

D

e stigende energipriser er en alvorlig trussel mod landets idrætsanlæg – og dermed også brugerne:
• 10 % af idrætsanlæggene frygter at de må lukke
• 34 % forventer at reducere deres serviceniveau
Dét viser en spørgeskemaundersøgelse,
som HI og DSI lavede i juli-august:
- Vi er klar over at undersøgelsen rammer
idrætsanlæggene midt i sommerferien. På
den anden side kan vi se og høre at rigtig
mange anlæg presses hårdt nu, og vi er derfor
nødt til at forsøge at skabe et overblik, siger
HI’s formand Henrik Høy-Caspersen.
91 anlæg har svaret, hvoraf de 75 % er
selvejende og de 22 % kommunale og hovedparten opvarmes af fjernvarme fulgt af gas.
Haller - og især svømmehaller - har store
energiudgifter. Og vi har hen over sommeren
set, at nogle svømmehaller sænkede vandtemperaturen for at spare penge. De kommunale haller er måske ikke umiddelbart i fare,

fordi den ekstra regning går til kommunen.
Anderledes med de mange selvejende haller,
som selv skal betale - og måske efterfølgende
kan få hjælp fra kommunerne.
I P4 Bornholm var formanden for Rønne
Svømmehal Carsten Clemmensen ude med
en appel til politikerne 15. juli. Svømmehallens elpris er steget med 30 % og Carsten
Clemmensen siger, at problemerne er store i
alle Bornholms selvejende tør- og vådhaller:
- Der er slet ingen tvivl om, at hvis det her
fortsætter, så må vi have en dialog med kommunen om hvad gør vi? For så bliver kommunen også nødt til at revurdere det tilskud som
de giver til de selvejende idrætshaller, siger
Carsten Clemmensen.
Han føjer til, at med de nuværende energipriser og samme tilskud, så må mange selvejende idrætsanlæg dreje nøglen om.
Klar tendens – og bekymring
- Tallene tegner en klar tendens - og jeg tror
godt man kan gange dem op med tre eller
fire, siger Henrik Høy-Caspersen.
Han er noget bekymret over, hvordan det

vil udvikle sig; ikke mindst hvis energipriserne fortsat stiger:
- At serviceniveauet vil blive reduceret
er noget, som vil påvirke alle brugerne. Og
jeg er bange for, at når 37 % siger, de ikke
mener de vil blive påvirket af de stigende
priser, så skyldes det, at de lukker øjnene og tror, at det vil gå over. Det er også
skræmmende, at 41 % intet har foretaget
sig, siger Henrik Høy-Caspersen.
Om det reducerede serviceniveau siger
HI’s formand:
- På sigt kan folk ikke samles. De sociale
samlingssteder, som en idrætshal er, bliver
måske reduceret, og muligheden for at
dyrke idræt bliver også reduceret. Så det
kan vi godt være bekymret for, siger Henrik
Høy-Caspersen.
HI vil nu følge op med tre temadage
rundt om i landet for at hjælpe idrætsanlæggene med at håndtere de stigende
energipriser, ligesom emner også tages op
på Idrættens Branchedage 26.-28. september i Vejen Idrætscenter.
n
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BEDER-MALLING:
NYT KULTUR- OG IDRÆTSCENTER PÅ VEJ
I Aarhus-forstaden Beder-Malling har der i ti år
været planer om et moderne forsamlingshus –
og planerne er kommet et stor skridt videre takket være fem millioner kroner fra en fond:
- Donationen fra Salling Fondene er et kæmpe
klap på skuldrene til alle de frivillige i lokalområdet, der igennem mange år har kæmpet for at
løfte idrætscentret til kulturcenter. Det er svært
at beskrive den glæde og lettelse, vi oplevede,

da vi modtog beskeden fra Salling Fondene, siger Jørn Riis fra Beder Malling Idrætsforening.
Idrætscentret skal udbygges til et kulturelt
samlingssted med bibliotek, multisal, café og en
opgradering af BMI Fitness og det ventes åbnet
i 2024.
Aarhus Kommune bidrager også med fire millioner:
- Det er et imponerende arbejde de lokale
ildsjæle har gjort for at give idrætten og kulturen gode forhold i Beder og Malling. Og det er
flot, at Salling Fondene endnu engang bakker
op om gode lokale initiativer, der gør hverdagen bedre. Idræt og kultur er afgørende for, at
vi trives som mennesker i sunde fællesskaber,
siger rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azah-Ahmad.
n
I 2024 åbner det nye kulturhus i Beder-Malling
med café, multisalg, udvidet fitness og bibliotek.
(Illustration: BMI).

FREDERICIA:
NYT KETSJERCENTER
Padel og tennis får
bedre forhold i Fredericia, fortæller Fredericiaavisen:
»I sommeren 2020
blev det annonceret,
at der skal opføres
et stort ketsjercenter
ved Erritsø Idrætscenter. Centeret kommer
til at bestå af fire indendørs padelbaner
og to indendørs tennisbaner. Det forventes at stå færdigt omkring den 1. oktober
2022. Mandag den 13.
juni var der rejsegilde.«
n
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VI HAR ALT TIL DIT SVØMMEBAD
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ROBOT T EKNOLOGI

Chris Anker Sørensen – de to robotter kridtede billedet op i 40x30 meter i Holbæk Sportsby. (Foto: Turf Tank).

Kridtede banen op
til gigantisk portræt
TV-seere i 190 lande så kæmpebilledet af Chris Anker Sørensen under Tour de France i Danmark

Af Erling Madsen

2

5 timers programmering og 160
liter maling - og så fik TV-seere i 190
lande et 40x30 meter stort portræt
af den afdøde cykelrytter Chris
Anker Sørensen at se under Tour de France
i Danmark i juni.
Den 37-årige cykelrytter døde sidste år,
da han under træning blev ramt af en bil i
Belgien, hvor han skulle kommentere VM i
cykling for TV 2.
Medkommentatoren Dennis Ritter var
med til at stifte foreningen For Chris, som
på tre måneder indsamlede 1,1 million
kroner, hvor halvdelen gik til cykelrytterens
familie og den anden halvdel til projektet
Børn, Unge & Sorg.
I forbindelse med indsamlingen foreslog
nogle fans, at Chris Anker Sørensens portræt blev vist med helikopterbilleder under
Tour de France i Danmark:
- Vi tilbød at hjælpe indsamlingen, fordi
vi i forvejen har erfaringer med motiver –
men det er det største motiv, vi har lavet.
Og så er det sjovt at vise, at vores opstregningsrobotter kan meget mere end at tegne
kridtstreger, siger marketingchef Simon
Rytter Christensen fra Turf Tank.

Unikt hvad robotten kan
Tour’ens 2. etape gik forbi Holbæk, og Dennis Ritter tog kontakt til direktør Carsten
Damgaard i Holbæk Sportsby for at høre
om han ville lægge fodboldbane til, idet
helikopterdækningen af Tour de France
ikke bevæger sig langt væk fra ruten, så det
gjaldt om at finde en stor græsplæne tæt
på:
- Det var vi straks med på. Og vi lavede
også en test for at se, hvordan det virker –
den blev brugt i en dokumentar, som TV 2
sendte om Chris Anker Jørgensen, fortæller
Carsten Damgaard.
Testen gik godt, og lige op til Tour de
France blev det stor portræt tegnet op og
kom med i TV-udsendelsen.
- Det er meget unikt, at den type robot,
der kridter vores fodboldbaner op til hverdag, også kan male et portræt af Chris,
siger Carsten Damgaard.
Sjov nebengesjæft
Det danske firma med hovedkontor i Hjørring og i alt 70 medarbejdere i Danmark,
England og USA har siden 2014 leveret
opstregningsrobotter til bl.a. fodboldbaner.
Men også i udlandet tegnet logoer og andre
ting på op græsbaner.
I amerikansk fodbold får mange klubber

deres logo malet i græsset og eksempelvis engelske Manchester City fik i samme
øjeblik det engelske mesterskab var i hus
robotten kørt ind på banen, hvor den optegnede mesterskabspokalen i græsset:
- Det er blevet en sjov nebengesjæft for
os, siger Simon Rytter Christensen.
Robotterne kan bruges alle steder, hvor
der er græs- eller jordunderlag, og de bruges til at opstrege baner til bl.a. fodbold,
baseball, rugby, amerikansk fodbold,
hockey, løbebaner og lacrosse.
n

Da Manchester City vandt det engelske
mesterskab, rullede robotten fluks ind og
tegnede pokalen på stadion. (Foto: Turf Tank).
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Din lyd, video & kontrol leverandør.
Mød os i Folkesalen, stand nr. 134
Kom forbi til en faglig snak på vores kontor i Herlev,
Marielundvej 45B, 2730 Herlev.
Ring til os på: 25 94 81 85.
Sidste udvej er at sende en mail til: info@kinovox.com,
eller tag et kig på vores hjemmeside: www.kinovox.com.
Vi ses, Kinovox.

BA D ES IKKERHED
- Erfaringerne viser, at
10 % af drukneulykkerne
sker i forbindelse med
badning. Og statistisk har
vi de seneste mange år
haft en halv drukneulykke
om året i svømmebade,
fordi de professionelle
livreddere gør det godt,
siger Erik Bech.

Grund til øget fokus
på badesikkerhed
Heldigvis er svømmebade ret sikre at bade i, når de professionelle livreddere er på vagt

Tekst & foto Erling Madsen

I

Danmark dør ca. 90 personer om året
ved drukneulykker. Holder man det op
i mod at der dør ca. 200 mennesker om
året i trafikulykker, er konklusionen, at
der skal være meget større opmærksomhed omkring drukneulykker, deres årsag,
og de helt ubærlige konsekvenser disse
ulykker har, først og fremmest for pårørende, men også for samfundet generelt.
Ordene kommer fra Erik Bech, der er
formand for Rådet for Større Bade- og
Vandsikkerhed.
Rådet statistik for 1. halvår 2022 viser,
at der er registreret 40 drukneulykker med
dødelig udgang. Hertil kommer at der registeret en række non-fatale drukneulykker,
altså ulykker med ikke-dødelig udgang,
hvor den druknede f.eks. er blevet genoplivet.
I forhold til samme periode året før,
udgør dette en stigning på 30 %. Til dette
tal skal lægges at to danskere i perioden er
druknet i udlandet:

- Tallene er svagt stigende og disse tal
er skræmmende. Derfor skal der gøres en
indsats for at nedbringe denne ulykkesrate,
siger Erik Bech.
Rådet oplyser, at på verdensplan står
drukning for 7 % af alle ulykkesrelaterede
dødsfald: det gør drukning til den tredjehyppigste årsag til ulykker med dødeligt
udfald. Det estimeres, at 2,5 millioner personer er druknet de sidste ti år, og globalt
set drukner rigtig mange børn.
Fremstød tre steder
For at gøre opmærksom på værdien af badesikkerhed, så markerede Rådet for Større
Bade- og Vandsikkerhed WHO’s internationale Drukneforebyggelsesdag.
Den ligger 25. juli og fremstødet foregik
tre steder i landet, hvor badegæster kunne
blive klogere på sikkerheden: Lalandia
Billund, Hornbæk Strand og Idrætscenter
Midtfyn i Ringe.
Svømmebade er sikre
»Drukneulykker« handler om alle former for

drukneulykker, og hovedvægten skyldes
folk, der falder utilsigtet i eksempelvis en
havn og selvmord. Således skete 39 % af
ulykkerne ved fald i vandet i forbindelse
med eksempelvis havne, broer, færger,
lystbåde, kajak eller SUP:
- Erfaringerne viser, at 10 % af drukneulykkerne sker i forbindelse med badning.
Og statistisk har vi de seneste mange år haft
en halv drukneulykke om året i svømmebade, fordi de professionelle livreddere gør
det godt, siger Erik Bech.
Professionelle livreddere gør en forskel
Når Erik Bech fremhæver de professionelle
livreddere, skyldes det, at der i 2021 var en
stigning til tre druknede i svømmebade
– men alle ulykkerne skete uden for den
offentlige åbningstid, når eksempelvis skoler eller foreninger bruger svømmebadet og
selv skal stille med livreddere.
- Typisk vil kommunerne ikke betale for
livredderne, og det er derfor et område, vi
har stor opmærksomhed på, fortæller Erik
Bech.
n
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TE ND ENS ER I T ID EN

Et eksempel fra Esbjerg, hvor TRESS har
sat et udendørs fitnessanlæg op i byen.
(Foto: TRESS).

- Vi ser et stort opbrud i idrætsverdenen:
Mange unge er ikke som femårig blevet
fulgt til fodbold af far og mor.
De er begyndt at køre på skateboard
eller dyrke parkour og har på den måde
fået interesse for at bevæge sig. Derfor
er det ikke nok med »de gamle tilbud«
- og vi ser også, at mange idrætsgrene
mister medlemmer.

Du kan ikke have et idrætsanlæg
uden udendørs fitnessanlæg
Siger Simon Jakobsen fra TRESS, som ser tendensen tydeligt i de andre nordiske lande

Tekst & foto Erling Madsen

T

endensen er klar: - Jeg tror ikke,
du kan have et idrætsanlæg uden
udendørs fitnessanlæg. Vi ser det i
de øvrige nordiske lande, men Danmark er lidt bagefter. Men jeg tror, der kommer et boom de kommende år, siger Simon
Jakobsen, der er administrerende direktør i
TRESS A/S.
Han føjer til, at det også tilskynder de, der
ikke vil være med i en forening, til at bevæge
sig, ligesom dét, at anlæggene står der, kan
give lyst til at bruge dem.
Samtidig er der sket en udvikling fra at
udstyret var kopier af indendørs fitnessudstyr
til at være noget, der er udviklet specielt og
fagligt til udendørs brug.
Det vil også være nemt for idrætsanlæg
at få plads til udendørs fitness, fordi det kan
passes ind, hvor der er et ledigt område:
- Eksempelvis er der foran mange idræts-

22

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#279

anlæg en græsplæne, et springvand eller en
rundkørsel, som kan bruges. Et typisk atletikanlæg har også flere »ledige« områder, som
kan udnyttes.
Simon Jakobsen peger også på, at tilgangen til bevægelse/idræt er en anden i dag:
- Vi ser et stort opbrud i idrætsverdenen:
Mange unge er ikke som femårig blevet fulgt
til fodbold af far og mor. De er begyndt at
køre på skateboard eller dyrke parkour og har
på den måde fået interesse for at bevæge sig.
Derfor er det ikke nok med »de gamle tilbud«
- og vi ser også, at mange idrætsgrene mister
medlemmer.
Simon Jakobsen konstaterer at mange ikke
kunne drømme om at dyrke indendørs idræt,
fordi der er kommet øget fokus på at bevæge
sig udendørs:
- Vi tror, at idræt rykker mere udendørs.
Nytænkning vigtig
At skabe plads til nye idrætsformer kræver

nytænkning. Og nytænkning på idrætsanlæggene kan TRESS også se på andre områder:
- Vi sælger stadig masser af mål, net og
bolde – men vi ser en stor efterspørgsel på
rumopdeling, så lokaler bliver mere fleksible og kan bruges til noget, de ikke var
beregnet til.
Nu betyder kvalitet noget
Simon Jakobsen fortæller, at der er en
stigende tendens til, at lederne af idrætsanlæggene gør op med mange års fokus
– især i kommunerne – på at købe billigst
muligt: Det er ofte ting, som kun holder
kort eller har høje driftsomkostninger. Nu
mærker han en øget interesse for at købe
kvalitet, der holder længere.
Simon Jakobsen fremhæver, at med det
opbrud, der er i idrætsverdenen, så handler
det i høj grad om, at både idrætsanlæg, foreninger og leverandører hele tiden arbejder
på at forny tilbuddene.
n
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Startede som boghandel i Bergen
Og springet fra bøger over papirvarer til idrætsrekvisitter har været naturligt

Af Erling Madsen

D

a C. Monsen i 1899 åbnede en
boghandel på havnen i den norske
by Bergen havde han helt sikkert
ikke forestillet sig, at firmaet 123 år
senere ejede 11.000 m2 lager og administration i Skanderborg med kontorer i Norge,
Sverige og Finland!
I år fejrer hovedkontoret i Danmark 40 års
jubilæum – og det er 5. generation efter C.
Monsen, Frode Monsen, som ejer firmaet. Så
stabiliteten er stor!
Det ses også af, at to medarbejdere i
Skanderborg har været med i alle 40 år, de
første ti har fejret 25 års jubilæum og sælgerne har en gennemsnitsanciennitet på 18 år.
I Danmark arbejder 65 af de 100 medarbejdere.
Navnet betyder ikke noget!
Fra boghandel til én af Nordens største og
førende leverandører af udstyr til bevægelse

kan springet synes at være stort – men det
er faktisk logisk:
Boghandlen leverede papirvarer til
skoler, som senere efterspurgte ting til
idræt, så stille og roligt voksede det med
leverancer til skoler, børneinstitutioner og
idrætsanlæg.
I 1981 opstod ønsket om at arbejde nordisk, og da Norge står uden for EU, ville det
være bøvlet at føre varer ind og ud mellem
Norge og EU, så det var vigtigt at finde et
hovedkontor inden for EU.
Da varerne i forvejen blev leveret via E45
i Danmark til Norge, valgte firmaet at kigge
efter lokaler langs motorvejen og fandt
nogle tomme lokaler i Skanderborg.
Navnet TRESS blev valgt – og det er der
ingen logisk forklaring på!
Den første salgschef i Danmark i 1982 var
Ivan Jakobsen – og hans søn Simon blev i
2010 ansat som sælger og efter et år som
salgsdirektør blev han administrerende
direktør.

Strategisk skift
For fire år siden blev der lavet en strategisk
beslutning:
TRESS stod på to ben udstyr til idræt
(mål, bolde og montering, bl.a.) og alt til
børneinstitutioner (fra karton og farveblyanter over legetøj og cykler til udstyr til
motoriske rum og legepladser).
Nu fokuserer på alt, hvad der har med
bevægelse og motorik at gøre.
Opfandt multibanen
TRESS var i 1990’erne først med udendørs
multibaner:
- Danmark er det eneste land, hvor der
spilles indendørsfodbold med bander. Det
tænkte vi måtte kunne bruges udendørs,
fortæller Simon Jakobsen om banerne,
som siden er blevet utrolig populære.
TRESS A/S opgiver ikke omsætningstal.
Og du kan læse mere om firmaet hér:
https://www.tress.com/da-dk/
n

C. Monsens boghandel fra 1899 i Bergen er i dag blevet til laver og administration på 11.000 m2 i Skanderborg med alt, hvad der
behøves til idræt, bevægelse og motorik til hele Norden. Hér er Nick Nørlund i færd med at plukke varer til en ordre.

#279

IDRÆT · KULTUR · FRITID

23

Saml dine
indkøb ét sted
Mere end 270.000 varer inden for El, VVS, sanitet,
belysning, værktøj, befæstigelse, data, sikring,
forbrugsartikler, klima- og energiløsninger.
Få leveret det, du behøver, fra dag til dag.
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Scan QR-koden eller
læs mere på solar.dk/trade

FO R DELING A F T IPS MID LER
Professor Bjarne Ibsen
nævner, at foreningerne
ikke formår at skabe nok
aktivitet i idrætsanlæggene: »Det taler for at give
idrætsfaciliteterne en ny
rolle, så de i højere grad
end hidtil også organiserer aktiviteter, som foreningerne ikke udbyder.
Desuden kan de stille haller, fodboldbaner og andre
anlæg til rådighed for
borgere, der ikke ønsker at
dyrke idræt i en organiseret sammenhæng.«, skriver han i debatindlægget.
(Foto: Jens Astrup/SDU).

Idrættens hellige køer bør diskuteres
Professor Bjarne Ibsen mener ikke, at statens og kommunernes tilskud har fulgt med udviklingen

Af Erling Madsen

I

drættens hellige køer bør diskuteres –
herunder måden, tipsmidlerne fordeles
på.
Det mener professor Bjarne Ibsen,
SDU, som i et debatindlæg i bladet Idrætsmonitor peger på, at kommunale og statslige tilskud ikke passer med virkeligheden
anno 2022.
Og dermed er han på linje med HI, hvor
formanden Henrik Høy-Caspersen i sidste
nummer skrev, at der bør sættes tipsmidler
af til faciliteterne. De skal indgå i en pulje,
hvor der kan søges tilskud til sundhedsfremmende initiativer.
Formanden understregede, at det skal
være et supplement til idrætsorganisationer og -foreninger som en konsekvens
af befolkningens ændrede vaner og foreningernes mangel på frivillige.
Henrik Høy-Caspersen beklagede, at
tilskud er forankret i organisationsformen
og ikke i aktiviteten.
Mangler justering af tilskud
Bjarne Ibsen ridser op, at den danske
idrætsmodel er flere end 50 år gammel

og baseret på en tid, hvor det primært var
børn og unge, som dyrkede idræt og primært i foreninger.
Men det har ændret sig, og Bjarne Ibsen
under sig over, at idrætten ikke – som det
sker på de fleste andre områder – udsættes
for reformer i takt med at virkeligheden
ændrer sig.
Bjarne Ibsen nævner tre hellige køer,
som bør diskuteres:
1. Kommunal støtte til børn og unge: Den
må ifølge Folkeoplysningsloven kun bruges
foreninger:
»Det er værd at diskutere, om man skal
åbne for andre frivillige organiseringsformer, som man tidligere tillod i form af »interessegrupper« og »kredse«, hvor initiativtageren ikke behøvede være en forening.
Masser af ledige timer i idrætsanlæg
2. Kommunernes finansiering af idrætsfaciliteter: De stilles næsten gratis til rådighed
for foreningerne, som så skal fylde dem ud.
Studier viser imidlertid, at der er masser af
ledige timer:
»Det taler for at give idrætsfaciliteterne
en ny rolle, så de i højere grad end hidtil
også organiserer aktiviteter, som forenin-

gerne ikke udbyder. Desuden kan de stille
haller, fodboldbaner og andre anlæg til rådighed for borgere, der ikke ønsker at dyrke
idræt i en organiseret sammenhæng.«
Støtten er ikke effektiv
3. Statslig støtte: Går næsten udelukkende
til DIF, DGI, Dansk Firmaidræt og statslige
institutioner, som eksempelvis Team Danmark – og det betyder, at statens støtte
bestemmer organisationsmønstret på
landsplan uden at tage hensyn til de - ændrede - behov, der er i foreningerne:
»Det er ikke alene i modstrid med idealerne for det organiserede civilsamfund,
som både politikere og organisationer
ellers hylder, men det er måske heller ikke
særligt effektivt.«
Bjarne Ibsen foreslår derfor, at støtten
går til de organisationer, som foreninger og
deres medlemmer foretrækker. Desuden
mener han, at det vil give større offentlig
styring, bedre sammenhæng og mere effektiv drift, hvis institutionerne samles i en
Idrætsstyrelse under Kulturministeriet. n
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Kender du
alle dine fordele
i PFA?
Et stort fællesskab giver mange fordele, og
som kunde i PFA har du flere fordele, end
du måske lige forestiller dig. Du har adgang
til lejeboliger, kollegier til dine børn,
testamenteservice og meget mere.

Læs mere på pfa.dk/flerefordele

Tag en smutvej
- scan koden!

FOLKES UND HED

- Vi har fundet en kundegruppe, der ikke fandtes før: 65-85-årige, som ikke har lyst til at gå ud om aftenen, hvor idrætsforeningernes
tilbud ligger, siger halinspektør Morten Ahlefeldt Hansen, som er fotograferet kort før åbningen for otte år siden: de nye faciliteter
satte gang i nytænkningen. (Arkivfoto: Erling Madsen).

Nakskov har fundet en ny målgruppe:
de 65-85-årige som strømmer til
- Jeg synes godt faciliteterne kunne blive belønnet med tilskud for aktiviteterne: Vi tager ikke
noget fra foreningerne, som ikke har ressourcerne, siger halinspektør Morten Ahlefeldt Hansen
Af Erling Madsen

J

eg synes godt faciliteterne kunne blive belønnet med tilskud for
aktiviteterne: Vi tager ikke noget fra
foreningerne: Vi har fundet en ny målgruppe og foreningerne har ikke ressourcerne
– og de har mere end nok med at overleve
oven på corona.
Ordene kommer fra Morten Ahlefeldt
Hansen, som er halinspektør i det selvejende
Nakskov Idrætscenter.
Det centret for otte år siden udvidede
med en svømmehal med varmtvandsbassin tiltrådte Morten Ahlefeldt Hansen som
halinspektør og han satte fokus på at skabe
aktivitet:
- Vi har fundet en kundegruppe, der ikke
fandtes før: 65-85-årige, som ikke har lyst til at
gå ud om aftenen, hvor idrætsforeningernes
tilbud ligger.
Der blev lagt ud med varmtvandstræning,
som med 15 hold af de 25 hold er den største
aktivitet i dag. Der er bl.a. også Aqua-fit, Fredagsfitness, Jumping i trampolin og stilles-

vømning med stearinlys og saunagus.
- Vi har 4-500 aktive og der er faktisk mere
aktivitet i dagtimerne end om aftenen. At så
mange ældre kommer ud og får motion og er
sammen med andre mennesker er rigtig godt
for folkesundheden, pointerer halinspektøren, som derfor mener det burde være oplagt
for kommunerne at give et ekstra tilskud.
Men traditionelt er kommunale tilskud kun
for foreninger – men virkeligheden har ændret sig, og rundt om i landet har foreningerne mistet frivillige under corona og de har
derfor nok at se til med at få hverdagen til at
hænge sammen.
Og det kan betyde, at en idrætsfacilitet står
med tomme haller – medmindre der som i
Nakskov tages et initiativ.
Lollands Kommune har krævet, at der
minimum er 2.500 offentlige åbningstimer
om året – og de nye aktiviteter for ældre er
ikke regnet med i dette tal. Så det er en ekstra
aktivitet, der ikke har ført til reduceringer på
andre områder.
Bemandingsmæssigt har det krævet to
ekstra ansatte og fleksibilitet fra medarbej-

derne:
- Vi har uddannet vores personale til også
at kunne undervise: De laver tre-fire forskellige ting – dog typisk kun en-to per dag.
Medarbejderne synes det er spændende fordi
der sker noget – og de ikke »bare« skal gå otte
timer på bassinkanten.
Det store rykind i dagtimerne betyder også,
at der er et ønske om at caféen har åbent om
dagen: den har hidtil været kørt af frivillige fra
håndboldklubben, som kun har mulighed for
at være der om aftenen og i weekenderne.
Men nu over tager centret café-driften.
n

Faktaboks
Nakskov Idrætscenter er på 10.000
m2, og består af en svømmehal med
25 meter/otte baner og et varmtvandsbassin, en idrætshal, en halv
hal og tre sale. Samt en café. Der er
25 medarbejdere.
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LANDET
RUNDT

LA ND ET RUNDT

HELSINGØR:
12 KORSANGERE HOPPEDE
I VANDET
12 korsangere hoppede i vandet i Helsingør Svømmehal 28.-29. juli – og det
gjorde de i forbindelse med forestillingen
CRAWL, CRAWL, CRAWL, hvor publikum
sad på bænke langs bassinkanten.
Bag forestillingen, som var sat iscenesat
af Jon R. Skulberg, stod danske Convoi
Exceptionnel.
Truppen betegner forestillingen
således: »En koreografisk skildring af
velfærdssamfundet og dets mange fejl.
Sangerne bliver en gruppe, der søger
efter en fælles stemme, der oprørende
længes efter mening. I deres polyfoniske
stræben afdækker de den ubalance, som
et klassebaseret samfund skaber.«
n

12 korsangere hoppede I vandet.
(Foto: Louise Herrche Serup
/ Convoi Exceptionnel).

DANMARK:
KOMMUNER UDSKYDER
ELLER DROPPER ANLÆG
»Højere priser tvinger kommuner til
at lægge skoler, daginstitutioner og
idrætshaller i mølposen«, lød en overskrift i Jyllands-Posten 7. juni.
Avisen referer til en undersøgelse,
som KL har foretaget, og den viser, at
over halvdelen af landets 98 kommuner har udskudt eller droppet anlæg i
2022.
KL’s formand Martin Damm, Venstre,
frygter, at endnu flere kommuner vil
følge efter:
- Det er kun et spørgsmål om tid, før
de rammer muren og må aflyse planlagte projekter, for med gennemsnitlige prisstigninger på ca. 20 pct., er der
jo ikke penge til det hele, lyder hans
forklaring.
Martin Damm bemærker, at i forvejen er kommunernes anlægsniveau
gennem flere år reduceret voldsomt i
forhold til regioner, staten og private.n
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Sauna Damp Fitness

Solbjerg Idrætscenters udvidelse til 29,5 millioner kroner.
(Illustration: Gjøtz/Andersen/Arkitekter).

SOLBJERG: NYT IDRÆTSCENTER
- Vi ser donationen som en blåstempling af vores projekt, men også af det
behov vi oplever i Sobjerg for flere og
bedre faciliteter til at mødes i byen og
dyrke idræt og fællesskab.
Sådan siger Stence Louise Ravn fra
Solbjerg IF’s styregruppe.
Med fem millioner kroner fra Salling
Fondene bliver det muligt at udvide

idrætsfaciliteterne i Aarhus-forstanden
med en idrætshal, en multisal, omklædning og café.
Aarhus Kommune har tidligere lovet
7,5 millioner kroner, mens foreningen
selv har 1,25 millioner kroner – men der
arbejdes videre på at skaffe de i alt 29, 5
millioner kroner, det vil koste. Og målet
er at byggeriet realiseres i 2025-26. n

KOLDING: BASSINGELÆNDER FANGEDE GÆSTER
I juli sad en dreng fra Vamdrup Svømmeklub fast i et gelænder ved varmtvandsbassinet i Kongeåbadet. Brandvæsenet rykkede ud og fik med et
koben og en kile drengen fri: han havde fået det ene ben viklet ind i trappens gelænder.
Udstyret er ifølge direktør Otto Skak
monteret korrekt – og han siger videre
til JydskeVestkysten:
- Vi har haft det her udstyr i over 20

år, og det er aldrig sket før, men nu har
vi så været uheldige at have tre episoder på et halvt år, og det er vi selvfølgelig rigtig, rigtig kede af.
Efter de to foregående episoder havde svømmebadet en stang klar, som
skulle kunne udvide mellemrummet
mellem gelænder og væg, men det virkede ikke, så nu arbejdes der på højtryk på at finde en løsning, så det ikke
sker igen.
n

Danmark: Vi er godt med når det gælder sports-tech
Når det gælder udvikling af teknologiske
løsninger til sportsverdenen, såkaldt
sports-tech, så er Danmark godt med,
fortæller dagbladet Børsen.
Vi har flere end 150 virksomheder,
hvor af mange er startet inden for det
sidste par år og der er ansat omkring
1.000 – blandt de kendte er Endomondo,
Trackman og Veo.
Løbeapp’en Endomonde blev i 2015
solgt for 575 millioner kroner til amerikanske Under Armour, og Veo, som har
udviklet et kamera, som med kunstig

intelligens følger bolden i en fodboldkamp, fik i juni et økonomisk tilskud på
550 millioner kroner fra bl.a. ATP, Chr.
Augustinus Fabrikker og Seed Capital.
Niels Henrik Sørensen, der står i spidsen for DIF Innovations Lab, som DIF,
Dansk Industri, Industriens Fond og
Dansk Design Center står bag, siger til
Børsen: - Det går rigtig stærkt lige nu.
Der, hvor vi ser det helt store ryk fra
virksomhedernes side, er på fansiden,
distribution af sport og hvordan vi skal
konsumere den fremover.
n

Sauna

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

Dampbad

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

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

700 m 2 butik & showroom
Mileparken 30 • 2730 Herlev
Tlf. 38114811 • info@sagatrim.dk

www.sagatrim.dk
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HALOPDELING
RØNDE IDRÆTSCENTER

HEJSEVÆG ELLER NETVÆG TIL EN PRAKTISK LØSNING VED
OPDELING AF IDRÆTSHALLEN
Med en hejsefolde væg er det muligt at lave 2 individuelle rum i idrætshallen eller gymnastiksalen. Den lydisolerende hejsevæg giver en dæmpning 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 elektronisk, som er en integreret del i ophængssystemet. En hejsevæg eller en
netvæg kan med visse tilpasninger udemærket monteres i eksisterende
idrætshaller.

OYRABAKKI - FÆRØERNE
SPÆRRENET MED ELLER UDEN MILJØDUG
For at lave en visuel adskillelse anbefaler vi at spærrenettet kombineres
med en miljødug. Med denne løsning er den øverste del af nettet lavet med
12 cm masker og i 3 mm hvid eller sort nylon. Den nederste del af nettet er
miljødug. Miljødug er et lukket klæde i en grå neutral farve, som muliggør at
holde gang i flere forskellige aktiviteter samtidig - uden det får en forstyrrende effekt.
Nettet har ingen støjregulering, men en visuel effekt, hvilket kan være
meget vigtigt når der undervises på tværs af hold eller idrætsgrene.
Tag fat i en af vores halkonsulenter for meget mere råd og vejledning.

VANLØSE HALLEN

A-SPORT A/S · KATKJÆRVEJ 8 · 7800 SKIVE ·TLF. 97 51 07 17 · WWW.A-SPORT.DK

FT Fa
- Hold et åbent mindset
og lad være med at
positionere dig som noget
ekstraordinært menneske,
fordi du er blevet leder.
Sørg i stedet for at have
en ligeværdig dialog,
og udvis tillid til dine
medarbejdere, lyder
rådet fra Marie-Louise
Holck Christensen.
(Foto: Kim Vadskær/FTFa).

Gå fra kollega til leder med succes
At gå fra medarbejder til leder er ikke altid nemt. Pludselig er du ikke længere
bare sparringspartner, men en af dem, der har noget at skulle have sagt

Af Caspian Christiansen, FTFa

H

vordan bibeholder du de gode
relationer, samtidig med at du nu
er en autoritet? Og hvad er det
vigtigste for at lykkes med skiftet?
For at blive klogere på det, har vi snakket
med Marie-Louise Holck Christensen, der
selv har taget springet fra medarbejder til
HR-chef i FTFa.
Marie-Louises eget skifte fra medarbejder
til leder forløb, ifølge hende selv, forholdsvis nemt.
Et skifte i ledelsen betød, at de andre i afdelingen naturligt var begyndt at se hendes
vej og i praksis bruge hende som leder:
- Da jeg var den ældste og mest erfarne
i afdelingen, faldt det mig naturligt at tage
mere ansvar. Faktisk var det sværeste perioden op til, jeg blev leder. Her manglede jeg
det formelle mandat til at tage beslutninger
inden for de organisatoriske rammer, selvom det ofte var mig, der blev skelet til, når
en beslutning skulle tages.
For både Marie-Louise og hendes kollegaer var det derfor en forløsning, da rollen
som leder formelt blev officiel: - Nu kunne
folk slappe af, fordi rollerne var klarere.
Udnyt dit kendskab
Ifølge Marie-Louise Holck Christensen er
der en positiv gevinst ved først at have
været medarbejder, nemlig den viden man
allerede har tilegnet sig om både kollegaer
og processer i afdelingen – viden, der er af-

gørende i succesfuld ledelse. For som tidligere kollega har du et indgående kendskab
til, hvad der motiverer dine medarbejdere,
hvad deres spidskompetencer er og hvilke
karrieremål de har.
Samtidig kender du deres personligheder og ved på hvilken måde, du bedst
understøtter den enkeltes arbejde.

at udføre arbejdet bedst muligt. Netop derfor er tillid vigtigt. Marie-Louise fortsætter:
- For mig handlede det om at lære at
slippe ansvar - og give det videre og støtte
dem i det. Og så er tilliden fundamental,
for man ikke vil komme på bagkant som ny
leder. Derfor er tillid, til at dine medarbejdere løser opgaven, essentiel.

Undgå faldgruberne
Som ny leder er der selvsagt meget at
forholde sig til. Fra at have været en del af
»slænget« er man nu ansvarlig for at lede
det. Det betyder en anden grad af opmærksomhed, både på det man siger og på det
man gør, og samtidig bærer det en større
vægt og kan opfattes anderledes, end da
du var medarbejder.
For Marie-Louise Holck Christensen er
det afgørende, at man er tro mod sig selv
og den person, man er:
- Hold et åbent mindset og lad være med
at positionere dig som noget ekstraordinært menneske, fordi du er blevet leder.
Sørg i stedet for at have en ligeværdig dialog, og udvis tillid til dine medarbejdere.
Netop tillid er vigtigt. For et skift fra medarbejder til leder indebærer som oftest, at
man går fra at være udøvende til at være
uddelegerende. Inden dit skifte var du måske hovedansvarlig for x, y eller z, men nu
er det ikke længere dig, der skal varetage
den opgave.
I stedet handler dit job som leder om at
støtte og understøtte dine medarbejdere i

Vær dig selv
Du blev leder, fordi du er den person, du
er. Ikke fordi du er en anden. Banalt, men
sandt. Ifølge Marie-Louise er dét, det vigtigste råd hun kan give med videre til en
anden, der måtte tage springet fra medarbejder til leder:
- Vær dig selv. Der er en grund til, at du
blev leder, så hold fast i det og lad være
med at tro, du skal være en anden.
n

Har du brug for et
eftersyn på din karriere?
Så besøg FTFa´s stand på Idrættens
Branchedage 26.-28. september i
Vejen Idrætscenter og hør og quiz
om hvordan en karrieresamtale er
en investering i dit arbejdsliv.
Du kan også allerede nu udforske
dine muligheder på ftfa.dk/din-situation/i-job eller booke en karrieresamtale på tlf.: 7013 1312
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DANMARK: NYE
HÅNDBOLDREGLER
VURDERES NÆSTE ÅR

FJELDSTED HARNDRUP: GYMNASTIKSALEN I NYE KLÆDER
For de 616 indbyggere i Fjeldsted
Harndrup på Vestfyn er skolen, og ikke
mindst den gamle gymnastiksal, er lokalt mødested.

AI Arkitekter & Ingeniører har tegnet
projektet, som nytænker den gamle,
traditionelle gymnastiksal.

Og nu får den en opgradering, så den
kan bruges til idræt, bevægelse og sociale og kulturelle arrangementer:
- Den nuværende ruminddeling i selve salen ændres og gøres mere fleksibel. Den nye sal får to tekstiler i form
af to akustikdæmpende scenetæpper,
så salen kan inddeles i mindre rum. Salen åbnes ud mod skolegården, så der
laves en fysisk og visuel forbindelse
mellem indenfor og udenfor, siger udviklingskonsulent Sidsel Hye-Knudsen
fra Lokale og Anlægsfonden.
Bl.a. indrettes nicher, som kan bruges i idræt og til klubzone og »møderum,« for forældre.
I dagtimerne bruges lokalet af skolens elever fra 0. til 6. klasse samt SFO
og børnehus.
Renoveringen er et led i »Gamle
gymnastiksale – nye muligheder«, som
Lokale og Anlægsfonden, Dansk Skoleidræt og DIF står bag.
n

Virker de tiltag, Dansk Håndbold
Forbund i 2019 indførte for at gøre
det sjovere for børn at spille og for at
fastholde dem?
Det får vi svaret på, når Idan efter
håndboldsæsonen 2023 kommer
med den endelige vurdering. Idan
har løbende evalueret og lagt statusrapporter frem baseret på monitorering af et antal spillere, spørgeskemaer, interview og observationer og
videoanalyser af U11-kampe
Blandt ændringerne i spillet er,
at der arbejdes i ulige fremfor lige
årgange, U19 er en ekstra ungdomsrække, U9 og U11 spiller på kortbane,
boldene er mindre og der er ændret
på målvogter, igangsætning af spil og
antal spillere hold holdkortet, ligesom DM for U15 er afskaffet.
n

Din sikkerhed for en høj vandkvalitet
Blinke-dråben giver dig tryghed i, at det varme vand er
testet og der ikke er påvist Legionella.

Kender du vores
Legionella-ordning?

Krüger Aquacare introducerer en
Legionella-ordning, som gør det
nemt for beboere og brugere af en
bygning at se, at de
bygningsansvarlige har styr på
kvaliteten og forsyningen af det
varme vand.
Dette skaber mere gennemsigtighed
for såvel de ansvarlige samt
brugerne.
Foruden mærket på bygningen,
udstedes samtidig et certifikat, som
kan bruges til dokumentation
sammen med testrapporterne.
Husk, at Legionella er en levende
organisme, og at testen er et
øjebliksbillede. Mange faktorer,
herunder forbrugsmønster og
driftsforhold kan ændre billedet.

Diana Torkelund
Tlf. 6037 0730
dit@kruger.dk

● Der skal tages én vandprøve
fra enten
varmtvandsbeholderen eller
første tappested.
● Desuden tages en eller flere
prøver på de fjerneste
tappesteder.

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

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

Sådan får I en
"blinke-dråbe":

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

Læs mere på

kruger.dk/legionellacertifikat

Fabriksparken 50, DK-2600 Glostrup
Tlf.: +45 43 45 16 76
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Danmarks Største Sports Facility Fair
- branchens foretrukne mødested
MANDAG-ONSDAG 26.-28. SEPTEMBER I VEJEN IDRÆTSCENTER

Brancheudstillingen med
gratis adgang forstærket
med Vojens Konference til
Idrættens Branchedage:
Tre dage med masser af
inspiration, nyheder og
tankevækkende input
Få et glimt af programmet
på de følgende 19 sider

TEMA
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Hovedsponsorer for
Idræt · Kultur · Fritid

Compass Fairs er totalleverandør af messetekniske løsninger 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 tekniske løsninger.
Vi har 20 års erfaring og har knap 75 ansatte, der bemander 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, bygningsforsikring, 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 aktivitetsudstyr i høj kvalitet, som fremmer en bevægelseskultur.
Baseret på et tæt samarbejde med kunden udvikles nye
koncepter og produkter, der ofte bliver idéoplæg til yderligere 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 anlægsprojekter, 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 virksomheds- 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
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HI byder med stolthed velkommen
Præsenterer ny brancheforening, større brancheudstilling og en stor konference
Tekst og foto Erling Madsen

S

toltheden lyser ud af HI’s formand
Henrik Høy-Caspersen – for han
glæder sig til at byde velkommen
til Idrættens Branchedage 26.-28.
september i Vejen Idrætscenter:
- Vi præsenterer en ny brancheforening,
vi samler branchen og vores traditionelle
udstilling er både vokset i omfang og udvidet med Vejen Konferencen, siger han.

Læg mærke til IKF
IKF er de nye bogstaver, du skal lære - og de
indgår også i titlen på dette blad, idet IKF
står for Idræt · Kultur · Fritid, og det er en
sammenlægning af HI’s branchedel og DSI,
som er en forening for bestyrelserne i landets selvejende idrætsanlæg.
- IKF’s mission er at repræsentere danske
idrætsfaciliteter i forhold til omverdenen og
i forhold til besluttende og politiske organer
henholdsvis lokalt, regionalt og på landsplan, siger Henrik Høy-Caspersen.
Han fremhæver, at der i dagens idrætsbillede i høj grad er brug for en forening, der er
idrætsfaciliteternes talerør – og hvor erfaringer kan udveksles.
Formålsparagraffen lyder således: »IKF’s
formål er at virke for danske idræts, kultur og
fritidsfaciliteter og lignende institutioner.«

Fem fokusområder
Og en arbejdsgruppe med Jørn Juul og
Henrik Høy-Caspersen fra HI og Otto Skak
og Keld Venø fra DSI har det seneste år arbejdet på sammenlægningen og nyskabelsen, der ventes helt på plads ved årsskiftet,
hvor HI lægger adresse til.
Og der er især fokus på disse områder:
• Påvirke den offentlige debat,
herunder beslutningstagere vedrørende
medlemsskarens forhold.
• Udbyde relevant uddannelse og
kompetenceudvikling, der understøtter medlemsskarens interesser og
generelle forhold.
• Formidle nyheder, der har
branchemæssig relevans.
• Søge netværk blandt ligesindede
organisationer, herunder understøtte
netværk blandt foreningens
medlemmer.
• Påvirke den nationale dagsorden
gennem afholdelse af arrangementer,
seminarer og events, der har relevans
for branchen.
Udstilling vokser
Brancheudstillingen er Nordeuropas største
Sports Facility Fair, og sidste år rykkede den
til Vejen Idrætscenter, hvor der dels er plads
til flere udstillere, dels er mulighed for at lave

demoer inde og ude på idrætsanlægget.
Ligesom der også er plads til at deltagerne selv kan blive aktiveret.
I år tages en hal mere i brug, så der i alt
bliver 120 udstillere, der dækker tør- og
vådhaller. For overskuelighedens skyld
bliver udstillingen delt ind i temaer:
Mad & drikke, udlejning, udstyr til idrætshaller og pleje af baner, udstyr til svømmehaller, udstyr til skøjtehaller samt IT, lyd &
lys.
- En nyhed er Speakers Corner, hvor der
rundt om i hallerne bliver korte præsentationer, videndeling samt spot for up-commings og start-ups i branchen, fortæller
Anita Bjerring Rasmussen, der som sædvanlig er ansvarlig for messen.
70 inspirerende oplægsholdere
Det tredje ben er Vejen Konferencen, som
plejer at samle 500 deltagere, der i år får
omkring 70 oplæg at hente inspiration fra.
Det overordnede tema er »Idræt som
dynamo for trivsel, fællesskab og lokal
udvikling« - og så er der ellers fire spor at
vælge mellem.
Læs mere på side 46-47-48 og 50.
Idrættens Branchedage arrangeres i
samarbejde mellem HI, IdrætsPlatformen
Danmark, Idrættens Analyseinstitut og
Vejen Idrætscenter.
n

HI’s næstformand Jørn Juul, th., på Brancheudstillingen 2021
– han har været med til at udforme én af årets nyheder: Brancheforeningen IKF.
#279
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De tre populære indslag
er naturligvis med!
Golfturneringen, Kammeratskabsaften og kåringen af Årets HI’er

Tekst og foto Erling Madsen

S

elv om Brancheudstillingen er vokset betragteligt og nu er Idrættens
Branchedage, så er der tre traditionelle og yderst populære indslag,
som ingenlunde er glemt:
Det ene indslag har tryk på slag: nemlig
HI’s golfturnering
- Igen i år afvikles golfturneringen på
Royal Oak i Jels, og vi har som noget nyt

valgt at flytte denne til om onsdagen,
dagen efter udstillingen. Dette for i højere
grad at give udstillere og oplægsholdere
mulighed for at deltage i turneringen, fortæller bestyrelsesmedlem Brian G. Larsen,
som styrer golfslagene.
Han føjer til, at der som sædvanlig er lagt
op til en hyggelig dag med rig lejlighed til at
netværke i det grønne sammen med gode
kolleger, leverandører og andre interessenter fra branchen.

Hvem bliver Årets HI’er?
Også Kammeratskabsaftenen er på programmet: Det foregår tirsdag 27. september
klokken 19.30.
Og udover hyggen og netværket, så er
det også aftenen, hvor Årets HI’er kåres:
Et medlem af HI, som i det forgangne år
har gjort en særlig indsats.
n

Heidi Taeger Mortensen, Glostrup Idrætsanlæg, blev kåret til Årets HI’er 2021 af
formand Henrik Høy-Caspersen. Hvem
overtager titlen i år?

Brian G. Larsen, tv., sammen med vinder
af golfturneringen 2021 Søren Boserup
Larsen, Ishøj. Hvem kan løfte pokalen i
år?
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Den Røde Plads er det centrale udgangspunkt for konferencen. (Foto: Erling Madsen).

Program og praktisk information
MANDAG 27. SEPTEMBER
Kl. 09.00: Velkomst, registrering og let forplejning for de tilmeldte
til Konferencen.
Kl. 10.00: Konferencen begynder.
Kl. 17.45: Aktivitetsprogram i Vejen Idrætscenter samt networking.
Kl. 19.30: Middag for de tilmeldte.
TIRSDAG 27. SEPTEMBER
Fra kl. 05.30: Svømmehal, wellness og Fitness i Vejen IC åbner
Fra kl. 07.00: Morgenmad for de, der har overnattet.
Kl. 9.00: Konference og oplæg for de tilmeldte på Den Røde Plads.
Kl. 09.30: Officiel åbning af messen IDRÆT · KULTUR · FRITID Danmarks største Sports Facility Fair 2022.
Kl. 13.00: Årets Nyhed kåres.
Kl. 14.30: Aktivitet/demo i svømmehallen ved AquAcademy
Hold øje med diverse aktiviteter og oplæg rundt om i
idrætsanlægget både inde og ude dagen igennem.
Kl. 16.00: Messen slutter.
Kl. 16.00: Turnering og aktiviteter starter i Vejen Idrætscenter.
Kl. 19.30: Kammeratskabsaften for de tilmeldte.
ONSDAG 28. SEPTEMBER
Fra kl. 07.00: Morgenmad for de, der har overnattet.
Kl. 9.30: Konference workshops for tilmeldte.
Kl. 08.30: Golfturnering på Royal Oak i Jels. Dagen starter
med morgenmad, derefter golfturnering på
anlæggets dejlige bane.

PRAKTISK INFORMATION
•D
 er er gratis adgang til messen IDRÆT · KULTUR · FRITID - Danmarks største Sports Facility Fair.
•D
 agen igennem vil der være forskellige spændende oplæg rundt
om på messen på Speakers Corners og på Den Røde Plads, som
man kan gå til og fra. Der er ligeledes træning og livedemoer
rundt i idrætsanlægget. Hold øje med program og info på selve
messedagen.
• Gratis parkering.
ÅBNINGSTID
Tirsdag 27. september Kl. 09.30-16.00.
Vejen Idrætscenter,
Petersmindevej 1, 6600 Vejen.
OM MESSEN
•D
 anmarks største messe inden for idræts-,
kultur- og fritidsområdet.
• Masser af inspiration, nye trends og produkter.
• Livedemoer og træning indendørs og udendørs.
• Fem store idrætshaller fyldt med relevante udstillere.
•M
 asser af muligheder for at netværke.
Målgruppen er ledende medarbejdere fra idrætsfaciliteter, beslutningstagere og indkøbere hos kommunerne, trænere og ledere i
idrætsforeninger, idrætsefterskole og idrætshøjskoler.

IDRÆT · KULTUR · FRITID
Danmarks Største Sports Facility Fair - branchens foretrukne mødested.
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Årets Nyhed: Afsløres
tirsdag 27. september klokken 13
Alle udstillerne inviteres til at sende forslag til den prestigefyldte pris

Af Erling Madsen

D

er skal være et nyhedsaspekt – det
er vigtigt! Og alle udstillerne er
velkomne til at sende forslag ind,
lyder det fra Michael Simonsen.
Brancheudstillingen har et fast og vægtigt indslag med en vis prestige:
Kåringen af Årets Nyhed, og der plejer
at være otte-ti forslag fra udstillerne, som
juryen bestående af Michael Simonsen,
Kim Kupetz og Henrik Høy-Caspersen skal
vurdere.
Vinderen kåres tirsdag 27. september
klokken 13.

Intelligent ur vandt sidste år
Årets Nyhed 2021 var AngelEye fra
Aqua-Teknik: et intelligent ur, som sender
en alarm, hvis eksempelvis en gæst synker
til bunds i bassinet. Livredderen slipper for
at sidde og kigge på en skærm, men kan
bevæge sig frit rundt.
Det er således en optimering af livredderne:
- Via touchskærmen kan de se plantegning af bassin med præcis angivelse af hvor
det er. Og de kan se billedet fra kameraet,
fortalte Jeanne Holmes som repræsenterer
AngelEye i Skandinavien.
Juryens begrundelse for valget:

»Det gode er, at det ikke »bare« er et system med kameraer: Det samarbejder med
livredderen fremfor at afskaffe livredderen
– det er livredderens ekstra øje.«
To år med robotvindere
Både i 2020 og 2019 var det robotterne,
som løb med prisen. Begge gange var det
danske virksomheder, som er førende på
verdensmarkedet.
TinyMobileRobots var Årets Nyhed i 2020
med TinyLineMarker Sport; en mindre
udgave af firmaets første robot.
2019 vandt Intelligent Marketing med
opstregningsrobotten Intelligent One. n
Årets Nyhed AngelEye fra Aqua Teknik:
HI's formand Henrik Høy-Caspersen,
Jeanne Holmes og Mille Jakobsen.
(Foto: Heidi Taeger Mortensen).

Opstregningsrobotten TinyLineMarker
Sport fra TinyMobileRobots var Årets
Nyhed forrige år.
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CITYLAWN: STØRRE SORTIMENT
OG ØGET FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED

R.

58

·H

3/H

4

Ikke mindst hybridgræs er populært blandt førende fodboldklubber
Citylawn glæder sig til messen:
- Vi har fået flere varer på hylden i high-end-kvalitet – både kunstgræs og hybrid, og vi har stor fokus på bæredygtighed, lyder det fra
direktør, Theis Elkjær.
Citylawn i Slagelse har solgt aktiemajoriteten til italienske Limonta Sport, og det er grunden til at sortimentet er blevet udvidet.
Produkterne er ikke kun til sportsbaner, men dækker også legepladser og private haver og altaner. Ligesom der også tilbydes

service og vedligehold af kunstgræsanlæg i fleksible løsninger.
På sportssiden tilbydes baner, inklusive multibaner, til fodbold,
basket, håndbold, hockey og tennis, ligesom mange golfbaner
bruger kunstgræs ved teestedet, puttinggreen og fairway.
Theis Elkjær siger, at der er rigtig mange ting som spiller ind,
når den rigtige løsning skal vælges, og der er mange myter og stor
forvirring, og derfor kan Citylawn ved at komme med tidligt i forløbet hjælpe bedst muligt.

MIXTO er navnet på
denne type hybridgræs,
som bl.a. bruges af Real
Madrid, AGF, Brøndby,
Vejle og Kolding.
(Foto: Citylawn).

CABOLA TEKNIK: NYT PRODUKT TIL VANDMÅLING

STA
N

DN

Bruger tabletter, som sikrer ensartede målinger
Cabola Teknik har kigget uden for Danmarks grænser:
- Vi har taget forhandling af engelske
Palintest, som har eksisteret i mere end 70
år. Deres måleapparater bruges over
hele verden – og nu
er turen kommet
til Danmark, siger
teknik- og produktchef Mads Ramsing
med et smil.

De normale målinger som pH, frit klor
og total klor klares med tabletter i stedet
for dråber. Derved skal prøvetageren
ikke skal røre ved reagenserne, og tabletterne sikrer ens mængde reagenser i
hver måling og dermed ens og præcise
målinger.
Tabletterne har en utrolig lang holdbarhed, og ud over de normale målinger
kan apparaterne også måle saltindhold,
LSI, sulfat kobber, jern mf.
Lumiso Expert har en stor farve
touchskærm, og med grøn eller rød
farve indikeres om prøven er inden for
eller uden for de grænseværdier, svømmehallen har lagt ind.

Måleudstyret findes i flere udgaver – her ses måleenhed
i midten i en praktisk kuffert. (Foto: Cabola Teknik).

R.

153

·H

1

Der er indbygget manual, som med
smarte skærmvisninger forklarer, hvad
man skal gøre for at tage en måling.
Der er også muligt at få sendt en mail
til eksempel halinspektøren, hvis grænseværdierne overskrides.
Skulle måleenheden ryge i vandet, er
den vandtæt og flyder.
Alle måleresultater gemmes i en log,
som nemt kan uploades via USB eller
QR-kode til en sikker server, hvor data
kan hentes til et regneark eller udskrives som PDF eller printes med grafisk
visning.
Med disse målere fra Palintest kan alle
medarbejdere tage en vandprøve.
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Hal 3 + Hal 4

114

19
111

105
20

113
109
106

42

107
62

63
16A
Rekord med omkring
120 udstillere i fem haller
Der sættes rekord med omkring
120 udstiller, så det har været nødvendigt at tage en ekstra hal i brug.
Brancheudstillingen fordeler sig
således over Folkesalen, Springsalen, Hal 1, Hal 3 og Hal 4.
Plus at der er aktiviteter udendørs
og i svømmehallen.
For at gøre det endnu mere overskueligt, er udstillingen delt op i
temaer.
På side 40-41-42 kan du se standplanerne med standnumre - og på
side 43-44-45 finder du udstillerne
hal for hal.
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83

1

6

7

9

11

18
15

25

12

29

14

39

38

30

33
36

43

44

49

51
59

57

60

54

58
67

77

76

78

75

101

100

99

72

69

92

97

96

94

93
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Folkesalen
122

123

124

125

133
121

131

134

120

128

129

135

144

127

138

143

144

141

Hal 1
150

151

152

169

170

171

172

153

154

155

156

177

174+175

168

179
176

167
173

166
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Vi er med! Udstillere 2022
FOLKESALEN
ABENA A/S
www.abena.dk
7431 1818
STAND 134

AV CENTER Group
A.M.B.A
www.avcenter.dk
7020 2955
STAND 131

H3 / H4
Polisan Gruppen
www.polisan.dk
97440 1030
STAND 01

Atea A/S
www.atea.dk
7025 2550
STAND 120

Scenesalg
www.scenesalg.dk
2629 5910
STAND 133

eco2LIGHT A/S
www.eco2light.dk
7070 1555
STAND 06

BRND
www.brnd.com
8813 0000
STAND 121

Kinovox Scandinavia
www.kinovox.com
7022 3811
STAND 134

Jøma Lift Teknik A/S
www.genielift.dk
7586 4333
STAND 07

PFA Pension
www.pfa.dk
3917 5000
STAND 122

Nowas A/S
www.nowas.dk
9867 7878
STAND 135

E. Marker A/S
www.emarker.dk
7467 0808
STAND 09

FTFa
www.ftfa.dk
8938 3638
STAND 123

RV-Unique ApS
www.rvu.dk
7366 1204
STAND 138

KMD
www.kmd.dk
4460 1000
STAND 124

Clean Care A/S
www.cleancare.dk
2898 7837
STAND 141

Helge-Frandsen Var
meteknik A/S
www.helge-frandsen-as.dk
7568 8033
STAND 11

BJERRING
www.bjerring-sales.dk
7734 5206
STAND 125

Erhvervsforsikring Danmark
www.eforsikring-danmark.dk
2562 1884
STAND 142

Idrættens Udviklingscenter
www.iuce.dk
4290 1387
STAND 127

Induclean ApS
www.induclean.dk
4080 7500
STAND 143

Seccon
www.seccon.dk
8872 2728
STAND 128

Toolworld
www.toolworld.dk
7020 3920
STAND 143

DBS Lys A/S
www.dbslys.dk
4345 3544
STAND 129

HOPE A/S
www.ho-pe.eu
5353 5151
STAND 144

Fitness Engros A/S
www.fitnessengros.dk
5614 1544
STAND 12
Junckers A/S
www.junckers.com
7080 3000
STAND 14
Unisport Scandinavia ApS
www.unisport.com
7538 9811
STAND 15
Pedan A/S
www.pedan.dk
5665 6465
STAND 18
AG Sportsservice ApS
www.ag-sportsservice.dk
8616 3688
STAND 19
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Hilmars ApS
www.hilmars.dk
9752 8520
STAND 20

Your Brand ApS
www.your-brand.dk
4010 0578
STAND 51

Orkla
www.orkla.dk
4358 9300
STAND 76

A-Sport A/S
www.a-sport.dk
9751 0717
STAND 25

Zederkof A/S
www.zederkof.dk
8912 1200
STAND 54

Naturli' Foods
www.naturli-foods.dk
8614 8300
STAND 76

2saal
www.2saal.com
6013 3545
STAND 29

Winther Sport & Fritid
www.winthersport.dk
8680 6020
STAND 57

Rubæk & Co. A/S
www.rubaek.dk
4717 2800
STAND 77

Axson Clean Robotics ApS
www.axson.com
7026 2632
STAND 30

CityLawn
www.citylawn.dk
7089 0080
STAND 58

Audio Visuelt Centrum A/S
www.avc.dk
8870 7171
STAND 78

Topsport Danmark
www.topsport-danmark.dk
7210 8520
STAND 33

Højgaard firma og reklamegaver
www.shophojgaard.dk
7536 1617
STAND 59

LÜ
www.unisport.com
7538 9811
STAND 81

Tress Sport og Leg
www.tress.com
8652 2200
STAND 36

Italian Padel/ Padelhal.dk
6170 6172
STAND 60

Premier is
www.premier-is.dk
9618 3500
STAND 92

PE-Redskaber A/S
www.trampolin.dk
7384 5100
STAND 62

SafetyGroup
www.safetygroup.dk
7060 5800
STAND 38

MultiPos
www.multipos.dk
7066 6610
STAND 63

Oscon ApS
www.oscon-sportsgulve.dk
4432 8450
STAND 39

Biostatiq
www.biostatiq.com
7060 2324
STAND 67

Nørvo Sportsnet
www.norvosportsnet.dk
9793 8450
STAND 42

TinyMobileRobots
www.tinymobilerobots.com
3515 6229
STAND 69

Ytzen Gulvservice ApS
www.ytzengulvservice.dk
7515 7900
STAND 43

Bent Brandt
www.bentbrandt.dk
8930 0000
STAND 72

Compusoft
www.compusoft.dk
6318 6318
STAND 44

I scream ice cream
www.iscreamicecream.dk
3834 0939
STAND 75

Rubcom
www.rubcom.com
2162 3088
STAND 49
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Nem-Fest
www.nem-fest.dk
4095 1202
STAND 93
Cooldrinks
www.cooldrinks.dk
2230 8872
STAND 93
Xlent Event
www.xlent-event.dk
2960 8182
STAND 93
Royal Greenland A/S
www.royalgreenland.com/da/
9815 4400
STAND 94
Samhandel
www.samhandel.dk
7870 7777
STAND 96
Carlsberg Danmark A/S
www.carlsbergdanmark.dk
3327 3327
STAND 96
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Høyrup & Clemmensen A/S
www.hoyrup-clemmensen.dk
3386 3900
STAND 97

Lamipro
www.lamipro.dk
8644 8455
STAND 164

Slikboden ApS
www.slikboden.dk
5190 6714
STAND 99

Hydrohex
www.hydrohex.com
358 50 5440445
STAND 165

HAL 1
Guldager
www.guldager.com
4813 4400
STAND 150
Jan Schmidt Design
v/Jannie Christensen
www.jsr.dk
2332 3562
STAND 151
PØ-Leg & Teknik A/S
www.poleg.dk
8666 2223
STAND 152
Cabola ApS
www.cabola.dk
7630 0061
STAND 153
Green Sport Facility
www.greensportfacility.dk
4535 2480
STAND 154
Vestjysk Vandteknik ApS
www.vestjyskvandteknik.dk
5362 8775
STAND 155
Aquacademy
www.aquacademy.dk
2099 9810
STAND 163 B
Eurofins Miljø Vand A/S
www.eurofins.dk
7022 4256
STAND 163

Synergi
www.synergi1.dk
7027 9003
STAND 166
Saga Trim ApS
www.sagatrim.dk
3811 4811
STAND 167

SPRINGSAL
ProShop Europe Sales A/S
www.proshopeurope.com
7025 2586
STAND 105
Abena
www.abena.dk
7431 1818
STAND 106
IKF
5614 7444
STAND 107
DSI
www.dsihal.dk
STAND 107

BWT Danmark
www.bwt.com
4360 0500
STAND 168

HI
www.h-i.dk
5614 7444
STAND 107

Krüger Aquacare
www.aquacare.dk
3969 0222
STAND 169

Prime Products
www.primeproducts.dk
7022 7720
STAND 109

CMA Armatur A/S
www.cma.as
8628 7766
STAND 170

DampTek - Tecnovap
www.tecnovap.dk
5399 9789
STAND 111

Waterless
www.waterless.dk
2014 5084
STAND 173

Makita Danmark
www.makita.dk
7625 4400
STAND 113

Solar Danmark A/S
www.solar.dk
7652 7000
STAND 174

Vestergaard Nustrup ApS
www.vestergaardnu.dk
7487 1260
STAND 113

Aquawellness
www.aquawellness.dk
7199 6161
STAND 176

Anteco
www.anteco.dk
7026 8326
STAND 114

Defender Europe
www.DefenderEurope.com
7516 8348
STAND 179

Efter redaktionens slutning er der
kommet flere udstillere til.
Du kan finde en ajourført liste på
www.h-i.dk og på infoskærmene i
Vejen Idrætscenter.
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MANDAG DEN 26. SEPTEMBER
IDRÆT SOM DYNAMO FOR TRIVSEL,
FÆLLESSKABER OG LOKAL UDVIKLING
09.00-10.00 - Den Røde Plads
Velkomst og registrering
10.00-11.45 - Folkesalen
Indflyvning. Nye veje til trivsel, fællesskab
og bæredygtig udvikling gennem idræt
Ordstyrer: Daglig leder Henrik H. Brandt,
IdrætsPlatformen Danmark

Fremtidens ledelse i idrætssektoren.
Hvem tager styrepinden i forhold
til lokalsamfundenes trivsel?
Direktør Klaus Frejo,
Idrættens Udviklingscenter (IUCE)

Rekruttering til socialt arbejde i idrætten
Leder og grundlægger Christoffer Hansen, PLAY
Mellem frivillighed og faglighed
Formand Hans Natorp, Danmarks Idrætsforbund

14.30-14.45 - Den Røde Plads
Kaffepause

Velkomst

Borgmester Frank Schmidt-Hansen,
Vejen Kommune
Formand Thomas Rask Jensen,
Vejen Idrætscenter

14.45-16.00 - Folkesalen
Fitness som sundhedsaktør.
Hvem kan levere på sundhed og trivsel?

Idrætten efter corona. Hvilket idræts
billede ser vi ind i efter corona-krisen?

Direktør Troels Rasmussen, Idrættens Analyseinstitut

Det skæve Idræts-Danmark som
socialøkonomisk forretningsmodel

Ordstyrer: Daglig leder Henrik H. Brandt,
IdrætsPlatformen Danmark

De smarte, de selvsikre og de knapt så
sunde? Hvem dyrker fitness i praksis?

Analytiker Steffen Rask, Idrættens Analyseinstitut

Leder og grundlægger Christoffer Hansen, PLAY

Energi og bæredygtighed som
gamechanger i fremtidens idrætsmiljøer
Salgsdirektør, Klima og Energi, Dennis Jeppesen,
Solar A/S

Fitness som sundhedsaktør. Fiks forretningsidé eller fantastisk potentiale?
Branchedirektør Morten Brustad, DFHO
Fra idrætscenter til sundhedsaktør
Centerchef Johnny Wulf Andersen,
Hobro Idrætscenter

Panelsession: Idrættens største udfordringer – hvem tager teten på de store spørgsmål om idrætsdeltagelse, arbejdskraft,
trivsel og bæredygtig udvikling?

16.00-16.15 - Den Røde Plads
Kaffepause

12.00-13.00 - Den Røde Plads
Frokost og netværksmulighed

Ordstyrer: Chefanalytiker Maja Pilgaard,
Idrættens Analyseinstitut
Centerleder Evald Bundgård-Iversen,
Center for forskning i idræts,
Sundhed og Civilsamfund
professor Bjarne Ibsen,
Institut for Idræt og Biomekanik, SDU

Formand Peder Bisgaard, Dansk Firmaidræt
Formand Hans Natorp, Danmarks Idrætsforbund
Landsformand Charlotte Bach Thomassen, DGI
Adm. direktør Simon Jakobsen, TRESS A/S

SPOR 1

13.00-14.30 - Folkesalen
Mellem frivillighed og professionalisering.
Hvor skal ressourcerne til sociale og
sundhedsmæssige indsatser i idrætten
komme fra?
Ordstyrer: Direktør Troels Rasmussen,
Idrættens Analyseinstitut

Den skæve idræt.
Hvor ligger de største udfordringer?

16.15-17.30 - Folkesalen
Det nye Danmark i bevægelse. Taler idrætten og de nye danskere det samme sprog?

Mellem frivillighed og faglighed.
På jagt efter fremtidens ressourcer
i idrætssektoren

Sekretariatsleder Martin Borch,
Idrætssamvirket Aarhus

Landsdelsforeninger og idrætssamvirker.
Hvem har bolden?
Følger, DGI

Kommunen som idrætsudvikler. Hvordan
ser fremtidens foreningsdemokrati ud på
kommunalt niveau?
Fritidschef Stig Eiberg Hansen, Gentofte Kommune

14.30-14.45 - Den Røde Plads
Kaffepause
14.45-16.00 - Sal 5
Padel. Kortsigtet rigmandssport eller
fremtidens folkelige bevægelse?

Ordstyrer: Selvstændig konsulent, Lars Steen Pedersen, LSP Resolve, bestyrelsesformand for DGI Huset
Aarhus og bestyrelsesmedlem i IdrætsPlatformen

En sport for mænd i sorte Audi’er?

Professor Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt,
Sundhed og Civilsamfund, SDU

Når hverdagen melder sig.
Hvad er planen?

Sekretariatschef Kristoffer Jørgensen,
Dansk Padel Forbund

Squash som skrækeksempel
eller ny inspiration?

Udviklingskonsulent Søren Lukassen, Dansk Squash

Padelsportens imperier.
Fremtidens specialforbund?
Partner Jan Larsen, Racket Club

Idrættens private entreprenører.
Kommunal hovedpine eller chance
for at nytænke folkeoplysningen?
Fritids- og landdistriktschef Erik Kristensen,
Aalborg Kommune

16.00-16.15 - Den Røde Plads
Kaffepause

SPOR 2

13.00-14.30 - Sal 5
Virker idrættens samvirker?
Hvem inspirerer idrættens
fællesskaber lokalt?
Hvad er samvirkernes rolle i fremtiden?
Ordstyrer: Chefanalytiker Maja Pilgaard,
Idrættens Analyseinstitut

Analytiker Steffen Rask, Idrættens Analyseinstitut

Idrætssamvirket set indefra og udefra

Idrætssamvirkernes rolle, udfordringer
og potentialer i landets kommuner
Senioranalytiker Malene Thøgersen,
Videncenter for Folkeoplysning

16.15-17.30 - Sal 5
Fremtidens specialforbund. Noget for alle,
eller alt for nogen?
Ordstyrer: Selvstændig advokat og formand for
IdrætsPlatformen Danmark Enver Hansen

Atletikken som case. Nichesport
eller fundamentet for al idræt?

Selvstændig konsulent Lars Steen Pedersen,
LSP Resolve
Senioranalytiker Peter Forsberg,
Idrættens Analyseinstitut

Daglig leder Henrik H. Brandt,
IdrætsPlatformen Danmark
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Mellem foreningsliv og brancheorgani
sation. Specialforbundenes dilemmaer
Næstformand Frans Hammer,
Danmarks Idrætsforbund

SPOR 3

13.00-14.30 - Sal 4
Idrætsmiljøer som lokal dynamo

Ordstyrer: Selvstændig konsulent, Lars Steen Pedersen, LSP Resolve, bestyrelsesformand for DGI Huset
Aarhus og bestyrelsesmedlem i IdrætsPlatformen

Idrættens potentiale som drivkraft
og dynamo i yderområderne

Klatresportens vej mod tinderne
Følger

Turisme som vækstmotor
for fremtidens idrætscentre

Direktør Jakob Sander, Vejen Idrætscenter

Futurist & rådgiver omkring sport og innovation
Bugge Holm Hansen,
Instituttet for Fremtidsforskning

SPOR 4

Den tekniske: Hvordan får faciliteterne
mere gavn af platformsøkonomien?

13.00-14.30 - Sal 3
Energikrise og verdensmål
som forandringsimpuls – 1

Ordstyrer: Senioranalytiker Peter Forsberg,
Idrættens Analyseinstitut

Professor Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt,
Sundhed og Civilsamfund, SDU

Bæredygtighed i praksis, sol,
varme og ny energi i en kold tid

Når lokale kræfter spiller sammen

Faciliteternes behov for bæredygtighed

Foreningen som lokalsamfundets
omdrejningspunkt

Varmepumper, nye energikilder og
løbende energioptimering. Hvornår skal
man investere, og hvordan kan den bedst
regnes hjem?

Projektchef Laura Kristine Bjerre Munch, Realdania

Formand for forretningsudvalget Pauli Christensen,
Tune IF

Friske øjne på lokalsamfundets trivsel
Centerleder Tania Marie Høyer,
Sydvestmors Kultur- og Fritidscenter

14.30-14.45 - Den Røde Plads
Kaffepause
14.45-16.00 - Sal 4
Lokal udvikling og innovation i
børnehøjde. Nye veje til børn i bevægelse

Ordstyrer og indleder: Lektor og centerleder Thomas
Skovgaard, Active Living, Syddansk Universitet

Idræt for de yngste børn – et overblik
Lektor og centerleder Thomas Skovgaard,
Active Living, Syddansk Universitet

Den uoverskuelige: Hvordan ser
fremtidens mediebillede og digitale
landskab ud?

Formand Henrik Høy-Caspersen, HI

Salgsdirektør, Klima og Energi, Dennis Jeppesen,
Solar Danmark A/S

14.30-14.45 - Den Røde Plads
Kaffepause
14.45-16.00 - Sal 3
Energikrise og verdensmål
som forandringsimpuls – 2

Ordstyrer: Formand Henrik Høy-Caspersen, HI

Green Sport Facility. Baggrund,
procedurer og gevinster ved en
mere bæredygtig drift

Driftsleder Michael Simonsen, Glostrup idrætsanlæg
og kontakt for Green Sport Facility

Grundlægger Jakob Lau Larsen, WannaSport

Den lavpraktiske: Vejen til en stærkere
profil på de sociale medier
Kommunikationschef Signe Grüner Hansen,
Vejen Idrætscenter

TIRSDAG DEN 27. SEPTEMBER
IDRÆT SOM DYNAMO FOR TRIVSEL,
FÆLLESSKABER OG LOKAL UDVIKLING
09.00-10.00
Sted: Den Røde Plads
Velkomst og registrering
SPOR 1

09.00-10.15
Sted: Sal 4
Generation street sport.
En misforstået ungdomskultur?

Ordstyrer og indleder: Chefanalytiker, ph.d.
Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut

Kampen om Domen.
Det nødvendige opgør

Daglig leder Morten Burgdorf Bennetsen,
The StreetDome, Haderslev

Her er jeres streetanlæg. Brug det så…!
Projektleder Rasmus Hansen,
Den Nationale Platform for Gadeidræt

Bevægelsespakker som forretningsmodel

Vejen til en mere bæredygtig drift
Centerleder Jim Rasmussen,
Køge Nord Sport Center

10.15-10.30 - Den Røde Plads
Kaffepause

Idræt i børnehøjde. Må vi lige være her?

Bæredygtig facilitetsdrift. Nye redskaber
til optimal udnyttelse af kapacitet og
energi i idrætsfaciliteterne

10.30-12.00 - Sal 3
Ungdom i mistrivsel.
Idrættens tabte generation?

16.00-16.15 - Den Røde Plads
Kaffepause

Det gode idrætsmiljø for unge

Bevægelseskonsulent og daglig leder
Maja Thormar, letleg.dk

Navn følger, Tress A/S
Fagkonsulent Peter Balle Hermansen, A-Sport

16.00-16.15 - Den Røde Plads
Kaffepause
16.15-17.30 - Sal 4
Destination idræt. Danske styrke
positioner i fremtidens livstilsidrætter
Ordstyrer: Senioranalytiker Rasmus K. Storm,
Idrættens Analyseinstitut

Fra oksekærrer til motor
for destinationsudvikling

Sekretariatschef Mikkel von Seelen,
Udvikling Hærvejen

CEO Jakob Lose, Webitall ApS

16.15-17.30 - Sal 3
Idrættens hemmelige haller. Kan idræts
faciliteter gøre sig mere lækre i den
digitale verden for en ny tids forbrugere?
Ordstyrer: Daglig leder Henrik H. Brandt,
IdrætsPlatformen Danmark

Ordstyrer: Direktør Troels Rasmussen,
Idrættens Analyseinstitut

Følger

Ungdomskommunens udfordringer
Projektleder Stine Muldbak Andersen,
’Ung i bevægelse’, Gentofte Kommune

Synergien som de unges mødested
Udviklingschef Jacob Kramer,
Svendborg Gymnastikforening
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12.00-12.15 - Den Røde Plads
Kaffepause

Aqua Academy. Fremtidens tendenser
i svømmemiljøerne
Grundlægger og underviser Rikke Hjorth,
Aqua Academy

12.15-13.15 - Sal 3
Idrættens rolle i studiemiljøerne.
Et overset potentiale?

12.00-12.15 - Den Røde Plads
Kaffepause

Ordstyrer: Daglig leder, Henrik H. Brandt,
IdrætsPlatformen Danmark

12.15-13.15 - Sal 4
Håndboldkultur som lokal dynamo.
Ny luft i bolden?

Storbyernes tabte tilflyttere

Udviklingskonsulent Lars Nødgaard Albæk,
Københavns Kommune

Ordstyrer og indleder: Chefanalytiker, ph.d.
Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut

Idræt som bølgebryder
for trivsel i studiemiljøerne

Kan nytænkning skabe nyt liv
i håndbolden?

Sekretariatschef Helle Greve Barslev,
KU Studenteridræt

Chefanalytiker, ph.d. Maja Pilgaard,
Idrættens Analyseinstitut

Korte indspark: Foreningsidrættens
rolle i studiemiljøerne. Fremtidens vækstpotentiale for idrætsorganisationerne?
Sekretariatsleder Martin Borch,
Idrætssamvirket Aarhus
Generalsekretær Mette Mandrup,
Dansk Firmaidræt

SPOR 3

09.00-10.15 - Virksomhedsbesøg
Bustransport til Solar Danmark A/S i Vejen
Vært: Solar Danmark A/S

10.15-10.30 - Den Røde Plads
Kaffepause

SPOR 2

09.00-10.15 - Sal 3
Idrættens økonomiske kredsløb.
Hvordan gør vi kagen større til
udvikling af idrætten?

Ordstyrer Bo Vestergård Madsen, Vestergård Kultur

Sporting Capital og trivselsøkonomi som
inspiration til en ny forståelse af idrætten?
Daglig leder, Henrik H. Brandt,
IdrætsPlatformen Danmark

10.30-12.00 - Sal 5
Lessons from the Netherlands and
Belgium: Innovation, Esport, and vibrant
cities, sports facilities, and organisations

Chairman: Manager Henrik H. Brandt,
IdrætsPlatformen Danmark (Sports Hub Denmark)

Learn more about: Rotterdam’s
strategic work with becoming the
Esports capital of Europe

The representatives of e.g., Rotterdam, Breda, Antwerpen, Heusden, Amsterdam University of Applied
Science, Sport Vitality Hub, small scale start ups and
big scale operators of sports and leisure facilities in
Belgium and the Netherlands are keen to meet up
with you.

Idrætsdeltagelsens værdikæder.
Hvor ligger guldet, og hvordan får
idrætsaktørerne fat i det?

Selvstændig konsulent, Lars Steen Pedersen,
LSP Resolve

10.15-10.30 - Den Røde Plads
Kaffepause

12.00-12.15 - Den Røde Plads
Kaffepause

10.30-12.00 - Sal 4
Svømmemiljøer som lokalt
samlingspunkt

12.15-13.15 - Sal 5
Idrætsimperiernes potentialer

Ordstyrer og indleder: Direktør Troels Rasmussen,
Idrættens Analyseinstitut

Ordstyrer og indleder: Senioranalytiker
Peter Forsberg, Idrættens Analyseinstitut

Kulør på den kommunale

Idrætsefterskoler og idrætshøjskoler
som lokale kraftcentre

Foreningen som driftsherre

Skolefabrik eller dannelsesinstitution
i pagt med tiden?

Assisterende halinspektør Heidi Taeger Mortensen,
Glostrup Idrætsanlæg

Administrerende direktør Camilla Jørgensen,
Lystrup Svømning
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13.15-15.30
Frokost- og kaffebuffet
for konferencedeltagere

Besøg brancheudstillingen på egen hånd eller aftal
møder med leverandører eller kolleger.
Besøg ’Speakers Corner’ med korte faglige input fra
udstillerne på Brancheudstillingen.

15.30-16.30 - Sal 3
Afslutningsdebatten. Faciliteter som
idrætsudbyder og katalysator i egen ret.
Fremtidens løsningsmodel eller trussel
mod foreningsliv og frivillighed?

Ordstyrer. Daglig leder Henrik H. Brandt,
IdrætsPlatformen Danmark (Sports Hub Denmark)
Generalsekretær Mette Mandrup, Dansk Firmaidræt
Formand Henrik Hvidesten,
IFFD samt borgmester i Ringsted Kommune
Direktør Jon Gerner, Lokale og Anlægsfonden
Formand Henrik Høy-Caspersen, HI
Futurist & rådgiver omkring sport og innovation
Bugge Holm Hansen,
Instituttet for Fremtidsforskning

ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER
IDRÆT SOM DYNAMO FOR TRIVSEL,
FÆLLESSKABER OG LOKAL UDVIKLING
– STORE WORKSHOPDAG
SPOR 1

09.30-15.30 - Sal 5
IdrætsPlatformens workshop for mikrovirksomheder, entreprenører og soloselvstændige i idrætssektoren:
Stærke sammen – hver for sig…
Soloselvstændige og mikrovirksomhederSelvstændig rådgiver Margrete Bak,
konsulentfirmaet Karlbak

Klyngesamarbejder og hubs.
Hvad skal til for at lykkes?

Udviklingskonsulent Lars Nødgaard Albæk,
Københavns Kommune, Idrætsudvikling

Firmaidrætten som hub og samarbejdspartner for idrættens soloselvstændige

Generalsekretær Mette Mandrup, Dansk Firmaidræt

PT Danmark. Erfaringerne med
opbygning af en brancheorganisation
for personlige trænere
Formand Anders Nedergaard, PT Danmark

Forstander Erling Joensen, Viborg Idrætshøjskole

Sportsleder og viceforstander
Michael Schmidt Sørensen, Oure Skolerne

#279

FÆLLES

SPOR 2

09.30-15.30 - Møde 3
Workshop med Idrættens Udviklings
center: Bliv et af fremtidens ’Kraftværker’
i idrætten

SE DET FULDE PROGRAM PÅ
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PADELHAL.DK: FLEKSIBILITET I HØJSÆDET

R.

Så det er den rigtige løsning der skal vælges til padel- eller tennisbaner
Fleksibilitet er i højsædet, når Padelhal.dk tilbyder padel- og tennisbaner. Firmaet har eneret til salg og installation af Italian Padel,
som i 2021-22 har anlagt 1.400 baner i Europa. Og holdet, der anlægger baner i Danmark, har erfaring fra flere end 500 baner.
- Vi har CE-mærket på vores konstruktion og den godkendt til
det skandinaviske klima, siger indehaveren Tommy Bay-Hansen.
Han føjer til, at firmaet er det eneste på det danske marked
med specialglas med en tykkelse på 13,52 mm: Det reducerer støj
og skulle det gå i stykker, så »fryser« det uden at knuses. Det giver
derfor ikke spillerne et chok ved braget, ligesom der ikke kommer
glasstumper på banen.
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Alle farver baner og alle former for lys kan leveres; lysmæssigt
arbejdes på specialopgaver sammen med Eco2Light.
Tommy Bay-Hansen pointerer vigtigheden af et godt samarbejde mellem hovedentreprenør og kunde, så det sikres, at den rigtige
løsning findes og tidsplanen holder.
- Padelhal.dk har ligeledes et stort udbud af kunstgræs til private
samt idrætsforeninger til mindre anlæg samt vi tilbyder RED PLUS
til tennisbaner og alle andre typer tennisbaner med jordarbejde,
oplyser Tommy Bay-Hansen.
Afleverer dit visitkort på standen tirsdag 27. september: Så deltager du i lodtrækningen kl. 15 om 6 x 1 padelbat.

Alle farver baner og alle former for lys kan leveres – det vigtigste er, at det passer til kundens behov. (Foto: Padelhal.dk).

TRESS SPORT OG LEG:
FØRSTE SAFE STANDS LEVERET

Sikkerheden er i top med Safe Stands på
FC Midtjyllands hjemmebane. (Foto: TRESS).

TRESS Sport og Leg har leveret de første
Safe Stands i Danmark til MCH Arena i
Herning: en løsning, der har været med
til at løfte FC Midtjyllands stadion til
internationalt niveau.
Sikkerheden er i top fordi hvert sæde
er indbygget i en robust metalramme,
der danner gelænder og beskyttende
barriere for tilskueren i rækken bagved.
Bølgebrydersystemet minimerer
risikoen for skub- og faldulykker og gør
stadionoplevelsen mere sikker for alle
typer af tilskuere.
Løsningen fremtidssikrer de gamle
ståtribuner uden negativ indvirkning
på tilskuertallet. Samtidig er løsningen
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R.
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enormt fleksibel, fordi arrangørerne
har fuld kontrol over hvilke sæder eller
sektioner, der kan benyttes ved forskellige typer events.
Bredeste sortiment
TRESS Sport og Leg har Danmarks
bredeste sortiment indenfor sports-,
idræts- og aktivitetsudstyr og mere
end 40 års erfaring som leverandør til
bl.a. landets idrætsanlæg, sportshaller,
idrætsforeninger og idrætsorganisationer.
Mød vores dygtige konsulenter og hør
bl.a. mere om de mange flotte tribuneløsninger, vi leverer både ude og inde.
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Stærkt felt af oplægsholdere
er klar til Vejen Konferencen
Forrygende mængde inspiration fra 60 skarpe oplægsholdere plus du får en masse nye kontakter
Tekst og foto Erling Madsen

D

u kommer i forrygende selskab:
Omkring 70 skarpe oplægsholdere
og paneldeltagere har bekræftet
deres deltagelse i årets mest ambitiøse branchetræf for aktørerne i den danske
idrætssektor, Idrættens Branchedage, i Vejen
Idrætscenter i dagene 26.-28. september.
I boksen her på siden kan du se nogle af
de mange navne – og programmet finpudses
mens dette blad er i trykken. Så tjek linket.

Inspiration og netværk
Konferencedelen er den kendte og etablerede Vejen Konferencen:
- Vi kan endnu engang byde aktørerne i
den brede danske idrætssektor velkommen
til en ambitiøs konference, der giver plads til
de væsentligste diskussioner i den danske
idrætssektor og forhåbentlig giver deltagerne
masser af inspiration, ideer og nye kontakter
med hjem, lyder det fra Henrik H. Brandt fra
IdrætsPlatformen Danmark.
De fire spor
Henrik H. Brandt har samen med Idrættens
Analyseinstitut sammensat programmet
- som du finder på side 38 - med det overordnede tema »Idræt som dynamo for trivsel,
fællesskab og lokal udvikling«.
Der er fire overordnede spor:
• Idræt og trivsel
• Idræt og fællesskaber
• Idræt og lokal udvikling
• Bæredygtig idræt.
Beriger hinanden
Vejen Konferencen og HI’s store og populære
messe IDRÆT · KULTUR · FRITID er gået sammen under overskriften Idrættens Branchedage – og dét er der masser af sund fornuft i:
- Programmet er sammensat, så de to
begivenheder beriger hinanden og giver
deltagerne rum til også at »jagte nyheder«
og indhente brancherelevant information på
egen hånd, siger Henrik H. Brandt.
Målgrupperne er fagpersonale fra landets
idrætsfaciliteter, beslutningstagere fra kommunale forvaltninger, idrætsorganisationer
og idrætsudbydere samt serviceudbydere,
start-ups og leverandører til idræts- og fritidsbranchen. Også fremtidens arbejdsstyrke fra
landets mange idrætsrelaterede uddannelser
bliver et fokuspunkt.
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Idrættens Branchedage laves i et partnerskab mellem HI, IdrætsPlatformen Danmark,
Vejen Idrætscenter og Idrættens Analyseinstitut.
Dem kan du få inspiration fra
• Udviklingskonsulent Lars Nødgaard Albæk,
Københavns Kommune, Idrætsudvikling
• Projektleder Stine Muldbak Andersen,
’Ung i bevægelse’, Gentofte Kommune
• Centerchef Johnny Wulf Andersen,
Hobro Idrætscenter
• Landsformand Charlotte Bach Thomasen,
DGI
• Selvstændig rådgiver Margrete Bak,
konsulentfirmaet Karlbak
• Sekretariatschef Helle Greve Barslev,
KU Studenteridræt
• Daglig leder Morten Burgdorf Bennetsen,
The StreetDome, Haderslev
• Formand Peder Bisgaard, Dansk Firmaidræt
• Sekretariatsleder Martin Borch,
Idrætssamvirket Aarhus
•D
 aglig leder Henrik H. Brandt,
IdrætsPlatformen Danmark
• Formand Henrik Høy-Caspersen, HI
• F ormand for forretningsudvalget Pauli
Christensen, Tune IF
• Senioranalytiker Peter Forsberg,
Idrættens Analyseinstitut
• Direktør Klaus Frejo, Idrættens
Udviklingscenter (IUCE)
• Direktør Jon Gerner, Lokale og
Anlægsfonden
• Næstformand Frans Hammer,
Danmarks Idrætsforbund
• F uturist & rådgiver omkring sport og
innovation Bugge Holm Hansen,
Instituttet for Fremtidsforskning
• Projektleder Rasmus Hansen,
Den Nationale Platform for Gadeidræt
• Fritidschef Stig Eiberg Hansen,
Gentofte Kommune
• Kommunikationschef Signe Grüner Hansen,
Vejen Idrætscenter
• Borgmester Frank Schmidt-Hansen,
Vejen Kommune
• Leder og grundlægger Christoffer Hansen,
PLAY
• Fagkonsulent Peter Balle Hermansen,
A-Sport
• Grundlægger og underviser Rikke Hjorth,
Aqua Academy
• Formand Henrik Hvidesten, IFFD samt
borgmester i Ringsted Kommune

• Professor Bjarne Ibsen, Center for forskning
i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU
• Centerleder Evald Bundgård-Iversen,
Center for forskning i idræts, Sundhed
og Civilsamfund
•A
 dm. direktør Simon Jakobsen, TRESS A/S
Sekretariatschef Kristoffer Jørgensen,
Dansk Padel Forbund
• Formand Thomas Rask Jensen,
Vejen Idrætscenter
•S
 algsdirektør, Klima og Energi,
Dennis Jeppesen, Solar A/S
• Forstander Erling Joensen,
Viborg Idrætshøjskole
• F ritids- og landdistriktschef Erik Kristensen,
Aalborg Kommune
• Grundlægger Jakob Lau Larsen,
WannaSport
• Partner Jan Larsen, Racket Club
• CEO Jakob Lose, Webitall ApS
• Udviklingskonsulent Søren Lukassen,
Dansk Squash
• Generalsekretær Mette Mandrup,
Dansk Firmaidræt
• Assisterende halinspektør Heidi Taeger
Mortensen, Glostrup Idrætsanlæg
• Projektchef Laura Kristine Bjerre Munch,
Realdania
• Formand Hans Natorp,
Danmarks Idrætsforbund
• Formand Anders Nedergaard, PT Danmark
• Selvstændig konsulent Lars Steen Pedersen,
LSP Resolve
• Chefanalytiker, ph.d. Maja Pilgaard,
Idrættens Analyseinstitut
• Analytiker Steffen Rask,
Idrættens Analyseinstitut
• Direktør Troels Rasmussen,
Idrættens Analyseinstitut
• Direktør Jakob Sander, Vejen Idrætscenter
• Sekretariatschef Mikkel von Seelen,
Udvikling Hærvejen
• Lektor og centerleder Thomas Skovgaard,
Active Living, Syddansk Universitet
• Sportsleder og viceforstander
Michael Schmidt Sørensen, Oure Skolerne
• Bevægelseskonsulent og daglig leder
Maja Thormar, letleg.dk
• Senioranalytiker Malene Thøgersen,
Videncenter for Folkeoplysning.
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VESTERGAARD: MASSER AF NYHEDER FRA NUMATIC

R.

Bl.a. flere batteridrevne produkter, som bruger samme batteritype
Vestergaard Nustrup udvider paletten med forhandling af Numatic,
der er en af verdens førende leverandører af rengøringsudstyr, som
er effektivt, holdbart og smart.
Én af de smarte detaljer er, at det er samme type batteri, som
bruges til alle enheder.
- På Brancheudstillingen viser vi bl.a. den kompakte gulvvasker
NUC244 NX, som er batteridrevet, så du slipper for ledning, fortæller ejeren Carsten Vestergaard.
En batteridrevet støvsuger, NBV190NX er også med, og så fortæller Carsten Vestergaard, at der er et par produkter mere med, som
er på vej til Danmark, hvor de for første gang vises frem i Vejen.
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Carsten Vestergaard
er landeansvarlig for
Numatic, og viser nogle
af nyhederne frem på
Brancheudstillingen:
Gulvvaskeren og støvsugeren, som begge er
batteridrevne og bruger
samme batteri. (Foto:
Vestergaard Nustrup).

Flere end 50 års erfaring
Vestergaard Nustrup har siden 1959 leveret rengøringsudstyr og
-tilbehør til bl.a. danske idrætshaller; eksempelvis også Vejen
Idrætscenter.
Bl.a. rummer firmaets webshop flere end 4.000 produkter.
Kvalitet og rådgivning er de to vigtige omdrejningspunkter
kombineret med gode priser. Og apropos priser, så lover Carsten
Vestergaard at der vil være messetilbud.
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AQUACADEMY: FREMTIDENS TENDENSER

Instruktørerne sørger for optimal træning som bringer glæde, overskud og velvære
- Fremtidens samspil mellem svømmefaciliteter og instruktører
er vigtig i forhold til at svømmefaciliteter og lokale foreninger
udvider deres rækkevidde og aktiviteter gennem nye tilbud om
træning i vand.
Sådan lyder det fra grundlægger og underviser Rikke Hjorth
fra AquAcademy, som siden 2012 har uddannet instruktører til
nyskabende træning i vand, ligesom firmaet arrangerer inspirationskurser i ind- og udland.
- Vores mission er at give mennesker optimal træning som
bringer glæde, veltilfredshed, veltilpashed og masser af overskud, bedre kondition, større udholdenhed og styrke, siger
Rikke Hjorth.
Det nye hit i inspirations-sortimentet er Paddle Flow Fit, hvor

R.
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fokus er core- og pulstræning. Det er udviklet af AquAcademy
og bringer outdoor-paddle indoor.
Inspiration i vand og ord
På standen kan du få en snak om dine muligheder.
Og Aqua Academy giver inspiration til træning i vand med
forskellige redskaber på et Special Event, designet til dagen, i
svømmehallen kl. 14:30 – 15:30.
AquAcademy deltager med et oplæg på idrætskonferencen:
»Svømmemiljøer som lokalt samlingspunkt« kl. 10:45-12:00.
- Vi er kendt for at sprede god energi og inspiration, så kom
og få en snak med os på vores stand og hør hvad vi kan gøre for
jer! lyder det fra Rikke Hjorth
Til dem som fristes af eventen til at vide mere,
holder AquAcademy et inspirationskursus
lørdag 15. oktober kl. 9-16.
Vil du være instruktør, så
kan du blive uddannet
på ugekursus 7. – 11. november
og weekendkursus i to moduler
13.- 15. og 27. – 29. januar i
Glostrup Idrætsanlæg,.

Aqua Fitness er én af de mange muligheder
AquAcademy tilbyder, hvor omdrejningspunktet er glæde og optimal træning.
(Foto: AquAcademy).
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TEMA: IDRÆTTENS BRANCHEDAGE

RUBCOM: INNOVATIVE, MOBILE SPORTSGULVE

STA
N

DN

R.

Giver helt nye muligheder for fremstød og pop-up baner
- Det er kun fantasien, der sætter grænser, når det gælder mobile
sportsgulve! fortæller Michael Christensen, som ejer Rubcom.
De mobile sportsgulve bruges typisk til padel, tennis og basket
– og de kan bruges inde og ude. Og mobiliteten giver nye muligheder:
- I Sverige leverer vi gulve til et firma, som om sommeren har
indrettet mobile padelbaner i parkeringshuse. Der kan også indrettes padel- eller basketbaner på Torvet for at lave et fremstød, og
vi har kunder, som eksempelvis kun har et areal til rådighed i to år,
og så vælger en mobil bane, der kan flyttes et andet sted hen, siger
Michael Christensen.

49

·H

3/H

4

To nyheder får debut på messen
På messen har han to nyheder med: de amerikanske VersaCourt
Tile, som bl.a. har et unikt låsesystem, som giver en sømløs overflade og dermed ensartet boldreturnering.
Rubcom møder også med en anden nyhed, som også vises for
første gang – og det er et produkt, der skyldes ønsker fra kunder:
- Vi har udviklet en mobil løbebane, som kan købes i moduler på
1,20 meter x 10 meter: Så kan man bruge et lokale til træning – og
bagefter rulle løbebanen op på en rulle, siger Michael Christensen.

VersaCourt Tile er et amerikansk produkt, som Rubcom har forhandlingen af i Skandinavien. (Foto: Rubcom).

SAMHANDEL: GENVEJ TIL FORNUFTIGE PRISER

Sørger for indkøbsaftaler, så medlemmerne kan få glæde af storindkøb
- Vi vil meget gerne udvide samarbejdet
med idrætsfaciliteter, fortæller markedschef
Sten Bang, Samhandel.
Indkøbsforeningen Samhandel med 370
medlemmer og en indkøbsvolumen på 800
millioner kroner har i forvejen aftaler med
flere anlæg, men ser store fordele for begge
parter:
- Vi laver indkøbsaftaler for vore medlemmer som en genvej til fornuftige priser, siger
Sten Bang.
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Startede med hoteller
Det er første gang Samhandel er med på
Brancheudstillingen, og foreningen blev
startet for at hjælpe hoteller til bedre indkøbspriser via fælles storkøbsaftaler.
Medlemmerne arbejder typisk inden
for overnatning og bespisning og vil typisk
aftale at købe de mest anvendte produkter
via Samhandel.
Medlemmerne har således også mulighed for at supplere med indkøb hos andre
leverandører.
Så der er fleksibilitet i medlemsskabet.

STA
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DGI Huset Vejle er én af Samhandels
kunder. (Foto DGI Huset Vejle).

TEMA

ID RÆTS MØ D ET
Idrætsmødet i Aalborg:
»Den nye virkelighed« udvikling mod meningsøkonomi: Det var en
del af indlægget fra
Jakob Sander,
Vejen Idrætscenter.
(Foto: Heidi Taeger
Mortensen).

Idrætsmødet i Aalborg:
Faciliteterne synlige
HI med til at sætte en finger på programmet, da 800 mødtes til konferencen

Af Henrik Høy-Caspersen
Formand for HI

H

I har været med ved Idrætsmøde
i Aalborg de tre gange, arrangementet indtil videre har været
afviklet.
De seneste to år har vi haft egne konference-spor og -oplæg, og vi er medlem af
det Advisory Board, der giver input til Aalborg
Kommune, der står bag arrangementet.
Kæmpearrangement på tre ben
Idrætsmødet er et kæmpearrangement, der i
hovedsagen består af tre ben:
En Idrætsmødedel, der foregår omkring
havnefronten i Aalborg og som kan betegnes
som Idrættens Folkemøde. Her er debatter,
foredrag, opvisninger, optrædener og alskens
udfoldelser indenfor idrætten.
Dernæst er der DM-ugen, som er en uge i
forbindelse med Idrætsmødet, hvor der afvikles danmarksmesterskaber i en lang række
idrætsgrene, typisk mindre idrætsgrene.
Sidst men ikke mindst er der konferencen,
som er den vi i HI er en del af.
Idrætsfaciliteter har eget spor
Konferencen løber over to dage, og er delt op

i en lang række tematiserede spor, hvor vi i HI
har været en del af facilitetssporet. Af andre
spor kan nævnes »Idrættens Innovatører«,
»Idrættens Forvaltning«, »E-sport« og en
række øvrige temaer, i alt 12 spor.
I år var ca. 800 tilmeldt konferencen, og
den typiske deltager kan være en kommunal
embedsmand fra en fritidsforvaltning, en
idrætskonsulent, en konsulent fra et hovedeller specialforbund eller andre med interesse for idræt over en bred kam.
Fire oplæg om idrætsfaciliteter
I facilitetssporet havde vi i HI i år fire oplæg
med følgende overskrifter:
• Hvordan får vi idrætsfaciliteterne bedre i spil
i bestræbelserne på at højne folkesundheden?
• Idrætsfaciliteten som omdrejningspunkt i
byudviklingen.
• Klima og bæredygtighed - oplæg og
plenumdebat.
• Hvordan sikrer vi at svømmebadenes og
idrætsfaciliteternes medarbejdere er klædt
på til opgaven?
God arena for faciliteterne
Vi havde allieret os med skarpe oplægsholdere, og oplevede først og fremmest god tilslut-

ning til samtlige oplæg.
Særligt oplægget med fokus på folkesundheden var godt besøgt, og en del tilhørere
måtte stå op.
Overordnet er det begrænset, hvor mange
facilitetsfolk, vi ser på konferencen, og man
kan stille sig selv spørgsmålet, om vi dermed
har en mission på Idrætsmødet?
Her er svaret ja. Dels er det vores holdning,
at faciliteterne skal fylde langt mere i det
idrætspolitiske landskab, og Idrætsmødet er
her en god arena, at tale den sag fra.
Dernæst kan vi kun opfordre flere facilitetsfolk til at deltage i konferencen. På en lang
række af sporene er der oplæg, som leverer
faglige input og inspiration til arbejdet med
udvikling i faciliteterne.
Vi ser forskellige ændringer i idrætsbilledet
i dag, og her har corona givet kickstartet en
udvikling, som på nogen fronter kalder på en
ny måde at se facilitetsbranchen på.
Vi er i HI ikke i tvivl om at idrætsfaciliteterne
fremadrettet i højere grad skal se sig selv som
de facilitatorer, der initierer og gennemfører
aktiviteter i anlægget.
Her er Idrætsmødet et godt sted at indhente inspiration og netværk.
n
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Professionelle
Sportsgulve

OSCON

udstiller på messen

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

Idræt – Kultur – Fritid
d. 27. sept. 2022
stand nr. 39

Vælg mellem belægninger i træ, lamel, PU,
sportsvinyl og linoleum. I alt mere end 30
egen-udviklede konstruktioner, inkl. FlexiPro undergulv. Alle gulve er testet og godkendt iht. EN 14904; normen for sportsgulve.
Komplette leverancer i højeste kvalitet til
danske og udenlandske projekter; med løsninger i alt fra motionsgymnastik til basketball og håndbold på professionelt plan.
Få kompetent rådgivning og skarp styring i
hele byggesagsforløbet.
Rengørings- & vedligeholdelsesprogram.

Sydbank Arena Kolding – Hevea parket + FlexiPRO 12

OSCON ApS

Kultur- og bevægelsespark Høng – PU 5+2 + FlexiPRO 21

Walgerholm 7, 3500 Værløse - info@oscon.eu - www.oscon-sportsgulve.dk - Telefon: 4432 8450

NYHED: Fredericia stadion – Box Seat 901, 990
+ special designede spiller- og trænerstole

Henrik Hjorth
3058 1605

Ole Slott
2080 8450

Ernst Pedersen
2564 8450

KLAGESAGER

Klagesag viser behov
for nytænkning af idrætsanlæg
En kunstgræsbane må ikke være for de få i en offentlig park
– og så er der to klagesager over cykelbaner
Af Erling Madsen

T

re nye idrætsanlæg har mødt naboklager, hvor én fik medhold og
to fik nej – og det kan meget vel
betyde, at der skal nytænkning til,
så idrætsanlæg ikke »bare« er for idrætsudøvere, ligesom der skal kalkuleres med
klager.
Den første, og principielle afgørelse,
handler om fodboldklubben Nørrebro United, som ville anlægge en kunstgræsbane i
den fredede Nørrebroparken i København;
ikke mindst for at kunne flytte spillere fra
ventelisten til boldbanen.
Dét protesterede Danmarks Naturfredningsforening over, og fik ret i Miljø- og Fødevareklagenævnet, som i august fremførte, at en kunstgræsbane i Nørrebroparken
ville betyde, at arealet kun var forbeholdt
en lille gruppe fodboldspillere på bekostning af Nørrebroparkens øvrige brugere.
Dommen virker modsat hensigten
I et debatindlæg on-line magasinet Idrætsmonitor afviser Flemming Jensen, der er
formand for DBU København, den udlægning:
»I DBU København mener vi ikke, at
kunstgræsbaner og foreningslivet er forbeholdt en begrænset gruppe. Vi ser gerne,
at kunstgræsarealer i offentlige parker
indrettes på en måde, så de kan bruges af
alle beboere i lokalområdet og indbyde til
forskellige typer af sociale arrangementer
og fællesskaber. En kunstgræsbane skal
også kunne bruges til loppemarked, dans
eller yoga.«
Hiv trådhegnet ned!
Flemming Jensen fremfører også, at kunstgræsbaner i offentlige parker i København
er omgivet af trådhegn – og det synes han
er skidt:
»Vi kunne fx bygge trætribuner med grøn
beplantning som ramme om banen, så
folk kunne dyrke fællesskaber i behagelige
omgivelser. Tænk engang, hvis København
gik forrest og indrettede kunstgræsarealer

på en måde, så de indbød til mange forskellige aktiviteter og var omgivet af grønne
slyngplanter, blomsterkasser og træer,
som både gjorde noget for biodiversiteten,
borgernes sundhed og de stærke foreningsfællesskaber.«
Flemming Jensen henviser til undersøgelser, som viser, at børn ikke bevæger
sig langt for at dyrke idræt og nærheden
vil også betyde noget for børn fra ressourcesvage familie:
»Netop derfor er Miljø- og Fødevareklagenævnets dom i den aktuelle sag i Nørrebroparken kritisk og forkert. Den ekskluderer børn og unge fra et lokalt foreningsliv,
som kan bidrage til øget trivsel, mere livskvalitet og give børnene en mulighed for at
lære om tillid, respekt og tolerance over for
andre.«, mener han.
MTB-bane stoppet
Idrætsmonitor fortæller også at Thy MTB
Park er blevet stoppet af naboklager.
MTB-parken i Vang 15 kilometer fra Thisted
var ellers tæt på at få finansieringen på
plads: 2,150 millioner kroner af de nødvendige 2,5 millioner kroner var i hus: A.P.
Møller Fonden giver en million kroner og
også Dansk Firmaidræt og Thisted Kommune støtter.
Steen Munk Nielsen, bestyrelsesmedlem
i Thy Fritid og Firmaidræt, siger til Idrætsmonitor:
- Det er lidt af en mavepuster, men lige
nu er der ikke andet at gøre end afvente
behandlingen af klagen.
Må fortsat flyvehoppe
Til gengæld kan Idrætsmonitor fortælle, at
Foreningen Holmen Dirt i København får
lov at beholde dirt-cykelbanen på Arsenaløen ved Christianshavns Vold.
Sidste år var meldingen at banen var
ulovlig på grund af fredningszone og naturbeskyttelse.
Men nu har Miljø- og Fødevareklagenævnet underkendt Københavns Kommunes
afgørelse, så den 20 år gamle bane med
flyvehop til BMX-cykler får lov at blive. n

Flemming Jensen, formand for DBU
København, opfordrer til nytænkning:
»Tænk engang, hvis København gik forrest og indrettede kunstgræsarealer på
en måde, så de indbød til mange forskellige aktiviteter og var omgivet af grønne
slyngplanter, blomsterkasser og træer,
som både gjorde noget for biodiversiteten, borgernes sundhed og de stærke
foreningsfællesskaber.«
(Foto: DBU København).
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Udstillingsvindue for nye idrætter
DGI’s landsstævne præsenterede en lang række ny og nyere idrætter
– og de traditionelle idrætsgrene er trængt i baggrunden. Hér kan idrætsanlæg hente inspiration
Af Erling Madsen

L

andets idrætsanlæg kan lære meget
af DGI’s Landsstævne 2022 i juni i
Svendborg:
De traditionelle idrætter var i høj
grad suppleret med nye idrætter, så det
blev et udstillingsvindue fyldt med muligheder – og med halvdelen af de 20.743
deltagere under 23 var det også en mulighed for at se, hvad der fanger de unge.
Kigger vi på deltagerne fordelt på idræt-

ter, så tegnede gymnastik sig for lidt over
en tredjedel (tælles efterskoleeleverne
med, så er det halvdelen). Se boksen med
fordeling på idrætsgrene, da den i høj grad
siger noget om bevægelse væk fra de traditionelle idrætter – og dermed hvad det er,
idrætsanlæggene måske skal interessere
sig for:
- Vi ved, at idrætsforeningerne mangler
frivillige – og mange idrætsanlæg har ledige
plads indendørs og masser af plads udendørs. Så det er oplagt, at anlæggene ser på

muligheden for at tage nye aktiviteter ind;
eksempelvis i samarbejde med DGI, siger
HI’s formand Henrik Høy-Caspersen.
Her er nogle af de nye muligheder
Nogle af de nye og nyere idrætter var med
på listen over de 30 deltagende idrætter,
mens andre blev demonstreret med mulighed for at deltagerne kunne teste dem.
Her nævner vi nogle af dem:
Spikeball (kaldes også roundnet) spilles
to-mod-to, hvor bolden spilles med hån-

1) Spikeball spilles to-mod-to, hvor bolden spilles via en trampolin. (Foto: Erling Madsen). 2) Pickleball er en blanding af tennis,
badminton og bordtennis. (Foto: Jens Astrup/DGI). 3) Combat Archery er høvdingebold med bue og pil i stedet for en bold. Flere
skytteforeninger har det på programmet. (Foto: Bo Nymann/DGI). 4) Jabii er en digital pudekamp i en boksering, hvor det gælder
om at ramme modstanderen og få point. (Foto: Erling Madsen). 5) Silent Fit Dance – lyden kommer i hovedtelefonen, og du danser
med dig selv sammen med andre. (Foto: Lars Holm/DGI).
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den via en rund »trampolin«. Spillet træner
reaktion, hurtighed og boldkontrol og kan
spilles på sand, grus, græs eller indendørs.
Teknik, taktik og reaktionsevne er i spil.
Bowls minder om en kombination af petanque og curling: de asymmetriske kugler,
bowls, skal rulles nærmest en hvid eller gul
kugle, kaldet JACK. Beregnet på små haller,
forsamlingshuse etc.
Teqball, som spilles på et bord, som ligner et buet bordtennisbord. Man kan spille
en-mod-en eller double, og der findes
regler, men deltagerne kan også opfinde
deres egne.
Jabii som DGI kalder »en digital pudekamp« i en ring og beskriver det således:
»En af esportens nyeste skud på stammen
er Jabii. Det er en kombination af gaming
og boksning, hvor to deltagere skal ramme
hinanden med en forlænget arm. Spillet
styres via en app, som blandt andet tæller
point. Der er altså her tale om en boksekamp, der mikser den digitale verden med
fysisk aktivitet.«
Pickleball er en blanding af tennis, badminton og bordtennis. DGI siger, at det er
én af de hurtigst voksende idrætter i verden.
Det spilles primært som double med en
padel på en badmintonbane med en hård
plastikbold og nettet har samme højde som
i tennis. Og som i padel kan man være med
fra første forsøg og det langsomme tempo
er mindre belastende for kroppen.
SUP Yoga er yoga udført på et
stand-up-paddlebræt, hvor dét, at brættet
bevæger sig i vandet gør, at det kræver koordinering af bevægelser og balance.
EVOTAG kombinerer e-sport med fysisk
aktivitet: kendte spil som CS:GO og Fortnite
gøres til virkelighed med simpelt udstyr.

Plastikpistoler forbindes til en app på
telefonen, så du kan navigere rundt på den
udendørs bane: Du kan finde våben og udstyr og hele tiden se, hvor dine holdkammerater er. Og så gælder det ellers om at jagte
modstanderne og skyde dem med infrarøde
stråler. Der er ingen begrænsning på antallet
af spillere.
Krolf er en blanding af kroket og golf.
Reglerne er næsten som i golf og fra kroket
er hentet en kraftig kø og en stor kugle.
Spilles på græs og som i kroket bestemmer
deltagerne selv banens størrelse. Et socialt
spil, hvor alle straks kan være med.
Combat Archery er høvdingebold med
bue og pil i stedet for en bold. Flere skytteforeninger har det på programmet. På en
bane med forhindringer gælder det om at
ramme modstanderen med skumpile – og
griber en modstander pilen, dør afsenderen.
Det kræver strategi, holdarbejde og kommunikation at vinde det tempofyldte spil, der
ofte har fire-otte på hvert hold.
AirBadminton handler om at flytte banen
fra hallen til gaden og spilles med almindelige ketsjere og de specielle Air Shuttle
II-bolde, som påvirkes mindre af vinden.
Boldene gør det muligt at spille på hårde
overflader som gader, græs eller sand – og
der kan lægges en bane ud. Det internationale badmintonforbund lancerede spillet i
2019 og håbet er, at ved at stille baner op på
offentlige steder, så skabes interesse for at
spille i en klub.
Silent Fit Dance beskrev DGI således til
Landsstævnet. »Dans dig glad med Silent
Fit. Kom og oplev når Silent Fits fede koncept med fantastisk lyd i hovedtelefonerne
og Nanna Klærke Lindbergs smittende
humør spreder glæde og lækre moves.« n

Deltagere fordelt
på idrætter
Gymnastik tegnede sig for 1/3 af
de 15.043 deltagere (uden efter
skolerne).
Beachvolley
1.076
Fitness
804
Fodbold
655
Svømning
502
Løb og gang
475
Petanque
347
Ollerup-dagene for seniorer
235
Biatlon
224
Floorball
217
Græshåndbold
215
Mountainbike
215
Beachhåndbold
201
Badminton
200
Kajak 		
181
Dans og musik
173
Skydning
170
Landevejscykling
166
Golf 		
151
Kampidræt
148
Stand-Up Paddle
146
Padel 		
138
Five-a-side håndbold
135
Tennis 		
118
Hold Hjernen Frisk
111
Krolf		
69
Bordtennis
67
Kroket 33
Basketball
32
Bowls 		
11

LANDSSTÆVNETS HISTORIE GENNEM 160 ÅR
Landsstævnerne har i 160 år været en
demonstration af først skydning – senere den folkelige idræt.
Landsstævne 2022 i Svendborg 30.
juni-3. juli havde 20.743 deltagere, hvor
af 5.700 kom fra efterskoler, som i øvrigt
gav en samlet opvisning!
Landsstævnet begyndte som en skyttefest – med eftertryk på fest: De Danske
Skytteforeninger blev dannet i 1861, og
24. oktober 1862 mødte 103 skytter op
til 1. Almindelige danske Præmieskydning. Det foregik på Halmtorvet i København, nogenlunde hvor DGI-Byen i dag
ligger. Stævnet varede seks timer – og
blev overgået i timer af den efterfølgende middag med indenrigsminister Orla

Lehmann i spidsen.
Næste stævne i 1869 i Horsens var der
legemsøvelser for skytter på programmet og i 1881 i Nyborg med 4.125 deltagere var en flok mandlige gymnaster
inviteret med.
Men næste stævne, 1908 i Silkeborg,
havde også kvindelige gymnaster med
– og så var der pause til 1935 i Ollerup
med 13.000 deltagere – ikke mindst så
mange fordi fodbold, håndbold, atletik
og svømning kom med. Disse idrætter
var blevet en del af arrangøren, De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeningers program i 1930.
Senere gik DDSG&I og De Danske
Gymnastik- og Ungdomsforeninger,

DGU, sammen om Landsstævnerne.
Og da de to i 1994 blev slået sammen
til DGI med skytterne som en selvstændig, associeret organisation med det
gamle navn De Danske Skytteforeninger,
DDS, fortsætte stævnerne med DGI og
DDS som arrangør.
DDS blev i 2013 en del af DGI som DGI
Skydning, og siden har DGI alene stået
for stævnet, som holdes hvert fjerde år:
Stævnet i år blev forsinket et år på grund
af corona.
Største stævner er Silkeborg i 1998
med 45.000 deltagere og Svendborg i
1994 med 41.750 deltagere.
Næste Landsstævne bliver nummer
29 og foregår i Vejle i 2025.
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KILDESORTERING
• Fremtidsikret løsning
via modultilføjelser

• Frontåbning
for nem tømning

• Stærk poseholder
der sikrer poser
ikke skrider ned

• Rene linjer i design
• Mange modeller

LUGTFRIE URINALER
Vi ses på
messen

med tilfredshedsgaranti
• Intet vandforbrug
• 100% lugtfrit
• Forbedret hygiejne

• Nem vedligeholdelse
• Stødsikker porcelæn
• Bæredygtig

HÅNDTØRRER
fra Dyson og Dandryer
Møllegade 23 · 6310 Broager · 74 44 11 81
info@waterless.dk · www.waterless.dk

PENS ION

Motion er et element i den helhedsorienterede tilgang i PFA EarlyCare og kan også være en del af genoptræningen efter operation.
(Arkivfoto: Erling Madsen).

Pension handler også om sundhed
HI’s pensionsordning hos PFA omfatter også PFA EarlyCare
og mulighed for sundhedsordning for hele familien

Af PFA

P

FA er først og fremmest et pensionsselskab, der arbejder for at få
din pension til at vokse. Men oven
på det solide rodnet forgrener der
sig en lang række muligheder og fordele.
- HI’s pensionsordning i PFA er skruet
sammen af flere dele. Der er en del, der
handler om din fremtid, og det er din pensionsopsparing, som du blandt andet skal
leve af, når du siger farvel til jobbet. Derudover har du en forsikringspakke, der kan
give dig en god tryghed i hverdagen, fortæller kundechef i PFA Jens Nordentoft .
Forebyggelse fremfor behandling
Tiden læger alle sår, siger man jo. Men det
er altså ikke altid en god idé at vente på, at
hovedet eller kroppen helbreder sig selv,
hvis man fx er blevet stresset eller oplever
et tab af energi og fysisk overskud.
Jo længere tid der går uden hjælp og
behandling, des sværere kan det være at

komme tilbage på højkant.
Og så kan en enkelt sygedag hurtigt
bliver til flere, og i værste fald kan det ende
med længere tids sygemelding.
Kender du PFA EarlyCare?
En sygemelding skyldes sjældent en enkelt fysisk eller psykisk årsag, og derfor
er PFA EarlyCare, som er en del af PFA
Erhvervsevne, baseret på en helhedsorienteret tilgang, som kommer rundt om både
kost, søvnvaner, motion, trivsel og om de
forskellige livsomstændigheder, som kan
spille ind, når man bliver sygemeldt.
Af samme grund behøver det fx ikke
altid at være en læge eller psykolog, der er
svaret. For måske vil du have større gavn
af andre og mere utraditionelle behandlinger.
Det vil som altid afhænge af en sundhedsfaglig vurdering, og det kan også
være, at der i første omgang blot er brug
for en god og ærlig samtale med sparring
og gode råd.

Tilbud til hele familien
Som medlem af HI har du mulighed for at få
en sundhedsordning - PFA Helbredssikring ikke kun til dig, men til hele din familie.
PFA Helbredssikring giver dig mulighed
for at komme hurtigt til undersøgelse og få
behandling på privathospitaler, klinikker og
hos speciallæger – lige fra kiropraktor og
psykolog til operation og genoptræning.
Som medlem af HI har du mulighed for at
benytte det frivillige medlemstilbud og købe
en PFA Helbredssikring, der også dækker
dine børn under 24 år – også selvom du ikke
har din pensionsordning i PFA.
Din ægtefælle eller samlever kan også
købe en Helbredssikring, så din partner har
mulighed for at få den samme hurtige behandling som dig.
Du kan læse mere på vores pensionssite
her eller besøge PFA’s stand på brancheudstillingen IDRÆT · KULTUR · FRITID
tirsdag-onsdag 27.-28. september i Vejen
Idrætscenter.
n
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Skræddersyede udviklings- og uddannelsesforløb
tilpasset jeres kommune eller idrætsfacilitet.
• Målrettede samlede udviklings- og uddannelsesforløb for alle faciliteter i
kommunen
• Samlede kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ledere på store
idrætsanlæg
• Kurser og workshops for bestyrelser
• Medarbejderkurser i kommunikation og konflikthåndtering
• Kurser i organisering og effektive arbejdsrutiner
• Lederuddannelse målrettet ledere og mellemledere
• Uddannelse i event- og projektledelse
• Uddannelse i strategisk udvikling af fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter
Vi er udbyder af den officielle Centerlederuddannelse – Danmarks eneste
kompetencegivende og brancheanerkendte uddannelse målrettet branchen
Læs mere på www.iuce.dk
Eller kontakt Klaus Frejo på klaus@iuce.dk 42901387
Besøg os på stand 127 for en dialog om uddannelsesmulighederne for
dig og dine medarbejdere.

LANDET
RUNDT

LA ND ET RUNDT

RØDOVRE/BRØNDBY:
LUKKER EFTER RENOVERING
Friluftsbadet Vestbadet på grænsen mellem kommunerne Rødovre og Brøndby åbnede i 2020 efter en
større renovering plaget af forsinkelser og konflikter
– men denne sommer har det været lukket, fortæller
TV 2/Lorry.
Formanden for Vestbadet, politikeren Lene Due,
siger i en pressemeddelelse, at der ventes på syn- og
skøn af »de udfordringer, som spænder ben for« at
bassinerne kan åbne.
Hun kan derfor ikke sige noget om de økonomiske
konsekvenser.
Friluftsbadet fra 1958 blev renoveret for 51 millioner kroner over to år efter et års forsinkelse. De to
kommuner og entreprenøren var uenige om, hvem
der var skyld i forsinkelsen.
Renoveringen førte badet tilbage til udseendet i
1958 og omfattede bl.a. betonarbejde, opretning af
bassinkanter, nye fliser og nyt vandbehandlingsanlæg.
Og i en pressemeddelelse skriver de to kommuner:
»Efter arbejdet blev afsluttet, viste det sig, at der
var brug for at bruge mere tid på noget af arbejdet.
Det betyder desværre, at friluftsbadets udendørs
bassiner ikke kan åbne i sommersæsonen som planlagt.«
For at glæde børn op til 15 år i skoleferien, så havde de gratis adgang til svømmehallen i sommer. n

Vestbadet ligger på kommunegrænsen mellem
Rødovre og Brøndby og ejes af begge kommuner.
Bag svømmehallen ligger friluftsbadet, som nu igen
er lukket. (Foto: Erling Madsen).

HILLERØD: 28 MILLIONER KRONER
TIL STREET-LABS
Gadeidræt og ungdomskultur får et nyt omdrejningspunkt i Hillerød: Street-Labs er et nyt byggeri
på 1.800 m2 på arealet ved Royal Stage.
Hillerød Kommune og fire fonde skyder 28 millioner kroner i det, fortæller Hillerødposten.
Skaterramper, scene, trampoliner, bordtennis,
klatrevæg, stillerum og café er nogle af de ting, der
arbejdes med.
Direktør Carsten Larsen fra Royal Stage glæder
sig: - Vi har både idræt og kultur, men nu får vi også
det uorganiserede med, siger han til avisen.
n
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Vil du vide mere, så kom
og få en snak med os på
IDRÆT - KULTUR - FRITID
i Vejen d. 27. september

25 ÅRS GARANTI
PÅ SPORTSGULVE
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.

JUNCKERS.DK

LEGIONELLA

Legionella: Forsinkelse
Lovforslaget, der formentlig berører idrætsanlæg, kommer til høring i løbet af efteråret
Af Erling Madsen

D

er er opstået forsinkelse med lovforslaget for at forebygge legionella.
Så status efter et interessentmøde 1.
juli er, at der endnu er flere uafklarede spørgsmål.
Og det er spørgsmål, som i høj grad angår
idrætsfaciliteter, idet disse ting mangler
afklaring:
• Hvilke anlæg er omfattet af de nye regler?
• Hvem skal tage prøver?
• Hvor tit skal prøver tages?
• Hvordan skal risikovurderingen foretages?
Koster anlæggene penge
Det hele udspringer af et EU-direktiv inspireret af FN’s Verdensmål nummer 6 om rent
vand og sanitet.
EU fokuserer på at forebygge legionella;
både i form af løbende kontrol af vandet
i anlæggene og i form af så vidt muligt at

erstatte eksempelvis bly ved renoveringer og
nybyggeri. Ydermere skal ejerne af private og
offentlige ejendomme lave en risikovurdering af anlægget.
Så det vil helt sikkert betyde udgifter for
anlæg, der omfattes.
Danmark går mod EU’s helhed
En arbejdsgruppe har tidligere lagt op til,
at alle bygninger med brusere og offentlig
adgang bør omfattes af den nye lov; dvs. bl.a.
idrætsanlæg, wellness-anlæg og svømmehaller.
Når det endnu ikke er afklaret fra hvilke
anlæg, der skal jævnligt skal tages prøver
fra, så skyldes det at de danske traditioner er
stødt sammen med EU’s intentioner:
EU ser på vand som en helhed – uanset
om det er koldt eller varmt. EU taler derfor
om »brugsvand«, som både er koldt og varmt
vand til brug til bad, rengøring, madlavning
og drikke.

I Danmark har vi, modsat de fleste EU-lande, rent drikkevand fra grundvandet. Og
risikoen for legionella er derfor størst i varmt
vand.
Varmt vand har hidtil hørt under Boligministeriet – og derfor lægges nu op til, at
Indenrigs- og Boligministeriet skal have ansvaret for risikovurdering af det varme vand,
mens Miljøministeriet står for det kolde vand.
Denne todeling går imod EU’s helhedssyn
– og vil også kræve et tæt parløb mellem de
to ministerier for ikke at skabe kaos og besvær ude i virkeligheden, da de anlæg, som
reglerne handler om, jo både har varmt og
koldt vand.
Tidsplanen
Ultimo september: Flere detaljer ventes
afklaret på møde mellem de involverede
ministerier og styrelser.
Efterår: Lovforslag sendes i høring.
Januar 2023: Lovforslag fremsættes.
n

Vi tager slæbet
for sporten..!

Mange års erfaring

- er Deres garanti for håndværksmæssigt, korrekt udført arbejde.

Vi er problemløsere

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

Vi kommer overalt

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

Reperation

LAK

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

I

T
GARAN

Tlf.: 75 15 79 00

5ÅR

sportslakering@ytzen.dk
www.ytzengulvservice.dk

SPORTSGULVE • AFSLIBNING OG LAKERING • OPSTREGNING AF BANER
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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.

Jens Peder Lilholt
jp@emarker.dk
+45 30 80 64 88

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.

Mød os på stand nr. 9

BAD MINTONMUS EUM
Bestyrelsen bag
Badmintonmuseet:
Gert Hansen, Søren
Langhorn, Preben
Dabelsteen, Ole Jacobsen,
Lars Jørgen Andersen,
Nina Vedsø og Thorsten
Berg.
(Foto: Badmintonmuseet).

Badmintonmuseet savner lokaler
Formanden Ole Jacobsen mener det vil være oplagt for en idrætsfacilitet
Af Erling Madsen

B

adminton & Danmark er to ting,
som i den grad har hørt sammen
i årevis – og Danmark har leveret
verdensstjerner på stribe i årtier: Men
der mangler et fysisk badmintonmuseum,
mener en række badmintonspillere med Ole
Jacobsen i spidsen.
Og han henviser til artiklen i HI’s blad # 278
side 28-29:
- Artiklen om »Royal Stage: Danmarks
nyeste arena« viser tydeligt en trend, hvor HI
og DSI i fremtiden vil være mere udfarende
og initiativtagende fremfor at agere som det
rammesættende for idrættens initiativer og
samfundets øvrige kulturudbud, siger han.

Derfor ser han en mulighed i, at en idrætsfacilitet vil være interesseret i at stille lokaler til
rådighed for et badmintonmuseum:
- Vi var fem år undervejs og har de sidste tre
år samlet tøj, ketsjere, bolde, billeder etc. Og
nu mangler vi et sted at vise det frem siger Ole
Jacobsen, fra Esbjerg.
Han fik ideen og fik hurtigt Thorsten Berg
fra Hillerød med: Han arbejder internationalt
med badminton og er bl.a. med i et udvalg,
som arbejder med et verdensmuseum.
Danmark er bagud
Ole Jacobsen nævner, at i Sverige er der ni
forskellige sportsmuseer fordelt på ni byer,
hvor den enkelte sport har stået stærkt. Men
han mener, vi halter bagefter i Danmark.

Som eksempel nævner han, at det fodboldmuseum, som tidligere var i Vejle, i dag er
pakket ned i to containere hos Nationalmuseet, som også har en container med Helle
Godtveds gymnastikmuseum.
Til gengæld er der i planerne for det nye
fodboldstadion i Århus regnet et fodboldmuseum ind, ligesom der er et golfmuseum på
vej i Himmerlands Golf & Spa Resort.
Ole Jacobsen mener at idrætsmuseer bør
være en naturlig del af idrætsbyggerier:
- Idrætsmuseer – både lokale og nationale bør, hvis der er politisk vilje lokalt, regionalt og nationalt til det, etableres/oprettes/
indarbejdes i eksisterende og kommende
idrætsbyggerier i lighed med biblioteker/
socialkontorer/fys-klinikker osv..
n

BADMINTON ER RELATIV NY I DANMARK
Badminton er en relativ ny sport i Danmark, selv om spillet er kendt fra Asien
i gennem 2.000 år
Da byggeriet at idrætshaller boomede
i 1960’erne og 70’erne var det store haller,
der skulle have masser af plads til badminton og håndbold; de to idrætsgrene
som voksede eksplosivt i de år.
Men badminton er faktisk et relativ nyt
spil i Danmark og Europa.
Dansk Sportsleksikon fra 1944 fortæller, at spil med ketsjer og fjerbold i flere
end 2000 år har været kendt i Kina, Indien
og Siam ( i dag Thailand). Men først sent i
det 19. århundrede opstod ideen med et
net – og da de første regler kom til i 1877

var banen formet som et timeglas!
I 1901 kom der i England de regler, som
spillet siden er baseret på. Og navnet
badminton menes at stamme fra det
engelske gods Badminton House, hvor
spillet blev spillet som tidsfordriv i hverdagstøj.
Skovshoved var først
I Danmark var Skovshoved IF først med
badminton i 1925 – fem år før fem klubber stiftede Dansk Badmintonforbund.
Dansk Sportsleksikon konstaterer i
1944, at haller er sjældne i England, men
på vej frem i USA og Canada: »… men

Danmark er førende paa dette Felt. Intet
andet Land har et saa stort Antal Badminton Haller (ca. 45).«
Skovshoved var først med en hal i
1932, og det var danskere, som i 1933
via propagandabesøg i Oslo, Stockholm
og Malmö forsøgte at udbrede spillet i
Norden.
Søger man i facilitetsdatabasen.dk på
badminton, så er der i dag 71 anlæg, og
søger man på badmintonhaller er tallet
63, så de 45 i 1944 må have været et imponerende tal!
Badmintonmuseet findes i dag i en
virtuel udgave på https://badmintonmuseet.dk
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MAN GL END E FYS IS K A KT IV IT ET

Fodbold er stadig den mest populære idræt blandt børn og unge. Og typisk er det forældrene, som opfordrer børnene til at dyrke
idræt - og syv ud af ti forældre har det seneste år været fysisk aktive med deres børn.

Danske børn bevæger sig for lidt
Oplagt for idrætsfaciliteterne til at tage initiativ til samarbejde med foreninger og skoler

Tekst & foto Erling Madsen

K

un hvert tredje barn og ung er
tilstrækkelig fysisk aktiv – og skolereformen med målet om 45 minutters
motion og bevægelse om dagen er
ikke blevet en succes.
To ud af tre børn i alderen 11-15 år er ikke
aktive i stort nok omfang og to af tre børn i alderen 6-11 år bruger flere end to timer dagligt
foran en computerskærm.
Dét viser rapporten »Active Healthy Kids
Danmark 2022«, som blev offentliggjort 22.
juni.
Faciliteterne kan gå forrest
Konklusioner viser også, at idrætsfaciliteterne
har en chance for at tage initiativet og sætte
aktiviteter i gang:
Idrætsfaciliteten kan være koordinatoren
i samarbejde med idrætsforeningerne og
kommunerne – ikke mindst er der gode muligheder for at lave tilbud, der inddrager flere
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idrætter:
- Skal børn og unge have lyst til at dyrke
idræt, vil det være oplagt at lave tilbud, hvor
de får mulighed for at prøve flere idrætter:
det introducerer dem til mulighederne og det
skaber variation. Nogle vil nemlig nok takke
nej, hvis de inviteres til en specifik idræt. Hér
er det oplagt at idrætsfaciliteterne udnytter
deres faciliteter; både inde og ude, siger HI’s
formand Henrik Høy-Caspersen.
Forældre en målgruppe
Rapporten baseres på en række danske
undersøgelser, og den viser eksempelvis, at
børn i gruppen 11-15 år sidder stille 11 timer
og 16 minutter om dagen.
Men også, at otte ud af ti børn i alderen
7-15 år mindst to dage om ugen bruger
transportmidler som løbehjul, gåben, cykel,
skateboard eller rulleskøjter.
Det slås også fast, at dét, at deltage i organiseret idræt stadig er en vigtig ramme;
omend deltagelsen for de 7-15-årige er faldet

– så det er også et vink til faciliteterne om at
lave noget spændende for især de ældste i
gruppen.
Rapporten skriver videre: »Uorganiseret
fysisk aktivitet i form af aktiv leg og tid brugt
aktivt udendørs er mindre belyst, men får
vurderingen B-. De yngste børn bruger mange
timer på udendørsaktiviteter - ikke mindst i
dag-tilbud, skole og fritidsordninger - mens
de ældre børn oftere går ture og løber alene
eller sammen med andre i fritiden.«
Interessant også, at seks ud af ti opfordres
til at dyrke sport af deres forældre – og syv
ud af ti forældre til børn i gruppen 7-15 år har
inden for det seneste år været fysisk aktive
sammen med der børn.
Så forældrene er også en målgruppe for at
få aktiveret børn og unge.
Skolereformen virker ikke
Om skolereformens opfordring til 45 minutters bevægelse om dagen i skoletiden,
hedder det:

MAN GL END E FYS IS K A KT IV IT ET
Rapporten baseres på
en række danske undersøgelser, og den viser
eksempelvis, at otte ud af
ti børn i alderen 7-15 år
mindst to dage om ugen
bruger transportmidler
som løbehjul, gåben,
cykel, skateboard eller
rulleskøjter.

»En aktiv skoledag er dog ikke en selvfølge
for alle børn, og størst er udfordringen for de
ældste elever og pigerne. Indikatoren vurderes til B+, da undersøgelser viser, at færre
skoler lever op til lovkravet.«
Lige over halvdelen af landets skole har
tilbud på +45 minutter om dagen – så det
halter gevaldigt med at leve op til Folketin-

SEKS ANBEFALINGER
Active Healthy Kids netværk giver seks
anbefalinger til, hvor der kan sættes ind,
så flere børn og unge bevæger sig mere
og oplever fysisk aktivitet som en integreret del af deres hverdag.
1. Bliv ved med at sikre gode vilkår for
foreninger og samtidig rette opmærksomheden mod vilkårene for andre
former for organiseret idræt – især for
de ældste.
2. Det bør prioriteres at styrke skolens
kultur omkring fysisk aktivitet med
særligt fokus på de ældste elevers
sundhed og motivation for et aktivt liv.
3. Der er grund til at have fokus på den
aktive leg, udendørs og uorganiseret

gets intentioner.
Ser vi på idrætsgrene, som børn og unge
dyrker i foreninger, så er hitlisten således:
Fodbold
173.241
Svømning
95.093
Gymnastik
89.876
Håndbold
55.338
Badminton
37.103.

fysisk aktivitet i skole, institution og
fritid.
4. Cykling og gang skal blive ved med at
være en populær og attraktiv transportform for børn – og især unge gennem forskellige indsatser.
5. Flere børn skal deltage i målrettet
fysisk aktivitet til gavn for deres fysiske
form, kropslige kompetencer og sundhedsudvikling.
6. De mange gode intentioner skal i
højere grad nå ud til de børn og unge,
det drejer sig om. Der er derfor behov
for løsninger baseret på praksisrelevant viden og på inddragelse af børn
og unge.

Det kan give anledning til overvejelser i en
idrætsfacilitet: Skal der satses på de idrætter,
der er populære, eller skal der arbejdes med
nye tilbud for at få fat i nogle, som måske ikke
har lyst til de mest populære idrætter?
Undersøgelsen viser også, at knapt ni ud af
ti forældre siger, at der findes et idrætsanlæg
i nærområdet.
n

TI ORGANISATIONER
STÅR BAG
14 personer fra ti organisationer
med ekspertise i fysisk aktivitet for
børn og unge står bag rapporten
Forsknings- og Implementeringscenter for idræt, Bevægelse og Læring, Syddansk Universitet, Region
Syddanmark, Idrættens Analyseinstitut, DIF, Dansk Skoleidræt, Københavns Universitet, Københavns
Professionshøjskole og Center for
Børn og Natur med Sundhedsstyrelsen og DGI som observatører.
Læs mere hér:
http://fiibl.dk/hvordan-gaar-detmed-den-fysiske-aktivitet-blandtboern-og-unge-i-danmark/
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BEVÆGELS ESV ENNER

Mors tager handsken op
Projekt skal uddanne bevægelsesvenner til at få børn og unge
til at bevæge sig og være med i fællesskaber

A

Idans evaluering er delt i tre: Først følges og
interviewes nogle, der melder sig som bevægelsesvenner. Så følges deltagerne i nogle uddannelsesworkshops. Og endelig følges nogle af de børn
og unge, som er med – inklusive interview med
familierne.
Projektet ventes ifølge Idan at være færdigt i
2024.

Skal også styrke foreningerne
Indsatsen skal også styrke foreningerne i deres
indsats over for børn og unge, der ikke er vant til
at bevæge sig, ligesom det handler om at udvikle
samarbejde på tværs af lokale aktører.

Idans rolle
Chefanalytiker Maja Pilgaard uddyber evalueringen
således:
- Idrættens Analyseinstitut (Idan) skal løbende
evaluere projektet. Grundlæggende afprøver
evalueringen de teorier og metoder, som siger,
at projektet »Jeg til Os« vil skabe bedre trivsel og
større glæde for bevægelse blandt målgruppen.
Den teoribaserede tilgang gør det også muligt at
kortlægge, hvad der virker for hvem, hvordan og
under hvilke omstændigheder.
n

Af Erling Madsen

t få gjort børn og unge idrætsaktive kan
være en udfordring. Og nu er handsken
taget op på Mors, hvor nøglen er det nye
begreb »bevægelsesvenner«.
»Jeg til Os« er titlen på projektet, som Frivilligcenter Mors, DGI og Morsø Kommune står bag med
Idan som evalueringspartner.
Bevægelsesvenner er unge mellem 15 og 24 år,
der uddannes til at hjælpe børn og unge mellem
tre og 14 år med i sociale og aktive fællesskaber i
fritiden. Målet er at give dem adgang til fællesskab
og til at opleve bevægelsesglæde.

Maja Pilgaard og Idan vil
løbende evaluere projektet,
som ventes færdigt i 2024.
(Foto: Thomas
Søndergaard/Idan).

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 131. 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.
København
70 20 17 99
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Odense
70 20 29 55
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Kolding
75 53 60 00
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Aarhus
70 20 98 05

Aalborg
70 20 29 99

IDRÆTS FACILIT ET ER

Badepavillonen med 25 meter bassin er for beboerne i den nye bydel Frederiksbro i Hillerød: - Det er simpelthen noget af det mest
populære. Folk synes det er fantastisk, fordi det ikke er noget, man ser mange andre steder, siger bygherren Michael Goldschmidt.
(Foto: M. Goldschmidt Ejendomme).

Idrætsfaciliteter i høj kurs
Nyt hotel inviterer til løbeklub og bygherre mener svømmebad er et stort aktiv i ny bydel

Af Erling Madsen

I

drætsfaciliteter er i høj kurs: De ser ud
til at være et rigtig godt argument, når
kunder skal tiltrækkes. Det er også en
konkurrence og en inspiration til eksisterende idrætsfaciliteter.
Hotel laver løbeklub
Scandic Hotels åbnede i juli et nyt hotel i
København, Scandic Spectrum, og i annoncer i dagspressen slås på, at »Scandic Spectrum er ikke noget almindeligt hotel. Vi er
et mødested, hvor du ikke bare kommer for
at sove, men for at leve – og opleve.«
Og det fremhæves, at hotellet har oprettet en løbeklub, så deltagerne kan bruge
hotellet som udgangspunkt – akkurat som
mange traditionelle idrætsfaciliteter gør
det.
Svømmehal vigtig
I Hillerød er M. Goldschmidt Ejendomme i
gang med at opføre den nye bydel Frederiksbro med bl.a. fire højhuse, hvor de to

største er på 15 etager, rækkehuse, butikker
og p-kælder. 115.000 m2 boliger og 5.000
m2 erhverv rummer 1.300 lejeboliger med
en forventning om 3.000 indbyggere.
Og så er der brugt 50 millioner kroner
på en svømmehal, eller badepavillon, som
firmaet kalder det.
Her er et 25 meter bassin, klassisk musik
i højtalerne, dyre fliser og armaturer og en
livredder.
Her er også tagterrasse og udendørsterrasse og badepavillonen er kun for
beboerne, som skal betale 175 kroner om
måneden for at være medlem med husstandsrabat, hvis flere melder sig ind.
Det er nu andet byggeri, firmaet bygger
svømmefaciliteter ind i:
- Svømning er en af de sundeste former
for sport, man kan dyrke. I andre byggerier
har vi også lavet badeforhold. Og det er
simpelthen noget af det mest populære.
Folk synes det er fantastisk, fordi det ikke er
noget, man ser mange andre steder, siger
bygherren Mikael Goldschmidt til Frederiksborg Amts Avis.

Idræt skaber kontakter
Jeg så engang et TV-indslag om at børnefamilier er på vej tilbage til de områder af
landet, som lidt negativt kaldes »udkantsdanmark«:
Hér forklarede en ejendomsmægler,
at hvis en børnefamilie på jagt efter bolig
kørte forbi en boldbane og så, der var børn
som spillede fodbold, så var det positivt.
Han fortalte, at idrætsforeninger er et
rigtig godt middel til at lære andre at kende, når man er tilflytter.
HI: Idrætsfaciliteterne skal på banen
HI peger jævnligt på, at idrætsfaciliteterne
er et naturligt omdrejningspunkt i mange
lokalsamfund – og i takt med at der bliver
færre frivillige i foreningerne, er der ekstra
grund til at faciliteterne tager initiativ til at
sætte idrætsaktiviteter i gang.
For at få kunder i butikken, for at skabe
aktivitet i foreningerne og for at styrke folkesundheden.
Win-win-win.
n

#279

IDRÆT · KULTUR · FRITID

69

Kampagnen gælder t.o.m 30/9-22

VESTERGAARD

4 års

Slå til nu og få fordele

batterigaranti

NXPower Særtilbud

4 års

motorgaranti

KOMPAKT GULVVASKER

NUC244NX
•
•
•
•
•

Ideel til små og møblerede områder
Svingende sugefod bag børsterne
Op til 80 minutters drifttid
Hurtig opladningsfunktion: 60 min (80%)
12 måneders CO2- kompensation

Medfølger: 2 x padloc driverplader, 203 mm
2 x PU longlife PowerPads, 203mm
1 x NX300 lithium-ion-batteri
1 x oplader og stømstik

*Et stk batteri medfølger

BATTERISTØVSUGER

NBV190NX
•
•
•
•
•

2-trins styrke
Meget god sugeevne
Op til 80 minutters drifttid
Hurtig opladningsfunktion: 60 min. (80%)
Muliggør et mere effektivt arbejde end
med enheder med kabel

Medfølger: 1 x tilbehørssæt AA29E
1 x Oplader og stømstik

SCAN MED MOBILEN
244NX I ACTION

Ring til 7487 1260 for bestilling

Kr. 24.500,-*

ekskl. moms

Se mange flere kvalitetsprodukter fra Numatic på Vestergaardnu.dk

ID RÆTS BYGGERI
1. spadestik til ny
indendørs skydebane i
Ølstykke Idrætsområde:
Borgmester Vicky Holst
Rasmussen, 1. viceborgmester, formand for
Ølstykke Skytteforening
David Buchholdt og formand for Kultur-, Fritidsog Erhvervsudvalget
Charlotte Haagendrup.

15 møder sørgede for fælles fodslag
Egedal Kommune, Ølstykke Skytteforening og Skydebaneforeningen Danmark
fandt vejen til samarbejde

Tekst & foto Erling Madsen

P

uha – kæden var ved at hoppe af et
par gange undervejs; ikke mindst
fordi kommunen havde undervurderet, hvad det kræver at bygge en
skydebane.
Men via 15 møder fandt Egedal Kommune, Ølstykke Skytteforening og Skydebaneforeningen Danmark fælles fodslag, da
skolen med skydebaner i kælderen blev
solgt.
Mandag 15. august kunne det første
spadestik tages til en ny indendørs skydebane på i alt cirka 375 m2 inklusive 73 m2
opholdsrum.
Fra kælder til synlighed
Borgmester Vicky Holst Rasmussen kalder
det »en milepæl i vores fælles samarbejde«
og hun roste skytteforeningens ildsjæle for
at være vedholdende.
For skytteforeningen betyder det væk fra
kælderen og frem i lyset i stueetagen, hvor
skydebanen bliver første bygning man ser,
når man kører ind i Ølstykke Idrætsområde;
en placering som også glæder Charlotte
Haagendrup, der er formand for Kultur-,
Fritids- og Erhvervsudvalget:
- Foreningen skal da op i lyset! Og jeg

håber at børn og forældre, som kommer til
Ølstykke Idrætsområde, får lyst til at prøve
skydning.
Kommunen lyttede og justerede
Direktør Lotte Højmark Tang fra Skydebaneforeningen Danmark talte også om de
mange sværdslag og diskussioner, der har
været og glædede sig over at skytteforeningen hold hovedet koldt undervejs:
- Vi vil også fra Skydebaneforeningen
Danmark sige tak til Egedal Kommune
for at lytte og justere projektet, så det kan
realiseres. At bygge en ny skydebane kræver specialviden. Den har I lyttet til og det er
derfor vi står her i dag.
Dialogen var vigtig
Skytteformand David Buchholdt glæder sig
først og fremmest, at skytterne bliver mere
synlige og så ser han store fordele i at være
placeret i et fællesskab med en lang række
andre idrætsgrene.
Charlotte Haagendrups erfaring af forløbet er, at dialogen er vigtig, hvor der lyttes
til hinandens ekspertise:
- En skytteforening flytter man ikke
»bare«! er hendes læring af forløbet.
Med til at give politikerne større forståelse var givet, at Ølstykke Skytteforening invi-

terede partierne på besøg på skydebanen:
- De opdagede, at det ikke kun handler
om »krudt og kugler«, men det var et stærkt
fællesskab, de var ved at lukke ned. Vi fik
fortalt om vores historik og vores DNA, og
politikerne fik øjnene op for, at vi også er
en social spiller i Egedal Kommune, siger
David Buchholdt.
Fra mark i 1864 til eget hus
Ølstykke Skytteforening begyndte på en
mark i 1864 og i 1971 kom den første indendørs bane under en skole – og i 2022 blev
så 1. spadestik taget til foreningens eget
skydehus.
Banekapaciteten udvides fra 10 til 12
baner til 10 og 15 meter pistol- og riffelskydning.
Der er 100 medlemmer og de nye faciliteter ventes at betyde en stigning til cirka 140
medlemmer.
Egedal Kommune bygger huset og
bidrager med fire millioner kroner. Skydebaneforeningen Danmark giver to millioner
kroner, og Ølstykke Skytteforening står for
indretningen.
Huset skal være færdigt i løbet af 2022 og
når udendørssæsonen 2023 starter, ventes
de sidste ting at blive gjort klar til indendørssæsonen 2022-24.
n
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Oplev LIONSBOT innovative
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Sports og Facility Fair
å
p
Forward. Thinking. Cleaning
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CONTACT US

Hvis du ikke kan vente til den 27. september,
www.lionsbot.com
så scan QR-koden og se, hvad der venter
på stand 138.
hello@lionsbot.com
Made in Singapore

Vinder af Interclean innovations-prisen 2020

Vores robot-team:

Marianne Winther Schnell

Christian Øgendahl Frøsig

Telefon: +45 23 95 10 88
E-mail: mws@rvu.dk

Telefon: +45 23 95 56 09
E-mail: cf@rvu.dk

Technical Sales Lead

Konsulent / Teknisk salg

Kometvej 5 DK-6230 Rødekro

Unique- ApS
tlf 73 66 12 04
RV UniqueRVApS
www.rvu.dk
info@rvu.dk www.rvu.dk

LIONSBOT-forhandler for Danmark

HI K A LEND EREN

DATO

TEMA

Afventer dato

Den teknologiske idrætsfacilitet

Teams

Afventer dato

Fra facilitet til facilitator

Teams

Afventer dato

New Loop-pantsystem, engangsservice

Teams

6.-7. september
Green Sport Facility ERFA-møde
		
		
		

STED

Hedensted,
Fredericia,
Horsens
og Vejen

26.- 28. september

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

4. oktober kl. 13.00

Den digitale Idrætsfacilitet

Teams

24. oktober kl. 10.00

Webinar – affaldsbekendtgørelsen
– affaldssortering

Teams

Energimærkning af Idrætsanlæg
– en brugerrejse

Teams

Pas godt på din energi:
• Keep Focus
• Rørisolering
• Loftsvifter
• Sauna-opvarmning

Teams

26. oktober kl. 11.00
10. november kl. 11.00

Vejen
Idrætscenter

KVALITETSNET
DER FANGER
Din net leverandør til:
Fodbold, Håndbold,
Badminton, Tennis,

Volleyball, basketball

afskærmningsnet samt
mange andre net og
specielle løsninger

Toosholmvej 9
7700 Thisted
Tlf 97 93 84 50
norvo@norvosportsnet.dk
www.maalnet.dk
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VersaCourt
MOBILE TILES
RubCom præsenterer VersaCourt
mobile tiles, der nemt bygges
op og lægges direkte på det
nuværende underlag.
Enestående kvalitet og
holdbarhed, chok-absorberende
og fantastisk at spille på.
Mød os på
stand nr. 49 ∙ H3/H4
og lad os hjælpe med et komplet
forslag til jeres nye VersaCourt
underlag!

Stationsvej 11 · 8300 Odder · + 45 2162 3088 · sales@rubcom.com · www.rubcom.com

Nye kvalitetsprodukter – med prisgaranti!

»
»
»
»
»
»
»

Nye produkter på vej i sort
» Ohio .- Prof. Cafebord Ø81 x 110 cm
» New York 183 cm Prof. Plastbord
» New York 152 cm Prof. Plastbord

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

» NY str. New York 200 x 90 cm plastbord i
hvid og sort

Mød os på stand 51

For information og bestilling
kontakt Per Goller
pg@your-brand.dk
+45 4010 0578
www.your-brand.dk
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BAG OM HI

OMRÅDE 1
København, Nordsjælland og Bornholm
CLAUS LARSEN

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

OMRÅDE 2
Lolland/Falster, Sydsjælland/Møn og Vestsjælland
BENNY PETERSEN

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

OMRÅDE 3
Fyn, Sydjylland og Sønderjylland
BRIAN GOLDENBECK LARSEN

VIL DU MODTAGE
BLADET GRATIS?
10-11/ GSF-ERFA
I RUDERSDAL
Fokus på energien

HI’s blad udkommer
fem gange om året og
giver dig et godt
overblik over, hvad
der rører sig inden
for idrætsfaciliteter
og idrætspolitik.

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

OMRÅDE 5
Nordjylland
JAN FREDERIKSEN

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

IDRÆT · KULTUR · FRITID
Regler spænder
ben for genbrug i
Roskilde/20-21
:

Idrætten bliver
Royal Stage:
kampområde
Landets nyeste
i fremtiden /28-29 arena/29-3
0

Sundhed:
Faciliteter er
vigtige/32-33

Send dit navn, firmanavn
og mail til
hi-red@ajourpress.dk
Per Malmberg,th., viser rundt

i Danmarks nordligste arena,
Arena Nord i Frederikshavn.
og som nu vil hjælpe foreninge
En succes, som er bygget utradition
rne med udvikling. Læs mere
elt op
side 14-15. (Foto: Erling Madsen)
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NAV NE

OMRÅDE 4
SØREN RASMUSSEN

40-41/ GSF HJÆLPER
VED RENOVERING
Certificering styrker

Det er gratis at modtage
bladet elektronisk.

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

Midtjylland

24-29/ HI'S
GENERALFORSAMLING
Corona styrkede

TIL LYKKE!
50 ÅR
9. oktober
Thomas Damsgaard
Jensen,
Glostrup Idrætsanlæg.
9. november
Peder Richard Vallentin,
Tingstedhallen.
60 ÅR
13. september
Gert Wendel Nielsen,
Guldborgsund Hallerne.
21. september
Claus Madsen,
Birkerød Idrætscenter.

16. oktober
Claus Bo Larsen,
Jyllingehallen a.m.b.a.
7. november
Michael Ziegler,
Egedals- og
Holmegårdshallen.

13. oktober
Kim Erik Petersen,
Køge Hallerne.

13. november
Knud Erik Birk,
Kalundborghallerne.
24. november
Hans-Henrik Hansen,
Midtfyns Fritidscenter.

#279

65 ÅR
1. september
Jan Frederiksen,
Haraldslund Vandog Kulturhus.

70 ÅR
26. oktober
Dan Dalby Nielsen,
Faxe-Hallerne I/S.
75 ÅR
10. november
Hans Chr. Dahl,
Tidl. Nyvest Centret.
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FERIEHUS ET

BOOK GENNEM
WWW.H-I.DK

Her er plads til 12 personer

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

Og så er der masser at opleve på Falster og Lolland

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

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

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

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

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

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

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

UGE 01-21

Læs mere på www.h-i.dk!

VIDEN
INSPIRATION
NETVÆRK
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HØJSÆSON

UGE 36-52

Hele uger

4.000,00

UGE 7, 8, 22-35

4.000,00

Weekend

2.175,00

påske og 51-52

2.175,00

450,00

7.220,00

Ekstra dage

450,00

El kostpris (pt. 3,25 kr. per kWh.) · Vand kostpris (p.t. 65 kr. per m )
3
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L EVERA ND ØRREGIST ER
ADGANGSKONTROL
OG TÆLLER
DUX Tællerfabrik – Trading
Enebærvænget 18,
5700 Svendborg
Tlf: 4031 1161
Mail: info@duxtaeller.dk
www.duxtaeller.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#279

IDRÆT · KULTUR · FRITID

77

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

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

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

LINJEMALING

MASKINER

MULTI- OG SQUASHBANER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IDRÆT · KULTUR · FRITID

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

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

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

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

L EVE R AND ØRREGIST ER
RENGØRINGSMASKINER

SCORINGSTAVLER

SPORTSNET

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

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

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

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

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

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

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 svømmeog idrætsanlæg m.fl.
Maribovej 15, 6000 Kolding
Tlf: 7552 4500
Mail: post@jsr.dk
www.jsr.dk

Jan
Schmidt

DESIGN
v/ Jannie Christensen

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

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

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

SPORTSGULVE

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

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

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

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

SPOR T S
ENTREPRISE

SPORTSGULVE & IDRÆTSUDSTYR

TELEVARSLINGSANLÆG
Kinovox
Marielundsvej 45 B
2730 Herlev
Tlf: 7022 3811
info@kinovox.com
www.kinovox.com
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 Hurtig opstart
 Nem at betjene

d

 Ingen erfaring nødvendig
 1 mio. opstregede baner på verdensplan!
 Alle kan lære at bruge robotten på under 1 time!

10 minutter
20 minutter
30 minutter

Book en demonstration og få en
gratis opstregning af én af jeres baner!
Kontakt Kostas Panayotis
+45 61 72 05 63 / kp@tinymobilerobots.com
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www.tinymobilerobots.com

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

 Forberedelsestid:
Opstregning 11-mands:
Ny bane i alt:

SORTERET MAGASINPOST SMP

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

