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HI og IFFD var sammen 
om konferencesporet 
Idrætsfaciliteter. 
HI fokuserede på 
forandringer – her 
fortæller Michael 
Simonsen om 
Green Sport 
Facility. 
(Foto: Heidi Taeger 
Mortensen).

Af Henrik Høy-Caspersen

Aalborg Kommune står bag den 
større satsning, Idrætsmødet, der 
er et Folkemøde for alle idræts-
interesserede, hvad enten de er 

trænere, foreningsfolk, facilitetsfolk, bran-
chefolk, etc. etc. og som er en slags mod-
stykke til Folkemødet på Bornholm.

Idrætsmødet er delt op i to, nemlig et fol-
kemøde, der i år blev afviklet 27.-29. august 
på Aalborgs havnefront og Idrætsmødets 
konference, der blev afholdt 31. august og 
1. september i Aalborg Kongrescenter.

Folkefest med idrætten i fokus
Ved Idrætsmødet på havnefronten var der 
ca. 30.000 besøgende, som gæstede for-
skellige idrætsevents og debattelte, som 
var opstillet på havnefronten og på udvalg-
te pladser i byen. 

Var man tilskuer, kunne man se alt fra 
vandsport til brohop over dans og gym-
nastik. En folkefest, hvor idrætten var i 
fokus, og hvor man som besøgende kunne 

orientere sig i nye discipliner og relevante 
debatter.

HI fokuserede på forandring
Ved konferencedelen, som løb over to 
dage, var der i alt 18 konferencespor, og her 
var HI sammen med IFFD inviteret til at står 
for et spor med temaet Idrætsfaciliteter.

Det blev to gode konferencedage fyldt 
med gode og relevante oplæg og debatter. 
For HI’s vedkommende fokuserede vi på 
de vilkår om forandring, der i øjeblikket 
præger branchen og vores hverdag. Vi hav-
de indlæg om uddannelsestiltag, klima og 
bæredygtighed, hverdagen efter corona, 
ligesom Skørping Idrætscenter fortalte om 
deres planer for udvikling.

Alt i alt nogle spændende dage, hvor vi 
ud over at dyrke netværket kunne hente en 
masse inspiration.

Idrætsmødet vigtigt
Det var anden gang Idrætsmødet løb af 
stablen, og begge arrangementer var til 
en vis grad præget af corona. Bl.a. på den 

måde at Idrætsmødet i virkeligheden er 
ment som et arrangement, der holdes i 
juni, hvilket da også er planlagt for 2022.

Overordnet kunne vi konkludere, at faci-
litetsledere kun i begrænset omfang havde 
fundet vejen til Aalborg, og man stiller 
derfor det helt relevante spørgsmål, om 
Idrætsmødet har en mission for os? 

Det korte svar er ja. Dette, fordi Idræts-
mødets konference har den bredde, vi 
somme tider savner. Her er alt fra skolefolk, 
forvaltningsfolk og foreningsfolk med som 
deltagere. Alle deltagere, der benytter 
idrætsfaciliteterne og dermed har en in-
teresse i vores branche, og dermed også 
dem, der som brugerrepræsentanter har en 
stemme ind i facilitetsverdenen.

HI er medlem af Advisory Board omkring 
Idrætsmødet, og vi har her en stemme, 
hvor vi leverer input til arrangementet, og 
indgår i drøftelserne omkring planlægning, 
tematisering m.v.

Vi deltager også til næste år, hvor vi igen 
satser på at have et spor, gerne i samarbej-
de med IFFD. n

Idrætsmødet har den 
efterspurgte bredde

Alle, der har en interesse i idrætsfaciliteter, er med til konferencen

I D R Æ T S M Ø D E T



3      #275       IDRÆT · KULTUR · FRITID

I D R Æ T S M Ø D E T KO M M E N TA R

AF HENRIK HØY-CASPERSEN 
FORMAND

Først og fremmest tak til alle jer, 
der fandt frem til brancheudstil-
lingen i Vejen Idrætscenter 28. 
september. Dette, hvad enten 

du var udstiller eller besøgende. Vi har 
regnet os frem til, at vi har været 38 år 
i Vingsted, og der blev derfor rykket 
ganske gevaldigt på vaner og traditioner 
med flytningen til Vejen.

Der er en første gang for alt, og der var 
derfor også skønhedsfejl. Der er ting, der 
skal ændres, og ting vi skal gøre endnu 
bedre næste gang. 

I det store billede er konklusionen 
dog, at brancheudstillingen lykkedes, 
og det koncept, vi satsede på, var rig-
tigt. Tilbagemeldingerne er gode, og vi 
fortsætter fremover ud ad den nye vej, vi 
har fundet her. 

Fra HI skal lyde en kæmpe tak til alle 
de, der har knoklet for at stable arrange-

mentet på benene og for at 
få det til at lykkes.

Sæt kryds i kalen-
deren til næste år 27. 
september 2022, hvor 

vi igen slår dørene 
op for en bran-

cheudstilling 
i Vejen, som 

til den tid 
forventes 

at blive 
væ-
sentligt 
større, 

ligesom 

vi arbejder på at samkøre vores arrange-
ment med et andet stort arrangement i 
branchen. Vi forventer at have mere nyt 
her om sidst på året.

HI og DSI lægges sammen
Vi står lige nu midt i et travlt efterår. 
Vi er på vej ind i en ny og spændende 
fase i samarbejdet med DSI, og lige nu 
arbejdes der på at flytte DSI’s aktiviteter 
til sekretariatet i Solrød, hvor vi vil lægge 
DSI’s og HI’s brancheaktiviteter sammen 
i en ny organisering. 

I både DSI og HI kan vi med den øvel-
se se en lang række synergieffekter, lige 
som vi generelt kan kvalificere det fælles 
branchearbejde og de underliggende 
arrangementer betydeligt. Endnu er vi 
i den indledende fase, men vi forventer 
til årsskiftet at være klar med den basale 
organisering, hvorfra vi vil udvikle på 
en lang række ideer, som allerede er 
formuleret.

Fokus på det læringsbaserede 
i Områderne
I HI’s områder arbejder der ligeledes 
ihærdigt med at kvalificere de enkelte 
områdearrangementer, og gøre disse 
meget mere læringsbaseret. En spæn-
dende proces, som er et produkt af det 
årlige HI-seminar, hvor områdeledelser, 
tillidsfolk samt HI’s ledelse er samlet 
for at lægge hovedlinjerne for HI’s vir-
ke. Også her er vi nu på vej ned ad en 
spændende sti, der skal føre os til videre 
udvikling.

Green Sport Facility vækster
Et af de felter, der for alvor har vækstet 
i år, er Green Sport Facilities (GSF). Det 
vælter fortsat ind med tilslutning til den-
ne ordning. Den stigende interesse for 
ordningen skyldes to ting: For det første 
er der et stigende - og meget nødven-
digt - fokus på klimavenlig og bæredyg-
tig drift. Dette bl.a. med baggrund i FN’s 
17 Verdensmål, men også fordi alle kan 
se, at der skal handles up front. Hellere i 
dag end i morgen. 

Dette afføder så den anden årsag, 
nemlig at lokalpolitikere rundt omkring 
har fået øje på idrætsanlæggene som 
en ideel platform at tale bæredygtighed 
fra. Dels fordi idrætsanlæg per definition 
er storforbrugere, og dels fordi man 
gennem idrætsanlæggene kan nå stør-
stedelen af befolkningen. 

Vores GSF-team udnytter det momen-
tum, vi p.t. har til fulde, og vi forventer 
yderligere vækst i årene der kommer.

Corona: Vi krydser fingre
I slipper ikke for en tur rundt om corona. 
Efter en sommer og et tidligt efterår, 
hvor smitten nåede et lavpunkt, og hvor 
vi kunne slippe alle restriktioner, kan vi 
desværre nu registrere en stigende smit-
te og flere indlæggelser. 

Vi krydser fingre for at dette ikke ud-
vikler sig til endnu en dræbende nedluk-
ning, og opfordrer derfor alle til forsat 
at iagttage alle de forholdsregler, der på 
nuværende tidspunkt kan tages.

Pas på jer selv derude!     

Brancheudstillingen lykkedes
- skønhedsfejlene bliver rettet

Lokalpolitikere rundt omkring har fået 
øje på idrætsanlæggene som en ideel 

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

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

NY PRIS
Group 
Cycle Connect
KR. 17.520,-

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

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

NYE STÆRKE PRISER 
GROUP CYCLE 3 CONNECT & RIDE

NY MODEL!

Rentefri finansiering  
over 24 måneder.

Scan og 
se mere...
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Varmepumperne tager over fra fjernvarmen, når temperaturen ude er 12 grader:
 - Det er en meget god investering: 2/3 af investeringen er tjent hjem på 1 ½ år, siger Bo Holteman.

Tekst & foto Erling Madsen

Da Bo Holteman i 2018 blev direktør 
i Helsinge Hallerne i Nordsjælland 
var han ikke i tvivl: hans forrige ar-
bejdsplads havde en Green Sport 

Facility-certificering, så sådan én skulle 
også til Helsinge.

Efter et par års arbejde kom certifikatet 
i hus i oktober, hvor borgmester Anders 
Gerner Frost var med til at modtage det.

- Da jeg startede, begyndte vi at tænke 

miljø ind med henblik på en GSF-certifi-
cering: Det er arbejde, vi går og gør, som 
ingen ser, siger han med et smil.

For hans erfaring er, at det handler om at 
få de mange bække små til at bliver store 
besparelser, og derfor var det også vigtigt, 
at alle medarbejderne blev inddraget og 
kom på kursus, så det ikke »bare« er et par 
stykker, som arbejder med det.

Som eksempel på et indsatsområde 
nævner han toiletterne, hvor der blev skif-
tet til toiletter, der bruger mindre vand og 

armaturer, der ikke løber:
- »De skjulte besparelser«, kalder jeg 

dem: Folk tænker ikke på, at hér kan der 
spares penge. Men det er lettjente penge!

Mange tusinde kroner sparet
I forbindelse med GSF-gennemgangen 
viste det sig, at hallen havde en plan om at 
udskifte brusehovederne for at minimere 
risikoen for Legionella. En omkostning til 
150.000 kroner med risiko for mindst én 
årlig udskiftning.

»De skjulte besparelser« 
skal frem i lyset

I Helsinge Hallerne har Bo Holteman inddraget alle medarbejderne i GSF-certificeringen, 
som har givet en række besparelser der finansierer nye investeringer

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



Bestyrelsesmedlem 
H.P. Dueholm i det nye 
motionsrum, som ejes af 
foreningen Helsinge 
Funktionel Styrke og er 
åben for alle medlemmer 
under idrætsforeningen.

Løsningen blev i stedet et Bactermina-
tor-anlæg, som kostede en éngangsudgift 
på 80.000 kroner inklusive montering. 
Årlige udgifter til drift og service er 10.000 
kroner.

Anlægget fra Krüger Aquacare laver klor 
ved hjælp af salt: Klor i lave mængder do-
seres i brusevandet hele døgnet, så det slår 
Legionella ihjel. Anlægget monteres ved 
varmtvandsbeholder eller ved veksler.

Varmepumper gav pote
Største besparelse blev hentet på varmen: 
Før kom den udelukkende fra fjernvarme. 

Men nu er der sat varmepumper op, som 
tager over, når udendørstemperaturen når 
12 grader; altså i sommerhalvåret:

- Det er en meget god investering: 2/3 af 
investeringen er tjent hjem på 1 ½ år, siger 
Bo Holteman.

Lyskilderne er også stille og roligt skiftet 
ud til LED-belysning. I springhallen skal der 
være sikkerhedslys, når der springes, så 
derfor blev der fokuseret på nyt lys hér:

- Men LED-lys giver også besparelser og 
investeringen er afskrevet på ét år, siger Bo 
Holteman.

Næste store indsats gælder de fire ven-

tilationsanlæg som skiftes et for et – og 
blandt andet finansieres af de besparelser, 
der er opnået andre steder.

Bo Holteman understreger, at dét at 
tænke miljørigtigt skal være en del af det 
daglige arbejde, hvor der hele tiden arbej-
des på forbedringer.

Helsinge Hallerne har opnået mange be-
sparelser – men der er også en udfordring:

- Det største problem for os, er at vi har 
billig strøm, fordi vi får CO2-afgiften retur, så 
det er sværere at indhente besparelser. Det 
kræver nogle andre beregninger. n

VISIONSPLAN OM EN SJETTE HAL
Helsinge Hallerne består af fem tørhaller inklusive en spring-
hal på 2.400 m2. Der er udendørs ni fodboldbaner og fem 
tennisbaner. Desuden driver de selvejende haller for Gribskov 
Kommune anlæg i Annisse, Ramløse, Vejby, Godhavn, Bjør-
nehøj og Tisvilde. Og Helsinge Hallerne står også for sund 
skolemad på Nordstjerneskolen.

Der er otte fastansatte medarbejdere.
Senest er der kommet et motionscenter til: En kælder, hvor 

bueskytter og fægtere holdt til, er senest for 5.-600.000 kro-
ner omdannet til et rum til styrketræning:

- Bag den står foreningen Helsinge Funktionel Styrke, 
som er stiftet af badminton, fodbold, og håndbold, og det er 
åbent for medlemmer af HSI-foreningerne og Gribskov Elite 
og Talent, fortæller én af initiativtagerne, H.P. Dueholm, som 
også er bestyrelsesmedlem i Helsinge Hallerne.

Helsinge Hallerne er i høj grad et omdrejningspunkt i lokal-
samfundet. Og ét af de nyeste påfund er at lave en løbebane 
på én kilometer rundt på anlægget, bl.a. så forældre, der 
sætter børn af til idræt, kan tage sig en løbetur imens.

Bestyrelsen har for nylig fremlagt en visionsplan, hvor Hel-
singe Hallerne og de 20 foreninger under Helsinge Skytte- og 
Idrætsforening, HSI, i fællesskab har lavet en plan, som bl.a. 
omfatter en sjette hal og padelbaner. 

Baggrunden er, at der er pres på det nuværende anlæg og 
samtidig et politisk ønske om flere indbyggere – som så vil 
kræve flere idrætsfaciliteter. DGI har vurderet, at planerne 
koster 36 millioner kroner.

Helsinge Hallerne – th. den nyeste hal, springhallen fra 2016. 
Står det til bestyrelsen skal der bl.a. opføres en hal og 
padelbaner; ikke mindst fordi politikerne gerne vil have flere 
indbyggere i kommunen. Og dét kræver flere faciliteter.

C

G R E E N  S P O RT  FA C I L I T YG R E E N  S P O RT  FA C I L I T Y
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Heidi Taeger Mortensen 
fra Glostrup Idrætsanlæg 
blev kåret til Årets HI’er 
af formand Henrik 
Høy-Caspersen. 
Hun er ikke mindst aktiv i 
Green Sport Facility og 
var bl.a. ansvarlig for 
programmet til 
ERFA-dagene, vi omtaler 
på side 32-34.

Tekst & foto Erling Madsen

Det blev godt. Og det bliver endnu 
bedre næste år.

Sådan kan vi opsummeret 
Brancheudstillingen Idræt · Kultur 

· Fritid, som efter 38 år i Vingstedcentret 
rykkede til Vejen Idrætscenter tirsdag 28. 
september.

Og som HI’s formand Henrik Høy-Casper-
sen siger:

- At i alt er det vores klare opfattelse, at 
med valget af Vejen Idrætscenter har vi 
ramt en lokation, som matcher de krav og 
forventninger, vi har, og et sted, hvor vi kan 
udvikle arrangementet yderligere. Vi ser et 
betydeligt potentiale, og vi arbejder derfor 
allerede nu målrettet på at udvide udstillin-
gen og tilføre denne yderligere bredde og 
generel volumen.

Samler branchen
Knapt 100 udstillere stillede op og der var 
udsolgt i de fire haller lang tid før – og rigtig 
mange har sagt, at de også er med næste 
år 27. september, ligesom nye udstillere 
allerede har meldt sig.

Det er derfor Danmarks største Sports 
Facility Fair og den spændte i år bredere 
end ellers; noget som også vil blive videre-
udviklet.

Messeansvarlig Anita Bjerring Rasmussen 
fremhæver værdien af at mødes fysisk og 
i den nye udgave, som er større og mere 
vidtspændende og derfor samler hele 
branchen:

- Vi har fået masser af positive tilbage-
meldinger. Vi er også rigtig glade for de 
ideer og ønsker, som vi også har fået fra 
såvel udstillere som besøgende om, hvad vi 
kan gøre anderledes og hvad vi bør udvikle 
på, for at nå i mål.

Hun fortæller, at der næste år i samar-
bejde med udstillerne vil blive fokuseret på 
at der skal være masser af messetilbud og 
så vil der blive arbejdet på at skabe endnu 
flere fysiske demonstrationer rundt om på 
idrætsanlægget.

Plads til flere
Vi har ikke et præcist besøgstal, men at det 
foregik i fire haller betød også, at det ind i 
mellem kunne se ud som om, der ikke var 
så mange i en hal, fordi de fordelte sig. 

For gæsterne betød det at de nemt kun-
ne bevæge sig rundt uden at skulle stå i kø. 
Det betød også, at der var nemmere ad-
gang til standene. Corona-bekymring kan 
også have holdt nogle væk, fordi landet 
netop var genåbnet.

Men ifølge formanden vil der næste år 
blive gjort noget for at få endnu flere med:

- Besøgstallet er godkendt, men vi tæn-
ker dog også at vi godt vil længere ud med 
udstillingen. Dels for at tiltrække endnu 
flere udstillere og dels for at tiltrække end-
nu flere besøgende. Det arbejder vi videre 
med.

Overnatningen får et kvalitetsløft
Den store interesse gjorde så også, at det 
kneb med overnatningsmuligheder i Vejen 
og andre byer måtte inddrages:

- Disse løsninger ramte desværre ikke 
alle inden for skiven, og levede ikke op til 
den forventede standard, erkender Henrik 
Høy-Caspersen. 

Derfor vil der til næste år blive sikret 
hotelovernatning på et ordentligt niveau. n

B R A N C H E U D S T I L L I N G E N

Brancheudstillingen: Det blev godt 
– og bliver endnu bedre næste år!

Spændvidden samler hele branchen til Danmarks største Sports Facility Fair
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Tekst & foto Erling Madsen

Det gode er, at det ikke »bare« er et 
system med kameraer: Det samar-
bejder med livredderen fremfor at 
afskaffe livredderen – det er livred-

derens ekstra øje.
Sådan begrunder Michael Simonsen 

valget af Årets Nyhed; valgt af en jury som 
desuden bestod af Claus Larsen og Kim 
Kupetz.

Årets Nyhed er AngelEye fra Aqua-Teknik, 
hvor finessen er, at livredderen ikke skal 
sidde og holde øje med en skærm eller 
søge hen til skærmen ved en alarm, men 
bærer et SmartWatch – og opdager syste-
met noget, så får livredderen en alarm.

- Det er ikke en erstatning for livredderen, 
men en suveræn optimering: Alle livred-
derne bærer uret, og detekteres unormal 
adfærd; herunder en person, der synker 
til bunds eller lignende, får de en alarm 
om, i hvilket bassin, det er. Via touchskær-

men kan de se plantegning af bassin med 
præcis angivelse af hvor det er. Og de kan 
se billedet fra kameraet, fortæller Jeanne 
Holmes som repræsenterer AngelEye i 
Skandinavien. 

Betyder hurtig reaktion
Jeanne Holmes nævner, at en livredder 
typisk har flere opgaver og bevæger sig 
rundt, og hvis en alarm først kræver, at 
livredderne skal hen til en monitor eller 
lede efter personen, spildes kortbar tid; 
ikke mindst hvis der er flere bassiner. Nu 
kommer alarmen på armen og livredderen 
kan fluks gå det rigtige sted hen.

- På den måde kan livredderen reagere 
hurtigst muligt, fremhæver Jeanne Holmes.

At alarmen er diskret og kun går til ar-
men, betyder også, at andre gæster ikke 
bliver bekymrede.

Softwaren benytter kunstig intelligens, 
AI, til at skelne mellem normal og unormal 
adfærd i bassinet. Og synker en person for 

eksempel til bunds, alarmeres på ti sekun-
der; for ofte vil andre gæster i vandet ikke 
se, når det sker.

200 anlæg verden over
Design og software er italiensk og hard-
waren er tysk. Verden over er 200 anlæg 
installeret, mens det er nyt i Danmark og 
foreløbig installeret i Valby Vandkulturhus i 
København:

- Vi fik en rigtig, rigtig positiv modtagelse 
på messen, og det er tydeligt, at mange 
er interesseret i sikkerheden. Vi er meget 
stolte af at blive Årets Nyhed – det har også 
gjort en hel del for opmærksomheden, 
siger Jeanne Holmes.

Hun vil ikke angive en præcis pris på 
anlægget, da det afhænger af de lokale 
forhold inklusive antallet af bassiner, der 
skal overvåges. 

AngelEye-systemerne er individuelt frem-
stillet til hver facilitet og tilpasset efter den 
enkelte kundes ønske. n

Årets Nyhed: 
Livredderens ekstra øje

AngelEye fra Aqua-Teknik giver alarmen på armen: 
præcis og hurtig, så livredderen fluks kan gå det rigtige sted hen

Årets Nyhed 2021: 
AngelEye fra Aqua-Teknik. HI’s formand 
Henrik Høy-Caspersen, Jeanne Holmes 
og Mille Jakobsen, fra Aqua-Teknik.

Jeanne Holmes, tv: - Det er ikke en erstatning for 
livredderen, men en suveræn optimering: Alle livredder-
ne bærer uret, og detekteres unormal adfærd; herunder 
en person, der synker til bunds eller lignende, får de en 
alarm om, i hvilket bassin, det er.

Armbåndsuret alarme-
rer livredderen, som på 
touchskærmen kan se plan 
over bassinet og kameraets 
billeder – og dermed agere 
hurtigt.

B R A N C H E U D S T I L L I N G E N
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Tekst og foto Erling Madsen

- Jeg kan godt lide konceptet med at man samler flere, lyder 
det fra teknik- og produktchef Mads Ramsing fra Cabola.

Han har tidligere deltaget flere gange for en anden virk-
somhed, men det var første gang han repræsenterede Cabo-
la, som også var med for første gang.

Firmaet benyttede lejligheden til at præsentere en pro-
duktserie fra tyske Descon, som firmaet har fået forhandlin-
gen af. Det er bl.a. udstyr til styring, regulering og sensorer.

Fra at være leverandør af kemikalier i Cabola Kemi har fir-
maet nemlig udvidet med Cabola Teknik, som leverer teknik.

At messen var fordelt på fire haller gjorde, at gæsterne 
blev spredt ud, og selv om det derfor ind i mellem ikke så ud 
til der var mange, konstaterer Mads Ramsing at mange lagde 
vejen forbi standen, så han og kollegerne havde travlt:

 - Vi snakkede med besøgende hele dagen.
Da firmaet »kun« henvender sig til svømmehaller, ser han 

gerne, at der næste år kan blive skabt et overblik over gæster 
med svømmebade.                         n

Tekst og foto Erling Madsen

- Det var dejligt med nye omgivelser: Personalet var me-
get imødekommende og vi følte os taget godt imod og vi 
oplevede en bedre messe i år – men der skal flere gæster 
til!

Sådan kommenterer administrerende direktør Simon 
Jakobsen fra TRESS, den nye udgave af messen. 

Simon Jakobsen tilføjer, at mange af de besøgende på 
standen var eksisterende kunder, og han efterlyser derfor 
at flere potentielle kunder dukker op.

Firmaet benyttede messen til at vise en nyhed: På otte 
år er fodboldmålene Smart-lift blevet de mest solgte i 
Skandinavien, hvor robotplæneklippere også vinder frem:

- Vi har lanceret Smartlift ROBO, som er et mål med 
forhøjet bundramme, der sikrer, at robot-klipperne ikke 
kravler op på målene og sidder fast. På den måde undgår 
man dyre driftsstop og ødelagte fodboldnet, fortæller 
Simon Jakobsen.

Han siger, at firmaet venter større udbredelse af ro-
botplæneklippere og derfor med den nye løsning er på 
forkant med udviklingen.                n

Cabola: Præsenterede ny produktserie
Foreslår registrering af gæster

TRESS: Bedre messe i år
Men der skal flere gæster til

Mads Ramsing, tv.: - Vi snakkede med besøgende hele dagen. 

Fodboldmål og robotplæneklippere kan være en dårlig kombination. Nu 
løser TRESS problemet med en ny udgave med højere bundramme, så 
driftsstop og ødelagte net forhindres. På billedet konsulenterne Lynge 

Kjeldsen og Jesper Borrisholt. 

B R A N C H E U D S T I L L I N G E N



11      #275       IDRÆT · KULTUR · FRITID

Tekst og foto Erling Madsen

- Vi vil gerne have fat i nogle af de halinspektører som skal 
i gang med at renovere en skydebane eller bygge ny. Vi vil 
gerne vise, at vi i Skydebaneforeningen Danmark har noget 
at bidrage med, så de ikke bare laver en kopi af den gamle 
skydebane. Sådan opsummerer skydebanerådgiver Mikkel 
Mortensen værdien af atter i år at deltage på messen.

Traditionelt placeres skydebaner ofte i en kælder langt 
væk fra andre idrætsfaciliteter – men Skydebaneforeningen 
Danmark, der er en non-profitorganisation, som bl.a. rådgi-
ver om skydebaner, har flere steder i landet vist, at skydeba-
ner sagtens kan kombineres med andre idrætter, så en sky-
debane eksempelvis også kan bruges til yoga eller fitness.

Mikkel Mortensen nævner, at skydebaner ofte er ret dyre 
per kvadratmeter, fordi der er miljøkrav til udluftning og 
sikring af, at projektiler kun lander, hvor de skal. Derfor giver 
det god mening at tænke en skydebane som et multirum, 
der også kan bruges til andre aktiviteter.

Flere henvendelser følges der nu op på. Mikkel Mortensen 
og Nina Kingo fandt hos andre udstillere flere ting, som kan 
være relevante for skydebaner og skytteforeninger.              n

Tekst og foto Erling Madsen

- Jeg synes generelt, at netværket er noget af det vigtigste 
ved messen, fremhæver Deedra H. Nielsen, som er koor-
dinator for vandaktiviteter og events i Nakskov Idrætscen-
ter.

Hun ser naturligvis mest efter ting til svømmehallen - 
og fik også købt flere ting - og nævner, at der ofte opstår 
en uformel snak, når man møder kolleger på de forskelli-
ge stande. Dét skaber netværk og inspiration.

I det daglige sidder hun alene med nogle områder, og 
derfor er det rart at komme ud og møde kolleger, som 
sidder med tilsvarende områder.

Nakskov Idrætscenter sendte seks medarbejdere, og 
det mener hun også har stor værdi, fordi man rystes sam-
men og også får et bedre indblik i, hvad det er kollegerne 
arbejder med, når man snakker om de forskellige mulig-
heder, man møder:

- Men får en forståelse for hinandens arbejde og hvor-
for, en investering kan være vigtig. Tingene skal gå op, så 
derfor kan man også være mere realistisk med de ønsker, 
man selv kommer med, så noget andet kan købes, næv-
ner hun.                n

Skydebaneforeningen: Tænk i multirum
Bruger messen til at gøre op med vanetænkningen og mørke kældre

Netværket er vigtigst
Fremhæver Deedra H. Nielsen fra Nakskov Idrætscenter

Mikkel Mortensen og Nina Kingo fik på messen kontakt med flere, som 
står foran at skulle renovere eller bygge skydebaner. Og de slår på, at der 
bør tænkes i multianvendelse.

Deedra H. Nielsen og Gitte Christensen var blandt de seks medarbejdere fra 
Nakskov Idrætscenter, som var i Vejen. Her besøger de Michael Andersen, 
DUX Tæller og adgangssystemer.

B R A N C H E U D S T I L L I N G E N B R A N C H E U D S T I L L I N G E N
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Tekst og foto Erling Madsen

Én af de knapt 100 stande skilte sig ud: Dine Vine Grindsted – 
ikke lige den type varer, man venter at finde blandt udstyr og 
løsninger til tør- og vådhaller.

- Vi fik masser af positive reaktioner, og fik flere kontakter, vi 
arbejder videre med, fortæller Birthe Krog.

Vinstanden med smagsprøver kom til at virke som en over-
raskende oase på rundturen til standene.

Hun startede vinimporten sammen med sin mand, der er 
kok og tjener, for et år siden, og da de fik muligheden for at 
komme med på messen, syntes de, at det var spændende at 
prøve om dét var en god idé.

De havde flere gange på ferie i Italien talt om, at det ville 
være sjovt at hente nogle af de gode, men ukendte vine til 
Danmark, og de har så valgt nogle producenter i Italien og 
Frankrig, som ikke findes i butikkerne:

- De fleste af vinene er lavet på håndplukkede druer, og vi 
skal ikke igennem en masse fordyrende led, siger Birthe Krog.

Og hun er klar igen til næste år, selv om hun siger, at hun 
havde håbet på lidt flere gæster.                                                     n

Dine Vine Grindsted: Det var en god idé
Havde håbet på flere gæster, men kommer igen næste år

- Vi fik masser af positive reaktioner, og fik flere kontakter, 
vi arbejder videre med, fortæller Birthe Krog., tv. 

B R A N C H E U D S T I L L I N G E N

info@duxtaeller.dk
www.duxtaeller.dk

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

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

LILLE GRØNNEGADE 6
4000 ROSKILDE

DENMARK

TEL: 40 31 11 61

TÆLLER- OG ADGANGSSYSTEMER 

Kupans kundetilpasninger indeholder:

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

Gotschlich adgangsmøller og indgangssluser:

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

PØ Leg og Teknik havde taget tilløb i flere år til at deltage på 
messen – og i år skulle det så være. Og tilfredsheden er stor:

- Jeg synes, det var en velbesøgt udstilling. Og jeg kan 
godt li’ at vi har det hele samlet i én messe: både tørhaller og 
svømmehaller, fremhæver Jakob Østergaard fra PØ Leg og 
Teknik, der er totalleverandør til bl.a. svømmehaller og vand-
lande af vandbehandling, udstyr til leg i vandet, bassinudstyr 
m.v.

Jakob Østergaard peger på, at når tør- og vådhaller sam-
les, så vil der også være basis for at flere deltager – og at flere 
fra hvert anlæg tager afsted sammen.

Firmaet fik også en del nye aftaler, og som Jakob Øster-
gaard med et smil bemærker:

- Vandbehandling går aldrig af mode!
Jakob Østergaard har én anke: overnatningsmuligheder-

ne var ikke optimale – men som det fremgår af artiklen på 
side 8, så var det en klar fejl, som ikke gentages næste år.

PØ Leg og Teknik blev startet i 1993 af Jakob Østergaards 
forældre, som fortsat arbejder på kontoret.                               n

PØ Leg og Teknik: Velbesøgt udstilling
Men overnatningen var ikke god nok

De tre søskende, som siden 2015 har ejet  PØ Leg og Teknik: Jakob, Rikke 
og Søren Østergaard. (Foto: Heidi Taeger Mortensen).

Skal det være livsfarligt at gå i 
svømmehal ?

Legionella kan bekæmpes. Krüger Aquacare tilbyder en 
række metoder til effektiv bekæmpelse af legionella.

Tag legionella alvorligt - det gør viKrüger Aquacare leverer produkter, løs-
ninger og service til vand be handling, 
rensning og legionella bekæmpelse
• Syn af varmtvands-systemer
• UV-anlæg
• Kemisk desinfektion
• Rens og afsyring

www.aquacare.dk
Tlf. 43 45 16 76

B R A N C H E U D S T I L L I N G E NB R A N C H E U D S T I L L I N G E N
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Af Erling Madsen

Når Krüger Aquacare stiller op med en stand, så handler 
det i høj grad om at være synlig for kunder og potentielle 
kunder. 

Firmaet leverer udstyr til bl.a. blødgøring, så kalkaflej-
ringer minimeres, og anlæg, der bekæmper Legionella. 
Især de sidste anlæg fik stor opmærksomhed:

- Der er kommet mere fokus på det og på, at man kan 
dø af det. Men vi kan også mærke, at mange ikke ved så 
meget om det; f.eks. kan vi nu lave det uden brug af kemi-
kalier, fortæller salgs- og marketingkoordinator Tine Berg.

Hun føjer til, at i en tid, hvor færre og færre går i bad 
efter idræt, så står vandet nogle steder stille i bruser-
anlæggene og hun kaldet det »et fuldstændigt tag-selv-
bord for Legionella«.

Krüger Aquacare benytter messen til at pleje eksiste-
rende kunder, men i høj grad også at skabe kontakt til nye 
kunder – og det lykkedes:

- Vi synes stadig det er en god messe – men der måtte 
gerne komme nogle flere gæster, mener Tine Berg.           n

Tekst og foto Erling Madsen

- Det positive i Vejen var, at vi fik rigtig mange nye, gode 
kontakter, fortæller projekt- og belysningskonsulent Annet-
te Hoffmann fra Eco2LIGHT.

Firmaet har specialiseret sig i lysninger med LED-kilder; 
noget som i høj grad er efterspurgt: Dels fordi LED-lys spa-
rer på el-regningen, og dels fordi LED-armaturer ikke fylder 
så meget som armaturer tidligere og derfor giver nogle helt 
nye, arkitektoniske og belysningsmæssige muligheder.

Annette Hoffmann siger, at indtrykket fra messen var, 
at flere steder er de ikke endnu nået til at skifte til LED og 
derfor var interessen stor. 

- Lyset betyder rigtig meget for velværen i rummet, næv-
ner hun, og peger på, at der er mulighed for at justere lyset 
efter hvad lokalet bruges til, ligesom der er mulighed for at 
bruge farvet lys, som kan ændres efter lejligheden.              n

Krüger: Legionella i fokus
God messe, men gerne flere gæster

Eco2LIGHT: Mange nye kontakter
Stor interesse for LED-belysning

Krüger Aquacare: Konsulent Michael Berg og salgs- og marketingkoordi-
nator Tine Berg. (Foto: Heidi Taeger Mortensen).

Annette Hoffmann: - Lyset betyder rigtig meget for velværen i rummet 
nævner hun, og peger på, at der er mulighed for at justere lyset efter 

hvad lokalet bruges til, ligesom der er mulighed for at bruge farvet lys.

B R A N C H E U D S T I L L I N G E N
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Tekst og foto Erling Madsen

Brancheudstillingen er et vigtigt indkøbssted for Bornholms 
Idrætsområder – således også i år.

Driftsleder Thomas Nymark har tidligere op til messen her 
i bladet sagt:

- Vi samler ideer ind hos medarbejderne, så vi kan købe 
stort ind én gang om året: Jeg laver en liste over, hvad vi har 
brug for – og så plejer vi at få nogle gode priser.

Det holdt også stik i år – og så lægger han vægt på værdi-
en i, at få en snak om mulighederne og at kunne se produk-
terne fysisk.

Eksempelvis har han været ude efter en batteridrevet 
rygstøvsuger:

- Dem, jeg hidtil har fundet, har været for tunge og for 
klodsede. Men på en af standene fandt jeg en, som jeg kunne 
prøve, så jeg var sikker på den kunne bruges, fortæller han.

Thomas Nymark var meget tilfreds med den nye udga-
ve af brancheudstillingen:

- Jeg synes formen var god. Vejen Idrætscenter er et 
godt sted at holde det og det er nemt at komme til ad 
motorvejen.                  n

Tekst og foto Erling Madsen

- Det var forfriskende at været et andet sted og det hele 
fungerede godt, lyder det fra direktør Alex Bagger, Saga 
Trim.

Han siger, at firmaet fik snakket med alle de kendte, 
som forventet, men han havde håbet på lidt flere gæster 
og dermed flere potentielle kunder. Men han mener også, 
at den nye udstillingsform gør, at der er håb forude.

Saunaer har været en fast del af især svømmehaller si-
den 1960’erne, men der er hele tiden behov for fornyelse:

- Vi spørger altid til, hvornår de skal renovere eller hvilke 
planer, de har for at renovere. Der er også mange, som 
gerne vil bygge nyt, så vi har gang i butikken!

Alex Bagger siger, at mange steder er der sauna og 
dampbad, og så er IR-sauna det næste skridt. Men der er 
også en anden grund til, at interessen for sauna er steget:

- Wellnessbølgen og den store interesse for vinterbad-
ning har øget efterspørgslen, siger Alex Bagger.               n

Vigtigt indkøbssted
Bornholms Idrætsområder har indkøbssedlen med

Saga Trim: Forfriskende med nyt sted
Saunainteressen har aldrig været større

Thomas Nymark fik fyldt indkøbsnettet - og han lægger vægt på at kunne 
se og prøve udstyret på messen, så han er sikker på, det er det rigtige. 

- Wellnessbølgen og den store interesse for vinterbadning har øget efter-
spørgslen, siger Alex Bagger i blå skjorte.

TEMA: KUNSTGRÆSB R A N C H E U D S T I L L I N G E NB R A N C H E U D S T I L L I N G E N
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Tekst & foto Erling Madsen

Tombolaen var med for anden gang 
– og dette populære indslag havde 
i år fået ekstra mange præmier, så 
afviklingen af nummertrækningen 

trak ud.
Disse firmaer gjorde det muligt at 

deltage i konkurrencen om omkring 100 
præmier:

A-Sport A/S
AV-Center
AV-Sikring ApS 
DBS Lys A/S
Dronning Dorotheas Badstue
Erhvervsforsikring Danmark
Frisbeesport ApS
Høyrup & Clemmensen
Krüger Aquacare 

Locon ApS
E. Marker A/S
Makita 
MedicSport
Presenco Sport A/S
Johs. Tandrup A/S
TinyMobileRobots
Unisport Scandinavia ApS
Woca Denmark. 

Tombolaen voksede sig stor
100 præmier i det populære indslag

Traditionen tro var der en golfturnering 
for HI’s medlemmer – og årets vinder 
blev Søren Boserup Larsen, Ishøj 
Fritids- & Idrætscenter. 
Desuden var der i år suppleret med padel, 
discgolf og petanque i Vejen Idrætscenter.

B R A N C H E U D S T I L L I N G E N
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Tekst og foto Erling Madsen

Med en håndfuld nyheder mødte MedicSport op – 
og den ene af dem udnyttede den nye mulighed 
for også at lave demoer ude og inde på idræts-
anlægget:

Tital Life Pro Container er navnet, og det er en container 
med fitnessudstyr: da fitnesscentrene lukkede under coro-
na, satte firmaet fut i denne løsning, som ikke stoppede, da 
Danmark åbnede igen:

- Den blev modtaget godt på messen, og det er noget vi 
fortsætter med bl.a. med workshop, siger konsulent Daniel 
Guldbrandtsen, som tilføjer, at målgruppen er fitnesscen-
tre, fitnessforeninger, skoler og virksomheder.

Containeren åbnes og udstyret hentes ud og sættes 
tilbage efter brug. Det betyder også, at der nemt kan findes 
et sted til container-fitness.

Han føjer til, at der godt kan arbejdes mere med promo-
veringen af de udendørs aktiviteter under udstillingen, som 
han generelt er tilfreds med:

- Jeg synes omgivelserne i Vejen er langt mere hyggelige. 
En god del af det er også at møde dem vi kender og der-
med vedligeholde netværket. Vi gør naturligvis værdien op 
af at være med – og vi er med igen til næste år! siger Daniel 
Guldbrandtsen.

Han nævner, at nogle steder er det bestyrelsen eller en 
tværgående fitnessforening, som køber nyt udstyr og ikke 
halinspektøren, som han mener er den typiske gæst på 
messen:

- Hér gælder det så for os om at få kontaktoplysninger på 
de, der beslutter. Det ser jeg ikke som en barriere, men som 
en udfordring.                   n

Teamleder Paw Lennart Nielsen fra Ballerup Idræts-
anlæg var en af de mange, som testede container-
fitness hos MedicSport.

MedicSport: 
Lancerede 
container-fitness
Meget hyggeligere med messen i Vejen

B R A N C H E U D S T I L L I N G E N B R A N C H E U D S T I L L I N G E N
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- Næsten alle er fysisk aktive på en eller anden måde, så sats på de aktiviteter, der er ud-
bredte i forvejen hos personer i udsatte positioner, f.eks. cykling. Tag fat dér, hvor det ikke 
kræver en ny vane at skabe en ændring, men blot mere af det samme, opfordrer professor 
Bjarne Ibsen. (Foto: Jens Astrup/SDU).

Af Erling Madsen

Der er al mulig grund til at idræts-
anlæggene dykker ned i tallene for 
de enkelte kommuner: Hvordan 
stemmer vores tilbud overens med 

borgernes ønsker? Er der områder, vi har 
overset? Kan vi gøre noget i samarbejde med 
idrætsforeningerne?

Denne opfordring kommer HI’s formand 
Henrik Høy-Caspersen med og den gælder 
den omfattende undersøgelse »Danmark i 
bevægelse« fra SDU.

Formanden føjer til, at tallene kan være 
med til at tage initiativer, der placerer idræts-
faciliteten centralt i det lokale idræts- og 
kulturbillede.

Fokus på køn, alder, 
uddannelse og sociale status
Ikke uventet er der forskel på aktivitetsni-
veauet og formen for aktivitet landet over. En 
interessant ting er, at det ikke nødvendigvis 
er udbuddet af aktiviteter, der bestemmer 

om en kommunes borgere er fysisk aktive:
- Borgernes sociale og uddannelsesmæs-

sige baggrund har langt større betydning for, 
hvor fysisk aktive de er, end hvilke mulighe-
der for bevægelse, de har i deres område, 
siger professor Bjarne Ibsen, som er hoved-
manden bag undersøgelsen.

Idrætsfaciliteterne bør derfor interessere 
sig for disse parametre:

- De stærkeste faktorer til at forklare, hvor 
stor en andel af borgerne i kommunen, der er 
fysisk aktive, er fordelingen mellem unge og 
ældre, andelen med en uddannelse samt de 
socioøkonomiske forhold, altså andelen af 
borgere i udsatte positioner: Ledige på kon-
tanthjælp eller dagpenge, førtidspensionister 
og indvandrere. Førtidspensionister bevæger 
sig mindre end alle andre, konstaterer Bjarne 
Ibsen.

Undersøgelsen viser også, at:
•  Kvinder er lidt mere aktive i fritiden end 

mænd
•  Unge er lidt mere aktive end midaldrende 

og ældre

Inspirationskatalog 
til idrætsfaciliteterne
Undersøgelsen »Danmark i bevægelse« giver et præcist billede i 
hver af landets 98 kommuner, og kan dermed være nyttigt værk-
tøj for idrætsanlæg til at tage nye initiativer
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•  Personer med uddannelse er mere aktive 
end personer uden.

•  De, de arbejder eller får folkepension, er 
mere aktive end ledige.

Derfor opfordrer Bjarne Ibsen:
- Næsten alle er fysisk aktive på en eller 

anden måde, så sats på de aktiviteter, der 
er udbredte i forvejen hos personer i udsat-
te positioner, f.eks. cykling. Tag fat dér, hvor 
det ikke kræver en ny vane at skabe en 
ændring, men blot mere af det samme.

Faciliteten ikke afgørende
Undersøgelsen fortæller, at selv om antal-
let af idrætsfaciliteter og naturområder i en 
kommune kun har lille betydning for antal-

let af fysisk aktive, så kan det betyde noget 
i nogle tilfælde.

Kommunens investering i faciliteter og 
tilskud til foreninger er heller ikke afgøren-
de, ligesom antallet af idrætsforeninger 
heller ikke er afgørende.

Det er interessant at notere sig, at man-
ge gerne bevæger sig over kommunegræn-
sen for at dyrke en bestemt idræt.

- Det vil måske overraske mange, at 
forenings- og facilitetsdækningen ikke har 
nogen videre betydning for, hvor aktive 
borgerne er. Men husk, at der er mange 
foreninger og mange faciliteter overalt i 
landet, og borgerne har forholdsvis let ad-
gang til dem. Så selvfølgelig har foreninger 

og faciliteter betydning. Det er bare ikke 
så afgørende, om der er lidt flere eller lidt 
færre i kommunen, når vi ser på det samle-
de aktivitetsniveau, siger Bjarne Ibsen.

Kig på selvorganiseret idræt
En tendens, vi har set de senere år er, at 
selvorganiseret idræt – ofte gang, løb og 
cykling – er særdeles udbredt: 

Kommune med flest selvorganiserede 
mobiliserer 81 %, mens den med færrest 
er på 66 %.

Det betyder så, at der måske kan være et 
område at sætte ind på for idrætsfaciliteter, 
som eksempelvis kan koordinere, være 
start og mål etc. n

STØRSTE MÅLING AF DANSKERNES BEVÆGELSESVANER
Bevægelsesvanerne i hver af de 98 
kommuner er blevet analyseret. »Dan-
mark i Bevægelse« er den hidtil største 
måling af danskernes bevægelsesvaner. 

Den er udført af Center for Forsk-
ning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund 
(CISC) på Syddansk Universitets Institut 
for Idræt og Biomekanik. 

Undersøgelsen blev besvaret af 
163.000 unge og voksne på +15 år i 
efteråret 2020, og den er støttet med 12 
millioner kroner af Nordea-fonden.

Undersøgelsen blev offentliggjort i 
september: 

https://www.sdu.dk/da/forskning/
danmark_i_bevaegelse/nyheder/kom-
mune_forskelle

Hér kan du finde tal for de fem regio-
ner og de 98 kommuner: 

https://www.sdu.dk/da/forskning/
danmark_i_bevaegelse/publikationer/
kommunerapporter

Undersøgelsen kan følges her: 
https://www.sdu.dk/da/forskning/

danmark_i_bevaegelse 

SDU fortæller, at formålet med un-
dersøgelsen er »at opnå ny viden om 
og indsigt i voksnes bevægelsesvaner, 
og hvilken betydning motiver og mu-
ligheder har for de forskellige bevægel-
sesformer. Undersøgelsen giver kom-
munerne, staten, organisationerne og 
andre aktører på området en detaljeret 

viden om borgernes bevægelsesvaner, 
hvad der motiverer dem til forskellige 
former for fysisk bevægelse, og hvilke 
muligheder og barrierer de oplever 
for at være fysisk aktiv. Denne viden er 
et værdifuldt værktøj til at prioritere 
og planlægge fremtidens indsatser 
for at skabe et Danmark i bevægelse. 
Vi ønsker med projektet at bidrage 
til, at flere danskere oplever glæden 
ved bevægelse og deltager i idrættens 
fællesskaber til gavn for dem selv og 
folkesundheden.«

D A N M A R K  I  B E VÆ G E L S ED A N M A R K  I  B E VÆ G E L S E
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Konfetti blev fyret af, da Brancheudstillingen åbnede og HI’s formand Henrik Høy-Caspersen overrakte certifikatet for 
Green Sport Facility til Vejen Idrætscenter ved direktør Jakob Sander.

Tekst & foto Erling Madsen

Der er stærkt stigende interesse for 
at få landets idrætsanlæg certifice-
ret som Green Sport Facility.

Og det er også en god lejlighed 
til at fortælle omverdenen, hvilke gode 
tiltag der er taget.

Ofte med stor politisk bevågenhed: 
typisk deltager borgmester og kommunal-
politikere, når HI overrækker diplomet til 
anlægget eller kommunen.

Billedet er fra åbningen af Brancheud-
stillingen i Vejen Idrætscenter, som ved 
samme lejlighed fik certifikatet, hvor for-
manden for Udvalget for sundhed, kultur 
og fritid, Jørgen Thøgersen, holdt en tale. 

For at festliggøre det, havde HI allieret 
sig med et par konfetti-affyrere, som gjorde 
overrækkelsen ekstra festlig – og det var 
aftalt på forhånd, så centrets medarbejdere 
stod klar med støvsugeren …

Det lokale medie, migogvejen.dk, var 
også til stede, og netmediet fortalte, at 
mindst 30 % af kriterierne skal være opfyldt 
for en certificering:

- Med så mange gæster har vi selvfølgelig 

en forpligtigelse til at tænke på miljøet, 
og vi er faktisk oppe på at overholde de 
70 procent, fortalte kommunikationschef 
Signe Grüner Hansen.

Vi bragte i sidste nummer en reportage 
fra Vejen Idrætscenter, som uden for det 
nærmeste område markedsfører sig som 
Sportscenter Danmark med bl.a. ferieop-
hold for idrætsinteresserede familier. 

Det er hele området, som er certificeret: 
idrætsanlæg inde og ude, hytter og affalds-
håndtering etc.

Runder snart 100 anlæg
Ikke mindst FN’s Verdensmål har været 
med til at sætte fokus på bæredygtighed, 
og det har skabt øget interesse for at doku-
mentere indsatsen via en certificering fra 
Green Sport Facility:

- Vi er oppe på 92 anlæg, og regner med 
at runde 100 i april-maj – og der vil mini-
mum komme ét nyt anlæg hver måned, 
fortæller Michael Simonsen, som er HI’s 
tovholder på GSF.

De 17 Verdensmål er ikke eneste grund: 
det nye vanddirektiv og bekæmpelsen af 
Legionella (se side 25-27) spiller også ind. 

Og så peger han også på, at det nu er 
muligt at lave kommuneaftaler: Før var det 
anlæg for anlæg – nu kan en kommune 
lavet en samlet aftale, der omfatter alle 
idrætsanlæg. Og hér vil der typisk være en 
kontingentbesparelse på 25 %.

De gode historier kommer frem
En gennemgående ting hos de certificerede 
anlæg er, at mange steder er det gjort en 
del ting for at spare energi og penge, fordi 
det for medarbejderne har været sund 
fornuft.

Men de fortæller ikke nødvendigvis 
omverdenen - inklusive politikerne! - hvor 
dygtige de er. Men ved at blive certificeret, 
så kommer tingene frem.

- Derfor er det også vigtigt at bruge over-
rækkelsen af certifikatet til at få politikeres, 
embedsmænds og borgeres opmærksom-
hed. Og så skal vi heller ikke glemme, at 
det i høj grad handler om, at der skabes 
nogle rammer for løbende at arbejde med 
optimeringer og forbedringer, siger Michael 
Simonsen.

Disse forbedringer kan så løbende bru-
ges til at få positiv medieomtale. n

Bæredygtighed har stærkt stigende 
bevågenhed

Der er også mange penge at spare – og for at fortælle de gode historier, medarbejderne står bag
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Michael Simonsen, th. – her på årets ERFA-møde, som han mener er et vigtigt sted at hente fif: - Jeg vil påstå, at jeg kan gå lige ind 
ad hoveddøren og finde besparelser. De fleste ting tager under ti minutter – det er uhyggeligt enkelt …

Tekst & foto Erling Madsen

Jeg vil påstå, at jeg kan gå lige ind ad 
hoveddøren og finde besparelser. 
De fleste ting tager under ti minutter 
– det er uhyggeligt enkelt …

Påstanden kommer fra Michael Simon-
sen, som er HI’s tovholder på Green Sports 
Facility og i den anledning har gennemgået 
ganske mange idrætsanlæg landet over – 
inklusiv hans eget: Glostrup Fritidscenter.

Se med ny øjne
Minimum vil et anlæg kunne spare kontin-
gentet til Green Sport Facility hjem – men 
der er også eksempler på rigtig mange 
tusinde kroner. Det handler om at komme 
væk fra »vi plejer at gøre sådan« og i stedet 
se på tingene med nye øjne:

- Der er så mange ting at se på, så mange 
penge at spare. Derfor er det også så vig-
tigt, siger Michael Simonsen.

Et af de første elementer i en certificering 
er en gennemgang af anlægget. Der kan 
være tekniske indstillinger, som kan opti-
meres, og så vil der ofte være basis for at 
hente noget ved at gennemgå leverandør-
aftalerne.

Mange ting at kigge efter
Det handler i høj grad om at kigge på alle 
detaljer. Fra sit eget anlæg nævner Michael 
Simonsen, at ved at skifte til en anden leve-
randør af dispensere til papir på toiletterne 
blev der sparet 50 %, 25.000 kroner – og det 
tog en time.

To timer brugte han på at kigge på sæbe-
dispensere, og et skift fra sæbe til skum gav 
en årlig besparelse på 36.000 kroner.

Investering i egne måtter ved indgangs-
dørene frem for lejede, sparede 50.000 
kroner om året.

Udsugningsanlæg er også et sted, der 
kan hentes penge: I Glostrup Fritidscenter 
blev filtre før skiftet én gang om året:

- Filtre laver tit »ballade«. Nu skifter vi 
dem tre gange om året, og anlægget kører 
meget bedre og billige og samtidig lugter 
der ikke af svømmehal.

Få det med i kontrakten
Michael Simonsen har også besøgt en tre 
måneder gammel svømmehal, hvor der 
kunne spares 48.000 kroner om året:

- Typisk indstiller hver leverandør af ud-
styr i fabriksindstillingen. Men det kan man 

jo ikke: Alt skal indstilles efter, hvad det skal 
spille sammen med.

Michael Simonsen siger, at et anlæg 
først efter en pæn driftstid opdager, at dét, 
leverandøren, havde stillet i udsigt, ikke 
holder. Energiforbruget er højere – men 
det er vigtigt fra starten at få skrevet ind i 
kontrakten, at anlægget skal indstilles i en 
sammenhæng.

Lær af andres erfaringer
Michael Simonsen fremhæver vigtigheden 
i at samarbejde og trække på hinandens 
erfaringer. 

Hér er den lukkede Facebook-gruppe et 
vigtigt sted at hente inspiration fra andre.

Det årlige ERFA-møde fremhæver han 
også – det kan du læse om på side 32-34.

I år var det lagt over to dage med besøg 
på førstedagen hos MOENA/Mønshallerne 
og Maribo-Hallerne, som begge er GSF-cer-
tificeret:

- Jeg tror, at vi næste år skal lægge det 
over tre dage og så besøge fem-seks anlæg, 
også en skøjtehal, så alle får noget med 
hjem, mener Michael Simonsen efter den 
gode respons fra deltagerne i år. n

Tusindvis af kroner at spare 
ved en gennemgang

Erfaringerne fra de 92 GSF-certificeringer viser, at et kig med nye øjne finder besparelser

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

92 anlæg er foreløbig blevet GSF-certifice-
ret – her er fire friske eksempler på anlæg.

Tendensen viser, at flere og flere vægter 

bæredygtighed højt, når der skal vælges 
overnatning, mødested etc. 

Så på sigt kan det simpelthen være en 
forudsætning at et anlæg kan dokumentere 
den grønne indsats.

I billedteksterne står i hvilket nummer af 
bladet, du kan læse mere. HI’s blad Idræt 
· Kultur · Fritid finder du på hjemmesiden: 
https://h-i.dk/idraet-kultur-fritid/ n

Fire af de friske eksempler
Her er fire af de nyeste GSF-certificerede anlæg

»Den grønne øjenåbner« lød overskriften på reportagen fra 
MOENA, Mønshallerne. Her er GSF-certificeringen brugt til at 
ikke »kun« at se på driften: Nu ses også på indkøb og hvordan 
tingene kan gøres bedre, billigere og mere miljøvenligt. Og 
der er indledt et samarbejde med naboskolen om skoleopga-
ver, hvor GSF indgår, så eleverne også får læring og samtidig 
inviteres inden vor på anlægget.

På billedet bademester Morten Møller Jensen og souschef 
Chris Hansen.
Læs mere i nummer 272 fra april på side 10-11.

Kommuneaftalen var lige den mulighed, politikerne i Frede-
rikssund Kommune kunne bruge, fordi den dokumenterede 
de mange gode ting, medarbejderne allerede havde gjort. Og 
nu kan kommunen dokumentere indsatsen i forbindelse med 
FN’s Verdensmål.

Billedet er fra certifikat-overrækkelsen: Jesper Wittenburg, 
formand for Fritids- og Kulturudvalget, Henrik Høy-Caspersen, 
formand for HI, og Anne Sofie Uhrskov, formand for Folkeop-
lysningsudvalget fotograferes af Frederiksborg Amts Avis.
Læs mere i nummer 273 fra juni på side 24-25

Skærbækcentret tæt på Vesterhavet i Sydjylland rummer 
idræt, konferencer, restaurant, 100 feriehuse. Som det første 
idrætscenter med en GSF-certificering er Skærbækcentret 
også godkendt som leverandør til stat, regioner og kommuner 
under SKI-aftalen.

Billedet er fra receptionen, der er suppleret med en butik.
Læs mere i nummer 274 fra september på side 12-13.

GSF-certificeringen bragte Lyngby-Taarbæk Kommune tilba-
ge på sporet efter for flere år siden at være Green Key-certifi-
ceret. Efter en pause er der nu igen sat ind, og nu skal dét, der 
er gjort, frem i lyset og derfor er der lavet en kommuneaftale.

Her idrætsinspektør Claus Bolvig Hansen og halinspektør 
Allan Jacobsen i Engelsborghallen.
Læs mere i nummer 274 fra september på side 33.
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Green Key hed forløberen for Green Sport Facility. Og du 
kan stadig møde det gamle skilt på idrætsanlæg.

Gæsterne skal også hjælpe anlægget med at opfylde de 
bæredygtige krav: Eksempelvis ved at sortere affaldet. 
Billedet fra Brancheudstillingen i Vejen, hvor Waterless 
Scandinaviens skraldespande vakte opmærksomhed.

Tekst & foto Erling Madsen

Det grønne fokus og tilhørende 
mærkning startede i branchefor-
eningen for hoteller og restauran-
ter, HORESTA, for 25 år siden, hvor 

Green Key blev udviklet til hoteller, som viste 
bæredygtighed i hverdagen.

Ret hurtigt, i 2004, kom HI ind i billedet i 
forbindelse med, at der blev lavet en vari-
ant af Green Key for idrætsanlæg. Du kan 
derfor stadig møde idrætsanlæg med Green 
Key-skiltet.

Så HI har faktisk ret tidligt været ude, og 
det udviklede sig så til, at idrætsanlæg fik 
helt egen certificering: Green Sport Facility, 
som i høj grad viser, at det handler om 
idrætsanlæg. 

På side 34 fortæller sekretariatsleder 
Mikal Holt Jensen fra HORESTA mere om 
udviklingen inden for den grønne mærk-
ning og hvor du kan hente yderligere inspi-
ration og materiale.

Anlæg holder længere 
og er billigere i drift
En række kriterier skal opfyldes for at blive 
GSF-certificeret. Det handler naturligt nok i 
høj grad om energiforbrug – med tilhørende 
besparelser. De snart 20 år med certificering 
har betydet ganske store besparelser, som 
løber op i mange tusinde kilowatt-timer 
strøm og mange tusinde kubikmeter vand.

Da en certificering ikke er en éngangsind-
sats, men startskuddet til et løbende fokus, 
betyder det også, at anlæggene holder læn-
gere og har mindre driftsomkostninger.

Der indgår også elementer, hvor der 
skal arbejdes på at passe på miljøet og 
lokalområdet, ligesom et vigtigt element er 
at inddrage brugerne i bæredygtigheden. 
Eksempelvis ved at benytte skraldespanden-
de, sortere affaldet, bruge mindre vand ved 
badning, drikke vand fra hanen frem for på 
flasker etc.

Glemmes skal heller ikke, at GSF-certi-
ficeringen er lavet, så tiden skal bruges på 
forbedringer frem for på papirarbejde!  n

Mange år med enorme besparelser
HI har i snart 20 år arbejdet med certificering – og dermed medvirket til at der er sparet tusindvis 

kilowatt-timer og kubikmeter vand

11 FAKTA OM GSF
•  Er et styringsværktøj                          

for miljøarbejdet
•  Er almindelig økonomisk                   

og sund fornuft
•  Igangsætter en proces                    

og ny tankegang
•  Har fokus på relevante               

miljøforhold
•  Tager hensyn til at virksomheder 

har forskellige forudsætninger
•  Kan være en model til                     

hurtige besparelser
•  Vil sikre ejerskab hos de ansatte
•  Har også fokus på at gæster kan, 

men ikke skal, gøre en indsats
•  Stiller krav til leverandører
•  Skal ikke give mærkbar                   

indflydelse på kvaliteten
•  Er pragmatisk – ikke fanatisk.

G R E E N  S P O RT  FA C I L I T Y
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Statens Serum Instituts forslag vil være, at brusere med offentlig adgang er ét af de steder, der bør undersøges, da risikoen er størst 
hér. Det er Miljøministeriet, som skal udforme den danske lovtekst; og dén arbejdes der på. Den skal gælde fra 12. januar.

Af Erling Madsen

EU har udstedt et nyt drikkevandsdi-
rektiv, som trådte i kraft 12. januar, 
og det betyder øget kontrol af det 
varme vand i f.eks. i idrætsanlæg, 

svømmehaller og wellnesscentre:
- I direktivet specificeres ikke direkte hvor 

prøverne skal tages – prøvetagning skal 
bygge på en risikoanalyse af drikkevand/
brugsvand. Som udgangspunkt er mini-
mumskravende test af vand fra vandhaner, 
ikke spa-bade, køletårne, befugtere, sprink-
leranlæg m.v.  – men det må vi se, når der 
kommer en endelig udformning af den 
danske lovtekst, siger fagchef Søren Anker 
Uldum fra Statens Serum Institut.

Han tilføjer, at direktivet giver landende 
mulighed for at gå videre end minimums-
kravene og SSI’s forslag vil være, at brusere 
med offentlig adgang er ét af de steder, der 
bør undersøges, da risikoen er størst hér.

Det er Miljøministeriet, som skal udforme 
den danske lovtekst; og dén arbejdes der 
på.

Lavere grænser for Legionella
- Udover øget kontrol kommer der nye 
lovbestemte grænseværdier for Legionella, 
som er noget lavere end dem der bliver 
rådgivet ud fra i dag. Det kan blive svært for 
mange varmtvandssystemer at overholde 
dem, oplyser Søren Anker Uldum.

Det nye direktiv skal træde i kraft senest 

12. januar 2022, idet medlemslandene har 
to år til at implementere det nye direktiv, 
men endnu mangler Danmark at afklare 
præcist, hvilke typer bygninger, der skal 
indgå, hvordan der skal testes og af hvem, 
samt hvordan, der skal indberettes og til 
hvem. 

Da kommunerne i dag er tilsynsførende 
når det gælder drikkevand og vandinstal-
lationer, vil der være en logik i, at det kom-
mer til at ligge i kommunerne – også fordi 
mange af de bygninger, der sandsynligvis 
skal tages vandprøver fra, er kommunale: 
plejehjem, svømmehaller og idrætsanlæg.

Sundt og rent drikkevand/brugsvand
Udgangspunktet er et EU-direktiv, som skal 

Øget kontrol af brugsvand på vej
EU-direktiv lægger om til en ny kontrol i bl.a. idrætsanlæg, svømmehaller og wellnesscentre

VAND SKAL OPFATTES 
PÅ EN NY MÅDE
I dansk kontekst er drikkevand koldt 
vand, så den almindelige opfattelse, 
når man nævner drikkevand, er, at 
hér mener man koldt vand. 

Det nye i direktivet er, at man skal 
se på distributionssystemet i byg-
ninger – og primært varmt vand. 

I artiklen bruges ordet brugsvand, 
som fællesbetegnelsen for koldt og 
varmt vand: vand der bliver brugt 
til at drikke, madlavning, rengøring, 
bad og til andre hygiejniske formål.

I flere EU-lande anses varmt vand 
også som »drikkevand« med samme 
krav. I Danmark anses varmt vand 
for »teknisk vand« – og der har der-
for ikke været tradition for f.eks. at 
have bakteriologiske krav til dette 
varme vand, som der er til drikke-
vand (koldt vand).  

L E G I O N E L L AG R E E N  S P O RT  FA C I L I T Y
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»beskytte menneskers sundhed mod de 
skadelige virkninger af enhver forurening af 
drikkevand/brugsvand ved at sikre, at det 
er sundt og rent.«

Det handler bl.a. om at føre kontrol med 
giftstoffer som bly, krom og hormonforstyr-
rende stoffer samt Legionella.

Ifølge direktivet bemærker verdenssund-
hedsorganisationen WHO om tilstanden 
i EU, »at i Unionen forårsager Legionella 
den største sundhedsmæssige byrde af 
alle vandbårne patogener (sygdomsfrem-
kaldende, red.). Patogenet overføres via 
varmtvandsanlæg (og andre vandsystemer) 
gennem indånding, f.eks. ved brusebade.«

Områder vælges ud
EU anfører, at det vil betyde urimeligt høje 
omkostninger at kræve, at alle ejendomme 
og offentlige bygninger udfører kontrol – i 
stedet skal hvert land selv udpege risiko-
områder, der skal kontrolleres:

»Risikovurderingen af forbrugernes for-
delingsnet bør derfor bl.a. omfatte et fokus 
på kontrollen af prioriterede ejendomme, 

som medlemsstaterne identificerer, såsom 
hospitaler, plejeinstitutioner, plejehjem, 
børnepasningsfaciliteter, skoler, uddan-
nelsesinstitutioner, bygninger med ind-
kvarteringsmuligheder, restauranter, barer, 
sports- og indkøbscentre, fritids-, rekrea-
tions- og udstillingsfaciliteter, fængsler og 
campingpladser, og en vurdering af risici 
hidrørende fra forbrugerenes fordelingsnet 
og relaterede produkter og materialer.«

Søren Anker Uldum fortæller, at man 
med hensyn til Legionella må prioritere de 
ejendomme, hvor der er størst risiko for at 
folk bliver smittet. 

Det er f.eks. hospitaler, plejehjem, 
wellnesscentre, svømmehaller, hoteller 
og campingpladser, mens f.eks. idræts-/
sportsfaciliteter, skoler, børnehaver og 
restauranter/barer måske ikke giver så me-
gen mening, men han understreger, at der 
ikke er truffet en beslutning om det endnu. 

Danmark i Legionella-top
Statens Serum Institut har for nylig of-
fentliggjort en undersøgelse af legionær-

- Udover øget kontrol kommer der nye 
lovbestemte grænseværdier for Legionel-

la, som er noget lavere end dem der bliver 
rådgivet ud fra i dag. Det kan blive svært 
for mange varmtvandssystemer at over-

holde dem, oplyser fagchef 
Søren Anker Uldum. (Foto: SSI).

L E G I O N E L L A

Mange års erfaring
- er Deres garanti for håndværks-
mæssigt, korrekt udført arbejde.
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Vi kommer overalt
Vi er altid parate! Intet er for stort
- intet er for småt!

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

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

www.ytzengulvservice.dk
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sygdom (lungebetændelse på grund af 
Legionella) i Danmark med fokus på at 
langt de fleste smittes i hjemmet eller på 
udlandsrejser. I 2020 og 2021 er det dog få, 
der er smittet under udlandsrejse på grund 
af omfattende corona-rejserestriktioner:

- Siden 2013 har vi set en stigende 
forekomst, men det er sjældent at vi kan 
påvise at smitten kommer fra eksempelvis 
svømmehallers brusefaciliteter, men det 
er påvist. 

Danmark havde i 2020 Europas næsthø-

jeste smittetal med næsten fem smittede 
ud af en befolkning på 100.000, hvor gen-
nemsnittet i Europa er to, fortæller han.

Han føjer til, at i nogle lande, især i 
Østeuropa, er test for Legionella ikke så 
udbredt, og det kan være en del af forkla-
ringen på lave tal, men nabolande som 
Tyskland og Sverige har incidensrater 
(sygdomshyppighed) der er mere end tre 
gange lavere end Danmarks.

Når en dansker får konstateret legio-
nærsygdom, så kontakter myndighederne 

personerne for at finde ud af, hvor smitten 
kan komme fra. 

Er det mistanke om hjemmets vandan-
læg eller et eksternt sted i Danmark (f.eks. 
svømmehal, hotel, camping), så vil der 
oftest blive foretaget en kontrol hér, men 
det er kommunerne der foranlediger dette.

EU-direktiv 2020/2184 finder du hér: 
https://eur-lex.europa.eu/le-

gal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:32020L2184&from=EN n

EFTERLYSNING!
I næste nummer af bladet laver vi et tema, som følger op på 
denne artikel om de nye regler. 

Hér vil vi give et overblik over nogle af de løsninger, der 
findes på markedet og fortælle om, hvordan nogle idræts-
anlæg løser opgaven med at tjekke for/forhindre Legionella.

Så markedsfører du et produkt eller en løsning eller har 
du erfaringer, du gerne vil dele med kolleger rundt om i 
landet, så kontakt redaktionen. 

Så tager vi det med i idépuljen: hi-red@ajourpress.dk

L E G I O N E L L AL E G I O N E L L A

ADLATUS
FULDAUTOMATISK RENGØRINGSROBOT
Automatisk gulvvask
Automatisk vandpåfyldning
Automatisk tømning
Automatisk opladning
Se mere på www.adlatus.dk eller kontakt os på 70 26 26 32
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Håndbold i Interfjord 
Arena – én af 
idrætsfaciliteterne i 
Skive Kommune, 
som topper listen. 
(Foto: Erling Madsen).

Af Erling Madsen

De bedste idrætsfaciliteter og de 
bedste rammer for at dyrke idræt 
findes i Skive Kommune – fulgt 
af Roskilde, Vallensbæk, Nordfyn, 

Thisted, Herning, Nyborg, Stevns, Assens 
og Herlev.

Dét viser en stor DIF-undersøgelse, hvor 
landets kommuner er vurderet på 21 para-
metre inden for fire hovedområder: Frivillig-
hed, faciliteter, økonomi og rammevilkår.

DIF lavede første gang undersøgelsen i 
2013, hvor Skive også var nummer 1 og ved 
næste udgave i 2017 var Skive nummer 2.

Idræt bør være valgtema
DIF lægger ikke skjul på, at undersøgelsens 
lancering i oktober er for at den kan indgå i 
den kommunale valgkamp op til valget 16. 
november. Og DIF’s formand Hans Natorp 
siger om intentionerne:

- Jeg håber, at undersøgelsen kommer 
til at tjene som et værktøj for alle kommu-
nerne i arbejdet med at sikre gode vilkår 
for idrætslivet – til gavn for kommunernes 
indbyggere.

Jylland stærk på faciliteter
På de nederste ti pladser på totallisten fin-

der vi Næstved fulgt af Hvidovre, Odense, 
Syddjurs, Aarhus, Frederikshavn, Halsnæs, 
Bornholm, Egedal og Københavni bund.

Ser vi på faciliteter alene - ét af de fire 
hovedområder - så er Top 10 domineret af 
Jylland med ni placeringer:

Skive, Assens, Varde, Thisted, Lolland, 
Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Herning, Struer 
og Norddjurs og Tønder på en delt 10. 
plads.

For idrætsfaciliteter kan der være en 
værdi i at dykke ned i de mange tabeller 

og se, hvor ens egen kommune ligger på 
de forskellige parametre, ligesom der kan 
sammenlignes med andre kommuner.

Selv om DIF’s formand fremhæver, at 
målet er, at tallene får idrætslivet til at blive 
et centralt valgemne i alle kommuner, og at 
det især er kommuner, som skal bruge den 
til et løft, så vil en idrætsfacilitet også kun-
ne bruge analysen til at se på, om der kan 
være områder at sætte ind på. n

Skive er Danmarks 
bedste idrætskommune

DIF rangerer 93 kommuner efter 21 parametre fordelt på fire hovedområder: 
frivillighed, faciliteter, økonomi og rammevilkår

DYK NED I TALLENE
DIF’s analyse udsendes hver fjerde år 
op til kommunalvalget. 
»Idrætsforeninger i Danmark – Ram-
mer og vilkår 2021« dækker 93 af 
landets 98 kommuner; de fem små 
ø-kommuner er ikke med.

DIF oplyser, at »undersøgelsen 
bygger på resultaterne fra en spør-
geskemaundersøgelse blandt alle 
idrætsforeningerne (2.628 foreninger) 
samt data fra Danmarks Statistik 
(DST), Centralt Foreningsregister (CFR) 
og facilitetsdatabasen, som drives af 

Idrættens Analyseinstitut (Idan) i sam-
arbejde med Lokale- og Anlægsfonden 
(LOA).«

Den samlede score er summen af 
placeringspoint kommunen har fået 
på de 21 parametre. Jo lavere score 
kommunen har, jo flere gode place-
ringer. 

Du kan identificere regionale for-
skelle og analysere den enkelte kom-
mune på 21 forskellige parametre.

https://kv21.dif.dk/da/kommuneun-
dersogelse

KO M M U N E R  &  FA C I L I T E T E R
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PRAKTISKE STOLE
TIL PROFESSIONELLE

Prins Christians Kvarter 28 7000 
Fredericia (v. E20)

Showroom
zederkof.dk
8912 1200

BESØG
SHOP

RING

1.235 anmeldelser

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

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

KLAR TIL GODE 
ARRANGEMENTER

på zederkof.dk 
eller 

ring 8912 1200

SHOP

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

Kendt for professionel kvalitet
Zederkof er en af Danmark’s største 
leverandører af møbler til bl.a. konfe-
rence, restaurant og café og er kendt 
for at levere kvalitet til professionelle.
Kontakt Zederkof på tlf. 89 12 12 00 
eller shop på zederkof.dk.
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Din løn: Tjek din lønseddel
Joy Amandus Andersen fra HI anbefaler, at du tjek-
ker din lønseddel: Per 1. oktober kom der nemlig en 
generel lønforhøjelse på 1,01 %. 

Forrige lønstigning var per 1. april, hvor stignin-
gen var på 1 %. Næste gang der generelt øges er per 
1. oktober næste år.        n

AARHUS: NY TYPE 
IDRÆTSFACILITET: 
BEACHDOME
Nu er en ny type idrætsfacilitet på vej i Aarhus: En 
beachdrome, som gør det muligt at rykke beach-
volley og beachhåndbold indendørs.

Domen ventes at koste tre-fire millioner kroner, 
hvor af de tre er hente i tilskud og lånegaranti fra 
Aarhus Kommune. Den får plads til fire beachvol-
leybaner/to beachhåndboldbaner.

Bag det kuppelformede byggeri, der skal ligge 
i Vestereng, står Aarhus Beachvolley Club, som i 
forvejen har en beachpark med 17 udendørs sand-
baner ved siden af. Naboen Aarhus Firmasport 
leverer omklædning, cafeteria og p-pladser.

Medio september oplyste foreningen at der sta-
dig mangler nogle godkendelser før der kan sættes 
en dato på.

- Vi forventer, at vi kan tiltrække og fastholde 
flere medlemmer af klubben også uden for højsæ-
sonen, når vi har en beachdome, som formentligt 
bliver den første af sin art i hele Jylland, siger 
formanden for Aarhus Beachvolley Club, Mie Kjer 
Thomsen til Aarhus Stiftstidende        n

LANDET 

RUNDT

- Vi forventer, at vi kan tiltrække og fastholde flere 
medlemmer af klubben også uden for højsæsonen, 
siger formanden Mie Kjer Thomsen. 
(Foto: Aarhus Beachvolley Club).

L A N D E T  R U N D T

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

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

105 meter lange rutsjebane fra 1992. 
(Foto: Frederiksberg Svømmehal).
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Netværket fremhæves: - Både under mødet, men i høj grad også bagefter. Vi har en      
Facebook-gruppe for GSF-interesserede, hvor vi kan trække på hinandens erfaringer.    
Og vi kunne glædeligvis se, at flere meldte sig ind, fortæller Heidi Taeger Mortensen.

Tekst & foto Erling Madsen

Det handler også om branding af 
anlægget: Vi går og gør en masse 
ting, men skal også huske at få 
fortalt, at vi gør det, konstaterer 

Heidi Taeger Mortensen, som havde skruet 
programmet til Green Sport Facilitys ER-
FA-møde sammen.

Og dermed opsummerer hun én af de vig-

tige ting ved at en idrætsanlæg certificeres af 
Green Sport Facility. 

Ikke mindst i en tid med fokus – også 
i kommunerne – på FN’s Verdensmål, er 
bæredygtighed vigtig at have fokus på.  Men 
også, at huske at fortælle omverdenen, hvad 
man gør.

ERFA-mødet gav ideer til at komme i gang 
eller komme videre, og Heidi Taeger Morten-
sen fremhæver netværket:

- Både under mødet, men i høj grad også 
bagefter. Vi har en Facebook-gruppe for 
GSF-interesserede, hvor vi kan trække på 
hinandens erfaringer. Og vi kunne glædelig-
vis se, at flere meldte sig ind i gruppen.

Alle har potentiale
Tirsdag-onsdag 5.-6. oktober mødtes 54 
deltagere på Møn og Lolland for at få input, 
og programmet var skruet sammen, så der 
var inspiration at hente uanset om anlægget 
står foran at skulle certificeres, lige er blevet 
det eller har været det længe. 

Ud over at være bæredygtigt, så handler 
det i høj grad også om at reducere omkost-
ninger.

- Nogle sagde, at de hverken har økonomi 
eller mandskab til at gøre noget. Men alle 
har et udviklingspotentiale – det gælder om 
at se mulighederne. Og her kan ERFA-mødet 
hjælpe, siger Heidi Taeger Mortensen.

Ud i virkeligheden
Der blev lagt ud med en rundvisning i Moe-
na, Mønshallerne, som vi tidligere har fortalt 
om i bladet i forbindelse med GSF-certifi-

ceringen. Her blev suppleret med indlæg 
om LED-lys fra Eco2LIGHt og loftsvifter fra 
Nordicco.

Næste stop var udendørs ved Geo Center 
Møn, hvor en naturvejleder bl.a. fortalte om, 
at Møn har stor fokus på, at udvikle hvordan 
turismen kan blive grønnere, således at 
turismen er miljømæssigt, økonomisk og so-
cialt bæredygtig, herunder hvordan væksten 
i turisme kan ske på en måde, der er til gavn 
for lokalbefolkningen og lokalmiljøerne. 

Så blev der skiftet ø fra Møn til Lolland, 
hvor målet var Maribo Hallerne, som vi for-
talte om i sidste nummer i forbindelse med 
GSF-certificeringen. 

Middag og dag 2 foregik på Milling Hotel 
Søpark i Maribo. 

Formand: tag føringen
HI’s formand Henrik Høy-Caspersen sluttede 
af med at slå et slag for netværket, og ikke 
mindst at bruge det i det daglige arbejde:

- Det er vigtigt, at vi spiller os relevante 
i forhold til kommunerne: Vi skal fortælle, 
hvad det er vi gør; eksempelvis på GSF-om-
rådet.

Idrætsanlæggene skal derfor tage førin-
gen og selv markere sig:

- Overordnet er det tydeligt at GSF-net-
værket er stærkt og en betydeligt medvir-
kende faktor til at man her kan indhente 
næring og inspiration til grøn og bæredygtig 
drift, som er stærkt efterspurgt af vores poli-
tiske opdragsgivere.  n

Green Sport Facility 
handler om branding af anlægget, 

bæredygtighed og at 
reducere omkostninger

ERFA-møde gav masser af inspiration, styrkede netværket og slog på vigtigheden af, 
at idrætsanlæggene markerer sig over for omverdenen

G R E E N  S P O RT  FA C I L I T Y
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Slagelse: Fokus på netværket
Ronni Hjortslev Mindelund 

er på vej mod GSF-certificering

Grundlæggende synes jeg, det var et godt arrangement 
med fokus på netværket, siger Ronni Hjortslev Mindelund.

Han er daglig leder af drift og udvikling i Slagelse Kommune, 
der er i gang med en Green Sport Facility-certificering af de to 
svømmehaller i henholdsvis Slagelse og Korsør.

Udover netværket – hvor han fik flere kontakter, han følger 
op på – så fremhæver han værdien af at se på idrætsanlæg, 
fordi det giver direkte inspiration, der kan bruges hjemme.

På førstedagen fortalte Nordicco A/S om loftsvifter, og Ron-
ni Hjortslev Mindelund fortæller, at det førte til en dialog om 
at lave et forsøgsprojekt i én af kommunens svømmehaller.

Så Ronni Hjortslev Mindelund er helt sikkert også at finde 
på deltagerlisten næste år.

Møn: At få sat ansigter på netværket
Inge-Vibeke Boysen blev GSF-certificeret tidligere på året, og netværket er vigtigt

Det var gavnligt at få sat ansigter på netværket. Og der 
kom mange input – også i pauserne, siger centerleder 

Inge-Vibeke Boysen, MOENA, Mønshallerne i Vordingborg 
Kommune.

Hun havde to kasketter på: dels som deltager i mødet, 
hvor netværksdelen var vigtigst, og som vært, da deltagerne 
besøgte MOENA, som tidligere på året blev GSF-certificeret.

Inge-Vibeke Boysen nævner, at det godt kan være en 
uoverskuelig verden, at ville arbejde med bæredygtighed:

- Vi har fået mange henvendelser fra grønne investerings-
selskaber og energikonsulenter, som lover guld og grønne 
skove og selv tager sig godt betalt for at hjælpe. Hér kan 
netværket også bruges til at høre, hvordan andre har løst 
finansieringen.

Ligesom Bo Holteman synes hun at Maribo Hallernes 
campinghytter var en ny og interessant måde at tjene penge 
på til et idrætscenter. 

Også Fehmern Belt Energys indlæg på førstedagen om 
ladestandere, gav inspiration: - Jeg har nu spurgt hvad Vor-
dingborg Kommune har gang i på området.

Helsinge: Se, hvordan andre gør
Bo Holteman er lige blevet GSF-certificeret, 

men vigtigt at høre nyt

Der var god inspiration. Noget af det vigtigste var at se anlæg, 
hvor kolleger har lavet noget, vi andre kan »stjæle«, siger Bo 

Holteman om betydningen af, at alle ikke behøver opfinde den 
dybe tallerken.

Han er haldirektør i Helsinge Hallerne i Nordsjælland, som 
netop er blevet GSF-certificeret – men det mener han bestemt 
ikke er en sovepude:

- Vi skal hele tiden tænke på at forny os; det er en proces der er 
startet, siger han, og mener derfor, at det er uhyre vigtigt at delta-
ge for at høre om nye produkter og løsninger.

Ikke mindst netværksdelen synes han er vigtig, og så synes 
han også, at det var fint, at der også var et besøg i Maribo Haller-
nes campinghytter: - Det handler ikke om »det grønne«, men er 
en anderledes måde at tjene penge på, fremhæver han.

Ronni Hjortslev Mindelund, bagest: - Grundlæggende synes 
jeg, det var et godt arrangement med fokus på netværket.

Bo Holteman: - Vi skal hele tiden tænke på at forny os; det 
er en proces der er startet.

Inge-Vibeke Boysen: - Vi har fået mange henvendelser fra grønne in-
vesteringsselskaber og energikonsulenter, som lover guld og grønne 
skove og selv tager sig godt betalt for at hjælpe. Hér kan netværket 
også bruges til at høre, hvordan andre har løst finansieringen.

G R E E N  S P O RT  FA C I L I T Y G R E E N  S P O RT  FA C I L I T Y
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Area Sales Manager Kristine Elverdam, 
i-team Danmark, viste i-fogger til des-

inficering. Her i snak med Chris Schmidt 
Hansen og Morten Møller Jensen, MOENA.

Christian Jensen fra BWT Danmark havde 
løsninger til at nedbringe kalkmængden i 

vandet og dermed spare energi.

- Det er noget der kommet på agendaen 
hos politikerne! understregede Mikal Holt 

Jensen, han er sekretariatsleder i 
HORESTA, som samarbejder med HI 

om Green Sport Facility.

Tekst & foto Erling Madsen

Der er grønt lys for masser af 
muligheder: Green Sport Faci-
lity sender et signal om, at der 
er fokus på bæredygtighed på 

idrætsanlægget.
Og sekretariatsleder Mikal Holt Jensen, 

HORESTA; slog på, at de certificerede an-
læg som noget nyt kan hente klistermærker 
med logoet på suppleret med anlæggets 
navn, ligesom der er mulighed for at anven-
de en brochure samt få flag. 

Alt sammen noget, der kan bruges til at 
synliggøre den grønne indsats. 

Det hentes/bestilles på medlemssiden 
på https://www.greensportfacility.dk

På politikernes agenda
Denne grønne bølge ruller støt og roligt 
videre: Det startede med hotellernes Green 
Key, som blev suppleret med idrætsfacili-
teternes Green Sport Facility. Mikael Holt 
Jensen kunne oplyse at følgende områder 
er med eller på vej: Restauranter, camping-
pladser, museer, forlystelsesparker events 
og turistattraktioner. 

Mikal Holt Jensen pegede på, at ser man 
fem år fem, så vil udviklingen formentlig 
betyde, at flere og flere ting inden for 
bæredygtighed bliver lovpligtige; akkurat 
som vi på det seneste har set, at hushold-
ningsaffaldet hos private skal kildesorteres. 
Det hænger bl.a. sammen med, at FN’s 17 
Verdensmål med 169 undermål skal være 
ført ud i livet i 2030:

- Det er noget der kommet på agendaen 
hos politikerne! understregede Mikal Holt 
Jensen, som også oplyste, at Forbrugerom-
budsmanden har lavet en vejledning i grøn 
markedsføring.

Idrætsanlæg kan gøre noget 
ved 12 af 17 Verdensmål
På et idrætsanlæg er der ifølge Mikal Holt 
Jensen typisk mulighed for at medvirke til 
at opfylde 12 af de 17 Verdensmål; eksem-
pelvis: Bæredygtig mad og at undgå mad-
spild, sundhed og trivsel, miljøkurser, vand-
besparelser, skånsomme rengøringsmidler 
og ingen giftige ukrudtsmidler, vedvarende 
energi, bæredygtige indkøb, energibespa-
relser og køb af lokale produkter.

Det 17. mål, Partnerskaber for handling, 

ligger på HI’s bord: GSF-ERFA-netværk er et 
godt eksempel på spredning af gode råd, 
løsninger og cases, ligesom Hi kan komme 
med kriterier for leverandører og samar-
bejdspartnere.

Leverandørerne hjælper
Andendagen bød på et par andre indlæg, 
som også handlede om Verdensmålene i 
form af energi- og vandbesparelse samt at 
undgå giftige rengøringsmidler:

Technical Advisor Christian Jensen fra 
BWT Danmark fortalte om blødgøringsan-
læg samt insitu-kloranlæg. 

Det danske grundvand er en udfordring, 
fordi der mange steder i landet er et meget 
højt kalkindhold:

- Og kommer temperaturen over 57 gra-
der, så sætter kalken sig, og én millimeter 
kalk kan betyde op til 10 % større energifor-
brug til opvarmning, fremhævede han.

Area Sales Manager Kristine Elverdam, 
i-team Danmark, og Marlene Nørgaard fra 
Abena præsenterede deres produkter med 
særligt fokus på I-fogger, som sikrer daglig 
desinfektion i anlægget; noget som jo ikke 
mindst er kommet i fokus efter Covid-19.   n

Grønt lys for at 
synliggøre anlæggets indsats

Green Sport Facility vil være endnu vigtigere i fremtiden

G R E E N  S P O RT  FA C I L I T Y
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Da Water & Wellness Flintholm kom til på Frederiksberg i 2017 hjalp det på vandkapaciteten i Hovedstaden – men kun marginalt. 
Der er 1.400 på ventelisten til svømning. (Foto: Water & Wellness Flintholm/Martin Håkan/CoverGanda.dk).

Gigantisk efterslæb på vedligehold 
og mangel på faciliteter

Københavns Kommune skal bruge mindst 220 millioner kroner - Frederiksberg halter også

Af Erling Madsen

Den er helt gal i Hovedstaden ligger i 
bund, når det gælder idrætsfacilite-
ter. Både i Københavns og Frederiks-
borg kommune. Og det bliver dyrt 

bare at indhente efterslæbet. 
Hvis bare de eksisterende idrætsanlæg i 

Københavns Kommune skal sættes i stand, vil 
det koste 220 millioner kroner, og kommunen 
vurderer, at tallet »reelt set er meget højere«, 
fortæller Berlingske.

Meget er ikke regnet med
Det skyldes at tallet kun dækker de synlige 
vedligeholdelsesopgaver, som burde været 
sat i gang: Renovering af tag, reparationer 
af kloakker og modernisering er ikke regnet 
med.

Halvdelen af de 220 millioner kroner 
tegner svømmebadene sig for. 

Blandt de øvrige opgaver er bl.a. ud-
skiftning af syv nedslidte kunstgræsbaner 
for 15-20 millioner kroner.

Vi fortalte i sidste nummer, at svømme-
badet Øbro-Hallen i København er lukket 
igen på grund af fejl ved renoveringen, 
ligesom Frederiksberg Svømmehal i Fre-
deriksberg Kommune har forlænget luk-
ningen på grund af renovering.

Hovedstaden: Uendelig ventelister 
I sidste nummer fortalte vi også, at den 
socialdemokratiske regering vil sætte én 
milliard kroner af til udvikling af idræts-
faciliteter i Københavns og Frederiksberg 
kommune.

I DIF-undersøgelsen på side 29 ligger 
de to kommuner også i bund, og i sidste 
nummer fortalte vi om en undersøgelse 
fra Idrættens Analyseinstitut, der viser, at 
de to kommuner er blandt de kommuner 

med færrest idrætsfaciliteter per indbyg-
ger.

Og det er op ad bakke, hvis børn vil dyrke 
idræt i hovedstaden. 

Berlingske refererer en DGI-undersøgel-
se, som viser, at 77 % af forældrene har haft 
børn på venteliste i Københavns Kommu-
ne; en stigning på 22 % på tre år.

Svømning er særlig efterspurgt og Ho-
vedstadens Svømmeklub har 1.400 på 
venteliste i de to kommuner:

- Det kan være et, to eller tre år. Det kan 
også være aldrig, siger direktør Lars Søren-
sen om ventetiden på at komme i vandet.

Pia Nisted, der er næstformand i DGI 
Storkøbenhavn, siger til Berlingske, at det 
skyldes mangel på idrætsfaciliteter og efter-
slæbet er opstået over de sidste 20 år:

- Det kan desværre ikke fikses med et 
godt budgetforlig eller to, tilføjer hun.     n

I D R Æ T S FA C I L I T E T E RG R E E N  S P O RT  FA C I L I T Y
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København: Parken vil 
løfte serviceniveauet
Parken fra 1992 er Danmarks nationalstadion – men 
med er serviceniveau, som halter langt bagefter. 

Det erkender den relativ nye bestyrelsesformand 
for Parken Sport & Entertainment Allan Agerholm i 
Berlingske.

- Maden herinde er for dårlig. Når man ser, hvor-
dan den gastronomiske scene har udviklet sig, så 
er tiden nok kommet til at begynde at tænke over 
det, siger han.

Mobildækningen gør også, at det kan være svært 
at komme på fra mobiltelefoner, så det kigges der 
også på. Og så er der en udfordring med lange køer 
ved indgang, madsteder og toiletter.

Superligaklubben FCK indgår i selskabet sam-
men med Lalandia i Billund, Rødby og Søndervig 
og de fire kontortårne i Parken.

FCK har sat rekord med 17.600 solgte sæsonkort 
og der er en vækst af yngre kvinder på tilskuerplad-
serne, hvilket også får bestyrelsen til at se på, om 
de har andre ønsker end den typiske mandlige til-
skuer.                                                                                             n

Fredensborg: Selvforvaltning skal vi værne om
- Vi skal værne om selvforvaltning, og for Fredensborg Hallen 
betyder det, at vi har et højere kvalitetsniveau end vi ellers ville 
have, siger det socialdemokratiske byrådsmedlem Charlotte San-
der, som også er formand for hallen.

Hun siger til Frederiksborg Amts Avis, at hun kommer rundt i 
mange haller og kan se, at rengøringen er bedre og udfordringer-
ne løses lettere, når der er selvforvaltning. Hun peger også på, at 
det kræver gode medarbejdere og at bestyrelsen har tæt kontakt 
med idrætsforeningerne, så problemer og ønsker hurtigt kan kla-
res. Hun siger, at det også giver mere arbejde til bestyrelsen, fordi 
den også skal håndtere vedligeholdelse.                   n

LANDET 

RUNDT

Fredensborg Hallen i Nordsjælland: Formanden Charlotte 
Sander, der også er kommunalpolitiker, mener at haller med 
selvforvaltning drives bedst. (Foto: Erling Madsen).

L A N D E T  R U N D T
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KØBENHAVN: 
KØNSOPDELT 
SVØMNING 
FORBYDES IKKE 
- Det er en glidebane. Islam skal 
ikke diktere, hvordan vi skal have 
vores samværsformer inden for 
idræt og kultur, siger Dansk Fol-
keparties gruppeformand i Bor-
gerrepræsentationen, Finn Ruda-
izky, til B.T. 

Han mener også, at det mod-
virker integration.

DF ville derfor have forbudt 
kønsopdelt svømning i Køben-
havns Kommune – noget som fin-
der sted på 10-15 af de 700 hold i 
Hovedstadens Svømmeklub. 

Men partiet fik kun støtte af 
Venstre og Konservative, så af-
stemningen endte 40-11, så 
kønsopdelt svømning kan fort-
sætte.                                                      n

Aarhus: 
Vandet er fordampet!
Vandet er fordampet i det planlagte 
verdensbad i Gjellerup i Aarhus.

JP Aarhus fortæller, at byggeriet 
er halveret til 5.000 m2 og bygge-
summen reduceret fra 400 millioner 
til 250 millioner kroner. I et budget-
forlig i september satte Aarhus Kom-
mune foreløbig 50 millioner kroner 
af.

Verdensbadet skal bl.a. rumme 
50 meter bassin, rutsjebaner, well-
ness-område, varmtvandsbassiner 
og oplevelser for hele familien. Det 
skal erstatte Gjellerupbadet fra 1971 
og placeres i sammenhæng med den 
nye Sports- og Kulturcampus og 
en ny skole. Disse nybyggerier skal 
være med til at fjerne ghetto-imaget 
fra området, der skal være en attrak-
tiv bydel.
De ventede 600.000 gæster er nu 
reduceret til 350.000.               n

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

Malmsten Gold PRO
Verdens bedste banetov til svømmekonkurrencer på alle niveauer.

• Det nye, officielle FINA-banetov – introduceret i 2019
• Mest effektive bølgedæmpning på markedet – 90,00 %
• Innovativt skivedesign – Ø 150 mm

Få 10% rabat ved brug af rabatkoden PRO10. 
Rabatten gælder 15. november - 22. december 2021 (begge dage inklusiv).

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

Malmsten Gold PRO.indd   1Malmsten Gold PRO.indd   1 20-05-2021   08:31:0820-05-2021   08:31:08
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Nordfyn var målet for dette års Seniortur.

Af Lene og Christian Dahl

Corona-begrænsningerne er slut og 
det betød, at seniorturen kunne 
finde sted 6.-8. september.

Efter ankomst mandag eftermid-
dag var der kaffe og kage, Knud Essendrup 
bød velkommen; desværre var der nogle 
afbud på grund af sygdom, men der var 
også nye ansigter - dejligt.

Knud fortalte om tirsdagens program. 
Derefter gik vi alle en tur rundt i byen, Bo-
gense er en gammel by med mange sevær-
digheder bl.a. Mannike; en lille drengefigur, 
et torv, kirken og et flot havneområde.

Efter en dejlig middag var der en del 
snak om hvor turen i 2022 skal gå hen: et 
forslag er Lolland-Falster. Knud takkede 
Gunnar Jespersen for hans tid i Seniorud-
valget.

Rundt på Nordfyn
Efter morgenmaden var vi en tur rundt på 
Nordfyn. Første stop var Glavendruplun-

den, det er en samling runesten. Vi fik også 
den traditionelle morgenbitter, hvorefter 
turen gik til kunstnerparret maler Else Fris 
og trædrejer Jørgen Anderson, som har 
udstilling i deres eget hjem. 

De fortalte begge om deres arbejde - der 
var mange fine ting, og vi sluttede af med 
en lille forfriskning. 

Så gik turen til Gyldenstenstrand, hvor vi 
spiste vores medbragte mad. Gunnar gav 
drikkelse til - tak for det. Nogle gik ned til 
stranden, andre blev siddende og hyggede 
sig. Det er Aage V. Jensens Fonde, der står 
bag området. 

Da vi kom hjem til hotellet var der kaffe 
og kage. Klokken 19 var der festaften hvor 
vi fik en fire-retters menu med vin, kaffe 
m.m. Der var dejlig, hyggelig musik og vi 
sang nogle sange.

Onsdag morgen var alle samlet til 
morgenmad. Det var meget hyggeligt, og 
derefter sagde vi farvel til hinanden og på 
forhåbentlig gensyn i 2022. Vi tager gerne 
turen fra Bornholm! n

Seniorerne på tur igen
Denne gang var målet Nordfyn

S E N I O R E R N E

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

Volleyball, basketball 
afskærmningsnet samt 

mange andre net og 
specielle løsninger

Toosholmvej 9
7700 Thisted

Tlf 97 93 84 50
norvo@norvosportsnet.dk

www.maalnet.dk
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S E N I O R E R N E

 HØJSÆSON

 UGE 01-26 UGE 27-32 UGE 33-52

Hele uger 3.550,00 6.550,00 3.550,00

Weekend 1.975,00  1.975,00

Ekstra dage 400,00  400,00

El-pris kostpris (pt. 2,50 kr.)

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

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

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

WEEKENDTUR MED 
PERSONALET?
Prøv som noget nyt at invitere jeres 
personale på en weekendtur til feriehu-
set, her kan I uforstyrret få afholdt jeres 
personalemøde o.l.

I har også mulighed for at leje feriehuset 
ud til jeres ansatte.

MARIELYST
HI’s feriehus i Marielyst 
på den naturskønne ø, 

Falster, omfatter 134 m2. 
Her er plads til 12 perso-

ner med 8 sengeplader, 
fordelt i 4 værelser samt 

en hems til 4 børn.

HUSKER DU DINE 
HI-FORDELE?

· Hjælp ved løn, ansættelse  
og kontrakt

· Kurser og uddannelse  
til reduceret pris

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

Tryg Forsikring
· Attraktiv pensions- og  

forsikrings ordning uanset  
dine overenskomstforhold

· Adgang til medlemskab af  
Forbrugsforeningen med  
masser af rabatter

Læs mere på www.h-i.dk!

VIDEN 
INSPIRATION 

NETVÆRK

F E R I E H U S E T

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

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

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

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

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

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

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

Der er gode indkøbsmuligheder i den 
lille hyggelige by Marielyst.

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

Priserne stiger 1. januar 

- de nye priser kan 

du finde på 

hjemmesiden h-i.dk.

https://h-i.dk/feriehuset-i-marielyst-strand/
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BENNY PETERSEN
Herlufmagle-Hallen
Ravnstrupvej 1, 4160 Herlufmagle
Tlf: 20 20 17 13
Mail: info@herlufmagle-hallen.dk

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

OMRÅDE 4

Midtjylland

OMRÅDE 2

Lolland/Falster, Sydsjælland/Møn og Vestsjælland

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

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

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

OMRÅDE 1

København, Nordsjælland og Bornholm

OMRÅDE 3

Fyn, Sydjylland og Sønderjylland

OMRÅDE 5

Nordjylland

N AV N E

TIL LYKKE!

55 ÅR
12. november
Henrik Kjærgaard
Rødovre Stadionhal

8. februar
Erik Bonnichsen
Smørum Idrætscenter

17. februar
Flemming Waldorf
Næstved Idrætspark

60 ÅR
12. november
Ove Palle Sørensen
AGRI NORD 
IDRÆTSCENTER

12. december
Henrik Høy-Caspersen
HI

16. december
Søren Strand
Hørsholm Idrætspark

23. december
Jens Skov Jørgensen
Nørup Hallen

26. december
Ebbe Edvardsen
Rudbjerg Hallen

12. januar
Thorkil Lindvig
Horne Idrætspark

14. januar
Flemming Hansen
Bording Hallen

20. januar
Søren Kildelund
Gudme Hallen

28. januar
Lars Kristiansen
Cuben, Christiansfeld

31. januar
Keld Schytt Nielsen
Bjerringbro Idræts- 
& kulturcenter

6. februar
Frits Thomas Hermann
Løkken Idrætscenter

65 ÅR
9. december
Torben Pedersen
Fredericia Idrætscenter

30. december
Erik Gade
Augustenborg Hallen

4. februar
Niels-Jørn Mogensen
Voldum-Hallen

16. februar
Birgitte Andersen
Tidl. Sundøre Hallen
 
70 ÅR
4. november
Flemming Smidemand
Tidl. SFS Hallen

29. november
Kurt J. Olsen
Horreby Hallen

75 ÅR
30. januar
Finn Lillelund
Tidl. Uvelse Fritids 
Center

10. februar
Niels Nielsen
Tidl. Lillerød-Hallerne

80 ÅR
4. november
Kjeld Pedersen
Tidl. Rønnede Hallen

5. november
Gunnar Jespersen
Tidl. Humlehøj Hallen

13. november
Svend Aa. T. Nielsen
Vamdrup Svømmehal

17. november
Vagn Gram
Tidl. Løjt Lands 
Idrætsanlæg

7. januar
Leif Jensen
Tidl. Vejle-Centret/Idræt

85 ÅR
25. november
Gunnar Nielsen

B A G  O M  H I
L E V E R A N D Ø R R E G I S T E R

mailto:info%40herlufmagle-hallen.dk?subject=
mailto:kusr%40horsens.dk?subject=
mailto:claus%40jyllingehallerne.dk?subject=
mailto:bgl%40arenasyd.dk?subject=
mailto:jan.frederiksen%40aalborg.dk?subject=
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ADGANGSKONTROL 
OG TÆLLER

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

BELÆGNINGS- OG FLISERENS 

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

BRUSEPANELER

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

Johs. Tandrup A/S
Gydevang 1, 3450 Allerød
Tlf: 4817 2282
E-mail: info@t-safe.com
www.t-safe.com

CTS-RÅDGIVNING

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

DAMPBAD

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

FITNESSUDSTYR

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

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

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

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

FORSIKRING

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

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

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

GULVSERVICE

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

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

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

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

GØDNING

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

IDRÆTSUDSTYR

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

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

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

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

IDRÆTSBELÆGNING

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

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

L E V E R A N D Ø R R E G I S T E R
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KONFEKTURE OG                  
DRIKKEVARER

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

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

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

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

KONFERENCEANLÆG

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

KUNSTGRÆS- 
FODBOLDBANER

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

KUNSTIGE PLANTER

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

LED-BELYSNING

eco2LIGHT A/S
Gørtlervej 21, 9000 Aalborg
Tlf: 7070 1555
Mail: info@eco2light.dk

LINJEMALING

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

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

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

LYDANLÆG

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

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

MASKINER

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

MESSESTANDE

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

MESSETÆPPER

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

MOTIONSUDSTYR

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

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

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

MULTI- OG SQUASHBANER

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

MØBLER

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

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

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

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

ONLINE VAGTPLAN

DELTAPLAN online vagtplan
Stadion Allé 13 A
8000 Aarhus C
Tlf: 4693 3904
Mail: support@deltaplan.dk
www.deltaplan.dk

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

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

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

SAUNA

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

SCENER & TRIBUNER

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

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

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

SCORINGSTAVLER

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

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

SKABE OG 
VÆRDIOPBEVARING

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

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

SKILTELØSNINGER

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

Jan
Schmidt
DESIGN
v/ Jannie Christensen

SPORTSNET

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

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

SPORTSGULVE

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

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

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

SPOR TS
ENTREPRISE

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

TELEVARSLINGSANLÆG

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

VANDBEHANDLINGS- 
LEVERANDØRER

Aqua Wellness
Fuglebækvej 2 A,
2779 Kastrup
Tlf: 2944 6546
www.aquawellness.dk

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

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

VIRKSOMHEDS- 
RÅDGIVNING

FlowbyLaiderz
Fuglebækvej 2A, 1. th.
2770 Kastrup
Tlf: 3251 0700
www.flowbylaiderz.dk

VVS – VAND- OG ENERGI- 
BESPARENDE LØSNINGER

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

Johs. Tandrup A/S
Gydevang 1, 3450 Allerød
Tlf: 4817 2282
E-mail: info@t-safe.com
www.t-safe.com

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

Kom godt i gang
Book en demonstration hos jer og opdag, hvor nem opstregningen kan blive. 
TinyLineMarker Sport opstreger jeres baner helt automatisk, og banernes 
størrelse og placering gemmes til næste sæson.

Nem oplæring
Vi hører fra mange af vores kunder, at det er utroligt nemt at komme i 
gang med kridtmaskinen. Vi sørger for grundig oplæring og sikrer, at jeres 
opstregning bliver en fornøjelse fremfor en tidskrævende pligt.

Enkel og prisvenlig løsning
Kridtmaskinen er skabt til sportsklubber, skoler og idrætscentre, som ønsker 
nem og fleksibel opstregning. Robotten kan leases for bare 1.975 / måned.

Kom godt 
i gang

Leasing 1.975 
pr måned

Kontakt os og hør mere

Book en uforpligtende demonstration

Kontakt Carsten Svane +45 31 31 66 33 / cas@tinymobilerobots.com
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