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ENERGI
Center Thyregod har
ikke råd til at genåbne
svømmehallen efter en
renovering: Det ville koste
780.000 kroner i gas.
Næste år er den også gal:
- Vi mangler 2,8 millioner
kroner på grund af en
kæmpe energiregning.
Åbner vi ikke, så vil vi
inden vi når april, være
gået konkurs, siger
centerleder Lone
Jørgensen.

Energipriser:
Truer landets idrætsfaciliteter
HI opfordrer Folketinget til at træde til inden konkurserne
Tekst & foto Erling Madsen

E

nergi er blevet det langt overskyggende ord dette efterår – ikke
mindst blandt landets idrætsanlæg,
som kæmper med store regninger
til el og gas.
HI prøver at hjælpe, og holdt således i
oktober et webinar for at pejle stemningen og
give deltagerne mulighed for at snakke sammen om håndteringen:
- Ikke mindst de selvejende haller, som i
første omgang selv skal betale regningen, er
truet på deres eksistens. De lider – og det ser
ud til at blive endnu værre, siger HI’s formand
Henrik Høy-Caspersen.
Han lover, at HI vil følge udviklingen tæt og
også følge op med flere webinarer og fysiske
møder.
Truer folkesundheden
Men han mener også klart, at det er Folketinget, som skal agere:
- Det er HI’s opfattelse, at det er et problem,
der skal løses landspolitisk – og det er altså
ikke nok at slukke nogle saunaer …
Ifølge HI-formanden er der flere udfordringer, som gør det til en landspolitisk opgave.
Først og fremmest er det et samfundsproblem – og lukning af idrætsanlæg vil true
folkesundheden, som ligger Folketinget
meget på sinde. Og så er et idrætsanlæg også
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typisk et vigtigt og vægtigt omdrejningspunkt
i et lokalsamfund.
Kommunerne er også pålagt nogle rammer, så der er grænser for, hvor mange penge,
de må bruge. Men i den forbindelse glæder
han sig over, at der er kommuner, som har
hjulpet trængte idrætsanlæg.
Det haster med at finde en økonomisk
løsning, hvis ikke anlæg skal gå konkurs – og
hér spiller folketingsvalget 1. november uheldigt ind:
- Vi står i skyggen af valget og det hæmmer beslutningsviljen i det politiske system,
ligesom embedsværket på mange områder ligger stille til efter valget, siger Henrik
Høy-Caspersen.
Tønder: lukket for det varme vand
Der er masser af eksempler landet rundt fra
det seneste halve år med svømmehaller, der
har sænket vandtemperaturen en grad eller
lukket for saunaerne: Tommelfingerreglen
siger ifølge Teknologisk Institut, at to-tre
saunaer tegner sig for 20 % af energiforbruget
i en svømmehal!
I oktober meldte Tønder Kommune i følge
TV Syd ud, at temperaturen i de kommunale
idrætscentre sænkes til 17 grader, svømmebassinernes temperatur sænkes til 26 grader,
boblebade, vandrutsjebaner og saunaer lukkes og der vil ikke være varmt vand i bruserne
– udtaget dog i svømmehallen, hvor et varmt

bad fortsat er muligt af hygiejniske grunde.
Kulturudvalgsformand René Andersen
siger til TV Syd, at beslutningen gælder fra
1. november til januar, hvor beslutningen
revurderes.
Samtidig har kommunen sat ekstra 3,7
millioner kroner af til stigende energipriser i
idrætscentre og svømmehaller.
Thyregod: går konkurs inden april
Centerleder Lone Jørgensen, Center Thyregod, fortalte på HI’s webinar, at svømmehallen ikke åbner efter en renovering, fordi det
på grund af de stigende gaspriser vil koste
780.000 kroner – og energibudgettet for 2022
er allerede brugt.
Hun fortæller, at Vejle Kommune ikke vil
give ekstra tilskud i år, men centret har søgt
om et ekstra tilskud næste år:
- Vi mangler 2,8 millioner kroner på grund
af en kæmpe energiregning. Åbner vi ikke,
så vil vi inden vi når april, være gået konkurs,
siger hun.
At svømmehallen nu er lukket, berører
svømmeklubben med 700 medlemmer fordelt på 35 hold og 13 skoler.
Så nu ser det sort ud for Center Thyregod,
der med haller, fitnesscenter, svømmehal,
mødelokaler, boldbaner, selskabslokaler og
hotel siden 1969 har været et vigtigt omdrejningspunkt i lokalsamfundet
n
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Energikrise:
Fuldstændig politisk tavshed!

oronakrisen var hård ved de danske idrætsfaciliteter, men det er
relevant at spørge, om ikke den
nuværende energikrise er meget
hårdere?
Mit svar er: Ja, det er den!
Under coronakrisen stod politikerne i
kø for at hjælpe økonomisk. Det dækkede
ikke alt, men var trods alt en håndsrækning, der hjalp os videre.
I den nuværende situation er der fuldstændig tavshed.
Kommunerne er pressede, det ved vi godt,
men de er desværre så pressede at vi lige i
øjeblikket oplever at energikrisen i
forhold til
idrætsfaciliteterne

tackles med vilkårlige løsninger – nogen
steder vilkårlige lukninger, som vil gå hårdt
ud over sammenhængskraft og folkesundhed, særligt i de mindre bysamfund,
som har allerhårdest brug for lige netop
sammenhængskraft, men også nærhed til
de sundhedstilbud, der bydes på i danske
idrætsanlæg.
Nogle kommuner
optræder modent og ansvarligt
Retfærdigvis skal det understreges, at en
række kommuner på den anden side optræder både modent og ansvarligt og på
forskellig vis holder hånden under de hårdt
trængte anlæg, og dermed sikrer det helt
nødvendige velfærdstilbud, som idrætsfaciliteterne udgør.
I HI følger vi situationen tæt. Vi rådgiver
en række medlemmer og anlæg om temaet og forsøger på bedste vis at påvirke
politisk, selvom dette i øjeblikket er op ad
bakke, da politikerne er optaget af valgkampen.
Det kan vi gøre bedre
Idrættens Branchedage er nu overstået.
Tre dage med masser af brancherelevante input, som et langt stykke hen ad vejen foregik i skyggen af den verserende
energikrise, de eksploderende priser og
der af følgende hårdt presset økonomi.
At lægge Vejen Konferencen sammen
med brancheudstillingen var lidt af et sats,
og vi evaluerer fortsat på den del af arrangementet, idet det hos os er en klar forudsætning, at de to arrangementer spiller
sammen og supplerer hinanden. Det kom
vi ikke helt i mål med.

Vigtig del af HI’s DNA
Vores del af arrangementet, som er brancheudstillingen, var den hidtil største i HI’s
historie. Vi fyldte fem haller og sale, og
havde svømmehallen i Vejen Idrætscenter
i spil også.
Udstillingen led desværre under et vigende besøgsantal, som skal ses i lyset af
at energikrisen har holdt folk hjemme.
Brancheudstillingen er så stor en del af
HI’s DNA, at den vil vi ikke undvære, og vi er
derfor allerede nu i gang med at forberede
næste års arrangement med et klart fokus
på at øge besøgstallet.
I skrivende stund evaluerer vi. Dette
sammen med udstillere, partnere samt
internt, og lægger de første spor til næste
års arrangement, som vi glæder os til at
præsentere nærmere.
Se også artiklen på side 24.
Travl tid forude
Den kommende tid bliver travl. Som nævnt
energikrise og Idrættens Branchedage
2023, ligesom vi lige nu koncentrerer os om
at få det nye initiativ IKF op at køre.
Et stærkt efterspurgt branchetiltag, som
snart vil blive præsenteret nærmere. Se
også artiklen på side 9 om de første to
udspil.
Et andet stærkt fokus er Green Sport
Facility, hvor vi med hastige skridt nærmer
os certificeret anlæg nummer 100, ligesom
vi har en række nye anlæg i pipelinen.
Alt i alt ser vi frem mod et 2023 som
bliver travlt. Dels med håndtering af energikrisen, men også med en række nye
aktiviteter og initiativer, som vi glæder os
til at præsentere.		
n

AF HENRIK HØY-CASPERSEN
FORMAND

»Brancheudstillingen er så stor en del af HI’s DNA,
at den vil vi ikke undvære, og vi er derfor allerede
nu i gang med at forberede næste års arrangement
med et klart fokus på at øge besøgstallet.«
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PROFESSIONEL KVALITET

STABELSTOLE | KONFERENCEBORDE | KLAPSTOLE | KLAPBORDE | LOUNGE

Økonomi Polster
Sort, Art.nr. 100496
Normalpris 299,-

Økonomi Polster
Mørk grå, Art.nr. 100496
Normalpris 299,-

Økonomi Polster m/kobling
Art.nr. 100605
Normalpris 345,-

Økonomi Polster
Rød, Art.nr. 100496
Normalpris 299,-

Økonomi Polster
Blå, Art.nr. 100496
Normalpris 299,-

TILBUD

TILBUD

TILBUD

TILBUD

TILBUD

Bertram m/polster
Grå og Sort, Art.nr. 100494
Normalpris 499,-

Bertram m/polster og kobling
Grå og Sort, Art.nr. 100506
Normalpris 599,-

Bertram
Grå og Sort, Art.nr. 100499
Normalpris 299,-

Bertram økonomi
Sort, Art.nr. 100501
Normalpris 249,-

Bertram økonomi m/polster
Sort, Art.nr. 100497
Normalpris 349,-

TILBUD

TILBUD

TILBUD

TILBUD

TILBUD

239.-

399.-

239.-

419.-

249.-

239.-

239.-

219.-

239.-

299.-

SPAR OP TIL

30%
Så længe lager haves

Trend Stol Polster
Art.nr. 100495
Normalpris 599,-

TILBUD

479.-

Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, udsolgte varer, afgiftsændringer og force majeure. Alle priser er ekskl. moms og ekskl. levering.
Tilbuddet gælder til og med 30.11.2022, eller så længe lager haves.
SCAN QR KODEN

RING 8912 1200
SHOP zederkof.dk
BESØG Showroom
Prins Christians Kvarter 28
7000 Fredericia (v. E20)

DAG-TIL-DAG
3 ÅRS
LEVERING
GARANTI
1.355 anmeldelser

PRIS
MATCH*

*Se mere på Zederkof.dk/prismatch

BUREAUKRAT I

Folkeoplysningsloven skal kigges efter
Kulturminister vil se på, om den kan gøres tidssvarende, så bureaukratiet mindskes
Af Erling Madsen

B

ureaukrati og corona har tilsyneladende
fået mange frivillige til at stoppe i foreningerne – så hér er et oplagt punkt, hvor
idrætsfaciliteterne kan byde ind med en
hjælpende hånd.
Det vil lette foreningerne og skabe mere aktivitet til
gavn for både foreninger og idrætsfaciliteter.

Kulturminister Ane
Hasboe-Jørgensen lægger
op til at kigge på folkeoplysningsloven. (Foto: Marie
Hald/Kulturministeriet).

Tre tidskrævende ting
Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen oplyste i april,
at ifølge Danmarks Statistik er der forsvundet 6 %
af de frivillige under corona. Og hun bebudede en
undersøgelse for at se, om der kan gøres noget for at
hjælpe foreningerne.
Svaret på undersøgelsen blandt medlemmerne
af Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firmaidræt,
Dansk Ungdoms Fællesråd og Dansk Folkeoplysnings
Samråd kom i slutningen af september:
48 % af de 2.470 svar pegede på bureaukratiske

byrder – og 46 % har inden for det seneste år overvejet at stoppe som frivillige og af dem pegede 51 % på
den store mængde administrativt arbejde.
De generende, administrative krav er:
• Det er krævende og omkostningsfuldt at have en
foreningskonto i et pengeinstitut på grund af hvidvaskreglerne.
• Ansøgninger om tilskud og lokaler hos kommunerne er tidskrævende og besværligt.
• Medlemsregistrering hos både kommuner og
organisationer er omstændeligt.
Ændres folkeoplysningsloven?
Ministeren siger i en pressemeddelelse, at der kan
ryddes ud i regler og vejledes bedre.
Eksempelvis teaterforeninger får ikke altid støtte
som folkeoplysende foreninger:
- Jeg vil derfor nu blandt andet se på, om vi kan
skabe bedre og mere tidssvarende rammer om folkeoplysningen og sørge for, at loven fortolkes lige så
bredt, som den er tænkt.
n

www.lml-sport.dk
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VI HAR ALT TIL DIT SVØMMEBAD
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KØBENHAVN: HAVNEBADE
UDVIDER SÆSONEN

Glostrup: Litteratur på bassinkanten
»Litteratur på bassinkanten« er en ny kombination af svømmehal
og bibliotek, som i oktober blev lanceret i Glostrup Kommune vest
for København.
Glostrup Bibliotek rykker hver mandag fra klokken 18.-21.30
ind i Glostrup Svømmehal i forbindelse med StilleVoksenAften.
Liggende i varmtvandsbassinet kan gæsterne høre oplæsning:
Et tema var således »Under vandoverfladen« og så blev der læst
højt af bøger, hvor handlingen foregår under vandet.
Arrangørerne fortæller, at de med dette unikke kulturarrangement skaber rum for en særlig oplevelse af tilstedeværelse, fællesskab, nærvær og afslapning i krop og sind.
n

xxx

Tilstedeværelse, fællesskab,
nærvær og
afslapning i
krop og sind,
lover Glostrup
Svømmehal og
Glostrup Bibliotek. (Foto:
Heidi Taeger
Mortensen).

De kommunale havnebade i København er meget
populære – ikke mindst blandt vinterbaderede.
Københavns Kommune har besluttet fra næste
år at forlænge sæsonen for tre af dem. Normalt er
der åbent med livreddere i de tre sommermåneder,
men Fisketorvet, Islandsk Brygge og Sluseholmen
åbnes i yderligere otte måneder, men uden livreddere.
Desuden vil kommunen oprette tre nye badezoner, som er badeområder uden livreddere, ligesom
der skal sættes mobile saunaer op flere steder. n

GREEN SPORT FACILITY: NYT TELEFONNUMMER
Skal du have fat i HI’s Green Sport Facility-leder
Michael Simonsen, så skal du ringe på 41 24 14 10.
Du kan fortsat finde mere på
https://www.greensportfacility.dk
og i den lukkede
Facebook-gruppe.
n

Vi tager slæbet
for sporten..!

Mange års erfaring

- er Deres garanti for håndværksmæssigt, korrekt udført arbejde.

Vi er problemløsere

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

Vi kommer overalt

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

Reperation

LAK

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

I

T
GARAN

Tlf.: 75 15 79 00

5ÅR

sportslakering@ytzen.dk
www.ytzengulvservice.dk

SPORTSGULVE • AFSLIBNING OG LAKERING • OPSTREGNING AF BANER
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Tilgængeligheden og logistikken gør forskellen

Oplever I også
stigende udgifter?
Stå stærkere, og få en nemmere hverdag med mere tid
og overskud ved at handle hos Solar.
Her er alt på ét sted, og varerne leveres fra dag til-dag
eller inden for 1-2 timer med Fastbox-levering.

Solar School

Solar
Udlejning

Varmepumper

Data og
sikring

ONE STOP
SHOP

Scan QR-koden og få adgang til
Solars webshop eller
læs mere på solar.dk/sport

Med Solar som medspiller har du, som HI-medlem, adgang til
professionel rådgivning og support på et bredt varekatalog med
mere end 275.000 varer inden for belysning, el, vvs, sanitet, værktøj,
klima- og energiløsninger, sikring og forbrugsartikler.
Få adgang til Solars webshop her - har du råd til at lade være?

Belysning

Ventilation

Solceller

Kontor- og
kantineartikler

Toilet- og
rengøringsartikler

Kabler

Lagerstyring

SPORTSHAL
Logistikløsninger

Ladestandere

Værktøj

El-artikler

VVS og
sanitet

Varehåndtering

LYS KILD ER

Flere lyskilder
forbydes næste år
EU har speedet udfasningen op – allerede til februar
stopper produktionen
Af Erling Madsen

E

U har speedet et lyskildeforbud op
for bl.a. at mindske brugen af kviksølv – og det vil berøre idrætsanlæg
både ude og inde.
Konkret træder forbuddene mod fabrikation i kraft i februar og august – men
det er fortsat tilladt at bruge de forbudte
lyskilder til lageret slipper op.
Omvendt er det en god idé at bruge de
kommende forbud til at gå lyskilder og
armaturer igennem:
- Der er tre muligheder: Brug de eksisterende lyskilder til de ikke kan købes
mere, skift dem ud med nye lyskilder eller
skift lyskilder og armaturer, siger Charlotte
Krogh, som er ansvarlig for bæredygtighed
i Signify.

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

Volleyball, basketball

afskærmningsnet samt
mange andre net og
specielle løsninger

Toosholmvej 9
7700 Thisted
Tlf 97 93 84 50
norvo@norvosportsnet.dk
www.maalnet.dk

Firmaet står bag Philips-lyskilder og
-armaturer, og hun fortæller, at firmaet,
der er ét af verdens førende, ikke vil fylde
lagrene op til forbuddene træder i kraft.
Hun peger på, at der er gode grunde til
at give lysløsningerne et grundigt eftersyn:
• LED-lys har lange levetider, helt op til ca.
100.000 timer, mens de første udgaver
kun holdt ca. 25.000 timer. Der går således ganske mange år mellem udskiftningerne: Det betyder færre udgifter og
mindre tidsforbrug til udskiftning. Og i
tør- og vådhaller er det ofte forbundet ed
stort besvær med bl.a. lifte for at komme
til at skifte.
• LED-lys giver en bedre lysfordeling, når
der bruges et armatur med optik, som
kan tilpasse spredningen af lyset.
• Der er masser af muligheder for lysstyring; både med farver, sænkning af lysstyrke og timer. Ligesom halinspektøren
kan sidde centralt og overvåge og styre
det hele – også hvis han har ansvaret for
flere haller. Eksempelvis kommer der
meldinger om lyskilder, som skal udskiftes, oversigt over energiforbruget etc.
• Den teknologiske udvikling og energipriserne himmelflugt gør det ekstra attraktivt økonomisk. Charlotte Krogh nævner
et eksempel på en produktionsvirksomhed, hvor den oprindelige tilbagebetalingstid var +8 år. Men efter stigningen i
energipriserne er den reduceret til 2,3 år.

Sparepærer - her en PL – må ikke produceres
efter 24. februar næste år. (Foto: Philips).
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LYS KILD ER

LED-lysstofrør som er afløseren for de gamle rør med kviksølv – og de har en levetid op til 100.000 timer, så der spores tid og penge
på skift. (Foto: Philips).

• En udskiftning 1:1, altså forbudte med
lovlige lyskilder, kan typisk give en besparelse på 50 %, og sættes der styring
på vil besparelsen typisk ligge på 80-90
%.
Solars hjælpende hånd
I sidste nummer fortalte vi om den aftale,
HI har lavet med Solar, som bl.a. omfatter
rådgivning. Og den vil være oplagt at trække på i en gennemgang af lysanlæggene
ude og inde i forbindelse med de nye
EU-regler.
Da Green Sport Facilitys årlige ERFA-møde i september bl.a. besøgte Solars hoved-

kontor i Vejen kom belysningskonsulent
Martin Frederiksen ind på mulighederne.
Han nævnte padelbaner, som i Danmark
har brug for lysanlæg:
- Vi har udviklet en lysløsning til padelbaner, hvor lyset ikke generer spillerne. Det
er ét af eksemplerne på, hvad vi kan i Solar,
sagde han.
Martin Frederiksen føjede til, at et eksempel på de teknologiske muligheder for
styring bl.a. ses af, at det er muligt at booke
tid via en app, der så sørger for, at lyset
automatisk tændes fem minutter før spillerne træder ind på banen – og igen når de er
færdige, så lyset ikke står unødigt tændt.

Sådan udfases
I 2021 blev en række lyskilder forbudt, bl.a. halogenstifter og
halogenspot.
Disse lyskilder bliver i næste runde forbudt:
24. februar: sparepærer PL-C, PL-S, PL-T, PL-L, PL-R, PLQ, PL-C, PL-T og PL-L Xtra. Lysstofrør: T2 og trepulverør T9
(sidstnævnte må produceres yderligere to år med reduceret
kviksølvmængde på 10 mg).
24. august: lysstofrør T5, T8 og T12.
Så kommer endnu en runde:
24. februar 2025: induktionslamper, lysstofrør rundt TL-E
(T9), TL-D U, Master TL-D food, TL5 Secura samt farve lysstofrør og spotpærer (UHP er Philips’ navn) til underholdning.
24. februar 2027: lysstofrør til brug i nødbelysning, UV-lysstofrør og speciallyskilder som MSA, MSR, HPS, CDM og MH.

Solars rådgivere har også helt styr på
lovgivningen, så den rigtige løsning findes
fra start. Og idrætsfaciliteten kan bruge
Solars rådgivning til at indhente tilbud
eller give det til den elektriker, der plejer at
arbejde for hallen.
Og så har Solar på sin hjemmeside
(https://www.solar.dk/koncepter-og-services/koncepter/solarlight/lysberegning/) et nemt værktøj, hvor du bl.a. kan
beregne hvor mange styk af et konkret
armatur, du skal bruge i et rum, ligesom
du kan se, hvor mange lux, det giver.
n

Derfor udfases
Lyskilderne skal skiftes ud med LED-lys, som ikke indeholder
kviksølv, holder længere, bruger mindre energi, når de
er tændt, giver bedre fordeling af lyset og lyset
kan styres.
Forbuddet skyldes ønsket
om at begrænse brugen af farlige stoffer
som bl.a. kviksølv i
elektrisk og elektronisk
udstyr, og hænger også
sammen med EU’s RoHs-direktiv 2011/65/EU og Parisaftalen
i FN-regi fra 2015, der skal sikre, at
temperaturen i 2030 ikke er steget med
mere end 1,5 grad, samt FN’s Verdensmål.
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Gyldne løfter efterlader idrætsanlæg
med store regninger
Ladestationer til mobiltelefoner har vist sig kun at være en god forretning
for sælgerne og leasingselskaberne
Af Erling Madsen

V

il du betale op mod 155.000 kroner for en maskine til en værdi af
12.000 kroner?
Næppe – men det er alligevel
dét, som en lang række idrætshaller, foreninger og erhvervsdrivende har gjort. Lokket af sælgerløfter om annonceindtægter,
som ville gøre det risikofrit at lave aftalen.
Det er også en historie om aftaler, der i
overskriften handler om at leje – men senere ændrer sig til leasingaftaler.
Det handler om ladestationer til mobiltelefoner. Og om aftaler, der ikke blev overholdt af sælgerne, mens kunderne fortsat
skal overholde deres del af aftalen, som
hurtigt efter indgåelsen blev solgt videre til
leasingselskaber.
To firmaer – flere navne
Centralt står firmaerne Tefa ApS, som tidligere opererede under navnet I-Charge
ApS, men som nu er tvangsopløst, og GC

HI ER GÅET IND I SAGEN
Advokat koblet på og de første sager er
på vej i retten
HI blev kontaktet af flere idrætsanlæg,
som følte sig snydt af sælgerne og gik
derfor ind i sagen. Og det er resulteret i, at
flere er gået sammen og har sat advokat
Henrik Steen Petersen fra advokatfirmaet
HSP-Law på sagen.
Han er desuden næstformand i Køge
Svømmeklub, som er én af de kunder, som
har lavet en af de dyre leasingaftaler om to
ladestationer.
- Advokaten er i gang med at forberede
et sagsanlæg på vegne af p.t. 44 anlæg.
Og der er stadig mulighed for at flere kan
komme med, fortæller HI’s formand Henrik Høy-Caspersen.
Henrik Steen Petersen oplyste i september på et møde med de berørte kunder, at
der er 20 sager mod leasingfirmaet Grenke, hvor de seks er berammet til hovedfor-

Healthcare A/S, som står bag ladestationen
GoCharge.
GC Healthcare A/S har Give Elementfabrik Holding A/S som ejer og i bestyrelsen
sidder Jens Henrik Hessellund Eskildsen,
Finn Hessellund Eskildsen, Klaus Skov
Eskildsen og Ulrik Lindkvist, som også er
direktør, mens de tre første også udgør bestyrelsen i Give Elementfabrik Holding A/S.
Det er gået konkurs
Tefa ApS gik konkurs 7. september i år og
på Trustpilot ligger en lang række advarsler
fra kunder, der føler sig snydt.
Tefa ApS ejes af KGK Invest ApS, som er
stiftet af Kay Gisela Kristensen ifølge det
officielle virksomhedsregister CVR – men
af det seneste regnskab står DADC IVS som
modervirksomhed – dette firma eksisterer
ikke i CVR - mens selskabet indgår sambeskatning med Djamel IVS.
Og det fremgår af regnskabet at der er
skiftet ejer på grund af uenighed i 2020.
Tefas seneste regnskab for 2020 har Ben-

handling, hvor parterne fremlægger deres
synspunkter i retten.
De øvrige sager er stillet i bero til udfaldet af de første seks sager kendes.
Advokaten konstaterer, efter at have
været i kontakt med Grenke: - Leasingselskabet har ikke tænkt sig at være en del af
løsningen ...
Den første sag, der kommer for retten,
er Køge Svømmeklub mod GC Healthcare
A/S (tidligere GoCharge), der stadig eksisterer og har Give Elementfabrik Holding
A/S med en egenkapital på 182 millioner
kroner som ejer. Sagen starter i slutningen
af november.
De øvrige sager handler om ladestationer solgt af Tefa/I-Charge – og det er retten
i Glostrup, som behandler dem.
Typisk sker der ifølge Henrik Steen Petersen det, at når eksempelvis et idrætscenter stopper med at betale, så udtager
leasingselskabet en stævning for at få de
resterende penge. Og som reaktion på dét,
så lægger advokaten så sag an mod sælge-

jamin Harbo Møller som direktør.
I regnskabet tager Revisionshuset Tal &
Tanker 9. august 2021 forbehold:
»Selskabet har påtaget sig en forpligtelse
til at sælge reklameydelser for sine kunder
i en 12 måneders periode efter indgåelse af
kontraktsforhold. Selskabet har ikke i alle
tilfælde formået at sælge disse reklameydelser, og har derfor måtte påtage sig den
økonomiske forpligtelse i den anledning.
Det har ikke været muligt at opgøre forpligtelsen til at sælge reklameydelser pr. statustidspunktet, hvorfor vi tager forbehold
for en eventuel forpligtelse i forbindelse
hermed.«
Revisorerne noterer:
»Vi gør opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl
om selskabets evne til at fortsætte driften.«
Og det viste sig også at være tilfældet, da
Kammeradvokaten på statens vegne indgav konkursbegæring et år senere.
n

ren af ladestationen for at få kendt aftalen
ugyldig.
Mangler lovregulering
I tilfældet med Tefa ApS, som er opløst,
handler det om at anmelde
krav i boet; altså tilbagebetaling af leasingafgifterne, da aftalen
er indgået på et forkert
grundlag.
- Jeg kan ikke finde nogle sager, der ligner vores,
og de er også forskellige og der er derfor ikke truffet
nogle afgørelser af retten
tidligere. Og vi er inde på et
område, som ikke er lovreguleret, siger advokaten.
Advokat Henrik Steen Petersen
på HI-mødet på Fyn – har er i gang
med et sagsanlæg på vegne af
foreløbig 44, der føler sig snydt.
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Kunderne føler sig snydt
DR’s program Kontant tog fat på sagen – og den røde tråd er misinformation fra sælgerne
Tekst & foto Erling Madsen
DR’s program Kontant tog 1. september fat i problemet under programtitlen
»Leasingfælden«, hvor sælgernes metoder blev oprullet over 40 minutter baseret på 80, der føler sig snydt.
De medvirkende har stort set den samme fortælling:
• Sælgeren lovede at ville sælge lokale
annoncer, som vises på en skærm på
ladestationen.
• Salget af disse annoncer ville gøre, at
leasingtageren fik udgifterne hjem – og
i flere tilfælde endda ville få overskud.
• De steder, hvor salget fungerede, varede det kun det første år.
• Andre steder er annoncebetalingen opkrævet hos lokale handlende, men aldrig blevet til reklamer på skærmen og
indtægter til kunden. Pengene er blevet
hos i-Charge.
• Overskriften »lejeaftale« blev i teksten
ændret til »leasingaftale«, som er sværere at komme ud af.
• Leasingaftalerne løber i fem år.
•
Betingelserne er skrevet med meget
små bogstaver, som flere ikke kunne
læse umiddelbart.
• Sælgerne lagde tre aftaler forskudt over
hinanden, så den, der skrev under, ikke
kunne se nogle væsentlige punkter i aftalen. Bl.a. står der i papirerne at reklameaftalen kun gælder det første år.
• Fejlramte maskiner har det været umuligt at få repareret.
• Det er umuligt at få kontakt til ansvarlige i virksomhederne.
• Der blev ikke nævnt noget om leasingselskabet som 3. part – og firmaet er
først ført på kontrakterne efter kundens
underskrift.
»Nogle tusinde« lukrative aftaler
Kontant interviewede en anonym, tidligere provisionslønnet sælger, som sagde
at han stoppede, fordi han ikke kunne se
sig selv i øjnene, når kunderne betalte alt
for meget. Han indrømmede den bevidste brug af ordet leje i stedet for leasing.
Han siger, at han tror, der er indgået
»nogle tusinde aftaler«. Kontant har fået
en intern afregningsoversigt over, hvad
leasingselskaberne betaler for at over-
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tage kontrakten fra I-Charge: Og konkluderer, at det er mange millioner kroner,
i-Charge har modtaget.
Firmaets direktør Brian Schwartz har
ifølge flere af sine tidligere sælgere instrueret dem i at tale om leje i stedet for
leasing. Men han henviser til, at kunderne har skrevet under på kontrakterne.
Brian Schwartz siger han først er tiltrådt i april 2022 og derfor ikke er inde
i sagerne, men han lover at svare inden
for en uge på skriftlige spørgsmål. Det
gør han dog ikke, og Kontant oplyser,
at han siden er fratrådt og selskabet er
uden direktør.
Brian Schwartz siger til Kontant, at
det er leasingselskabet Grenke, som er
ansvarlig for teksten, hvor leje bliver til
leasing.
Grenke vil kun svare på skriftlige
spørgsmål – men der svares ikke efterfølgende på det centrale spørgsmål om
hvorfor leje blev til leasing. Og firmaet
oplyser, at det stoppede samarbejde
med I-Charge i 2021.

Kim Østergaard, som er ekspert i kontraktret på CBS, om salgsmetoderne siger: - Det hér er svigagtigt!
Nå sælgerne ikke oplyser indholdet af
kontrakten, så handler de illoyalt og det
er forbudt ifølge aftaleloven.
Han siger også, at kontrakterne er formuleret af og til jurister: - Muligheden for
at afkode og forstå dem har kunderne
svært ved, siger han og tilføjer, at havde
de forstået indholdet, havde de aldrig
skrevet under.
Se Kontant her:
https://www.dr.dk/drtv/episode/kontant_-leasingfaelden_333525
n

Koster minimum 100.000 kroner
Ole Galsgaard, Ørnhøj Hallen, fortæller,
at hallen har stoppet betalingerne af
opkrævninger og skylder 100.000 kr. Det
har ført til at leasingselskabet Grenke
har lagt sag an mod hallen.
Kontant besøger også Bakkens Køreskole, hvor Kim Andersen fortæller, aftalen koster ham 130.000 kroner. Anders
Steffensen fra Fit & Sund fik syv ladestationer, som har oplyser kommer til at koste fitnesscentret 840.000 kroner
Ifølge DIF’s blad Idrætsliv har Aabybro
IF også indgået en fem-årig, uopsigelig
leasingaftale, hvor foreningen skal betale cirka 95.000 kroner inklusiv moms.
Ekspert: Svigagtigt!
Kontant interviewer også en leasingrådgiver, der fortæller, at der sælges til voldsomme overpriser i forhold til hvad en
tilsvarende maskine kan købes for. Og at
lejeaftaler opfattes som noget tidsmæssigt overskueligt – men her skal man
læse dét med småt, som siger der er tale
om en finansiel leasing, som er uopsigelig i fem år.
I Kontant er der også interview med

Der står massevis af ladestationer til
mobiltelefoner – men der er også massevis af kunder, som føler sig snydt af
sælgerne. HI er gået ind i sagen for at
hjælpe de berørte idrætsanlæg. Den
første sag bliver mod selskabet GC Healthcare, som tidligere hed GoCharge.
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GULD OG GRØNNE SKOVE BLEV TIL REGNING PÅ 155.000 KRONER
Indtægterne kom kun i en kort periode og reklameskærmen virker ikke
Tekst & foto Erling Madsen
- Vi fik jo også besøg af den her
flinke sælger, som lovede guld og
grønne skove: Det ville mindst gå
i nul – men vi kunne også tjene
penge til hallen, hvis vi også selv
solgte annoncer, fortæller halinspektør Ulrik Hansen fra Carl
Nielsen Hallen i Nr. Lyndelse på
Fyn.
Han fortæller, at det gik fint i
starten med annoncer – godt nok
undrede han sig over, at de var fra
firmaer i Nordjylland, men da der
også kom en kreditnota, var det
fint nok.
- Vi ville ikke bruge energi på
at sælge annoncer, men have la-

destationen som en service for
vores kunder. Men efter vi havde
fået den første kreditnota, skete
der ikke mere.
Ulrik Hansen og hallens kasserer Michael Pedersen blev noget
overraskede, da de undervejs
erfarede, at det ikke var I-Charge,
de skyldte penge, men leasingfirmaet Grenke. Og Ulrik Hansen
gør op, at maskinen kommer til at
koste hallen 155.000 kroner:
- Vi har ikke stoppet betalingerne
og den er stadig i brug. Men skærmen har ikke virket det sidste par
år, og der er ingen at henvende sig
til, fordi firmaet har skiftet navn
og hænder flere gange, siger Ulrik
Hansen.
n

Halinspektør Ulrik Hansen og kasserer Michael Pedersen ved ladestationen i Carl Nielsen Hallen: Reklameskærmen er slukket, men der betales stadig og det er
muligt at oplade sin mobiltelefon.

TEFA APS DØMT TIL AT BETALE TILBAGE
Skals Idrætscenter har vundet den første sag
– men tror ikke på at få pengene
Den første sag i HI-regi er blev behandlet
ved retten og i begyndelsen af oktober
kom dommen, hvor Tefa ApS blev dømt på
grund af udeblivelse.
Det betyder, at Tefa skal betale Skals
Idrætscenter 140.000 kroner tilbage plus
sagsomkostninger på 10.000 kr.
Da sagen blev vundet ved at det konkursramte selskab ikke mødte op, er sejren ikke meget værd: der næppe er penge
i konkursboet, så næste skridt er muligheden for at lægge sag an mod personerne i
ledelsen. Det er endnu ikke afklaret om det
vil ske.
Fik regning for en ekstra ladestation
Skals Idrætscenter var kommet i den utrolige situation, at leasingselskabet kræver
betaling for to maskiner, men der er kun
leveret én:
Peter Jørgensen fra Skals Idrætscenter
fortæller, at der blev leveret én maskine og
skrevet kontrakt på den. Men softwaren,
som skulle vise på skærmen, hvad der ske-

te i centret, virkede ikke. Efter et halvt år
kom Tefa tilbage og sagde, at nu havde de
fået det til at virke:
- Vi blev spurgt, om vi ville lave en femårig kontrakt på maskinen, som kunne siges op efter tre år. Det sagde vi ja til – men
Tefa »glemte« at sige den første kontrakt
op hos leasingselskabet, fortæller Peter
Jørgensen.
Leasingselskabet havde gjort op,
at Skals Idrætscenter skyldte omkring
290.000 kroner for de to maskiner, som altså kun var én.
Peter Jørgensen har tidligere været med
til at lease udstyr, og dengang var der et
meget grundigt forløb op til, hvor centret
skulle indsende regnskaber, computernumre etc.:
- Jeg undrer mig over, at der slet ingen
spørgsmål har været – leasingselskabet
har bare taget dét, Tefa har sendt ind, for
gode varer.
Og det får advokat Henrik Steen Petersen til at henvise til reglerne for hvidvask,

som også gælder leasingselskaber:
- Du skal kende din kunde – og hér er der
tilsyneladende ikke foretaget en kreditvurdering, siger han.
Peter Jørgensen sidder trods den positive dom stadig tilbage med en stor utryghed på grund af leasingselskabet krav om
betaling:
- Vores sag kommer for retten i marts
2024! Taber vi den, så løber der jo renter og
renters rente på, og så kan det blive mange
penge …
n

Peter Jørgensen, nr. 2 fra venstre:
Glæder sig over at Skals Idrætscenter
vandt i retten – men får centret de
150.000 kroner?
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- I vores nye Sparringsrum deler vi ud af vores viden og rykker dermed medlemmerne – det er super motiverende, fortæller
job-og karriererådgiver Anni Kjeldahl. (Foto: FTFa).

Sparringsrummet:
nyt online tilbud fra FTFa
Her kan du hver tirsdag stille spørgsmål om jobsøgning, udveksle erfaringer med andre eller være
med på en lytter – uden på forhånd at booke en tid
Af Caspian Christiansen, FTFa

F

TFa kommer nu med et nyt tilbud til
medlemmerne: Sparringsrummet,
hvor du hver tirsdag mellem klokken
9 og 11 kan spørge om jobsøgning,
udveksle erfaringer med andre eller lytte
med. Og det kræver ikke tilmelding.
- I vores nye Sparringsrum deler vi ud af
vores viden og rykker dermed medlemmerne godt videre – det er super motiverende,
fortæller Anni Kjeldahl, der er job-og karriererådgiver.
Sammen med sin kollega Henrik Rygaard
Jensen har hun for nylig åbnet FTFa’s nye
online Sparringsrum.
Og den første succeshistorie kom hurtigt:
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- Forleden havde vi fx besøg af et medlem, der havde sendt en ansøgning uden at
høre noget fra virksomheden. I flere dage,
overvejede hun at ringe til virksomheden,
men fik det ikke gjort. Så det tog vi en snak
om. Og en time senere tjekkede hun ind i
Sparringsrummet igen og fortalte, at hun
nu havde talt med virksomheden, og at det
havde været en god oplevelse, siger Anni
Kjeldahl.
Mange tips at få
For Anni Kjeldahl og Henrik Rygaard Jensen
er det en ny måde at arbejde på:
- Her stiller vi os til rådighed, og vi ved
ikke på forhånd, hvilke her-og-nu spørgsmål om jobsøgning medlemmerne kom-

mer med. Det er spændende, mener Henrik
Rygaard Jensen, der også er job- og karriererådgiver i FTFa.
Og han siger videre:
- Måske spørger de om, hvad det egentlig
betyder at lave et målrettet cv? Eller hvordan de får nævnt deres svagheder på en
god måde til deres jobsamtale,.
I Sparringsrummet er ingen spørgsmål
nemlig for store eller små. I åbningstiden
hopper du blot ind og ud af rummet som
det passer dig.
n
Se mere her:
https://ftfa.dk/vi-tilbyder/sparringsrummet/

TEMA: GREEN SPORT FACILITY

Kombinationen af besøg
og indlæg fastholdes
Og deltagerne inviteres til at komme med bud på næste års program
Tekst & foto Erling Madsen

U

dveksling af erfaringer har længe
været i høj kurs – og aldrig har ny
viden om energibesparelser haft
så stor fokus.
Så årets Green Sport Facility ERFA-møde
i Øst og Sydjylland 6.-7. september havde
fin tilslutning fra omkring 30 – og som i fjor,
hvor Møn og Lolland blev besøgt, var der
også denne gang sat to dage af, hvor deltagerne lagde ud med at besøge Hedensted
Centret, hvor også Mads Ramsing fra Cabola Teknik fortalte om palintest.
Næste stop var Forum Horsens, hvor
projekteringschef Kristjan Friis fra arkitektfirmaet RUM fortalte om idrætsbyggeri
suppleret med indlæg om genbrug. Som
noget nyt indeholdt programmet også et
virksomhedsbesøg: nemlig hos Solar A/S i
Vejen:

- Kombinationen af besøg på anlæg og
en virksomhed og indlæg synes jeg er god
– og deltagertallet er steget. Så den form
vil vi fastholde til næste år, siger Michael
Simonsen, som er HI’s tovholder på Green
Sport Facility.
Sammen med Heidi Taeger Mortensen
havde han skruet programmet sammen, og
de har allerede nogle mulige steder i kikkerten til næste år – men har også planer
om at spørge årets deltagere, hvad de har
af ønsker til programmet næste år:
- Energi kommer helt sikkert også til at
fylde i næste års program, lyder Michael
Simonsens vurdering.
Solarskolen er startet
Solar var lagt ind i programmet på grund af
den nye samarbejdsaftale med HI, som vi
omtalte i sidste nummer.
Landets idrætsanlæg kan købe ind hos

grossisten Solar, som har 275.000 varenumre fra toiletpapir over kontorartikler, værktøj
og lyskilder til solceller og ladestationer til
el-biler.
Desuden rådgiver Solar om eksempelvis
belysning; både energioptimering og opstilling af udbud, der er også mulighed for at
leje udstyr – og udleje eget udstyr.
Endelig er der også Solarskolen, som kan
arrangere målrettede kurser til branchen.
Michael Simonsen fortæller, at det første
kursus er planlagt. Det foregår mens dette
blad er i trykken på Københavns Vestegn:
- Vi sætter fokus på energioptimering i
idrætsfaciliteter, og får tilskud fra Kompetencefonden – og der deltager 12-15, så vi
får nogle erfaringer inden vi udbyder kurset
i HI’s øvrige områder, fortæller Michael
Simonsen.
n

Kombinationen af at lytte
til indlæg og besøger
anlæg trækker flere og
flere til ERFA-mødet.

Deltagerne i Green Sport
Facilitys ERFA-møde 2020
fotograferet foran
Hedensted Centret.
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Bent Tillisch fremhæver firmaets unikke løsning: indsamlingscontainere i forskellige størrelser, hvor gæsterne kan smide krusene i,
så de automatisk stables

To veje i genbrugsjunglen
Genbrugskrus og emballage med pant blev præsenteret på ERFA-mødet
Tekst & foto Erling Madsen

M

ed forbuddet mod plastikservice
er der mange, som spejder efter
alternativer – og det kan være en
jungle at overskue.
Derfor var emnet på dagsordenen, da
Green Sport Facility 6.-7. september inviterede til det årlige ERFA-møde.
To løsninger blev vist frem: Genkrus, som
vasker krus til genbrug og New Loop, som
har en pantordning på kaffekopper, salatbokse m.v.
Konklusionen er, at der er bump på vejen
og løsningen er ikke fundet endnu. Der
prøves af og måske kræver det også politisk indgriben.
Unikke containere til krus
Bent Tillisch, der fra Genkrus, som hører
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under Nordsjællands Serviceudlejning.
Firmaet udlejer og sælger ølkrus, som det
så vasker – og han nævnte, at firmaet har
løst den store udfordring: nemlig at få tørret krusene ordentligt, så der ikke dannes
mug.
Forventningen er, at et genbrugskrus kan
bruges ti gange inden det er slidt op.
For at det hænger sammen økonomisk,
skal der som tommelfingerregel minimum
leveres og hentes 500 krus ad gangen. Skal
der bruges færre, kan de stadig lejes eller
lånes, men så vil det være mere rentabelt
selv at vaske dem op.
Bent Tillisch fremhæver firmaets unikke
løsning: indsamlingscontainere i forskellige størrelser, hvor gæsterne kan smide
krusene i, så de automatisk stables. Denne
løsning anbefaler han.
Der er konkurrenter, der leverer plastik-

poser til indsamling, men så skal kunden
bagefter stable krusene og lægge dem i
kasser.
Genbrug billigere end engangskrus
Nogle steder opkræver arrangøren pant på
krusene, men Bent Tillisch gjorde opmærksom på, at det så kræver tidsforbrug i baren
at modtage krus og udbetale pant, og hvis
krusene bare smides i en kasse eller pose,
skal de bagefter stables for at kunne vaskes.
Så hér er også et tidsforbrug.
Firmaets erfaring er, at uanset om der
er pant eller ej, så forsvinder mellem 5 og
15 % af krusene, som arrangøren så skal
betale for.
- Folk vil gerne sortere. Og det er billigere
end at bruge engangskrus, er hans erfaring.
Prisen for at leje et krus inklusive opvask er typisk 1,5-2,5 kroner afhængig af

mængden, mens Bent Tillisch oplyste, at
engangskrus typisk koster 0,5-1,5 krone.
Det er også muligt at købe krus og få
eget logo på. Og man kan også selv købe
krus et andet sted og så få dem vaskes hos
Genkrus.
Ved eksempelvis store festivaler laves en
særlig aftale, som eksempelvis kan omfatte,
at Genkrus stiller med et mobilt vaskeanlæg.
- Det er også et signal at sende, at man
tænker på miljøet – og vi har set eksempler
på, at prisen på et glas øl hæves fem kroner, så der typisk tjenes to-tre kroner ekstra,
sagde Bent Tillisch.
Forenklet sagt, så er Genkrus’ løsning én,
der bruges og afleveres på samme sted.
Pant på take-away-emballage
- Vi vil gerne genbruge den adfærd vi kender i dag fra returpant på flasker og dåser,
siger Katrine Bak Primdahl, New Loop.
Firmaet fokuserer på indsamling af kaffekrus og fødevareemballage i forbindelse
med take-away, og med inspiration fra New
York har der siden 2020 været arbejdet på
at skabe et system med vaskbare emballager.
Målet er via et andelsselskab at tilbyde
løsningen i de fem største danske byer –
København, Aarhus, Odense, Aalborg og
Esbjerg i 2026 plus til festivaler og andre
store events.
I 2021 har det været pilotforsøg i samarbejde med Original Coffee med 16 kaffebarer i København og Folkemødet på Bornholm, ligesom flyselskabet DAT har indført
genbrugskrus som erstatning for 300.000
engangskopper.
Ikke mindst Københavns Kommune har
stor fokus på take-away, fordi det skaber

gigantiske mængder affald, hvorfor kommunen har foreslået at starte med en pantordning på emballage i Kødbyen.
Miljøstyrelsen oplyser, at målet er at
reducere forbruget af visse take-away-emballager af plastik med 50 % inden 2026.
Brug for pantstationer i bybilledet
New Loop peger på den store udfordring:
At bæredygtig emballage alligevel havner i
skraldespanden frem for at blive genbrugt.
Derfor vil en løsning være, at der rundt
om i byerne opstilles pantstationer, så
forbrugerne nemt kan komme af med take-away-emballagen til vask og genbrug.
- Kopper kan vaskes 70 gange og andre
ting i snit 12 gange, oplyste Katrine Bak
Primdahl.
Hun bemærkede også, at det ville være
oplagt at samarbejde med eksempelvis
Dansk Retursystem, som i forvejen samler
flaske- og dåseemballage hos butikker,
ligesom cateringfirmaer kører tomme tilbage, når de har afleveret varer til kunder,
som ofte vil være de samme kunder som
New Loops.
Det vil i givet fald kræve lovændringer:
Dansk Retursystem er en såkaldt monopolvirksomhed der er lovgivet om, og
hér specificeres, at virksomheden kun må
arbejde med flasker og dåser.
Ydermere er bilerne oftest med presserum, så der er ikke plads til returvarer.
Og typisk vil cateringfirmaer benytte
kølevogne, når de bringer varer ud. Og hygiejnekravene betyder, at der ikke må lægges
eksempelvis snavset service ind i dem.
Forenklet sagt, så er New Loops løsning
én, hvor panten for emballagen betales ét
sted og emballagen kan så indleveres så et
andet sted, der udbetaler panten.
n

New Loops kaffekrus med
pant og genbrug.

EU strammer reglerne 1. januar 2025
1. januar 2025 kommer der et udvidet
producentansvar, som gør, at alle led i
kæden må interessere sig for returnering af emballage.
Kort fortalt har producenter, som
sender emballage på markedet ansvaret for hele livscyklussen – og meningen med EU-direktivet er, at emballage
skal kunne indsamles og genbruges i
en eller anden grad
EU’s medlemslande skal senest med
udgangen af 2024 have sørget for en
ordning.
VANA – som er stiftet af Dansk
Erhverv, DagSam, Landbrug og Føde-

varer, og Dansk Industri - anslår, at
41.000 virksomheder berøres, at det vil
koste minimum 2,3 milliarder kroner
og omfatte cirka 961.000 ton emballage om året.
VANA vil arbejde for en kollektiv
ordning, som for producenterne står
for indsamling af emballage; akkurat
som det eksempel kendes fra forbrugerelektronik.
https://genkrus.dk
https://thenewloop.dk
https://www.vana.dk

- Vi vil gerne genbruge den adfærd vi
kender i dag fra returpant på flasker og
dåser, siger Katrine Bak Primdahl fra
New Loop, som tilbyder en pantløsning
på emballage til take-away.
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Peter Nielsen: - At sænke bassintemperaturen med en grad og lukke for sauna og dampbade sparer os for 300.000 kroner om året.
Vi arbejder desuden med at drosle vores pumper ned i dagtimerne, hvis der ikke er gæster i bassinerne: Det vil kunne spare os for
yderligere ca. 200.000 kroner.

Ekstra energiregning får indflydelse
på drift og udvikling
Men optimismen er bestemt ikke truet i Hedensted Centret
Tekst & foto Erling Madsen

V

i kommer til at mangle mellem
700.000 og én million kroner selv
om vi har gjort rigtig meget for at
spare energi, fortæller centerleder
Peter Nielsen.
Han står i spidsen for det fondsejede
Hedensted Centret – og Hedensted Kommune har vendt tommelen nedad for et
ekstra tilskud på grund af de eksploderende
energipriser:
- Vi må hente pengene i vores kommercielle afdelinger: fitness, sundhedsafdelingen, padel og café, som tegner sig for halvdelen af vores omsætning.
For Hedensted Centret er det umiddelbart
godt at have et sted, at hente ekstraudgif-
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ten – men det er kun en stakket frist, for
overskuddet på de kommercielle aktiviteter
går til drift og udvikling af de øvrige dele af
centret.
Og Peter Nielsen ser med bekymring frem
til 1. januar, hvor der skal indeksreguleres:
Inflationen er på ti procent, og han frygter
kommunen vil forsøge at slippe meget billigere.
I dag er svømmehallen eneste sted i
centret, der får kommunalt tilskud, idet den
er betalt via et kommunelån, som betales tilbage via en driftsaftale. Alle andre foreningsaktiviteter betales via benyttelsesgrad. Dvs.
ingen aktiviteter i hallerne, ingen afregning.
Omvendt peger han også på, at udfordringerne med energipriserne bl.a. har betydet
nytænkning, fordi der pludselig blev kigget

på områder, som det for et år siden ikke ville
være blevet kigget kritisk på.
Kvalitet koster penge
Centret ligger mellem Horsens og Vejle med
et opland på op mod 15.000 indbyggere af
kommunens 45.000.
Udover tørhaller, svømmehal og konferencefaciliteter driver det også et padelcenter og et gymnastikcenter andre steder
i byen.
Der er også et populært fitnesscenter
med 2.000 medlemmer – og det er klart det
største i Hedensted, hvor der derudover er
fire private fitnesscentre plus to personlige
træner med eget studio:
- Vi er også det dyreste, siger Peter Nielsen, men vi vil hellere være kendt for det er

godt og lidt dyrt end kendt for at det er billigt
og sølle!
Energi i fokus
Energien har spillet en ganske stor rolle i år
– og der er sat ind med besparelser, hvor det
er muligt: Saunaer og dampbade er lukket,
bassintemperaturen sænket med én grad og
brusevandet med to grader:
- At sænke bassintemperaturen med en
grad og lukke for sauna og dampbade sparer
os for 300.000 kroner om året. Vi arbejder
desuden med at drosle vores pumper ned i
dagtimerne, hvis der ikke er gæster i bassinerne: Det vil kunne spare os for yderligere ca.
200.000 kroner, siger Peter Nielsen.
Han oplyser, at på det højeste var dagsforbruget til energi på 10.-11.000 kroner, men
qua besparelserne og prisfald er det nu nede
på 5.000 kroner.
Peter Nielsen peger også på, at EU fra 1.
januar kommer med skrappere krav for at
opfylde FN’s 17 verdensmål:
- Derfor er det vigtigt, at vi som idrætsanlæg får overblik over de nye krav og forberede
os på dem.

Omdrejningspunktet i lokalsamfundet
Da Peter Nielsen kom til som chef i 2005, var
omsætningen på 5,9 millioner kroner, kassen tom, og han var blev ansat til at genstarte og gennemføre en turn-around for hele
centret. De første år blev brugt på at analysere behovet i lokalområdet, gennemgang
af bygningsmassen, lave forretningsplan og
tilpasse organisationen til ny hverdag.
Siden er der arbejde systematisk med at
udvikle og forbedre tilbuddene, så idrætsfaciliteten er blevet et væsentligt omdrejningspunkt i lokalsamfundet.
En lille finesse er, at der ikke er klublokaler, for ideen er, at alle lokaler skal være til
rådighed for alle, så faciliteterne udnyttes
bedst muligt fra dag til dag.
Der i dag 17 faste og 60 løse medarbejdere og åbent alle årets 365 dage. I samarbejde
med kommunen gøres der meget for fleksjob, praktik etc. Nøgleordene for medarbejderne er, at de skal tage værtskab, de skal
være veluddannede og servicemindede og
huset skal udstråle tilgængelighed og mangfoldighed.
I samarbejde med Klaus Frejo fra Idræt-

tens Udviklingscenter er der lavet et uddannelsesnetværk med tre andre idrætsanlæg.
Hotel m.v. på trapperne
Seneste større opgave har været en renovering af den 40 år gamle svømmehal, som var
lukket fra december sidste år til september i
år. Her blev teknikkælder, omklædningsrum,
saunaer og dampbade renoveret og der blev
indrettet et nyt børneområde.
Og på bedding er et nybyggeri, som yderligere skal styrke idrætscentret. De private
investorer står klar med pengene, men holder
en pause for at se, hvordan verden udvikler
sig:
- Her får vi hotel-, konference- og idrætsfaciliteter til bevægelse. Kommunen rykker ind
med arbejdspladser og der bliver ejerlejligheder på toppen.
Peter Nielsen - der i mange år har været
håndboldtræner – lægger vægt på, at nybyggeriet skal have fleksible idrætsfaciliteter:
- Der er ingen grund til at bygge flere 40x20
haller i dette land! Der skal bygges rum til
bevægelse og mangfoldighed, og så kan det
godt være der også er plads til håndbold. n

Enhver mulighed for markedsføring af
centret udnyttes.

Loungeområder er med til at skabe hygge
og give gæsterne lyst til at slå sig ned.

Peter Nielsen viser rundt og står her foran
fitnesscentret – dem er der syv af i lokalområdet: - Vi er også det dyreste, siger
han og tilføjer, at kvalitet koster penge og
det er kunderne helt på det rene med.
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De to døre tv. fører ind til omklædningsrummet i kampsportscentret – og de gør det muligt at koble svømmehallen på, så der kun
behøver være et sæt omklædningsrum.

Så udvider Forum Horsens igen
Det nyeste byggeri, kampsportscentret, får et nyt 50 meter bassin og varmtvandsbassin som nabo

Tekst & foto Erling Madsen

S

å udvider Forum Horsens igen:
Aqua Forum er svømmehalsdelen
af Forum Horsens – og den eksisterende svømmehal med 25 meter
bassin får en ny nabo med et 50 meter
bassin og et varmtvandsbassin.
Indvielsen er sat til sommeren 2023 og
den oprindelige pris på 42 millioner kroner
er vokset til 50 millioner kroner, fordi varmtvandsbassinet er kommer til.

Bygningerne tænkt sammen
En vigtig detalje: Da kampsportscentret
blev indviet for et års tid siden, blev der i
den ene væg til omklædningsrummene
lavet to døre. For så ville det være muligt
senere at koble svømmehallen på, så de to
bygninger deles om omklædningen.
Samtidig blev svømmehallens teknikkælder gjort klar under kampsportscentret.
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Kapaciteten forbedres
til gavn for gæsterne
Daværende direktør i Forum Horsens, Jørn
Juul, sagde i forbindelse med lanceringen
af tegningerne til Horsens Folkeblad, at
det primært er Horsens Svømmeklub - der
i dag har venteliste - og skolerne, der skal
bruge det nye bassin. Bl.a. betyder det, at
skolerne fra tre ugentlige dage nu kan råde
over fem.
Og Jørn Juul uddybede:
- Men der bliver mere kapacitet for alle i
Aqua Forum, også motionssvømmerne. Vi
vil for eksempel fremover kunne undgå de
situationer, hvor konkurrence-svømmerne
lægger beslag på fire ud af otte baner i 25
meter-bassinet.
Forum Horsens udvikling fortælles der
om i interviewet med Årets HI’er, Jørn Juul,
på side 26-27.
n

Halinspektør Søren Rasmussen viste
ERFA-mødets deltagere rundt i Forum
Horsens – her ved byggepladsen, hvor 50
meter bassinet indvies næste sommer.

Tegnestuen RUM har tegnet bygningen, hvor glasfacader det meste af
vejen rundt skal skabe et transparent udtryk og give masser af dagslys
inden for. (Illustration: RUM).

Aqua Forum består i dag af et morskabsbassin på
220 m2 og 33 grader. Her er boblebænke, massagedyser, modstrømskanaler, vandfald og en 56 meter
lang rutsjebane.
Babybassinet er 34 grader og så er der et udspringsbassin med en dybde på fire meter og 1- og
3-meter vipper plus 5 meter tårn. Motionsbassinet er
25 meter med otte baner.
Desuden er der en p.t. lukket wellnessafdeling
med sauna, dampbad og tylarium. Endelig er der et
puslerum.
Det nye 50 meter bassin bygges i beton med klinker og placeres i en bygning ved siden af 25 meter
bassinet og får fælles indgang med kampsportscentret på den modsatte side. Hér bliver der 7 baner og
en bro, så de 50 meter kan ændres til 2 x 25 meter. I
den laveste del er 1,20 meter, så sikkerheden er i top
ved eksempelvis skolesvømning. Og ved startskamlerne er dybden to meter.
Desuden bliver der et varmtvandsbassin.
Det er tegnestuen RUM med kontorer i Horsens og
København, som har tegnet bygningen, hvor glasfacader det meste af vejen rundt skal skabe et transparent udtryk og give masser af dagslys inden for.
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Danmarks Største Sports Facility Fair
- branchens foretrukne mødested

Idrættens Branchedage:
På rette spor
Men der skal justeres hist og pist så der kommer flere besøgende
Tekst & foto Erling Madsen

I

drættens Branchedage var en nyhed i år
– og det var ikke en engangsforeteelse:
- Vi har evalueret og kommer igen til
næste år – men selvfølgelig med nogle
justeringer, så konferencen og messen
kommer til at hænge bedre sammen, siger
HI’s formand Henrik Høy-Caspersen.
Han føjer til, at det i høj grad handler
om at få deltagertallet - henholdsvis 300 til
konferencen og 550 til messen - til at vokse.
HI’s formand siger, at der er kommet masser af positive tilbagemeldinger, men også
nogle forslag og ønsker, bl.a. i kommentarerne fra udstillerne på messen i dette
nummer af bladet.
Kritikpunkter og ideer vil indgå i det videre arbejde – og så lægges der op til øget

samarbejde:
- Idrættens Branchedage får sin egen
hjemmeside, så alt kan læses ét sted. Og så
vil vi samarbejde med andre aktører, eksempelvis idræts- og efterskoleorganisationerne, som vi gerne vil inddrage i programmet, fortæller Anita Bjerring Rasmussen,
som er ansvarlig for messen.
En mærkeligt år
HI’s messe og Vejen Konferencen blev i år
slået sammen til Idrættens Branchedag,
fordi der er et vist sammenfald:
Medarbejdere fra idrætsfaciliteter får på
messen et samlet overblik over en stor del
af produkter og ydelser, og de får på konferencen inspiration til hvilke veje de kan gå
for at skabe aktivitet.
Og konferencedeltagerne får også en

praktisk indgang på messen.
Men det betyder også, at de, der før kun
var med til den ene del, skal se på mulighederne med nye øjne. Det skal derfor tages
med i regnestykket, at der dels er tale om
en ny ting, der skal markedsføres, ligesom
2022 også på anden vist har været et specielt år:
- Genstarten oven på corona og energikrisen har givet lagt en dæmper på deltagelsen. Det er på mange måder et år, der på
ikke har været normalt, og vi sætter vores
lid til, at 2023 bliver mere normalt, siger
Henrik Høy-Caspersen.
Det er HI, IdrætsPlatformen Danmark,
Idrættens Analyse Institut og Vejen Idrætscenter, som er gået sammen om Idrættens
Branchedage.
n

Konferencen samlede 300
og der kom 550 til messen.
Nu vil Idrættens Branchedage gøre en indsats for at
flere med næste år.
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Mads Ramsing modtog prisen for Årets Nyhed – og blev straks fotograferet.

Fem kandidater til Årets Nyhed
Cabola Teknik vandt med produkt til vandmåling
Tekst & foto Erling Madsen

D

et blev apparatet til palintest fra
Cabola Teknik, som løb med titlen Årets Nyhed. Produktet tager
vandmålinger med henblik på at
fastlægge pH, frit klor og total klor på en
nem måde ved hjælp af tabletter.
Vi omtalte det i sidste nummer i en foromtale af Idrættens Branchedage:
- Det er dejligt, at andre ligesom os mener, at det er en god nyhed. Og omtalen
gjorde, at mange spurgte til apparatet,
fortæller teknik- og produktchef Mads
Ramsing.
Det danske firma har af engelske Palintest fået forhandlingen af firmaets produkter i Skandinavien.
De øvrige kandidater
De fire øvrige produkter, som var indstillet
til prisen:

LÜ med det interaktive spil hvor motiver
projiceres op på væggen og det så med en
bold gælder om at ramme de rigtige felter.
Spillet med lys og farver gør det sjovt at
træne motorik og læring, men kan også
bruges som indslag ved en børnefødselsdag i en tør- eller vådhal.
Også til træning af børn med handicap
eller specielle behov er spillet nyttigt.
Finland, Aalborg og Herlev
Finske Hydrohex stillede med virtuel workout i vand; noget som foreløbig er udbredt
til 188 lokationer i fem lande: Finland, Sverige, Tyskland, England og Irland.
Det bruges til aquafitness og meningen
er, at øvelserne – der ligger på en lille
boks – sluttes til en skærm, der supplerer
instruktøren i svømmehallen.
Clean Care fra Aalborg på programmet
bl.a. har miljøvenlige rengøringsmidler,
dispensere. LED-hyggelys og rengørings-

maskiner. Til Årets Nyheds havde firmaet
indstillet Special Line Grovrens og Special
Line Lugtfjerner
Saga Trim fra Herlev mødte med et kontrolpanel, som ikke mindst er blevet aktuelt
efter de stigende energipriser:
Kontrolpaneler til dampgeneratorer
giver mulighed for styring af temperatur, og
badetid.
Mange modeller har også mulighed for
fjernkontrol via trykknap, app eller pc, samt
strømbesparende stand by, der specielt i
offentlige anlæg kan give store besparelser
i elforbruget.
n

https://www.cabola.dk/cabola-teknik/
https://play-lu.dk
https://www.hydrohex.com
https://cleancare.dk
https://sagatrim.dk
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Jørn Juul, th., får prisen af HI’s formand Henrik Høy-Caspersen på Kammeratskabsaftenen.

Årets HI’er: Jørn Juul
Var hunderæd for at blive pensionist – men de positive oplevelser står i kø
Tekst & foto Erling Madsen

J

eg var slet ikke sikker på jeg egnede
mig til at være pensionist. Og jeg var
hunderæd for det – men der er ret
hurtigt kommet en masse positive
ting, siger HI’s næstformand Jørn Juul.
På Kammeratskabsaftenen under Idrættens Branchedage fik den prestigefyldte
hæder Årets HI’er.
Kort for inden var Jørn Juul gået af som
direktør for Forum Horsens efter at have
passeret 30 år som chef for et fodboldstadion, en hal og en svømmehal, som gennem
årene udviklede sig – og udviklede Horsens
Kommune.
Så det her er en historie om, hvordan
man kan forberede sig på at blive pensionist, hvordan et idrætsanlæg kan spille en
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samlende rolle i et lokalsamfund og hvorfor
HI har en vigtig mission.
Skab et nyt netværk
Jørn Juul slår fast, at det ikke duer som
chef at sidde og holde fast i bordkanten,
fordi man har et dejligt job.
Men han var også en smule bekymret
for, hvad han så skulle lave, fordi ideerne
fortsat kommer:
- Når man sidder midt i orkanens øje, så
kan man godt blive bange for at stoppe!
Hans erfaring er, at det er vigtigt at have
en positiv indgang, og se at få gang i nogle
ting, som interesserer en.
Han peger også på, at han arbejdsmæssigt har været vant til et stort netværk –men
som pensionist skal opfinde nye netværk:
- Det har overrasket mig positivt, hvor

godt det er gået. Jeg løser små ad hoc-opgaver for familie, venner og lokalsamfundet. Jeg har fået tid og overskud til at gøre
noget ved de mange ideer, der dukker op,
siger han.
I perioden med Jørn Juul ved roret er
Forum Horsens blevet det helt store omdrejningspunkt i Horsens Kommune med
drift af 15 haller og 50 fodboldbaner i kommunen:
- Vi har de store ting og eliten i Forum
Horsens og skal lave ting, der profilerer
Horsens ud ad til - og så har vi den lokale
forankring rundt om i idrætshallerne.
Enorm udvikling
Da Jørn Juul 1. januar 1983 startede som
halinspektør i Stensballe Hallen i Horsens
Kommune meldte han sig fluks ind i HI.

Og i 1990’erne overtog han ledelsen af Horsens Idrætspark, en tørhal og en svømmehal, som lå ved siden af hinanden og organisatorisk blev slået sammen til én enhed.
Det førte til, at Forum Horsens i 2003 blev bygget, stadion blev renoveret og udbygget under navnet Casa Forum
Horsens, og svømmehallen blev renoveret, ligesom der
kom en hal mere til.
Senere kom et kampsportcenter og i øjeblikket bygges
et nyt 50 meter bassin, som Jørn Juul fortsat er involveret i.
Det omtales på side 22-23.
Der er forventet indvielse i 2023, hvor 50 meter bassinet
bliver et supplement til Aqua Forums 25 meter bassin,
babybassin og udspringsbassin.
Musikalsk fingeraftryk
Én af de ting, som har været med til at profilere Horsens
Kommune og hvor Jørn Juul og Forum Horsens har spillet
en stor rolle, er musikken.
Op til 85.000 tilskuere har der været, når Horsens inviterede til koncerter med store navne.
Og de er virkelig store – af listens 85 navne siden 2000
kan vi nævne:
The Rolling Stones, Bob Dylan, Paul McCartney, Ringo
Starr, Bruce Springsteen, Joe Cocker, Lionel Richie, Jethro
Tull, Supremes, Tom Jones, The Beach Boys, Metallica, Madonna, Santana, José Carreras, Dolly Parton, Duran Duran,
Mark Knopfler, Chicago og David Bowie.
Det laves af Horsens & Friends, hvor omkring 100 virksomheder er sponsorer:
- Det store problem ved de store koncerter er risikoen –
og dén kan et anlæg ikke tage. Derfor har vi lavet Horsens
& Friends, som står for det, men mange af tingene er foregået omkring Forum Horsens, fortæller Jørn Juul.
Samarbejde styrker lokalområdet
De store koncerter handler i høj grad om, at flere finder
sammen for at løfte i flok:
Samarbejdet giver dels muligheder, dels styrker det
lokalområdet, og ifølge Jørn Juul er en rød tråd i alt, hvad
der foregår, netop samarbejde, fordi et idrætscenter ikke
alene kan løfte opgaverne:
- Vi har hele tiden haft samarbejdspartnere. De vi eksempelvis fik EU’s formandskabs møde, så gik vi sammen med
hotellerne i Horsens om et fælles bud.
HI vigtigere end nogensinde
Men næste 40 års medlemskab af HI er Jørn Juuls rolle
ikke helt slut:
Han er stadig næstformand og så er han i gang med at
se på, hvordan der kan skaffes flere medlemmer.
Jørn Juul mener, at det har været en rigtig godt ting at
fusionere med DSI, så HI nu med stærkere røst kan tale
idrætsfaciliteternes sag:
- Det er der ingen andre der gør, nævner han.
Fagforeningsdelen er fortsat vigtig, men dét at tegne
faciliteterne er vigtigere end nogensinde:
- Det er vigtigt at udvikle og uddanne. Mange af de faciliteter vi har, har brug for netværket: De sidder måske tre-fire
mennesker og har ingen andre at snakke med i kommunen. Derfor har de brug for det store netværk, som HI har.
På side 31 fortæller vi om HI og DSI som under branchebenet IKF på Idrættens Branchedage kom der det første
udspil om en uddannelse af bestyrelses,medlemmer.
n
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AQUACADEMY: SUPERTILFREDS!
Kombinerede messe med praktisk demo og indlæg på konferencen
Tekst og foto Erling Madsen
- Jeg var supertilfreds! Og at vi kunne lave
en special event i svømmehallen er supervidundeligt, fordi vi sælger oplevelser, lyder det fra Rikke Hjorth fra AquaAcademy.
Firmaet arbejder med uddannelse af
instruktører til træning i vand med fokus
på, at bl.a. glæde, veltilpashed og bedre
kondition skal være nogle af målene for
deltagerne.
Derfor var det fint at kunne kombinere
standen på messen med praktisk demon-

stration i svømmehallen – og Rikke Hjort
deltog også i det andet ben på Idrættens
Branchedage, idet hun på konferencen
havde et indlæg om »svømmemiljøer som
lokalt samlingspunkt«.
Rikke Hjorth har tidligere deltaget i flere
år på messen, da den lå i Vingstedcentret,
og hendes indtryk er, at der i år var langt
flere besøgende.
Og hun synes også det var fint, at de udstillere, som har med vådhaller at gøre, lå
samlet, fordi de besøgende så ved, at hér
finder de det hele.
n

Rikke Hjorth, tv. og Maria Utoft fra
AquAcademy får besøg af Unni Jepsen
og Claus Larsen, Jyllinge Hallerne.

WATERLESS: FOR FÅ BESØGENDE OG FOR TØVENDE KOMMUNER
Kommunerne tøver med at melde klart ud om affaldssortering
Tekst og foto Erling Madsen
- Interessen for affaldssortering er stor,
men mange kommuner ved ikke hvad de
vil: Hvad er det for en sortering, vi skal
lave? spørger kunderne, siger direktør
Paul Knudsen fra Waterless.
Firmaet har de sidste tre år solgt sorteringsbeholdere; noget som i den grad
følger op på FN’s Verdensmål, som bl.a.
kommunerne skal følge.

Men firmaet kan konstatere, at mange
idrætsfaciliteter er tilbageholdende med
indkøb, fordi de ikke vil investere i noget
forkert: De venter på, af deres kommunen kommer med nogle retningslinjer:
- I nogle kommuner må man godt
komme to-tre forskellige ting i samme
beholder, fordi de efterfølgende sorteres
på bånd, i andre må man kun komme en
enkelt ting i en beholder, forklarer Paul
Knudsen.

For få besøgende
Paul Knudsen er ikke helt tilfreds med
besøgstallet, som han synes var for lavt:
- Vi fik gode samtaler med mange af
vores faste kunder, men det var svært at
få nye kunder, er hans konklusion.
Han peger på, at efter klokken 14 trak
mange besøgende sig hen, hvor de drak
kaffe, og det betyder, at der på en éndagesmesse er for få timer med gæster på
standene.
n

Waterless sælger bl.a.
beholdere til kildesortering – men kommunernes manglede udmeldinger gør, at mange
idrætsfaciliteter ikke tør
købe endnu.
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- Der er flere, der dyrker
styrketræning end
holdidræt blandt de unge,
tilføjede Steffen Rask fra
Idrættens Analyseinstitut.
Han sagde, at privat
idræt fortsat er i vækst
og fylder mere og mere
i en tidligere alder.

Fitness i fremtiden:
inde, ude eller slet ikke?
Trusler og muligheder for fitnesscentre, idrætsforeninger og idrætsfaciliteter
Tekst & foto Erling Madsen

alder.

itness: Hvor vil det foregå i fremtiden?
Corona-lukningerne var hårde ved
fitnesscentrene – og tallene tyder på,
at mange har fundet udendørs i stedet. Vil
de på et tidspunkt komme retur til de indendørs fitnesscentre?
Samtidig viser tallene også, at især den
svære ungegruppe vækster i fitnesscentre – og eksemplet fra Hedensted Centret
på side 20-21 samt Hobro Idrætscenter på
side 30-31 viser, at der netop på indendørs
fitness ligger vækstmuligheder for idrætsfaciliteterne.
Omvendt er et nyt krav om moms på
privat fitness er trussel.
Der tegner sig således et broget billede
af trusler og muligheder for fitnesscentre,
idrætsforeninger og idrætsfaciliteter.

Samarbejde og skattefri fitness
Branchedirektør Morten Brustad fra DFHO,
der står for Dansk Fitness og Helseorganisation og repræsenterer fitnesscentrene, talte
under overskriften »Fitness som sundhedsaktør« - og undertitlen: »Hvordan træner
branchen sig op til at blive en anerkendt
leverandør af sundhed og trivsel?«.
Han mener ikke overraskende, at fitness-centrene har en stor betydning:
- Den private sektor er stort set lige så
stor som foreningerne. Sådan var det ikke
for 20 år siden! erklærede han.
Han fortalte, at der i dag er 800.000 danskere, som dyrker idræt i privat regi.
Morten Brustad mener også, at den generelle faldende idrætsdeltagelse øges via
fitnesscentrene. Og han tror, at vejen frem
til at gøre flere danskere idrætsaktive, er via
to ting: Øget samarbejde mellem offentlige
og private og så skal motion være skattefrit.
Det vil være en samfundsgevinst, fordi
det bl.a. vil give færre sygedage og øget
velbefindende.

F

Fitness vækster for unge
Analytiker Steffen Rask fra Idrættens Analyseinstitut, kunne på Idrættens Branchedage
fortælle, at fitness har en stor vækst blandt
de 13-15-årige – netop den aldersgruppe,
som idrætsforeningerne i årtier har haft
svært ved at fastholde:
- Der er flere, der dyrker styrketræning end
holdidræt blandt de unge, tilføjede Steffen
Rask.
Han sagde videre, at privat idræt fortsat er
i vækst og fylder mere og mere i en tidligere

EU’s momskrav en stor trussel
Morten Brustad ser derfor ikke med begejstring på, at Skattestyrelsen har meldt
ud, at der fremover skal lægges moms på
fitness, yoga, aftenskoler og dans m.v. i
privat regi som følge af nogle afgørelser ved
EU-domstolen.

I dag begrundes momsfritagelsen således: »private motionscentres ydelser til
private i form af undervisning i legemsøvelser kan momsfritages, såfremt ydelserne
indeholder et væsentligt element af undervisning.«
Men en afgørelse af tre konkrete sager
i Tyskland betyder, at alle EU-lande skal
rette ind.
Morten Brustad frygter, at en stigning
på 25 % vil betyde, at mange vil droppe de
private fitnesscentre – og det er den forkerte vej at gå, når eksempelvis Folketinget
ønsker øget folkesundhed.
Men idrætsforeninger vil fortsat kunne
tilbyde fitness, yoga etc. uden moms. Og
Morten Brustad skriver i et debatindlæg i
Idrætsmonitor:
»Fjerner man momsfritagelse på undervisning i legemsøvelser, vil det medføre en
endnu større skævvridning af idrætsmarkedet end i dag.«
DFHO foreslår derfor Folketinget, at en
nedsat momssats eller et skattefradrag for
motion indføres, så økonomien ikke bliver
en barriere for at dyrke motion.
Skattestyrelsen peger i et svar til dagbladet Politiken på, at momskravet også giver
økonomiske fordele for fitnesscentrene:
De kan nemlig trække deres momsudgifter fra i fuldt omfang, ligesom de ikke
længere skal betale lønsumsafgift. Politiken
oplyser, at det vil give fitnesscentrene et
årligt provenu på 140 millioner kroner. n
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Johnny Wulff Andersen – har vendt ti års underskud til et overskud på én million kroner.
Bl.a. fordi fitness er vokset fra 87 til 800 medlemmer, ligesom konferencedelen er vokset.

Fitness og konferencer har vendt
ti års underskud til overskud
Hobro Idrætscenter hentede inspiration fra andre til nytænkning, som gav pote
Tekst & foto Erling Madsen

S

kiftet fra at være en traditionel
idrætsfacilitet med fokus på holdidrætter er Hobro Idrætscenter
skiftet til at have ekstra fokus på
fitness og konferencer.
Og det var vist sig at være en rigtig god
beslutning i den himmerlandske by med
omkring 12.000 indbyggere i Mariagerfjord
Kommune:
Tallene taler deres tydelige sprog: I ti år
var det årlige underskud mellem 202.000 og
393.000 kroner.
Da HIC Motion kom til, steg overskuddet
i 2020 til 185.000 kroner og i 2021 var det
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oppe på 1.050.000 kroner.
Sloganet for Hobro Idrætscenter/Danhostel Hobro er nu: »Hjemmebane for sport,
sundhed & fællesskaber«.
Faciliteten tager styringen
Forenklet sagt, er idrætsfaciliteten gået fra
at passivt at se på, at holdidrætterne svandt
ind, til selv at tage teten i en turn-around
under ledelse af centerchef Johnny Wulf
Andersen, som kom til i 2019.
Der blev investeret i første omgang
350.000 kroner i fitnessudstyr og i anden
omgang 1,1 million kroner til otte digitalt styrede maskiner fra Egym, der laver
programmer tilpasset den enkelte kunde,

ligesom der kan foretages kropsscanning.
- I starten havde vi ikke mange penge at
købe ind for – så jeg ringede rundt til kolleger og købte brugt udstyr. Og jeg tror det
har været sundt, at vi har bygget lag på lag
på, siger centerchefen.
Samtidig er der i sundhedsafdelingen ansat personlige trænere og en fysioterapeut
til at vejlede, så resultatet bliver optimalt
for den enkelte.
Noget af dét, der er med til at skabe
omsætning, er den personlige instruktion,
som bl.a. giver mulighed for en opfølgning
efter tre og seks måneders træning.
Fysioterapeuten står også for to ugentlige talenttræninger for 6.-8. klasse.

Gevinster for foreningerne
Selv om Hobro Idrætscenter fungerede på
traditionel vis som en service for foreninger,
så har der været stor begejstring for, at der
nu er kommet to ekstra ben i form af fitness
og konferencer:
- Med fitnesscentret har foreningerne fået
et supplement til deres træning. Og med
sundhedsafdelingen har vi fået en bedre
økonomi, så det er nemmere at købe nyt
udstyr til foreningerne, siger Johnny Wulff
AndersenHan tilføjer, at det er vigtigt stadig at
have for øje, at foreninger og skoler er de
vigtigste kunder.
Vækster på møder
Den ændrede forretningsmodel har også
fået indflydelse på en anden ting:
- For tre år siden kom 70 % af vores omsætning fra foreninger, tilskud og skoler.
Nu er det under 40 %, fortalte Johnny Wulff
Andersen på Idrættens Branchedage.
Årsomsætningen er på 12-14 millioner
kroner, og udover fitness er møder og konferencer vokset markant:
- Forpagteren stoppede under corona og
vi valgte at drive det selv og ansatte nogle
dygtige folk i køkkenet. Vi har lavet flere
samarbejdsaftaler og nu er der ikke en dag
uden møder eller mad ud af huset, fortæller Johnny Wulff Andersen.
Fitnesscentret er på tre år vokset fra 87 til
800 medlemmer og har ikke mærket nedgang under corona – tværtimod. Og væksten er sket i konkurrence med seks private
fitness-udbydere i byen.
Hobro Idrætscenter består af dagplejehus, svømmehal, skydebane, to tørhaller,
vandrehjem, faciliteter til møder og konferencer, café og fitnesscentret.
Centerlederen har denne klare opfattelse
af, hvor fremtiden er på vej hen:
- Der kommer ikke flere håndboldhaller.
Det går i retning af »sundhedens hus«.

Hans Jørgen Hvitved fra HvitvedConsult på Idrættens Branchedage:
På webinaret fortæller han om den nye bestyrelsesuddannelse. (Foto: Erling Madsen).

Kick off-webinar: Kursus for
hal- og foreningsbestyrelsen
Første udspil fra den nye branchedel IKF
Af Anita Bjerring Rasmussen

I

Netværket vigtigt
Johnny Wulff Andersen har udnyttet sit
netværk til at høre, hvordan andre har
gjort. Bl.a. har han haft megen sparring
med Peter Nielsen i Hedensted Centret. Og
nu kan han se, at der også er mange, som
henter inspiration i Hobro:
- Jeg håber mange flere vil blive inspireret og sige: »Det ka’ vi da også!«. Det handler ikke om at opfinde den dybe tallerken,
men at se, hvordan andre gør, så man ikke
gror fast i en traditionel tankegang.

KF – Idræt · Kultur – Fritid – er den nye
branchedel, som forener HI og DSI.
IKF blev præsenteret på Idrættens
Branchedage. Og nu er IKF klar med
sit første udspil:
Et nyt kursusforløb, der skal klæde
bestyrelsesmedlemmerne bedre på til
opgaven.
I de fleste selvejende idrætsanlæg udgøres majoriteten af bestyrelsen af personer
valgt blandt og af anlæggets brugere/
foreninger.
Arbejdet er både givende og udviklende
for den enkelte og for den forening/virksomhed, man er valgt for.
På den anden side står en række udfordringer og ansvar som det er vigtigt at være
bevidst om og at kunne mestre.

Læs mere om Hobro Idrætscenter hér:
https://www.hobroic.dk
n

Webinaret som optakt
Kick off-webinaret præsenterer kurset og

IKF har allieret sig med Hans Jørgen Hvitved fra HvitvedConsult, som vil fortælle lidt
om det nye kursus. Webinaret koster 295
kroner.
Bestyrelsesuddannelsen består af fire
individuelle moduler, og retter sig mod
alle i bestyrelsen og ganske særligt mod
medlemmer, der indtræder i bestyrelsen
uden særlige bestyrelsesmæssige kompetencer eller forudsætninger fra lignende
institutioner.
Blandt kursets emner er ansvar, udviklingsmuligheder, lovmæssige rammer etc.
etc.
De fire moduler, der er planlagt, annonceres meget snart med nærmere information, datoer, sted m.m.
Der er ligeledes mulighed for at tilrettelægge lokale kurser, som er individuelt
tilpasset det enkelte anlæg.
Du kan tilmelde dig her:
https://www.conferencemanager.dk/
kickoffbest
n
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CABOLA: MÅSKE SKAL KORTENE BLANDES PÅ EN ANDEN MÅDE
Men generelt er der tilfredshed med messen
Tekst & foto Erling Madsen
- Vi havde nogle gode snakke med besøgende og meget at følge op på. Så
generelt var det en god messe, lyder
det fra teknik- og produktchef Mads
Ramsing fra Cabola.
Men han har også et forslag til, at
messen næste år fordeler kortene på en
anden måde. Umiddelbart synes han
det var en god idé at samle de udstillere, som har produkter og løsninger til
vådhaller – men det kan også betyde,
at nogle besøgende ikke opdager, der
er noget, de kunne bruge:
- Der var måske nogle, som ikke besøgte os, fordi de så, det handlede om
svømmehaller, siger han og føjer til, at
flere af udstillerne også har ting, der
interesserer tørhaller.
Cabola vandt også prisen Årets Nyhed – læs mere på side 25.
n

Kenneth Laursen fra Cabola viser Årets Nyhed, som du kan læse mere om på side 25.

WINTHER SPORT: GERNE MERE BREDT PUBLIKUM
Stadig god efterspørgsel på kunstgræsbaner
Tekst & foto Erling Madsen
Henrik Winther, som er ejer
af Winther Sport, synes det
var en rigtig god idé, da
messen i år også inviterede
idrætsorganisationer,
foreninger og efterskoler; ikke
mindst de sidste er et vigtigt
område for firmaet:
- Men jeg synes ikke der var
ret mange andre end de sædvanlige halinspektører, som
også er vigtige. Fremover må
det gerne være mere bredt,
siger han.
Han er med på, at nye målgrupper kan tage tid at få aktiveret, og generelt fik firmaet da også flere henvendelser
og har efterfølgende fulgt op
med tilbud.
Ikke mindst kunstgræs-
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baner har i flere år været et
vigtigt felt for Winther Sport,
og Henrik Winther fortæller,
at mange spørger ind til EU’s
planer om et forbud mod
gummigranulat, men at der
fortsat er stor interesse for
flere baner. Han føjer til, at
hvis der kommer et forbud,
vil de dels næppe berøre
eksisterende baner og dels
have en overgangsperiode.
En anden populær ting er
goalstationer: anlæg med
bander og opkobling til smartphone eller tablet:
- De gammeldags træningsøvelser får et twist: Lyset slukkes med bolden på banderne,
og det gi’r en ekstra dimension i de træningsøvelser, som
ellers kan virke trælse, siger
Henrik Winther.
n

Peter Pedersen fra Winther Sport fortæller om kunstgræs,
som er et stort marked for firmaet.
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Den længste rejse
for at hente inspiration

Sauna Damp Fitness

Nguujuk Petrussen og Hans Erik Enoksen kom fra øen Nanortalik
i Sydgrønland til Vejen
Tekst & foto Erling Madsen

D

e rejste længst – og de fik en masse inspiration med hjem fra Idrættens Branchedage:
Halinspektør Hans Erik Enoksen
og bestyrelsesformand Nguujuk Petrussen
tog turen fra Nan Hallen i Nanortalik, som
ligger næsten nede på sydspidsen af Grønland, til Vejen Idrætscenter.
Både for at deltage i konferencen og for
at besøge messen:
- Vi skal have et nyt gulv i vor hal, som
blev bygget for 12 år siden, fortæller
Nguujuk Petrussen.
Og så ville de på HI’s brancheudstilling
danne sig et overblik over udbuddet af
produkter og løsninger.
Fik ideer til at aktivere flere
De var også tilmeldt konferencen i håb om
at få inspiration:
- Vi har fået mange ideer! Vi har omkring
1.100 indbyggere og cirka 150 af dem er
idrætsaktive. Så vi har en opgave med at
få flere til at dyrke idræt, siger Nguujuk
Petrussen.
Nan Hallen er selvejende og bruges af
skolen og idrætsforeningen til primært
badminton og futsal.

Besværlig rejse
Det er i øvrigt noget af en rejse for det kræver båd eller helikopter fra øen til lufthavnen i Narsarsuaq, hvor fra der flyves direkte
til Danmark.
Og de to grønlændere hørte rigtig meget
om de voldsomme energipriser i Danmark,
og kunne glæde sig over, at dét ikke er et
problem på Grønland, hvor vandkraft er
den største energikilde.
Sydligste by i Grønland
Nanortalik betyder bjørnestedet, fordi
de kom til stedet med storisen fra Østgrønland, som om foråret stopper ved de
sydgrønlandske fjorde.
Og det er både en by og en ø cirka
100 kilometer nordvest for det sydligste
punkt Kap Farvel. Øen er omkring ti kilometer i diameter. Det er den sydligst
beliggende by i Grønland, og den 10.
største.
Her er ud over idrætshallen skole, børneinstitutioner, kirke, fiskefabrik, restaurant, café og supermarkeder. Ikke mindst
kajakroere, klatrere og ekstremvandrere
tiltrækkes af de uberørte, flotte natur,
da øen ligger som porten til Tasermiut
Fjord.
n

Sauna

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

Dampbad

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

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

700 m 2 butik & showroom
Mileparken 30 • 2730 Herlev

Halinspektør Hans Erik Enoksen og bestyrelsesformand Nguujuk Petrussen i Vejen. Bolden
med autograf og hilsen fra Stig Tøfting fik Hans Erik Enoksen for at score på den tidligere
landsholdsspiller på Citylawns fodboldbane.

Tlf. 38114811 • info@sagatrim.dk

www.sagatrim.dk
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- Der er en direkte sammenhæng mellem: Jo mere idræt, jo bedre trivsel, sagde Troels Rasmussen, th. fra idrættens Analyseinstitut.
Han opfordrede derfor idrættens til at samarbejde for at få flere gjort idrætsaktive.

Idrætten efter corona:
Brug for samarbejde og nytænkning
Der er masser af udfordringer og muligheder, hvor fælles indsats er nøglen
Tekst & foto Erling Madsen

D

et ser ikke helt skidt ud: 71 % af de
voksne danskere er idrætsaktive
– og efter corona er især gang og
gåture en idrætsaktivitet, som er

vokset.
- Og de individuelle idrætter vokser
stadig. Det er med til at understrege en
tendens, vi kendte i forvejen, lyder statusmelding fra Troels Rasmussen, direktør for
Idrættens Analyseinstitut.
Idrættens Analyseinstitut har både før,
under og efter corona lavet undersøgelser

34

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#280

af danskernes idrætsvaner, så der ligger et
ganske stærkt datasæt, som dannede baggrund for Troels Rasmussens indlæg om
»Idrætten efter corona« med spørgsmålene:
Hvilket idrætsbillede, ser vi ind i? Hvilke
centrale udfordringer og muligheder tager
vi med videre?
Rykker udendørs
Under corona steg selvorganiseret idræt
hos voksne, mens foreningsdelen faldt.
Men for børn er foreningerne stadig det
væsentligste sted at dyrke idræt.
Troels Rasmussen nævnte også, at en

tendens er blevet forstærket under corona:
Fitnesscentre vælges fra til fordel for udendørs aktiviteter.
Udfordring for foreningerne
Trivsel – helbred – selvværd er tre ting, som
hænger sammen, og som især styrkes i
foreningsregi:
- Vi kan se en tydelig sammenhæng
mellem trivsel og idrætsdeltagelse. I privat
regi er der den omvendte tendens: vi kan
ikke konstatere den sammenhæng, nævnte
Troels Rasmussen.
Og han fortsatte med at sige, at netop

hér ligger også en udfordring for idrætsforeningerne:
- Hvordan får vi dem med, som ikke er i
forening eller har dårlig trivsel?
Unge er også et område, der bør have fokus, ligesom udsatte grupper i samfundet.
At idræt er vejen frem, er Troels Rasmussen ikke i tvivl om: Han sagde at sundhed
og glæden ved idræt hænger sammen:
- Der er en direkte sammenhæng mellem
jo mere idræt, jo bedre trivsel.
Han opfordrede derfor idrættens aktører
med de store landsorganisationer i spidsen
til at samarbejde om at finde løsninger
og nævnte muligheden for partnerskaber
bredt mellem staten, markedet og civilsamfundet.
Her siger HI’s formand Henrik Høy-Caspersen efterfølgende i en kommentar:
- Det vil også være naturligt, at idrætsfaciliteterne ser på, hvordan de kan medvirke

til at få flere danske idrætsaktive. De kan
tage initiativ, være lokal katalysator eller
styre de nye tilbud.
De to vigtige sekunder
Troels Rasmussen nævnte vigtigheden af at
arbejde med udsatte grupper, og i et senere indlæg på Idrættens Branchedage tog
Christoffer Hansen emnet op.
Han er socialpædagog og grundlægger
og leder af PLAY, som er en socialøkonomisk virksomhed, der på fire år er vokset til
55 medarbejdere og samarbejde med 19
kommuner.
PLAY står for Pædagogik, Læring, Aktiviteter og Ydelser og arbejder med udsatte
børn og unge samt deres familier.
Christoffer Hansen filosofi er, at det er de
første to sekunder, der betyder noget, når
mennesker mødes:
- Du skal byde folk velkommen, så de

føler sig hjemme, er hans erfaring.
PLAY arbejder på at sikre, at den enkelte
er en del af samfundet og har en plads i
samfundet. Det handler om at blive en del
af et fællesskab, og ved at arbejde med
barnet/den unge og familien sættes der
fokus på vigtigheden af et netværk – som
kan være alt fra et familiemedlem over en
familie til et idrætshold.
Idræt vigtig for selvværd
Idræt og idrættens fællesskaber er derfor
ét af de elementer, der bruges til at skabe
selvværd og fællesskab.
Og Christoffer Hansen mener alle aktører
bør hjælpe hinanden:
- Vi har brug for at stå sammen. Vi har
brug for at gøre netværket større: At være
brobygger til positive fællesskaber. Vi bliver
nødt til at samarbejde med hinanden for at
få udsatte unge ind i fællesskabet,
n

Th. Christoffer Hansen, hvis filosofi er, at det er de første to sekunder, der betyder noget, når mennesker mødes: - Du skal byde folk
velkommen, så de føler sig hjemme, er hans erfaring.
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- Én af grundene til at jeg er her, ar for at bygge bro mellem idræt og sundhed, sagde Kristine Sørensen
fra Global Health Literacy Academy om behovet for øget samarbejde mellem idræts- og sundhedssektoren.

Samarbejde på tværs er vejen frem
for at få flere gjort idrætsaktive
Men der er også et hav af elementer og udfordringer, som spiller ind, viste paneldebat
Tekst & foto Erling Madsen

É

n ting er der enighed om i dansk
idræt: Behovet for samarbejde. Men
også at der er rigtig mange elementer, der påvirker og udfordrer, når
gælder om at få flere danskere til at dyrke
idræt.
Dét var konklusionen på en paneldebat
under idrættens Branchedage med deltagelse af DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen, DIF’s formand Hans Natorp, Dansk
Firmaidræts formand Peder Bisgaard, founding director Kristine Sørensen, Global Health Literacy Academy, og administrerende
direktør Simon Jakobsen, TRESS A/S.
Debatten overskrift var ganske omfatten-
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de: »Idrættens største udfordringer – hvem
tager teten på de store spørgsmål om ulighed i idrætsdeltagelse, trivsel, fremtidens
ressourcer og bæredygtig udvikling?«.
Firmaidrætten: Inviterer inden for
Peder Bisgaard lagde ud med at fremhæve
Danmarks Motionsuge som et godt eksempel på samarbejde, der løfter og får gjort
flere danskere idrætsaktive. Her har Dansk
Firmaidræt, DIF, DGI, Dansk Skoleidræt og
DR siden 2021 arbejdet sammen i uge 41,
hvor organisationer, foreninger og private
aktører inviterer på idræt.
Peder Bisgaard fremhævede også, at
hans organisation har renoveret hovedkontoret i Nyborg:

- I den forbindelse har vi prioriteret at
friholde kvadratmeter til samarbejdspartnere, som frem ad banen vil være med til at
løse nogle af de udfordringer, vi står overfor
– sammen med os. Vi kalder det »det åbne
forbund« – og grundtanken er, at studerende, iværksættere, forskere, freelancere eller
folk fra andre organisationer, kan være under samme tag som os – så vi i fællesskab
kan skabe løsninger på fremtidens udfordringer, sagde firmaidrættens formand.
DGI: Samarbejde på tværs af sektoren
Charlotte Bach Thomassen nævnte, at
energikrisen og corona-nedlukningen var
store udfordringer – men bemærkede også,
at corona-nedlukningen havde givet så

megen viden, der kan og bør ageres på.
Hun sagde videre, at DGI har stor fokus på
manglen på frivillige og på unge i idrætsforeningerne.
- Vi arbejder også med, hvordan fremtidens idrætsforening skal se ud. Og vi
diskuterer regler, nævnte hun som nogle af
udfordringerne.
DGI’s landsformand understregede, at
når der tales om bæredygtighed, så skal
der også ses på den sociale bæredygtighed.
- Vi skal samarbejde på tværs af sektoren,
slog hun fast.
Senere i debatten tog hun emnet op
igen:
- Vi er først lige begyndt at tale om strategisk samarbejde. Hvad er det, vi hver især
forventer os af det samarbejde? Nævnte
hun som et element, der også skal afklares.
Og hun føjede til, at interesserede kommuner også skal inviteres med i samarbejdet.
DGI-formanden bemærkede også, at der
skal bruges data i højere grad for at gøre
arbejdet effektivt, og de store udfordringer
kan ikke løses uden samarbejde på tværs.
DIF: Vigtigt samarbejde mangler
DIF-formand Hans Natorp mener, at DIF
også for fremtidige generationer har stor
relevans – men også, at der skal arbejdes
sammen:

- At arbejde sammen på tværs er noget,
der ligger os på sinde hele tiden, sagde
han.
Men Hans Natorp sagde også senere i
debatten, at der mangler samarbejde på
tværs.

- Der er fattigdom i Danmark, nævnte
hun som en udfordring, hvor aktørerne måske kan samarbejde for at finde løsninger.
Endelig bemærkede hun, at motion,
trivsel og glæde hænger sammen – og at
glæde smitter!

Brug for bro mellem sundhed og idræt
Global Health Literacy Academy hjælper
ledere i erhvervsliv og organisationer med
at sættes fokus på sundhed med det formål
at give menneskelige, sociale og økonomiske fordele.
- Én af grundene til at jeg er her, er for at
bygge bro mellem idræt og sundhed, sagde
stifteren Kristine Sørensen om behovet for
samarbejde.
Hun slog på, at der er brug for øget
samarbejde mellem idræts- og sundhedssektoren, og at sundhed og trivsel hænger
sammen.
Kristine Sørensen sagde videre, at
idrætsforeningerne også skal se på, hvordan de modtager nye, som måske ikke er
vant til at dyrke idræt:
- Hvordan kan I gøre det bedre, så de
bliver en del af fællesskabet? De skal føle
sig velkomne, sagde hun og tilføjede, at det
er vigtigt at møde folk i øjenhøjde.
Kristine Sørensen sagde også, at en
hindring for mange, når det gælder om at
dyrke idræt, er økonomien:

Brug for politisk fokus
Som leverandør af alle former for idrætsudstyr tog Simon Jakobsen fra TRESS A/S
fat i overskriftens bæredygtighed, og han
nævnte to områder, hvor han gerne ser, at
politikerne sætter fokus:
- Hvordan bruger det offentlige pengene?
De skal også få øjnene op for andet end
pris, nævnte han som det første område.
Hans erfaring er, at der for ofte købes
billigst muligt og derfor hyppigt skal købes
nyt, fordi kvalitet/holdbarhed ikke tæller.
Det vil ifølge Simon Jakobsen nemt gøre
det dyrere på længere sigt at købe billigt –
og dermed bruges de offentlige kroner ikke
optimalt.
Han mener, at brugerne – idrætsanlæg
og skoler – også skal være med til at bestemme, når der skal købes ind.
Det andet punkt, han mener fortjener
opmærksomhed, er bæredygtighed.
Hér synes han godt, at kommunerne kan
tage mere ansvar for at få bæredygtighed
med i kriterierne, når der købes ind.
n

DGI’s landsformand Charlotte Bach
Thomassen følger med på skærmen,
hvor Peder Bisgaard, tv. og formand
for Dansk Firmaidræt, viser
organisationen renoverede hus
med plads til samarbejdspartnere.

Der var et pænt fremmøde til debatten om
idrættens udfordringer, og mange af HI’s
medlemmer lyttede interesserede med.
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KINOVOX: HYGGELIG MESSE, MEN FOR FÅ GÆSTER
Optakten var lidt stressende
Tekst & foto Erling Madsen
Med omdrejningspunkterne lyd,
video og kontrol er Kinovox leveringsdygtige i noget, som langt de
fleste idrætsfaciliteter har brug for.
Og de to sælgere på messen,
Steffen Andersen og Henrik Sørensen synes det hele fungerede fint
og det var en hyggelig messe, da
standene var sat op.
Men de synes optakten var stressende, fordi standene i Folkesalen
skulle sættes op samtidig med at et
andet arrangement skulle sluttes.
Kinovox oplevede i perioder, at
der var langt mellem de besøgende
– noget som kan hænge sammen
med at de omkring 550 gæster til
messen havde fået en femte og
ekstra hal at fordele sig på.
n

Steffen Andersen og Henrik Sørensen i snak med en gæst – dem ville de gerne have haft flere af.

NØVO SPORTSNET: STOR EFTERSPØRGSEL PÅ NET
Men energiomkostningerne lagde en dæmper på købelysten
Tekst & foto Erling Madsen
På billedet hiver Brit Hviid Jensen fra Nørvo sportsnet
hængekøjen frem – og det var ikke en tilfældighed:
At efterskoler nu også er en målgruppe for messen
passer Nørvo fint, for her er kommet et stort marked med net til udendørs boldspil og hængekøjer til
hæng-ud-områder – noget som flere idrætsanlæg også
indretter.
- Da corona startede, sad vi og tænkte: Hvad sker der
nu? Men salget eksploderede! fortæller hun.
Mange skulle bruge udendørsnet nu de ikke måtte
træne indendørs; eksempelvis købte mange golfspillere
også net til boldopsamling hjemme i haven, og skoler og
idrætsanlæg købte nye net indendørs.
Det var første gang, Nøvo sportsnet var med i Vejen
Idrætscenter og Brit Hviid Jensen siger, at det var en dejlig oplevelse og de kom i kontakt med mange potentielle
kunder:
- Men vi kunne godt mærke, der var mindre købelyst.
Vi tror, det hænger sammen med de stigende energiomkostninger, som gør, at mange er afventende med investeringer til de ved, hvordan økonomien bliver.
n
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Brit Hviid Jensen fra Nørvo sportsnet med en hængekøje, som er blevet
et hit til hæng-ud-områder på efterskoler og i idrætsanlæg.
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Guldregn i Vejen: centerleder Dorte Svenningsen og bestyrelsesformand Benny Hansen får Green Sport Facility-diplomet
af HI’s formand Henrik Høy-Caspersen.

Lanternen har tændt det grønne lys
Seneste modtager af Green Sport Facility-certifikatet
Tekst & foto Erling Madsen

V

i vil gerne have brugerne til at hjælpe os med at holde den grønne
profil, fortæller halinspektør Claus
Jensen fra Kultur- og Idrætscentret
Lanternen i Løgstør.
Det er det seneste idrætsanlæg blandt
95, som har fået Green Sport Facility-certificeringen, og i bevidstheden om, at det
handler om at både personale og brugere i
deres daglige adfærd skal tænke bæredygtigt, så inviterede centret til information:
2. november blev 400 elever og lærere fra
børnehaven og Løgstør Skole inviteret til en
præsentation af Green Sport Facility – og
om aftenen blev politikerne, foreningerne
og samarbejdspartnere inviteret til et lignende arrangement.
Nyt men alligevel plads til forbedringer
Lanterne er relativ ny: fra 2015-17, så der er
på mange måder gjort noget med energioptimering med bl.a. CTS-styring af varme
og belysning, LED-lys, trykknap-brusere og
berøringsfrie armaturer og i januar 2020

kom en energiscreening.
Men alligevel var Kim Kupetz’ gennemgang som indledning til certificeringen en
øjenåbner:
- Rengøringsprodukter, regulering af ventilation og madspild, var nogle af de ting, vi
kunne gøre bedre, fortæller Claus Jensen.
Vi bliver aldrig færdige
Der er også lavet en handleplan med en
lang række indsatsområder: Minimering
af el-, vand- og varmeforbrug, styrkelse af
grøn profil, lokale indkøb, analyse af emballage, etablering af kompostbeholder,
overvejelse af hønsehold, minimering af
madspild, miljøvenlige rengøringsmidler og
sortering af affald.
- Vi er næsten færdige – og alligevel bliver
vi aldrig færdige, siger halinspektøren med
henvisning til, at det er områder, som hele
tiden skal følges tæt.
Eksempelvis er det nedskrevet i Lanternens miljøpolitik, at bestyrelsen mindst
én gang om året skal evaluere bæredygtighedsindsatsens og miljøpolitikkens
effektivitet.

Det er også nedskrevet, at medarbejderne skal uddannes i miljøpolitikken og der
hele tiden skal sættes mål, der gør indsatsen bedre.
Lanternen deltager i EU-projektet GCO
(Grøn Cirkulær Omstilling). GCO har netop
fokus på optimering og genanvendelse.
Yderligere købes der 100 % grøn strøm. n

IDRÆTSCENTER
MED BIOGRAF
Lanternen er selvejende med
250.000 årlige gæster. Der er indendørs biograf, skydebane, fitnesscenter, to idrætshaller, mødelokaler,
café og bokselokaler.
Udendørs er der legeplads, skaterpark, padeltennis, petanque og
en kold hal med kunstgræs.
Brugerne er 11 foreninger, skolen
og professionelle sportsfolk.
https://www.lanternen.dk/
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TINYMOBILEROBOTS: MASSER AF KUNDEEMNER
Vigtigt at være synlig og vise opstregningsrobotterne
Tekst og foto Erling Madsen
Salesmanager Kostas Panayotis fra
TinyMobileRobots er ganske tilfreds
med deltagelsen på messen:
- Det var dejligt at deltage og det er
et godt arrangement: Vi fik masser af
spædende kundemener med hjem,
fortæller han.
Hans siger, at firmaet sjældent sælger på en messe, men i stedet bruger
den til at være synlig, fordi en robot til
opstregning stadig for mange er noget
nyt og derfor noget, de gerne vil se i
virkeligheden.
Corona øger salget
Kostas Panayotis siger, at corona har
betyder ekstra salg at robotter:
- Efter corona er mange foreninger
kommet ind i en ond cirkel: Der er
kommet flere fodboldspillere til, mens

antallet af frivillige falder. Så begynder
man at se på opgaverne: Hvad kan udliciteres? Hvad kan skæres væk? Og
hvor kan man sætte robotter ind?
Da det sjældent er den mest populære opgave manuelt at skulle strege
op, så betyder udviklingen øget salg
af robotter.
Danmark er i front med opstregningsrobotter: Tre af de førende firmaer i verden er danske og det er en
dansk opfindelse. Og markedet er
stort:
- Vi har solgt 120 robotter i Danmark
– og der er 1.400 klubber, så der er et
kæmpe marked alene i Danmark, siger Kostas Panayotis.
Og det danske marked er endda
lille i forhold til mange andre lande,
hvor robotten endnu ikke er kommet
ind i stort omfang.
n

TinyMobileRobots får her besøg på standen af
medarbejdere fra Lyngby-Taarbæk Kommune.

TILFREDSE MESSEGÆSTER
Søren Bundgaard Jensen var
debutant på brancheudstillingen:
- Som nyansat caféleder i Nakskov
Idrætscenter var det første gang jeg
var på brancheudstillingen. Det var
meget relevant for mig, og jeg fik nogle gode kontakter, og ligeledes gjort
nogle gode indkøb, fortæller han.
Katrine Jeppesen:
- Messen var fint sat op og den er rigtig
flot. Det er imponerende hvor stor den
er. Når man er ansat i idrætssektoren,
som jeg er, så er der masser af inspiration, og man kan både se og opleve
det hele. Det gør en forskel. Man kan
finde det man søger, for der er lidt af
det hele her, siger hun.
Bjarne Tamberg:
- Jeg kender mange i branchen, og det
er et godt sted at møde ens kolleger
fra hele landet og leverandørerne.
God inspiration. Det er synd for dem
der bliver væk: de ved ikke hvad de
går glip af!

40

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#280

Søren Bundgaard Jensen – debutant på brancheudstillingen.
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I SCREAM ICE CREAM: STOR INTERESSE
Masser af varianter, nem betjening og hverken spild eller rengøring
Af Erling Madsen
For isfirmaet I Scream Ice Cream er det
vigtigt at være, hvor kunderne er: Og
da firmaet henvender sig til kiosker,
cafeteriaer og restauranter over hele
landet var det oplagt at være med på
messen.
Og Sean Fitzgerald Coard, der er ansvarlig for salg og marketing, er ganske
godt tilfreds med messen, fordi der var
stor interesse for firmaets produkter.
Hverken spild eller rengøring
Ikke mindst softice er populær, og det
hænger ifølge Sean Fitzgerald Coard

sammen med tre ting:
- Der er 14 varianter at vælge mellem, der er ingen spild og maskinen
skal ikke rengøres.
Det hænger sammen med, at isen
leveres i kapsler. Og da maskinen er
særdeles nem at betjene, er det yderligere en fordel på steder, hvor der hyppigt skiftes personale. Isen er tillige
glutenfri, laktosefri og vegansk.
- Maskinen kan også lave morgenmad: Man kan få frozen yoghurt, som
man kan servere direkte eller vælge
at toppe med eksempelvis cornflakes,
ristet müsli eller frisk eller tørret frugt,
siger Sean Fitzgerald Coard.
n

Ib Poulsen fra I Scream Ice Cream på standen i
Vejen Idrætscenter. (Foto: I Scream Ice Cream).

SCENESALG: DET HAR VÆRET EN GOD MESSE
Havde ventet primært at vise løsninger, men der kom også gang i ordreblokken
Af Erling Madsen
Scenesalg havde ventet at bruge
messen til at vise løsninger, fordi
scener, teleskoptribuner, sæder,
barrierer m.m. jo ikke er impulskøb, ligesom energiudgifterne
har lagt en dæmper på mange
indkøb. Men det gik ikke som
planlagt:
- Det har være en god messe!
Vi fik den første ordrer, og der var
mange, som kiggede på scenepodier og podier til tribuner, som
de planlægger at købe, fortæller
medejer Christina Kabel.
Nyt svensk mærke
Messen blev bl.a. brugt til at præsentere et nyt samarbejde: Det
danske firma har fået forhandlingen af stolesæder og teleskoptribuner fra svenske Alsing, som
hidtil primært har fokuseret på
det svenske marked – men eksempelvis har leveret flere end
13 millioner sæder.
- Det betyder, at vi ikke har leveringsproblemer, og hvis kunder
vil se fabrikken, ligger den kun to

timers kørsel fra Øresundsbron,
siger Christina Kabel.
Myndighederne på mærkerne
Christina kabel føjer til, at alle produkter fra Scenesalg har de nødvendige godkendelser på plads. Da
et cirkustelt i 2015 væltede under
en forestilling, blev de danske krav
strammet, så vi ifølge Scenesalg i
dag har EU’s skrappeste krav.
Christina Kabel fortæller, at
myndighederne i stigende grad
kigger på eksempelvis tribuner, for
at se om de overholder reglerne.
Mange steder er der i tidens løb lavet forskellige løsninger – men der
skal være beregninger, som viser at
de opfylder kravene.
Det betyder så også, at festudlejere og haller begynder at se sig
om efter nye tribuner, som opfylder kravene.
På messen fik Scenesalg en
snak med mange halinspektører,
ligesom der også var stor interesse fra konferencecentre efter
stoleløsninger, der minimerer
timeforbruget ved opstilling og
nedtagning.
n

Scenesalg brugte bl.a. messen til at introducere
svenske Alsing, som leverer stolesæder og teleskop
tribuner. (Foto: Scenesalg).
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Kender du
alle dine fordele
i PFA?
Et stort fællesskab giver mange fordele, og
som kunde i PFA har du flere fordele, end
du måske lige forestiller dig. Du har adgang
til lejeboliger, kollegier til dine børn,
testamenteservice og meget mere.

Læs mere på pfa.dk/flerefordele

Tag en smutvej
- scan koden!

BAG OM HI
Gunnar Jespersen på HI’s generalfor
samling 2021, hvor han gik af som formand
for Seniorudvalget. (Foto: Erling Madsen).

OMRÅDE 1
København, Nordsjælland og Bornholm
CLAUS LARSEN

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

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

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

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

DØDSFALD: GUNNAR JESPERSEN
Af Jørgen Mosbæk
Gunnar Jespersen døde 11. oktober i en
alder af 80 år. Han efterlader sig tre børn,
børnebørn oldebørn.
Gunnar blev uddannet slagter og var i en
del år slagtermester hos Brugsen i Langesø
på Als. Han var en dygtig slagter og det
fortælles, at han spurgte en dame om den
rullepølse, hun tidligere havde købt, var
tilfredsstillende. Hun svarede, at den havde
været temmelig sej. Han spurgte igen hvor
længe hun havde kogt den – og hun svarede: »Skulle den koges?« …
Gunnar har siden sin slagtertid lavet
masser af slagtervarer - bl.a. tusindvis af
ringridderpølser til familie og venner og til
et hav af arrangementer.
Blev halinspektør
I 1978 bliver Humlehøjhallen i Sønderborg
indviet og Gunnar blev den første halinspektør hér.
Hans store engagement indenfor
håndbold, hvor han i mange år var træner,
formand for Nordals håndboldklub og en
afholdt dommer, var hans baggrund for
jobbet og interessen for håndbold fortsatte
i alle årene indtil han gik på pension i 2004.

Områdeleder i HI
I de fleste år i hallen var Gunnar engageret
i HI som områdeleder, hovedbestyrelsesmedlem og i de senere år som formand for
Seniorudvalget. Det var ofte ham der fik
enderne til at nå sammen, når der opstod
tvister mellem bestyrelsesmedlemmerne.
Han var en god kollega for andre halinspektører, som i mange år altid kunne få hjælp
af ham.
I mange år havde Gunnar en passion for
schæferhunde. Denne interesse dyrkede
han i Politihundeforeningen, hvor han i
mange år var aktiv med sine egne hunde
og havde en lang række funktioner i foreningen.
Enorm kontaktflade
I vores lille rejseklub - Store Bededagsklubben - var vi fire par, som fra 1994 til
2021 hvert år tog på en tur i Danmark eller
gammel dansk land. I 2003 var vi på De
Vestindiske Øer.
Gunnar var et foreningsmenneske med
en enorm stor kontaktflade. Derfor var det
ingen overraskelse at knapt 200 deltog i
bisættelsen i Ulkebøl Kirke.
Gunnar vil blive savnet - og mindet med
stor glæde.
Æret være Gunnar Jespersens minde.

OMRÅDE 4
Midtjylland
SØREN RASMUSSEN

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

OMRÅDE 5
Nordjylland
JAN FREDERIKSEN

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

NAV NE
TIL LYKKE!
50 ÅR
7. december
Jørn Bertelsen,
Lynge Idrætsanlæg.

24. november
Hans-Henrik
Hansen, Midtfyns
Fritidscenter.

65 ÅR
3. december
Svend Petersen,
Tidl. Mørkøv Hallen.

75 ÅR
10. november
Hans Chr. Dahl,
Tidl. Nyvest Centret.

25. december
Bjørn Christian
Pedersen,
Hjørring Hallerne.

17. december
Asger WarnckeAndersen,
Kloster Hallen.

12. januar
Jan Madsen,
Idrætssektionen.

17. januar
Martin Reinevald,
Brande Hallerne.

9. januar
Bent Mærsk Thye,
Aktiv Aabenraa.

7. februar
Jørn Holm
Pedersen,
Ulsted-Hallen.

70 ÅR
15. december
Torben Larsen,
Idrætscenter
Jammerbugt.

80 ÅR
6. december
Kaj Madsen,
Tidl. Onsild Hallen.

60 ÅR
13. november
Knud Erik Birk,
Kalundborghallerne.

26. februar
Michael
Hoffmann Seirup,
Gudhjem
Svømmehal.

30. januar
Henning Holm,
Sydthy Kur- og
Svømmebad.
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21. januar
Jørgen Dreves,
Tidl. Blovstrød
Svømmehal.
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FERIEHUS ET

BOOK GENNEM
WWW.H-I.DK

Her er plads til 12 personer

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

Og så er der masser at opleve på Falster og Lolland

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

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

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

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

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

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

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

UGE 01-21

Læs mere på www.h-i.dk!

VIDEN
INSPIRATION
NETVÆRK
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HØJSÆSON

UGE 36-52

Hele uger

4.000,00

UGE 7, 8, 22-35

4.000,00

Weekend

2.175,00

påske og 51-52

2.175,00

450,00

7.220,00

Ekstra dage

450,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PFA PENSION
Sundkrogsgade 4,
2100 København Ø,
Tlf. 39 17 50 00,
www.pfa.dk
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L EVERA ND ØRREGIST ER
KONFEKTURE OG
DRIKKEVARER
Sügro Danmark A/S
Bugattivej 18, 7100 Vejle
Fax: 7563 0940
Tlf: 7563 0960
www.sugro.dk
Sügro Nord
Kjeldsmarksvej 3-9
7600 Struer
Tlf: 9785 1100
Mail: nord@sugro.dk
Sügro Syd
Bugattivej 18, 7100 Vejle
Tlf: 7356 1666
Mail: syd@sugro.dk
Sügro Sjælland
Greave Main 23, 2670 Greve
Tlf: 4399 3810
Mail: greve@sugro.dk

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

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

LINJEMALING

MASKINER

MULTI- OG SQUASHBANER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hilmars ApS
Brårupgade 16, 7800 Skive
Tlf: 9752 8520
www.hilmars.dk
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MOTIONSUDSTYR
PEDAN A/S
Københavnsvej 224,
4600 Køge
Tlf: 5665 6465
www.pedan.dk
Saga Trim ApS/Tylø
Mileparken 30, 2730 Herlev
Fax: 3811 4812
Tlf: 3811 4811
www.sagatrim.dk

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

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

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

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

L EVE R AND ØRREGIST ER
RENGØRINGSMASKINER

SCORINGSTAVLER

SPORTSNET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jan
Schmidt

DESIGN
v/ Jannie Christensen

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

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

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

SPORTSGULVE

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

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

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

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

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

SPOR T S
ENTREPRISE

SPORTSGULVE & IDRÆTSUDSTYR

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

d

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

10 minutter
20 minutter
30 minutter

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

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

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

SORTERET MAGASINPOST SMP

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

