
IDRÆT - KULTUR - FRITID 2021
Danmarks største Sports Facility Fair

Vi gi´r bolden op til
DANMARKS 

STØRSTE SPORTS 
FACILITY FAIR

D. 28. september 2021

I er 
hermed 

inviteret..



D. 28. sept. går det løs..!
IDRÆT KULTUR FRITID
Invitation 

Den 28. september 2021 slår vi dørene op i Vejen 
Idrætscenter, til den hidtil største messe for udstyr 
og grej til idrætsfaciliteter afholdt på dansk grund, 
og i er hermed inviteret.

Messen er ikke bare en messe, men bliver også en 
arena, hvor der gennemføres livedemoer og aktivi-
teter, der integreres i Vejen Idrætscenter, som på 
dagen er helt almindeligt åben for almindelig daglig 
aktivitet. 

Udstillerne, som er jeres leverandører, kan præsen-
tere nyheder og gode tilbud inden for udstyr til både 
idrætshaller, svømmehaller samt grønne områder. 
Der vil være masser af inspiration at hente, som i 
kan tage med og bruge i jeres dagligdag, det være sig 
både på udstyrs- og produktsiden, men også i 
forhold til ny træningsinspiration. Der vil være 
forskellige træningssessioner i løbet af dagen, og i 
har også mulighed for selv at prøve kræfter med 
noget af det, hvis i er friske på det.

Vi håber i har lyst til at deltage i messen, for ud over 
al den inspiration i vil finde her, så vil i også møde 
jeres kolleger fra idræts-, kultur og fritidsbranchen. 
De deltager nemlig også;-)

Kom for at lave gode handler, få inspiration, tilegne 
jer viden og netværke på kryds og tværs med 
leverandører og kolleger i vores fælles spændende 
branche;  idræts-, kultur og fritidsbranchen. 

Vi står klar til at byde jer allesammen hjertelig 
velkommen.

Der er gratis adgang, parkering lige ved døren og 
ikke mindst garanti for en fantastisk sjov og 
inspirerende dag.

Åbningstider:
Messen er åben tirsdag d. 28. september 2021 
kl. 9.30-16.00
Entré:
Der er gratis entre for alle.
Parkering:
Der er gratis parkering for alle lige ved døren. 
Adresse:
Vejen Idrætscenter
Petersmindevej 1
6600 Vejen

•



Tombola gevinster og 
kåring af Årets Nyhed
Vi afslutter messen med en populær klassiker over 
dem alle - TOMBOLA - hygge og spas for alle med 
fantastiske præmier fra udstillerne!

Lodder købes billigt ved indgangen til messen. 
Spilleregler for brancheudstillingens store 
TOMBOLA:

• Afholdes i arealet foran hallerne. Man skal være
tilstede ved trækningerne kl. 15.30 for at få sin
gevinst.

• Lodder købes ved HI standen ved den røde
bane.

• Gevinsterne udloddes af messens udstillere.

• En af gevinsterne er en uges ophold i et 12
personers sommerhus.

Årets nyhed 2021
Der kommer hele tiden nye gode produkter, træ-
ningsformer, udstyr og hjælpemidler mm. som i 
den grad fortjener opmærksomhed fra 
beslutningstagere og indkøbere fra kommuner, 
idrætsanlæg, skoler og private virksomheder. 
Derfor kårer vi Årets Nyhed på messen. Vinderen 
af Årets Nyhed bliver udråbt og fejret på messen og 
får overrakt en pokal som et synligt bevis på, at 
firmaet i særlig grad har præget messen og 
branchen. 

”På messen finder man det 
sjove, det enkle, det ægte,  

det vilde, det originale, det 
geniale og det nyskabende. 

- 
Derfor er vi branchens 
foretrukne mødested”

TRESS SPORT OG LEG er med som udstiller;
"Mød TRESS Sport og Leg – Skandinaviens førende leverandør af 
idræts- og aktivitetsudstyr. Uanset om vi taler lettere udstyr som 
bolde, kegler og overtræksveste eller lidt større løsninger som eks. 
multibaner, tribuneløsninger, padelbaner eller fitnessløsninger så 
er vi klar til at rådgive jer og hjælpe med at få jeres ønsker gjort til 
virkelighed. 
Simon Jakobsen

PE-Redskaber er med som udstiller; 
”Vi ved, hvor gymnastikken er på vej hen, vi er progressive med nye 
idéer, og står i første række, når fremtiden inden for gymnastik, 
springcentre skal tegnes.
Kom og besøg os og hør om vores nye redskabsrum der kommer op 
af gulvet og alle fordelene i det nye servicesystem PE-Remotecare,  i 
finder os på stand 125. 
Vi glæder os til at se jer og vise jer hvad vi har med.”
Preben Ebsen

Anita
Udstregning



Program

MANDAG 27. SEPTEMBER
Kl. 08.30: Golfturnering på Royal Oak i Jels. Dagen 
starter med morgenmad, derefter golfturnering på
anlæggets dejlige bane.
Kl. 17.00: Aktivitetsprogram i Vejen Idrætscenter
Kl. 18.30: Middag for de tilmeldte.

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

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

PRAKTISK INFORMATION OMKRING MESSEN
Der er gratis adgang og ingen forhåndstilmelding til 
messen.
Gratis parkering.

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

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

Målgruppen er ledende medarbejdere fra idrætsfaciliteter, 
beslutningstagere og indkøbere hos kommunerne, 
driftsfolk,  trænere og ledere i de mange idrætsforeninger, 
idrætsefterskoler og idrætshøjskoler m.fl.

Udover ovenstående, vil der i løbet af dagen være en 
række livedemoer såvel ude som inde.
Disse annonceres snarest, samt under udstillingen.

VI SES..!

Anita
Udstregning
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