
Tilmeld dig årets firmaidrætsfest 

senest den 10 maj 2020 på

www.firmaidraetopen.dk

BLIV ’ÅRETS FIRMAHOLD’ – 
OG VIND KR. 10.000,-

Deltager din arbejdsplads i Firmaidræt Open? Er I gode 
til at dyrke sammenholdet både udenfor og på banen? 
Så kan I nu få papir på det – og vind en fed præmie. 

Vi kårer det sejeste firma med det stærkeste sammen-
hold. Og vinderne løber med kr. 10.000,- til aktiviteter 
fra Dansk Firmaidrætsforbund, vandrepokalen – og den 
ærefulde titel som ’Årets Firmahold’. 

Send dit humør og din puls i vejret til 
Firmaidræt Open – og tag dine kolleger 
og venner med til vores åbne idrætsstævne; 
din garanti for en unik oplevelse med 
aktivitet, fællesskab og fest.

DYRK SAMMENHOLDET MED OS:

Varm op med os på Facebook: 
www.facebook.com/firmopen

#firmaidrætopen

12.-14. JUNI 2020

Sådan deltager din arbejdsplads:
1. Angiv, hvilken arbejdsplads du deltager med,  

ved tilmeldingen. Jo flere I tilmelder, jo flere 
point får I. 

2. Vind på banen til Firmaidræt Open. Jo flere kam-
pe I vinder, jo flere point får I. 

Vinderen kårer vi til festen lørdag aften.  

Bliv klogere på konkurrencen på 
www.firmaidraetopen.dk 



BADMINTON DANS MED MARIANNE EIHILT

BEACHVOLLEY DART

Bliv en del af firmaidrætsfesten. 

DYRK SAMMENHOLDET

BILLARD FODBOLD

Tilmeld dig senest den 10. maj på 

www.firmaidraetopen.dk

3-mandshold: 
Dame-, herre- og mixrække

Vi spiller handicapturnering 
efter handicapdistancer

Single og doubler: 
Mesterrække, Veteranrække 
samt A-, B- og C-række
Single (herre- og dame-
række), Double (herre-, 
dame- og mixrække).

5-mands: Oldboys 32+
7-mands: Herre (15+), 
Mix (15+), 
Super Oldboys (40+)

Doubleturnering 
(blandet herre-, dame- 
og mixpar) 
Singleturnering (herre- 
og damerække)

Dans dig igennem 70’ernes 
discotrin, 80’ernes popfest – 
og moderne dans til 
10’ernes musikalske hits.



FODTENNIS MOTIONSFLOORBALL

PETANQUE

SKYDNING

GOLF

Tilmeld dig senest den 10. maj på 

www.firmaidraetopen.dk
Bliv en del af firmaidrætsfesten. 

DYRK SAMMENHOLDET

HÅNDBOLD

Rækker: Dame (15+) 
Herre (15+), Mix (15+ 
og 40+), Oldgirls 
og -boys (30+).

Individuel match eller 
parmatch (DGU-kort) 
Golf for sjov-match 
(Uden DGU-kort)

2- og 3- mandshold: 
Herre- og mixrække.

Pistol og luftpistol: 15 meter
Riffel og luftriffel: 15 meter

Single, double 
og triple. 
Vi spiller Schweizisk 
stige-system

3- mands: Herre- 
og mixrække.



Spendér en – eller flere dage med os en weekend i juni. 
Så giver vi dig uforglemmelige minder, en overflod af 
hyggelige aktiviteter – og et brag af en fest. Tag med 
til Firmaidræt Open i Aarhus – og bliv rigere på ople-
velser – både på og udenfor banen. Og del den unikke 
idrætsweekend med dine kolleger, venner og familie til 
stævnet, hvor voksne fra hele landet hvert år mødes og 
idrætsfester. Og stævnet, hvor alle kan være med. 

Vælg mellem en bred vifte af idrætter. Både dem, der 
sender din puls i vejret og giver dig sved på panden, og 
dem, der tester din koncentration og dit skarpe fokus. 
Deltag i den aktivitet, du har dyrket i mange år, eller 
prøv noget helt nyt. Uanset hvad, så rejser du hjem med 
rygsækken propfyldt med gode minder – og et humør 
helt i top.

Er det noget for dig? Så tag dine kolleger og venner 
under armen, og oplev glæden og sammenholdet ved 
idrætsstævner igen. Præcis som da du var barn. 

Den store aftenfest – og 
den hyggelige nabofest 
Gå ikke glip af vores aftenfest, hvor det sociale samvær 
og sammenholdet rammer nye højder. Dét sker tradi-
tionen tro lørdag aften. Mød nye venner på tværs af 
idrætter, nyd den lækre mad, skål over gode historier – 
og dans til rytmerne fra DJ Yes og livebandet, der sætter 
lyd på den store aftenfest. 

Er du mere til et afdæmpet lydniveau – men den 
samme lækre mad? Så er den hyggelige nabofest, der 
foregår i lokalet ved siden af, lige noget for dig. 

Samarbejdspartner

Arrangører

Læs alt om Firmaidræt Open – 

og tilmeld dig senest den 10. maj 2020 på

www.firmaidraetopen.dk

 
 

DYRK SAMMENHOLDET OG FÅ 
UNIKKE IDRÆTSOPLEVELSER

EARLY BIRD-TILBUD! Spar 20 % 

på din aktivitetsdeltagelse – 

tilmeld dig senet den 1. marts.

MELD DIG PÅ BANEN TIL 
FIRMAIDRÆT OPEN – OG FÅ 
EN UNIK IDRÆTSOPLEVELSE. 
UANSET, OM DU PRIMÆRT 
DYRKER HYGGEN, GLÆDEN 
OG SAMMENHOLDET – 
ELLER OM DU GÅR 
EFTER GULDET. 


