
  IDRÆTSFEST 
 FOR ALLE
AARHUS • 10.-12. JUNI 2022

#DyrkSammenholdet 

Boost dit humør og send din puls i vejret. Bliv en del af idrætsfællesskabet til 
Firmaidræt Open – og tag dine kolleger og venner med til unik oplevelse spækket 
med aktivitet og sammenhold.



Dyrk sammenholdet 
– bliv del af en unik idrætsoplevelse
Er du vild med at være aktiv? Vil du møde nye venner – og 
hygge dig med dem, du allerede kender? Har du lyst til at 
blive rigere på oplevelser – både på og udenfor banen?
Så har vi stævnet til dig – og dine kolleger, venner og 
familie. Alt det kan du nemlig dyrke til Firmaidræt Open. 
Stævnet, hvor voksne fra hele landet hvert år mødes og 
idrætsfester. Og stævnet, hvor alle kan være med.

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

Vælg mellem en bred vifte af idrætter. Både dem, hvor du 
får pulsen op og sved på panden, og dem, der kræver et 
koncentreret sind og et skarpt fokus. Deltag i den idræt, 
du har dyrket i mange år, eller prøv noget helt nyt. Uanset, 
så får du smil på læben og rejser hjem med rygsækken 
fyldt af hyggelige minder.
Er det noget for dig? Så tag dine kolleger og venner under 
armen, og oplev glæden og sammenholdet ved idræts-
stævner igen. Præcis som da du var barn.
Og nu topper vi endda den hyggelige stævnestemning 
og -weekend med et brag af en aftenfest.

Gå ikke glip af et brag af en aftenfest
Der er intet Firmaidræt Open uden det sociale højdepunkt 
– nemlig den traditionsrige lørdagsfest.
Mød nye venner på tværs af idrætter, nyd den lækre mad, 
skål over gode historier – og giv den gas på dansegulvet, 
når DJ’en sætter lyd på festen.

Meld dig på banen, og få en unik idrætsoplevelse. 
Firmaidræt Open er for dig, der primært dyrker 
hyggen og sammenholdet – og dig, der suser mod 
guldet.

Dyrk Firmaidræt Open på:

www.firmaidraetopen.dk



DYRK 12 SPÆNDENDE AKTIVITETER

PETANQUE
FREDAG, LØRDAG OG SØNDAG DEN 10.-12. JUNI

Kast grisen, indstil dit indre sigtekorn, og tag med til landets 
hyggeligste petanque-stævne til Firmaidræt Open. Stævnet er åbent 
for alle, så tag dine venner, kolleger og familie med. 

Stil op i single om fredagen, double om lørdagen og/eller triple om 
søndagen. Vi spiller efter det Schweiziske stigesystem, hvor alle kan 
være med.

BADMINTON
LØRDAG DEN 11. JUNI

Nyder du at slå til fjerbolden? Så grib din ketcher, og spil med i en 
kollegial dyst i en hyggelig double-turnering i herre-, dame- og mix-
rækken som begynder/letøvet eller øvede/gode.

Stil op i Double-turneringen i herre-, dame- eller mixrækken – som 
begyndere/let øvede eller øvede/gode.

BOWLING
LØRDAG DEN 11. JUNI

Er du vild med at tage kegler på bowlingbanen? Og har du lyst til 
at bruge et par hyggelige timer i bowlingens tegn sammen med 
passionerede bowlingspillere fra hele landet? Så tag med til denne 
hyggelige holdturnering (2-mandshold) i bowling.

Stil op i herre-, dame- og mix-rækken.

FODBOLD
LØRDAG DEN 11. JUNI

Driblinger, flotte mål, highfives – og jubeldans. Alt det – og mere til – 
oplever du på det grønne græs til fodboldstævnet til Firmaidræt Open, 
hvor alle er velkomne.

Stil op i 5-mands (Oldboys 32+), eller 7-mands i herre, mix eller 
Super Oldboys (40+).



FITNESSCAMP
LØRDAG DEN 11. JUNI

Er du frisk på at prøve svedig og sjov fitness-træning? Så hop med på 
vores FitnessCamp – i 2 eller 4 timer – og giv den fuld gas, og tag gerne 
din kollega eller ven med.

Dyrk 2 eller 4 timers FitnessCamp – vælg mellem disse pakker:
1. BOSU Træning & Body Pump (Les Mills) (2 timer)
2. Jumping Fitness & Puls og Styrke (2 timer)
3. Begge ovenstående forløb (4 timer)

HÅNDBOLD
LØRDAG DEN 11. JUNI

Tag med til et sjovt håndbold-stævne, hvor vi spiller five-a-side, som er 
action- og tempofyldt. Vi spiller med mixhold, så saml en række gode 
kolleger eller venner, og meld dit hold på banen.

PADEL
LØRDAG DEN 11. JUNI

Giv den fuld gas på padelbanen – og dyrk Danmarks pt. hurtigst 
voksende idrætsgren, padel, som er 60 % tennis, 20 % squash, 
20 % anden ketsjersport – 100 % underholdning.

Vi tilbyder to turneringsformer, så alle kan være med – både 
begyndere/let øvede og øvede/gode.

BILLARD
LØRDAG DEN 11. JUNI OG SØNDAG DEN 12. JUNI

Har du en rolig hånd og et præcist øjemål? Så tag din kø og din billard-
buddy med til det grønne bord, og spil billard til vores handicap-
turnering.

Indledende puljer om lørdagen – og finalspil om søndagen.



DART
LØRDAG DEN 11. JUNI & SØNDAG DEN 12. JUNI 

Har du et koncentreret sind? Rammer du ofte Bulls Eye? 
Er du vild med dart? Så tag med til vores dartstævne til Firmaidræt 
Open – idrætsstævnet med garanti for sammenhold og sjove 
aktiviteter, og hvor alle er velkomne.

Stil op i double om lørdagen og/eller single om søndagen.

GOLF
LØRDAG DEN 11. JUNI OG SØNDAG DEN 12. JUNI 

Kom og spil golf på Markusminde Golf Club – uanset om du har DGU-
kort (individuelt eller som par), eller om du bare spiller for sjov. 
Stil op i individuel match om lørdagen og/eller parmatch om 
søndagen.
Gå ikke glip af nogle hyggelige timer lørdag aften, når Marcusminde 
Golf inviterer til spisning (helstegt pattegris) og livemusik ved 
husorkesteret, der spiller op til dans.

DANS MED MARIANNE EIHILT
SØNDAG DEN 12. JUNI

Sving hofterne til dansefest med Marianne Eihilt (kendt fra Vild med 
dans på TV2). Alle kan danse med – og vi garanterer sved på panden, 
højt humør – og fede dansemoves.

Vi danser i to timer med en indlagt pause.

INDOOR BIKE
SØNDAG DEN 12. JUNI

Kom og giv den fuld pedal i svedigt 3-timers event! Vi garanterer sved 
på panden, højt humør – og 3 dygtige, passionerede instruktører.

Én tilmelding gælder én cykel. Du/I bestemmer selv, om én (mega sej) 
person kører alle 3 timer i sadlen, eller om I er 2-3, der dele en cykel, og 
laver et lynskift, når vi skifter instruktør.



Bliv en del af firmaidrætsfesten 
DYRK SAMMENHOLDET

Tilmeld dig og dine kolleger senest den 25. maj 2022 på

www.firmaidraetopen.dk

EARLY BIRD!

Spar 20 % 

– meld dig på banen 

senest den 17. april.


