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2006 i dette nummer af Firmaidræt
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 AF KIRSTINE LANGAGERGAARD, SPORTCHEF, AALBORG SENIORSPORT.

Kirstine Langagergaard,
sportschef, Aalborg Seniorsport

”De store fødselsårgange 
vil møde seniortilværelsen 

som sunde, raske, initiativ-
rige og med store krav 
til deres tredje alder”

2 nr. 5   •   2006

LEDER

Der har aldrig før været større fo-
kus på denne gruppe end nu.
-   Fordi seniorerne udgør en stærkt 

stigende andel af befolkningen 
-   Fordi levealderen aldrig har væ-

ret så høj som nu - og stadigt 
stiger

-   Fordi de helt store fødselsårgan-
ge allerede er på vej til at nå 
”målstregen” (livet som senior)

De store fødselsårgange vil møde 
seniortilværelsen som sunde, raske, 
initiativrige og med store krav til 
deres tredje alder. Derfor er det 
vigtigt, at vi i idrætsverdenen i 
langt højere grad er gearet til og 
arbejder målrettet på at imødekom-
me de forventninger og krav til 
idrætsudbuddet som seniorgenera-
tionen stiller/forventer.

Der er god grund til at sørge for, 
at seniorerne får fysiske udfordrin-
ger og tilbud om aktiviteter. Vi 
mangler ikke viden om, hvor stor 
effekt dette har på bevarelse af 
funktionsevnen (bedre muskelstyr-
ke, energiomsætning, koordination 
og balance). Vi ved også, at den 
fysiske aktivitet mindsker risikoen 
for at blive ramt af nogle af de al-
dersrelaterede sygdomme, såsom 
forringet hjerte-karsystem, knogle-
skørhed, m.v. – men mest af alt 
ved vi, at der er et væld af ”sidege-
vinster” ved den fysiske aktivitet i 
form af fl ere sociale kontakter, et 

Senioridræt
er fremtiden
Måske ligger den største udfordring på 
senioridrætten i den nærmeste fremtid? 

bedre socialt netværk, godt humør 
og livsglæde. 

De kommende seniorer er res-
sourcestærke. Nogle af dem har er-
faring fra foreningslivet og har væ-
ret med i organisationsarbejde – en 
anden og stor gruppe har ikke haft 
overskud til at være involveret, 
men står nu med ”fri tid” og er der-
for en målgruppe, som vi både skal 
involvere og fastholde i vores 
idrætsarbejde.

Det danske velfærdsamfund står 
overfor en række udfordringer i de 
kommende år, når det gælder folke-
sundhed. Mange danskere bevæger 
sig for lidt – og halvdelen af den 
danske befolkning over 60 år er så 
fysisk inaktive, at det indebærer en 
sundhedsrisiko – så lad os derfor 
komme i arbejdstøjet!

Lad starten gå der, hvor det sik-
res, at velkvalifi cerede trænere og 
instruktører står klar – men uddan-
nelsen skal tage højde for, at der 
både er instruktører til de seniorer, 
der er begyndere, og de seniorer, 
der har dyrket idræt gennem hele 
livet.

Helt afgørende for om fremtiden 
lykkes for senioridrætten er, at der 
kommunalt sikres seniorerne ad-
gang til træningsfaciliteter i dagti-
merne, og til et foreningsmiljø, 
hvor der er gode rammer for trivsel 
og udvikling. 
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AF LARS BORUP ANDERSEN, AFDELINGSLEDER, DFIF.

En hjemmeside er efterhånden 
blevet et must, når fi rmaidrætsfor-
eningen vil markedsføre sine akti-
viteter og tilbud og i det hele taget 
holde medlemmerne informeret. Nu 
har Kommunikationsudvalget i DFIF 
gjort det nemt for alle foreninger 

Nyt hjemmesidesystem til DFIF’s 
Flere af DFIF’s foreninger har gennem de senere år efterspurgt et 
hjemmesidesystem. DFIF har nu fundet frem til et brugervenligt 
system og indgået aftale med en forhandler. 

og kredse at kunne fremstille og 
vedligeholde egne hjemmesider. 
Udvalget har efter en periode med 
research på markedet for de såkald-
te CMS-systemer fundet frem til et 
system, der matcher behovet hos 
DFIF’s foreninger og kredse. Syste-

met hedder Independentweb, og 
forhandleren af systemet er virk-
somheden MR System i Ry.

Enkelt og brugervenligt
Med Independentweb har den en-
kelte forening eller kreds mulighed 
for at uddelegere arbejdet med for-
eningens hjemmeside, så fl ere per-
soner kan vedligeholde forskellige 
dele af siden. Systemet er enkelt 
og brugervenligt, og det er nemt at 
arbejde med. Man skriver sin tekst 
direkte inde på hjemmesiden, lige-
som når man arbejder i fx Word. Og 
når man klikker på ”gem” knappen, 
så er hjemmesiden opdateret.

Netop enkeltheden og brugerven-
ligheden har haft afgørende betyd-
ning for Kommunikationsudvalget i 
deres valg af hjemmesidesystemet 
Independentweb. 

- Med Independentweb har vi fun-
det en rigtig god løsning og et godt 
kompromis. På den ene side sikrer sy-
stemet, at foreningerne har en masse 
muligheder, og på den anden side er 
der også truffet nogle valg, som sik-
rer, at systemet forbliver overskue-

Sæby Firma Idræt har opbygget sin hjemmeside ved hjælp af det nye system til DFIF’s foreninger.

Styrelsesmedlem Ragna Knudsen 
tog ordet ved DFIF’s formandsmøde 
den 22.-23. april og fortalte om for-
bundets indsats for at styrke ligestil-
lingen og inddrage fl ere kvinder i det 
frivillige idrætsarbejde i DFIF. 

- Det er jo ingen hemmelighed, 

AF CAMILLA SVENSTRUP, KOMMUNIKATIONSKONSULENT, DFIF. FOTO. JOHN THRANE.

Kvindernes kompetencer i spil
Kvinder fra fi rmaidrætsforeningerne skal diskutere ledelse.

at vi i DFIF for øjeblikket nok ikke 
helt efterlever idealet om en ligelig 
fordeling af mænd og kvinder. Vi 
mangler i hvert fald adskillige pro-
cent kvinder, at dømme efter de 
fremmødte formænd hér i dag, på-
pegede Ragna Knudsen, der i øvrigt 

er eneste kvindelige medlem i 
DFIF’s styrelse. 

En arbejdsgruppe, der er nedsat 
til formålet, og som Ragna Knudsen 
sidder med i, skal se på, hvordan 
kvinderne og deres kompetencer i 
højere grad kan bringes i spil i DFIF.
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foreninger

ligt, udtaler formanden for Kommuni-
kationsudvalget, Freddy Juhl.

Nyheder og 
information fra DFIF
For at sikre overskueligheden har 
DFIF på forhånd fastlagt layout og 
farvevalg på en række elementer i 
hjemmesidesystemet, fx elementer 
som menuen og skrifttyperne. Disse 
valg kan den enkelte forening eller 
kreds altså ikke gå ind og ændre på. 

I en informationskanal i højre 
side af systemet opdaterer DFIF’s 
redaktion i Nyborg indholdet, og 
redaktionen sørger via denne kanal 
for at bringe nyheder og stof, der 
er relevant for alle foreninger og 
deres medlemmer. Det kan bl.a. 
være indbydelser og resultater i 
forbindelse med DM-stævner, nyhe-
der eller generelle informationer 
om åbne aktiviteter som fx Tour de 
Pedal eller Firma Multi Motion. 

Gratis startlicens i 2006
Kommunikationsudvalget ser hjem-
mesidesystemet som en rigtig god 
mulighed for, at alle foreninger og 

Fordelene ved det nye 
hjemmesidesystem er 
bl.a. at:
•   Man behøver ikke at have tek-

nisk indsigt, for at kunne 
komme hurtigt i gang.

•   Systemet er nemt at arbejde i 
- på mange måde ligesom al-
mindelig tekstbehandling i 
Word.

•   Flere personer fra foreningen 
kan vedligeholde forskellige 
dele af hjemmesiden.

•   Fælles layout sikrer genkende-
lighed på foreningens sider, 
uanset at der er fl ere forskelli-
ge webredaktører.

Sådan kan du få mere 
information om hjemme-
sidesystemet, dets pris 
og muligheder:
•   Gå ind på DFIF’s ForeningsNet 

og læs om CMS-systemet under 
menupunktet ”kommunikation”.

•   Kontakt DFIF’s kommunikati-
onsafdeling i Nyborg.

•   Se systemet på DFIF’s demosi-
te på www.cms-demo.net. Be-
stil evt. tid til selv at prøve 
systemet.

•   Kontakt forhandleren, MR 
System, eller se nærmere 

 på deres hjemmeside på  
 www.mrsystem.dk.

FAKTA

kredse kan drive en velfungerende 
hjemmeside, samtidig med at for-
bundet kan holde foreningens lede-
re og medlemmer ajour med aktuel-
le tilbud og nyheder. Derfor har ud-
valget også besluttet at dække en 
startlicens til alle foreninger og 
kredse, som vælger at købe syste-
met i 2006. 

Positiv erfaring 
med systemet
Sæby Firma Idræt har været med til 

at afprøve systemet, og Gitte Ris-
høj fra Sæby Firma Idræt er positiv:

- Jeg synes, det er et godt kon-
cept, og systemet er meget nemt at 
arbejde med. Man behøver netop 
ikke den helt store ”ledvogtereksa-
men” for at kunne fi nde ud af at 
bruge det.

Sæbys hjemmeside er klar, og man 
kan gå ind og se nærmere på forenin-
gens arbejde med siden på adressen 
http://saeby-fi rmaidraet.dk/ 

Hvad skal vi gøre anderledes i fi rmaidrætten for 
at få fl ere kvinder med i ledelsen, spurgte styrel-
sesmedlem Ragna Knudsen til formandsmødet.

- Vi må fi nde ud af, hvad det er, 
der eventuelt skal være anderledes 
for at få fl ere kvinder med. Hvordan 
får kvinder indfl ydelse på DFIF’s 
beslutninger? Og ønsker de det 
overhovedet?, spurgte styrelsens 
kvinde fra talerstolen. 

De spørgsmål skal kvinderne i 
DFIF selv være med til at besvare. 
I weekenden den 2.-3. september 
er der derfor planlagt et arrange-
ment, der skal samle ca. 60 kvin-
der fra fi rmaidrætsforeningerne 
rundt i hele landet – både kvinder, 
som allerede nu er ledere, men 
også kvinder, som kan være poten-
tielle aspiranter til en lederpost i 
fremtiden. 

5nr. 5   •   2006
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TEKST & FOTO. JOHN THRANE, REDAKTØR, DFIF.LEDER

Det var en tilfreds forbundsfor-
mand Peder Bisgaard, der fra taler-
stolen under styrelsens orientering 
til formændene kunne notere sig, 
at forbundet med et dugfrisk for-
slag om en sundhedscertifi cering 
for virksomheder har sat dagsorde-
nen omkring sundhed og motion på 
arbejdspladsen. Et forslag, som for-
bundet vil prioritere med en sats-
ning på 500.000 kr. (Se også side 9 
i dette nr. af Firmaidræt).

- Motion på arbejdspladsen ar-
bejder nu på, at kunne tilbyde en 
sundhedscertifi cering af danske ar-
bejdspladser (SCA), hvis formål er, 
at fremme befolkningssundheden 
gennem en vedvarende indsats for 
voksne på de danske arbejdsplad-
ser. Arbejdspladserne skal rustes til 
at varetage en selvstændig, kon-
tinuerlig og kompetent sundheds-
fremme, sagde Peder Bisgaard.

Sundhed og motion 
på dagsordenen

DFIF afsætter en halv million kr. til sundhedscertifi cering. 
Succes med associeringsaftaler for Idræt om dagen.

- Forbundet tror på idéen med en sundheds-
certifi cering, og derfor har styrelsen afsat en 
halv million kr. for at understrege, at vi me-
ner det seriøst, sagde forbundsformand Peder 
Bisgaard til formændene.

Idéen kommer fra Sverige og 
formålet med SCA er, at danske 
arbejdspladser får en facitliste på, 
hvordan virksomheden bliver sund.

 - I DFIF’s styrelse tror vi på 
idéen, og vi har derfor afsat en 
halv million kr. det kommende år 
for at understrege, at vi mener det 
seriøst, sagde formanden.

Implementering
af Idræt om Dagen
Et stort indsatsområde i DFIF har 
været implementeringen af FMI’s 
Idræt om Dagen foreninger.

- FMI blev offi cielt nedlagt den 
1. april 2006, og implementeringen 
af foreningerne og projekterne går 
rigtig godt. Der er indgået associe-
ringsaftaler med over 40 forenin-
ger, og 60 andre er næsten færdig-
aftalte. Kun fi re har takket nej, så 
det er vi er meget tilfredse med, 
sagde Peder Bisgaard, idet han 
præciserede, at DFIF’s foreninger 
er suveræne i forhold til de lokale 
aftalers indhold.

- DFIF har en politisk forpligtelse 
for implementeringen, og afviklin-
gen af FMI har været fremlagt for 
Kulturministeren. Der har fra poli-
tisk side været udtrykt tilfredshed 
med det arbejde, som forbundet og 
foreningerne har udført. Nu er der 
nedsat en FMI-arbejdsgruppe, som 
består af Jørgen Pilegaard, Flem-
ming Mortensen, Lars Damgaard, 
Grethe Juhler og Kirstine Langa-
gergaard, som skal arbejde med 
den videre integration af Idræt om 
Dagen i forbundet.

Medlemstilbagegang
Formanden berørte også den sene-
ste medlemsstatistik, der viser en 

samlet tilbagegang på ca. 1800 
medlemmer til i alt 318.870 aktivi-
tetsmedlemmer for 2005.

- Ved medlemsfremgang siges 
det ofte, at det skyldes en visionær 
formand, en god bestyrelse og gode 
udvalg. Når der er tilbagegang, 
siger man, ”det er samfundets eller 
forbundets skyld!” Men det er for-
eningernes ansvar. Det eneste som 
forbundet har ansvaret for, er DM-
idrætterne, sagde Peder Bisgaard.

Det er især hos de traditionelle 
idrætter, fodbold, håndbold og 
badminton, at foreningerne har 
måttet vinke farvel til mange 
medlemmer. Tilbagegangen er i 
nogen omfang blevet opvejet af en 
relativ stor tilgang til den række 
foreninger, der har indgået en as-
socieringsaftale med de tidligere 
FMI-foreninger. Antallet af for-
eningsmedlemmer er totalt øget 
med 1.882, og Landskredsen og 
Dansk Motions Forbund tegner sig 
for en tilbagegang på 3.879.

- Vi kan dog også glæde os over, 
at DFIF har registreret 4.611 stav-
gængere, og så har vores forenin-
ger ikke færre end 36.756 medlem-
mer, der har et medlemskort til 
et motionscenter. Det betyder, at 
DFIF er den næststørste på marke-
det indenfor motionscenter, sagde 
Peder Bisgaard, der sluttede af 
med en opfordring til foreningerne 
om, at bakke op om kampagnen 
”Arbejdspladsen Motionerer”, der 
har givet fi rmaidrætten megen me-
dieomtale.

- Arbejdspladsen motionerer skal 
nu for 3. år afvikles i ugerne 38, 39 
og 40. Målet er 35.000 deltagere, 
og det skal nås med jeres hjælp og 
opbakning, sagde Peder Bisgaard. 
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TEKST & FOTO. JOHN THRANE. REDAKTØR, DFIF.

Succeshistorier fra foreningerne
Sådan kan det gøres: Seks succeshistorier fra foreningerne.

Friluftssamarbejde i Aalborg
- Starten på Friluftsprojekt Nord var Fir-
maidrætsfestivalen 2005, hvor der bl.a. 
blev etableret en svævebane og udbudt 
forskellige friluftsaktiviteter i og om-
kring Nørresundby Idrætscenter, siger 
formanden for Aalborg Firmasport 
(AaFS), Verner Sørensen.

- Planen er, at tilbyde fi rmaer forskellige friluftsakti-
viteter i samarbejde med fi re instruktører. AaFS står for 
bookingen og mødelokaler, og AaFS er gennem projek-
tet med til at synliggøre sig. Vi håber selvfølgelig på, 
at fi rmaer der booker et friluftsarrangement evt. kan 
blive medlemmer.

Spinning i Grenaa
- For et par år siden synes vi, der skulle 
ske noget nyt, og vi besluttede at tage 
spinning på programmet, og vi fi k uddan-
net en af vores aerobic-instruktører til 
spinning-instruktør, siger Ib Tornbjerg 
fra Grenaa Firmasport.

- Vi købte 15 cykler, lejede et lokale, 
satte en annonce i avisen og afholdt et åbent hus. Der 
kom ca. 80 interesserede, og vi har nu fået uddannet 
yderligere fi re instruktører. Nu er der ugentlig ca. 90, 
der spinner under vejledning af fem instruktører.

Golf-succes i Horsens
- Det hele startede med, at der kom en 
forespørgsel på fi rmagolf. I Horsens lig-
ger en privatejet 9 og 18 hullers pay 
and play golfbane. Et udvalg blev ned-
sat og herefter gik forhandlingerne i 
gang med ejeren af golfbanen, der sag-
tens kunne se en fordel ved en fast ind-

tægt, siger Poul Lassen, Horsens Firma-Idræt.
- Et samarbejde blev indledt, indbydelser blev sendt 

ud, og alle pladser til de 18 hold blev udsolgt, og vi 
har fl ere, der gerne vil være med. Sådan blev golf en 
succes i Horsens.

Motion på recept i Aalborg SeniorSport
- Aalborg SeniorSport følte som idræts-
forening sig ansvarlig for at bidrage til 
folkesundheden, og da motion på re-
cept kom på banen, fi k vi tilladelse til 
at udbyde ”motion på recept”, siger 
sportschef Kirstine Langagergaard.

- Amtet krævede, at motionen blev 
forestået af en uddannet fysioterapeut og tilladelse 
blev udelukkende givet til motion af diabetes 2 patien-
ter. Når træningsforløbet, dvs. recepten var brugt, var 
det nærliggende, at medlemmet blev i foreningen og 
fortsatte med at være aktivt medlem, og det er rent 
faktisk også sket i mange tilfælde.

Elektronisk adgangskontrol i Sæby
- Vi havde svært ved at få økonomien i 
vores motionscenter til at hænge sam-
men. Derfor er vi nu startet med frivillige 
instruktører, og har indført et elektronisk 
system med adgangskontrol via sygesik-
ringsbeviset, siger formanden for Sæby 
Firma Idræt, Helle Friis Kristiansen.

- Systemet er web-baseret. Vi har åbent fra 6 til 23, 
og har nu fi re frivillige instruktører tilknyttet. Alle nye 
medlemmer skal introduceres for motionscentrets mulig-
heder af en instruktør, og det betyder meget for motiva-
tionen.

Professionel PR-kampagne i Fredericia
- Vi har satset på, at en professionel PR-
kampagne for et nyt spændende tilbud, 
Firma Team Challenge, skal sikre os syn-
lighed blandt fi rmaerne, så vi også får 
tilgang til de traditionelle aktiviteter, si-
ger formanden for Fredericia Fag- og Fir-
maidrætsforbund, Karl Gustav Sørensen.

- Vi kontaktede bl.a. byens erhvervsråd, og derigen-
nem har vi allerede fået mange nye kontakter, der vil 
høre mere om Firma Team Challenge og vore andre til-
bud.
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Fremtidsforsker Carsten Beck skød 
formandsmødet i gang med et bud 
på fi re mulige scenarier for fremti-
den set i forhold til bl.a. forenings-
arbejde og idræt. Firmaidræt har 
spurgt nogle af deltagerne på for-
mandsmødet, hvordan de ser deres 
egen forening i forhold til de fi re 
scenarier – både nu og i fremtiden. 

Jens Lykke, 
Esbjerg Firmaidræt:
- Scenariet med fokus på sammen-
hold, fællesskab og den følelses-
mæssige motivation for at motio-
nere passer helt klart bedst til, 
hvor vi er i Esbjerg Firmaidræt lige 
nu. Det er arbejdspladsen og med-
lemmer, der er udgangspunkt for 
vores aktiviteter og det sociale 
samvær er en vigtig del af dét at 
dyrke idræt og motion hos os. 

Og hvordan ser det så ud med 
fremtiden?

- Jamen, vi mærker da helt klart 
også, at individualismen vinder 
frem. Vi er opmærksomme på den-
ne tendens og ser også på mulighe-

AF CAMILLA SVENSTRUP, KOMMUNIKATIONSKONSULENT, DFIF. FOTO. JOHN THRANE.

Fremtidens fi rmaidræt 
- fællesskab eller individualitet?

derne for de mere individuelle akti-
viteter.

Anders Schultz, 
Grindsted Firma Idræt:
- Vi har meget fokus på det sociale 
samvær i alle de godt 20 aktivite-
ter, vi tilbyder. Så det er nok mest 
dét scenarium med fællesskab og 
sammenhold, der passer til vores 
forening.

Kan I bruge de fi re fremtidsscena-
rier i jeres arbejde i foreningen 
fremover?

- Ja, det er fi nt at have nogle 
forskellige perspektiver. Vi kan se, 
at vores traditionelle idrætsgrene 
ikke har helt den samme tilslutning 
som tidligere, så vi vil da nok satse 
lidt mere på de individuelle moti-
onsaktiviteter. 

Preben Christensen, LFTU:
- Vores situation i LFTU ligner meget 
den i de to scenarier, der begge 
handler om fællesskabet. Vi satser på 
holdsporten og har mange af de tra-
ditionelle idrætter på programmet. 

Scenarie A - Egen optimering
Individet og det funktionelle er i centrum. Arbejdet fylder 
meget, og den sparsomme fritid bruges på én selv. Man 
dyrker idræt ud fra et rationelt mål om at holde kroppen i 
form og være fysisk gearet til at skabe sig succes i livet.  

Scenarie B – Fælles styrke
Fællesskabet og det funktionelle er i centrum. Interes-
sefællesskaber og solidaritet er nøgleord, og målet er 
at skabe gode resultater i fælles fl ok. Man dyrker 
idræt, fordi det er sundt, og fordi man deler sin inte-
resse med de andre deltagere. 

Scenarie C – Sammenhold
Fællesskabet og det følelsesmæssige er i centrum. Fri-
tiden, det nære og lokale har stor værdi. Man dyrker 
idræt for at være sammen med andre, hygge sig og 
have det sjovt.  

Scenarie D – Selvrealisering
Individet og det følelsesmæssige er i centrum. Selvud-
foldelse og personlige oplevelser er målet med det 
meste i livet. Man dyrker idræt for at udfordre og ud-
vikle sig som person. 

Hvordan ser I fremtiden i LFTU i 
forhold til scenarierne?

- Vi vil fortsætte, som vi plejer, 
hvor vi bl.a. starter to-tre nye akti-
viteter op hvert år. På den måde 
følger vi med og får prøvet nogle 
nye ting af, så vi kan se, hvad der 
virker.

Sisse Wildt, Pandrup 
Firma & Familie Idræt:
- Vi har fravalgt en del holdsport, 
fordi der allerede fi ndes andre loka-
le foreninger i området, som tilby-
der det. Til gengæld har vi så taget 
nye og anderledes ting ind som 
f.eks. fl oorball, kidsdance, dykning 
og løb med fjernstyrede biler. Så vi 
ligger nok mere i retning af de in-
dividorienterede scenarier end 
mange andre foreninger gør. 

Kan I bruge de fi re fremtidsscena-
rier i jeres arbejde i foreningen 
fremover?

- Det er helt sikkert en god øjen-
åbner, der får én til lige at stoppe 
op og refl ektere over, om vi er gea-
ret til de nye udfordringer. 
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AF JOHN THRANE, REDAKTØR, DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND. FOTO. JOHNNY WICHMANN.

De danske virksomheder har sat 
motion og sundhed på dagsordenen 
som aldrig før. I takt med den sti-
gende interesse for medarbejdernes 
ve og vel, er der nu også skabt et 
behov for, at virksomhederne får et 
bevis på kvaliteten af alt det sunde.

Derfor melder Dansk Firmaidræts-
forbund (DFIF) sig nu på banen 
med en sundhedscertifi cering efter 
svensk model. Idéen er, at danske 
virksomheder kan få et kvalitets-
stempel, hvis de lever op til en 
række fastlagte krav, der tager ud-
gangspunkt i motion og sundhed, 
og hvor elementer som kost, ryge- 
og alkoholpolitik, sundhedsforsik-
ring og uddannelse indgår.

Frivilligt tilbud
- Motionen bliver den gennemgå-
ende faktor, men alle elementer er 
medvirkende til at skabe en sund 
virksomhed, siger Bo Isaksen, der 
er afdelingsleder for Motion på Ar-
bejdspladsen i DFIF.

- En sundhedscertifi cering skal 
være et frivilligt tilbud til virksom-
hederne, der vil få tilbudt en bred 
faglig rådgivning om sundhedsfrem-
me, og hvor man vil tage udgangs-
punkt i virksomhedens størrelse 
samt hvilken branche de tilhører.

- Og det er ikke kun de ansatte 
der får det bedre, også virksomhe-
derne kan bruge en sundhedscerti-
fi cering til få et positivt image, de 
kan bruge i personalepolitikken og 
i samarbejdet med andre virksom-
heder, understreger Bo Isaksen.

Styrker folkesundheden
Ideen til en sundhedscertifi cering 
stammer fra Sverige, hvor DFIF’s sø-
sterorganisation, Korpen, har arbej-
det med en Hälsodiplomering siden 
2001. I Sverige har man på fem år 

Afdelingsleder Bo Isaksen fra Motion på Arbejdspladsen har sendt en ny bold i luften og foreslår 
en frivillig sundhedscertifi cering for danske virksomheder.

Sundhed ind på arbejdspladsen
Motion og sundhed skal tænkes ind på de danske arbejdspladser. 
Midlet skal være en frivillig sundhedscertifi cering efter svensk model.

certifi ceret 600 virksomheder, og 
1.000 er i gang med at blive det. 80 
% af virksomhederne har noteret sig 
et fald i sygefraværet og en stigning 
i de ansattes velbefi ndende, viser de 
årlige analyser, som Korpen laver.

- En sundhedscertifi cering skal 
også være et attraktivt tilbud til 
virksomhederne. Det skal ikke være 
nemt at blive blåstemplet som en 
sund virksomhed. Der skal opfyldes 
en række krav, og virksomhederne 
skal være parate til at fl ytte sig og 

hjælpe med til at styrke folkesund-
heden, understreger Bo Isaksen.

Sundhedscertifi ceringen skal ad-
ministreres af DFIF, og forbundet 
har besluttet at afsætte en halv 
million kr. til at løbe projektet i 
gang. Næste skridt er at fi nde den 
politiske opbakning på Christians-
borg, og DFIF har rettet henven-
delse til Indenrigs- og Sundheds-
ministeriet med henblik på at få 
indført en national model for en 
sundhedscertifi cering. 
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AF AXEL PETERSEN. FORMAND FOR IDRÆTS- & MOTIONSUDVALGET, DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND.

Fri tilmelding til DM-stævnerne 
er en kendsgerning fra januar 2007. 
Fra den dato ligger det fast, at alle, 
der er medlem af en DFIF-forening 
frit kan tilmelde sig de DM-stævner, 
DFIF tilbyder. Det er dog stadigvæk 
den lokale DFIF-forening, som skal 
godkende deltagelsen.

Idræts- & Motionsudvalget har 
arbejdet meget med udformningen 
af fremtidens DM-stævner, som vi 
forventer, bliver en ny oplevelse for 
deltagerne. 

Ved de DM-stævner som er blevet 
afholdt i marts og april måned 
2006, er en del deltagere og ledere 
blevet interviewet i den forbindel-
se. Svarene er meget afhængige af, 
om det er en leder eller en udøver, 
som udtaler sig og i hvilken idræt, 
der blev spurgt ind til.

Fri tilmelding til DM-stævner

DM-stævnet i bordtennis er tæt på nedlæggelse. En ny og intensiv markedsføring skal være med til at vende udviklingen. Arkivfoto. Johnny Wichmann.

Positiv modtagelse
Man kan – i grove træk – godt til-
lade sig at konkludere, at rigtig 
mange deltagere har modtaget ny-
skabelsen meget positivt. I fl ere 
idrætsgrene ser man frem til, at der 
kommer fl ere deltagere, dels for at 
løfte det sportslige niveau og for 
også at møde nye konkurrenter, og 
ikke mindst fordi det øger samvæ-
ret og helhedsoplevelsen.

Nogle idrætter er mere skeptiske, 
men går man dem lidt efter i søm-
mene, er det også dem, som de se-
nere år har haft fri tilmelding og 
derfor ikke ser de store ændringer.

Idræts- & Motionsudvalget afven-
ter også med spænding resultater-
ne af online evalueringerne fra del-
tagerne på de nylig afholdte DM-
stævner.

Status på kvalifi kation og 
fri tilmelding 2006
1. Beachvolley, gokart og golf har 

længe haft fri tilmelding, da det 
har været svært at afvikle kvalifi -
kationsstævner, fordi det er be-
grænset, hvor mange foreninger 
der i de enkelte kredse har tilbud 
om disse idrætter. I de idrætter 
hvor amtskredsene ikke har af-
holdt kvalifi kation, har der i 
princippet været fri tilmelding.

2.   For resten af idrætterne har der 
været fri tilmelding for så vidt, 
at de har deltaget i et kvalifi kati-
onsstævne. Alt i alt har det bety-
det, at der ikke var lige vilkår for 
alle deltagerne. I nogle amts-
kredse skulle man igennem et 
kvalifi kationsstævne og i andre 
skulle man ikke.
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Alle medlemmer af DFIF’s foreninger kan deltage i 
fremtidens DM-stævner. Intensiv markedsføring og fælles 

indsats er de nøgleord, der skal få DM-stævnerne til at vokse.

- Forbundets DM-stævner skal markedsføres 
bedre overfor foreningernes medlemmer. En 
fælles indsats og intensiv markedsføring er 
nøgleordene, siger formanden for Idræts- & 
Motionsudvalget, Axel Petersen. 
Arkivfoto. John Thrane.

3. I andre idrætter samt i enkelte 
kredse har der kun været adgang 
for et antal af vindere pr. kreds i 
hver række.

Nu har alle medlemmerne samme 
vilkår. Alle kan tilmelde sig til DM-
stævnerne, og det er Idræts- & Mo-
tionsudvalgets forventning, at der 
kommer fl ere deltagere til fremti-
dens DM-stævner.

Med fl ere deltagere stiger også 
kvaliteten af stævnet. Der er bedre 
mulighed for at lave drop-in aktivi-
teter for deltagerne, familien eller 
lokalbefolkningen. Den arrangeren-
de forening har bedre mulighed for 
at skabe synlighed og opmærksom-
hed i lokalområdet.

DM-stævnerne
skal markedsføres
Vi ved godt, at intet kommer af sig 
selv, så intensiv markedsføring og 
fælles indsats er de nøgleord, der 
skal få DM-stævnerne til at vokse. 
DM-stævnerne skal naturligvis in-
tensivt markedsføres fra efteråret 
2006, i år 2007 og fremefter. Vi har 
oplevet ved dette års DM-stævner, 
at indbydelserne ikke er nået frem 
til medlemmerne, men er blevet 
hængende i enkelte foreninger. Det 
er naturligvis beklageligt. På den 
måde kommer der ingen deltagere 
til stævnerne. For at hjælpe for-
eningerne med at videresende disse 
indbydelser, kunne foreningen være 
mere åben med sine medlemsadres-
ser, så forbundet i samarbejde med 
foreningerne kan markedsføre sig 
direkte til medlemmerne. Det er af-
gørende for stævnerne og deltager-
antallet, at vi når så langt ud som 
muligt. Vi forstår godt, at forenin-
gen kan føle, at de mister overblik, 
men tilmeldingen tilgår også for-

eningen og det er kun foreningen, 
der kan godkende en tilmelding.

Petanque og bordtennis er idræt-
ter, der er tæt på spærregrænsen 
for nedlæggelse. Med en mere ag-
gressiv markedsføring, hvor ”rette 
information går til rette person på 
rette tid”, tror vi på, at det kan 
forhindres. Der vil inden sommeren 
2006 og i tæt samarbejde med for-
bundets kommunikationskonsulent 
blive udarbejdet en omfattende 
markedsføringsplan. 

Mange muligheder 
for markedsføring
Idræts- & Motionsudvalget ser fl ere 
muligheder i den sammenhæng:
1.   I fremtiden får forbundet nye 

muligheder for at nå helt ud til 
medlemmerne. På formandsmødet 
i april, blev der introduceret et 

nyt hjemmesideprodukt (CMS-sy-
stem). En mindre del af forenin-
gens website forside administre-
res af forbundet, hvilket betyder, 
at forbundet kan uploade indby-
delserne til DM-stævnerne på de 
af foreningernes hjemmesider, 
som tilkøber dette produkt. Er 
foreningens hjemmeside interes-
sant og meget besøgt af sine 
medlemmer, er det en oplagt mu-
lighed for at komme ud til nye 
målgrupper for DM-stævnerne.

2. En anden muligheder er, at med-
lemmerne tilbydes at tilmelde 
sig en nyhedsdatabase og ad 
den vej kan få en mail med in-
formationer om præcist den 
idræt, de måtte ønske.

3.   Foreningen bør i samarbejde med 
forbundet markedsføre sig direkte 
til medlemmerne – også ved 
hjælp af foreningernes medlems-
adresser. Det er afgørende for DM-
stævnerne og deltagerantallet, at 
vi når så langt ud som muligt.

4. Alle idrætsansvarlige bør elek-
tronisk og i god tid kontakte de-
res netværk rundt om i landet 
for at bede dem sprede budska-
berne inden for de enkelte 
idrætter. Forbundskontoret kan i 
den forbindelse udarbejde en 
mailskabelon.

5. Telemarketing til udvalgte virk-
somheder, hvor man forsøger at 
sælge hele DM-pakken.

6. Direct mail til tidligere års kon-
taktpersoner.

Har I idéer til hvordan vi kan mar-
kedsføre os bedre, så er I meget 
velkomne til at rette henvendelse 
til formanden for Idræts- & Moti-
onsudvalget, Axel Petersen for en 
nærmere dialog. Alle gode idéer vil 
blive forfulgt. 



12 nr. 5   •   2006

TEKST & FOTO. JOHN THRANE, REDAKTØR, DFIF.

Solen skinnede fra en skyfri him-
mel, og de korte piratbukser og t-
shirts i alle regnbuens farver blev 
fl ittigt luftet, da DFIF samlede 650 
seniorer til tre dage med motion og 
samvær til FMI-træf. Det 15. år i 
træk at træffet bliver afholdt, og 
langt de fl este af deltagerne havde 
også deltaget i motions-træffet før.

Således også de tre friske damer 
fra Aktiv Fritid Maribo, Edith, Es-
ther og Anne Lise, der fi k sig et 
spil petanque i formiddagssolen.

- Jamen, vi er da med fordi det 
er sjovt og fordi vi kan lide det, si-
ger de tre damer som med én stem-
me, og ligner nogle, der ikke har 
tænkt sig at gå glip af noget. De 
ankom allerede mandag eftermid-
dag sammen med 33 andre seniorer 
fra Aktiv Fritid Maribo, og har haft 
god tid til at prøve en masse akti-
viteter ved træffet.

- Vi nyder sommervejret, og så 
har vi prøvet linedance, gymnastik 
og vandgymnastik, og så har vi 

Motionstræf for seniorer
DFIF samlede 650 seniorer til motionstræf fyldt med 
aktiviteter, motion og socialt samvær den 9.-11. maj.

Den nye Idræt om Dagen ar-
bejdsgruppe i DFIF var samlet 

til træffet. Fv. er det Lars Dam-
gaard, Jørgen Pilegaard, Kirsti-

ne Langagergaard, Flemming 
Mortensen og Grethe Juhler.

også været på sightseeing og på 
udfl ugterne. Det ligger jo et skønt 
sted, og selvom vi har været her 
før, er der masser at se. I eftermid-
dag skal vi til Røgegård, og i aften 
er der jo til aftenfesten med musik 
og dans.

10 timer med aktiviteter
Deltagerne på motionstræffet fi k 
nogle særdeles aktive dage, og blev 
præsenteret for et stort og alsidigt 
aktivitetsudbud, med tilbud om 
ikke færre end 23 idrætsgrene og 

aktiviteter der strakte sig over 10 
timer. Aktiviteter foregik både 
udendørs og indendørs, og delta-
gerne fi k mulighed for at prøve 
kræfter med bl.a. badminton, pool, 
yoga, linedance, havkajak, pe-
tanque, vandgymnastik, ridning, 
bowling og bueskydning.

Ud over motionsaktiviteterne på 
og omkring DanParcs Løgstør var der 
også udfl ugter rundt i området, hvor 
deltagerne kunne komme på vandre-
tur på Livø eller gå stavgang langs 
Frederik VII’s kanal i Løgstør, og 
som et helt nyt tilbud var der også 
såkaldte farmergames, hvor det som 
navnet siger, bl.a. handlede om he-
steskokast, trillebørsræs og ringrid-
ning. Efter de to dage med motion 
og aktiviteter sluttede motionstræf-
fet af med fest onsdag aften.

Den nye arbejdsgruppe der skal 
arbejde med den videre udvikling af 
Idræt om Dagen i DFIF, var også 
samlet til FMI-træffet. Arbejds-
gruppen består af Jørgen Pilegaard, 
Flemming Mortensen, Lars Damga-
ard, Grethe Juhler og Kirstine 
Langagergaard. De var godt tilfred-
se med forløbet af de tre dage i 
Løgstør, og afventer nu resultatet 
af de 314 spørgeskemaer som del-
tagerne returnerede. De kan dog al-
lerede nu love, at der bliver et træf 
også i 2007. Hvor og hvornår vides 
endnu ikke. 

Edith Keppe, Esther Havgaard og Anne Lise Jørgensen fra Aktiv Fritid Maribo hyggede sig med 
et spil petanque i sommersolen inden eftermiddagens udfl ugt til Røgegård.
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- Jamen, vi regner med at nå 
omkring 2.300 km. Det plejer vi at 
køre hvert år, siger holdkaptajn Eli-
sabeth Grøndahl Nielsen, der står 
for cykelholdet ”Forårsrullerne” fra 
KMD i Odense.

- Navnet på holdet stammer fra 
året, hvor hovedpræmien i ”Vi cyk-
ler til arbejde” var en rejse til Kina. 
En kvik deltager på holdet fandt på 
navnet, fortæller Elisabeth, der har 
været holdkaptajn for de 14 kolle-
ger på holdet siden 1999.

I dag er der stort set de samme 
deltagere på holdet som ved star-
ten. Også selvom holdet nu er 
spredt for alle vinde i det store do-
micil på Niels Bohrs Allé.

- I dag foregår kontakten via e-
mail, hvor deltagerne hver dag 
melder ind med dagens cykeltal. 
Der er stor forskel på hvor langt de 
cykler. Vi er et par stykker der kun 
har mellem en og to km på arbejde, 
men vi har også et par stykker, 
Anne Mette Jensen og Erik Silkjær, 

”Forårsrullerne” triller igen
Sunde medarbejdere er et godt aktiv, og derfor bakker KMD op om 
alle motionsaktiviteter på arbejdspladsen.

KMD blev valgt til Fyns Bedste Arbejdsplads i 
2004.

der cykler 18 km hver dag, siger 
Elisabeth, der også er bruger af de 
mange motionstilbud som KMD i 
Odense tilbyder medarbejderne. 
Hun indrømmer dog, at motions-
rummet ikke har været brugt så 
fl ittigt i år.

- Det gør det jo ikke mindre nød-
vendigt at komme i gang med cy-
kelturene frem og tilbage på arbej-
de.

Fokus på motion 
og sundhed
KMD stiller med ikke mindre end 13 
hold og 194 deltagere i årets udga-
ve af ”Vi cykler til arbejde”. Det 
skyldes ikke mindst, at ledelsen 
bakker op om medarbejdernes del-
tagelse i motion på arbejdspladsen. 
Et forhold der også var medvirken-
de til, at KMD i 2004 blev valgt til 
Fyns Bedste Arbejdsplads.

- Vi mener, at det er et godt ak-
tiv for KMD, at vores medarbejdere 
er sunde og i god form, siger Erling 

Dydensborg, der er chef for næsten 
500 medarbejdere i KMD’s afdeling 
i Odense.

I KMD’s kantine serveres der også 
sund mad, og medarbejdere kan 
bruge KMD’s motionsrum, når de 
har lyst. KMD’s sportsklub deltager 
også i FKS-Odense’s turneringstil-
bud. I forbindelse med en ny kon-
torfl øj er der også blevet plads til 
et nyt motionslokale, der har givet 
plads til et tilbud med spinning, 
hvor KMD’s egne instruktører står 
for timerne.

- Vi mener, at hvis du er i god 
form giver det også positiv afsmit-
ning på arbejdet, og når du dyrker 
motion sammen med kollegerne, er 
det med til at styrke sammenholdet 
på arbejdspladsen. Derfor deltager 
vi også i DFIF’s kampagne ”Arbejds-
pladsen motionerer”, og vi stiller 
hvert år med et stort hold til Even-
tyrløbet i Odense, siger Erling Dy-
densborg. 

”Forårsrullerne” er klar med cyklerne igen. Her repræsenteret af (fv) Flemming Jensen, holdkap-
tajn Elisabeth Grøndahl Nielsen, Carsten Thomsen, Susanne Lorentzen og Henrik Hansen, der for 
8. gang er klar til at træde i pedalerne i ”Vi cykler til arbejde”. 
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Det var ikke alle 80 deltagere i 
DFIF’s DM-stævne i golf - Stable-
ford, der var helt tilfredse med de-
res præstation efter lørdagens 18 
huller på Svendborg Golf Klubs 
bane den 6. maj.

- Vi er i hvert fald ikke inden i 
præmierækkerne, sagde bold 8, der 
bestod af Daniel Persson, Troels 
Majlandt, Torben F. Thorsen og Mo-
gens Godsk, da det sidste putt var 
sænket ved hul 18.

- Det er godt nok tidligt på sæso-
nen, og det er nogle rigtig hurtige 
greens med mange kurver, sagde 
Daniel Persson, der med handicap 
12 stillede op i A-rækken, og måtte 
nøjes med beskedne 17 point.

A-rækken blev vundet af Christi-
an Haldan, fra Svendborg Firma 
Sport, der udnyttede fordelen af 
hjemmebane til at lave 34 point. 
Christian gentog succesen ved at 
vinde parturneringen i mix-rækken 
om søndagen sammen med Hanne 
Jørgensen med 61 point. Herreræk-
ken blev vundet af Poul Bruun og 

TEKST & FOTO. JOHN THRANE, REDAKTØR, DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND.

Hurtige greens i Svendborg
DM-stævnet i golf - Stableford samlede 
80 deltagere på Svendborg Golf Klubs baner.

Torben F. Thorsen fra FKBU med 59 
point.

Tilfredse deltagere
Ellers var der stor tilfredshed med 
arrangementet og ikke mindst 
Svendborg Gold Klubs fl otte bane-
anlæg. Danske Jernbaners Fritidsfor-
bund (DJF) stillede med ikke færre 
end 12 deltagere, og Finn W. Chri-
stensen og Skjold Vinther Blach fra 
DJF, Slagelse, glædede sig over mu-
ligheden for at spille på en ny bane.

- Vi er helt grønne. Vi startede 
sidste år, og det er rigtig spænden-
de at komme ud og spille en turne-
ring på en ny bane. Den er meget 
varieret og har mange udfordringer 
med skov og søer. Vi har lavet hhv. 
30 og 25 point, og det er lidt un-
der det vi spiller til, siger de to lo-
koførere, der ser frem til DJF’s me-
sterskaber, der skal spilles til efter-
året den 16. september.

Kvalifi ceret undervisning
Familien Argir, Gudmund og Alice 

samt Carsten og Marianne fra DJF, 
havde booked sig ind på en intro-
weekend i forbindelse med DM-
stævnet i golf.

- Det er alle tiders måde at lære 
en ny idrætsgren på, siger de to 
ægtepar samstemmende, og under-
streger, at det også handler om at 
have en hyggelig friweekend. Det 
er hhv. anden og tredje gang, at de 
deltager i en introduktionsweekend 
i golf, og Gudmund og Alice over-
vejer nu stærkt at melde sig ind i 
en golfklub, så de kan deltage for 
DJF i næste års DM-stævne.

- Vi har virkelig lært en masse om 
teknik, og vi har fået en masse ud af 
det. Det er virkelig kvalifi ceret under-
visning, vi har fået. Samtidig har vi 
jo fået mulighed for at spille på 
Svendborg Golf Klubs 9 hullers bane.

De 10 deltagere på intro-weeken-
den fi k to gange tre timers undervis-
ning af den assisterende landstræner 
Frederik Johnsson og Jan Frej fra 
Svendborg Golf Klub, og der blev 
spillet to runder på 9 hullers banen. 

Familien Argir fra Danske Jernbaners Fritidsforbund deltog i intro-weekenden, der blev afviklet sammen med DM-stævnet.
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AF KONSULENT JANE HAVE ANDERSEN. FOTO. BETTY ELLEGAARD.

Masser af glæde, motion og 
skønne rytmer følger i kølvandet af 
linedance, en ny danseform, der 
især danses i USA, Australien, Eng-
land og Canada. Denne nye danse-
form er på kort tid blevet en popu-
lær aktivitet i Danmark. Musikken 
spænder fra populær musik med 
Britney Spears og andre til den nye 
rytmiske country musik, og f.eks. 
har Tamra Rosanes lige udgivet en 
ny linedance CD.

Linedance er for alle og er en 
god form for motion. Det karakteri-
stiske ved dansen er, at man nor-
malt ikke danser med en partner, 
men danser alene på linje eller i 
andre formationer. Der fi ndes dog 
også pardanse og cirkeldanse, og 
de trin, der bruges er også anderle-

Linedance er på kort tid blevet en meget po-
pulær danseform, og DFIF er nu klar med kur-
ser i linedance.

Linedance i fi rmaidrætten
Linedance er på kort tid blevet en succes i fl ere af DFIF’s 
foreninger. DFIF er nu klar med nye kursustilbud i linedance.

des end i traditionel dans. Påklæd-
ningen kan være cowboypåklæd-
ning eller almindeligt tøj, men fæl-
les for alle linedanserne er, at de 
bliver i godt humør af dansen, mu-
sikken og fællesskabet. 

Succes i Frederiksværk
En af de foreninger under DFIF, der 
de seneste par år har haft stor suc-
ces med linedance, er Firmaidræt 
Frederiksværk.

- Vi fi k et nyt klubhus og i oktober 
2004 startede vi linedance i vores 
nye dansesal, fortæller Pelle Dresler 
fra Firmaidræt Frederiksværk, der 
også har hjulpet med til at starte li-
nedance op i Hillerød Firmasport.

- Et af vore medlemmer, Tove 
Packert, var bidt af en gal linedan-
cer. En annonce i lokalavisen gav 
det resultat, at 65-70 personer 
mødte op første gang, så vi måtte 
dele dem op i to hold. Da vi starte-
de sæsonen 2005/06 havde vi 55 
øvede medlemmer, og måtte fl ytte 
til den lokale skole, og i vores dan-
sesal startede vi så et begynder-
hold på 40 nye medlemmer. Vinter-
sæsonen er nu slut, og vi kan note-
re en tilgang på 85-90 nye med-
lemmer på to år, siger Pelle Dresler, 
og tilføjer, at man også har som-
merdans på programmet og med to 
hold, der danser to gange om ugen.

- Vi har nu to meget rutinerede 
instruktører og to-tre nye på vej. 
Vores dansere deltager ofte i træf 
og baller over hele landet, og vi ar-
rangerer også selv baller. Alle er 
velkomne, og der startes med fæl-
lesspisning og hygge, og derefter 

danses der til de livsgivende ryt-
mer. Man er altid glad efter en dan-
seaften.

Linedance Festival 
på Vestfyn 
I Vestfyns Firmaidræt har man gode 
erfaringer med linedance. De har de 
seneste par år afviklet en Linedan-
ce Festival med ca. 300 deltagere.

- Den nye aktivitet har betydet 
en aktivitetsfremgang, og det har 
givet en masse forskellige kontak-
ter i linedance-kredse, fortæller 
Axel Reinholdt fra Vestfyns Fir-
maidræt, der gerne vil invitere alle 
interesserede til Vestfyn.

- I forbindelse med Linedance Fe-
stivalen den 9.-10. sept. er der op-
visning i byen og en masse inspira-
tion til deltagerne, og vi har været 
med til at starte to linedance-klub-
ber op i Assens. Prisen er kun 100 
kr., som omfatter deltagelse i en 
workshop og aftenfest.

Af hensyn til spisning er tilmel-
ding nødvendig og foretages snarest 
muligt til Axel Reinholdt, Vestfyns 
Firmaidræt. Mail vestfyn@dfi f.dk 

FAKTA

Kurser i linedance 
Læs mere om linedance-
kurser i DFIF’s kursusoversigt 
for 2006/2007, som er 
indhæftet i dette nummer 
af Firmaidræt.
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AF POUL BROBERG, IDRÆTSKONSULENT I KØGE KOMMUNE. FOTO. JOHN THRANE. REDAKTØR, DFIF.

Det er en almindelig mandag ef-
termiddag i Kultur- og Aktivitets-
huset i boligområdet Hastrupparken 
i Køge. Almindeligheden forsvinder 
dog som dug fra den stadig vinter-
kolde sol, når man træder ind i Kul-
tur- og Aktivitetshuset store sal. I 
salen rammer øjnene en snes ihær-
dige lokale beboere, der er i gang 
med at motionere på livet løs. Smi-
lene er store til trods for anstreng-
elserne, der skaber svedperler på 
panden og let rødlig kulør i hove-
det. Man er slet ikke i tvivl om, at 
deltagerne nyder at være til stede 
og få muligheden for at bruge de-
res krop aktivt. 

Motion og ny livsstil på menuen 
IDRÆT PÅ TVÆRS i Køge kommune skal højne 
folkesundheden og livsglæden blandt kommunens borgere. 

Idræt på tværs
De 16 beboere er medlem af den 
nye livsstilsklub, som Køge Kommu-
ne har oprettet i samarbejde med 
Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF), 
boligforeningen og Køge Firma 
Bold (KFB). De var for blot få må-
neder siden mere eller mindre inak-
tive, hvilket har givet nogle tydeli-
ge resultater på sidebenene i form 
af nogle ekstra og overfl ødige kilo. 
For nogen har inaktiviteten været 
ensbetydende med fysiske proble-
mer og mindre selvværd. 

Borgere med fysiske og sund-
hedsmæssige problemer er et af de 
vigtigste fokusområder i den del af 
Køge Kommunes nye idrætspolitik, 
som hedder IDRÆT PÅ TVÆRS. Den 
overordnede målsætning på dette 
område er, at Køge Kommune øn-
sker at gøre idræt til en naturlig 
del af alle borgeres hverdag. 
Idrætten skal i fremtiden anvendes 
som et konstruktivt og forebyggen-
de instrument, når det gælder om 
at højne folkesundheden og livs-
glæden blandt kommunens borg-
ere. 

Ud i alle hjørner
Hvis Køge Kommunes målsætninger 
om at højne den generelle aktivitet 
blandt kommunens borgere skal re-
aliseres, er det imidlertid nødven-
digt, at der indgås partnerskaber 
med organisationer og foreninger, 
som besidder specielle kompeten-
cer. Kun derigennem kan man sikre, 
at motions- og idrætsaktiviteter 
kommer ud til alle hjørner af Køge 
Kommune. På motionsområdet har 
Køge Kommune fulgt DFIF´s arbejde 
med livsstilsklubber generelt og 

KFB’s egen livsstilsklub specifi kt, 
fordi konceptet omkring livsstils-
klubber vurderes til at være det 
helt rigtige, hvis fl ere borgere skal 
hives op fra sofaen og ud i idræts-
hallerne.

Lokalt samarbejde
I første omgang har Køge Kommune 
indgået et partnerskab med DFIF, 
boligforeningen og Køge Firma 
Bold, hvor Køge Kommune betaler 
lønnen til instruktøren. Boligfor-
eningen stiller lokaler gratis til rå-
dighed. DFIF leverer konsulentydel-
ser og projektudvikling, mens KFB 
står for den praktiske afvikling. 

Og netop det brede partnerskab 
er essentielt, hvis Køge Kommunes 

FAKTA

IDRÆT PÅ TVÆRS 
i Køge

Køge Kommune har de seneste 
to år arbejdet med at formule-
re en ny idrætspolitik, der skal 
sætte motion, livsstil og akti-
vitet på dagsordenen for 
samtlige 55.000 borgere i 
kommunen. Et pilotprojekt 
med oprettelsen af en livsstil-
sklub i samarbejde med Dansk 
Firmaidrætsforbund (DFIF), 
Køge Boligselskab og Køge 
Firma Bold i et socialt bolig-
område danner grundlaget for 
en fremtidig satsning på moti-
onsområdet i Køge Kommune.
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i Køge

Det står motion, samvær og kostvejledning 
på programmet, når en snes lokale beboere i 
Hastrupparken i Køge mødes hver mandag i 
Kultur- og Aktivitetshuset.

Deltagerne er klar, og har du rammerne? Så tag udfordringen op og 
vær med til at give de mange fi rmasportsfolk en uforglemmelig ople-
velse. DM-stævnerne er i fremgang – takket være engagerede arrangører 
– og din forening kan blive den næste i rækken!

DFIF efterlyser DM-arrangører i 2008 til følgende DM-stævner:
• Badminton, hold (sommer)
• Beachvolley, hold ude (sommer)
• Billard, hold (vinter)
• Billard, individuel (sommer)
• Bowling, individuelt og hold (vinter)
• Dart, hold (sommer)
• Gokart, hold (sommer)
• Golf, Stableford (vinter)
• Petanque, double og triple (sommer)
• Petanque, single (vinter)
• Pistol, 25 m (sommer)
• Riffel, 50 m (sommer)
• Volleyball, hold inde (sommer)

Idræt & Motionsudvalget opfordrer foreningerne til også at ansøge om 
afvikling af fl ere DM-stævner samtidig.

Der er hjælp at hente hos DFIF’s konsulenter og idrætsansvarlige i 
forbindelse med planlægning og afvikling af stævnerne.

Ansøgningsfristen er snarest mulig. Kontakt Idræts- & Motionsafde-
lingen på DFIF’s forbundskontor i Nyborg, tlf. 65 31 65 60, eller send 
en mail til nete@dfi f.dk 

DM-arrangører søges
Gør din forening synlig 
– bliv DM-arrangør i 2008.

Er du klar til at tage udfordringen op og give en masse fi rmasportsfolk en sjov oplevelse – 
så bliv DM-arrangør 2008.

ambition om, at der i fremtiden 
skal være et tilbud om livsstilsklub-
ber til inaktive voksne i alle hjørner 
af kommunen skal blive til virkelig-
hed. Foreløbigt koncentrerer Køge 
Kommune sig om at skabe erfarin-
ger med projektet i Hastrupparken. 
Men dømt ud fra deltagernes enga-
gement og store vilje en almindelig 
mandag eftermiddag, er det kun et 
spørgsmål om tid før, at der i sam-
arbejde med DFIF og KFB eksisterer 
et generelt kommunalt tilbud om 
motion, kostvejledning og aktivitet 
i hele Køge Kommune.  
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BADMINTON
Glade dage 18-19/11-06 Fredericia Karen Sørensen 75920781 01/10-06 www.fffi f.dk
          
   
BOWLING       
Glade dage 18-19/11-06 Fredericia Frank Jensen 75957361 01/10-06 www.fffi f.dk

       
INDEFODBOLD       
Glade dage 18-19/11-06 Fredericia Ib Østergaard 40195876 01/10-06 www.fffi f.dk

       
UDEFODBOLD       
Hannerupstævnet 13/8-06 Fredericia Ib Østergaard 40195876 01/08-06 www.fffi f.dk

       
HÅNDBOLD       
Glade dage 18-19/11-06 Fredericia Karl G. Sørensen 75920525 01/10-06 www.fffi f.dk

       
KEGLER       
Glade dage 18-19/11-06 Fredericia Lone Pedersen 40864240 01/10-06 www.fffi f.dk

KROLF       
Krolf Åben 17-18/6-06 Fredericia Carlo Petersen 75912385 1/6-06 www.fffi f.dk
Åben Krolf 12-13/8-06 Fredericia Carlo Petersen 75912385 1/8-06 www.fffi f.dk

MOTIONSLØB, GANG, CYKELLØB M.M.      
Vestkystløbet 11/6-06 Esbjerg
Voer Herred rundt 13/8-06 Horsens Bente Johansen 6086 2743  bowling@hofi .dk
30. Julemærkemarch 3/12-06 Hele landet Ingolf Romlund 8627 6545  www.julemaerkemarchen.dk

        
PETANQUE       
Fredericia Åben 12-13/8-06 Fredericia Poul Erik Andersen 75927639 1/8-06 www.fffi f.dk

       
NATURGOLF       
DM i Naturgolf 17-18/6-06 Fredericia Carlo Petersen 75912385 1/6-06 www.fffi f.dk
Åben Naturgolf 12-13/8-06 Fredericia Carlo Petersen 75912385 1/8-06 www.fffi f.dk

       
SKYDNING       
Riffel 50 m. 17/6-06 Odense Leif Sørensen 66176320 31/5-06 www.fks-odense.dk
Glade dage 18-19/11-06 Fredericia Erik Vang 75927269 1/10-06 www.fffi f.dk

VOLLEYBALL       
Glade dage 18-19/11-06 Fredericia Karl G. Sørensen 75920525 01/10-06 www.fffi f.dk
          
   

IDRÆTSGREN DATO     KONTAKTPERSON TELEFONFORENING SIDSTE TILMELD. E.MAIL/HJEMMESIDE

2006ÅBNE STÆVNER
OVERSIGT OVER ÅBNE STÆVNER I FORENINGER UNDER DFIF I SÆSONEN 2006

Få din forenings Åbne stævne eller arrangement med på DFIF’s aktivitetskalender. 
Send en e-mail til Firmaidræts redaktion, mail pia@dfi f.dk med oplysninger om tidspunkt, 
sidste frist for tilmelding, arrangerende forening samt tlf. eller e-mail for kontaktperson.
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Det er ikke kun navnet MOLASA, 
der er nyt og anderledes - også 
indholdet er en nyskabelse på om-
rådet for sundhedsfremme, når DFIF 
starter et nyt livsstilsprojekt op 
med støtte fra Storstrøms Amts 
Folkesundhedscenter på fi re ar-
bejdspladser i amtet. De fi re ar-
bejdspladser er sygehusene i hen-
holdsvis Næstved og Nykøbing F., 
Danisco Sugar a/s i Nykøbing og 
Sjællandske Medier i Næstved.

Livsstilsprojektet kaldes MOLASA 
- Motions Og Livsstilsprojekt i Stor-
strøms Amt, og projektet har til-
knyttet Susanne Skaaning, som er 
klinisk diætist. I løbet af 14 uger 
vil over 100 ansatte få lavet et per-
sonligt sundhedstjek og en diætist 
skal afdække, hvilke områder hver 
enkelt deltager kan gøre noget ved. 
Formålet er at skabe en kobling 
mellem arbejds- og foreningslivet, 
der kan hjælpe med til, at folk 
nemmere fastholder en sund og 
mere aktiv livsstil.

Behov for motions- 
og kosttilbud
Tirsdag den 25. april var der op-
startsmøde på Næstved Sygehus, 
hvor 27 kolleger havde meldt sig til 
livsstilsprojektet. Motionskonsulent 
Rikke Line Walter Jensen fra DFIF 
holdt et inspirerende oplæg om, 
hvordan motion kan blive en del af 
hverdagen. Undersøgelser viser, at 
ca. 16 % af den danske befolkning 
er fysisk inaktive. Det betyder stør-
re risiko for helbredsproblemer. I 
dag har 40 % af alle voksne danske-
re et BMI på over 25, hvilket i 
fremtiden vil give store udgifter i 
det danske sundhedsvæsen.

TEKST & FOTO. AJA ANDERSEN. NÆSTVED FIRMA SPORT.

MOLASA
– Motion Og Livsstil på Arbejdet
Nyt projekt sætter fokus på arbejdspladserne i indsatsen 
mod livsstilsbetingede sygdomme i Storstrøms Amt.

 - Jeg var ikke i tvivl, da jeg så tilbuddet om 
vejledning i motion og sund kost, siger syge-
plejerske Sussie Jensen, der får tjekket væg-
ten. Tv. motionskonsulent Rikke Line Walter 
Jensen, DFIF.

Sundhedschef Jane Hermansen 
fra Næstved Sygehus er begejstret 
for initiativet.

- Tilbuddet om livsstilsprojektet 
fra DFIF kom på et rigtig godt tids-
punkt. Det var lige det, som vi 
manglede. Som rygestopkonsulent 
oplever jeg ofte, at folk ikke vil hol-
de op med at ryge, fordi de frygter 
at tage på. Flere spørger til netop 
motions- og kosttilbud, så derfor op-
fylder livsstilsprojektet et behov hos 
personalet, siger Jane Hermansen.

Fastholde de gode vaner
Sygeplejerske Sussie Jensen var 
ikke i tvivl, da hun så tilbuddet om 
vejledning i motion og sund kost.

- Det er svært at komme i gang 
med at motionere alene, så derfor 
var jeg ikke i tvivl om, at jeg ville 
være med i projektet. Der er mange 
undskyldninger for ikke at motione-
re, men min første tanke var ”Yes, 
det vil jeg være med i”!

- Vægtmæssigt ved jeg godt, 
hvad det er, jeg gør galt til dagligt. 
Jeg håber, at det her kan være med 
til at motivere mig, så jeg kan hol-
de fast i de gode vaner. Som så 
mange andre har jeg prøvet fl ere 
metoder til at tabe mig, og fagligt 
mangler jeg ikke viden. I øvrigt be-
væger jeg mig meget på jobbet 
hver dag, så lidt mere motion og 
lidt færre dårlige vaner, vil være en 
god hjælp til mig, siger Sussie Jen-
sen.

I Næstved Firma Sport har man 
valgt, at deltagerne i projektet på 
Næstved Sygehus og Sjællandske 
Medier gratis kan deltage i Livsstil-
sklubbens aktiviteter i den periode, 
hvor de er med i projektet. Det er 

således et ekstra tilbud, om både 
motion, vejning og en god faglig 
snak om kost og motion. 
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REDIGERET AF JØRGEN RASMUSSEN, FORBUNDSKONSULENT & HISTORISK UDVALG.

Tåsinge-Hallen
rejst på 121 dage
Det var forståeligt, at både Svend-
borg Firma Sports ledere og mænde-
ne bag den fysiske opførelse af Tå-
singe-Hallen var stolte, da indvielsen 
fandt sted lørdag den 2. december. 
Hallen var rejst på rekordtid, idet der 
var brugt 121 arbejdsdage fra første 
spadestik til indvielsen, og så var 
man endda kommet 8 dage bagud 
med tidsplanen. Indvielsen foregik i 
selve hallen, hvor byggeudvalgets 
formand, DFIF´s konsulent, Ejgon 
Bertelsen, bød velkommen. Byggeri-
et indeholder også kontorer til 
Svendborg Firma Sport og Dansk Fir-
maidræts Forbunds ledelse. 

Odense-stævnet i badminton
Til det store åbne badmintonstæv-
ne i Odense var der tilmeldt 118 
singler og 105 doublepar fra 41 
forskellige klubber landet over. Det 
blev den helt store succes, og man-
ge af de 207 kampe, der blev afvik-
let i weekenden den 28.-29. no-
vember 1972, gik over tre sæt. Ar-
rangørerne havde let ved at styre 
de mange kampe, da alle spillere 
mødte med den sportsånd, som skal 
til, for at alt kan forløbe godt ved 
et så stort badmintonstævne.

Fællesmøde om sammen-
lægning af DDSG&I 
– DDGU og DFIF
Igennem et par år har der været talt 
om sammenlægning af DDSG&I – 
DDGU og DFIF. Med baggrund i disse 
samtaler blev der holdt en såkaldt 
”høring” på Unge Hjems Højskole i 
Skåde den 13. januar med deltagelse 
af op imod 200 ledere fra de tre or-
ganisationer. Deltagerne blev delt 
op i 19 grupper. Efter de mange 
grupperapporter må det vist siges, 
at en sammenslutning ikke var så 

Det skrev Dansk Firmaidræt 

19731973 Forsiden af Dansk Firmaidræt maj 1973.

udtalt i fi rmaidrætskredse. Ganske 
vist var der mange, der ud fra devi-
sen ”hellere et godt samarbejde end 
en dårlig sammenslutning” gik ind 
for, at en sammenslutning måtte 
vente, til tiden var mere moden.

Ingen stigning 
i tipstilskuddet
DFIF må se i øjnene, at der ikke sker 
nogen forhøjelse af tipstilskuddet i 
år. Forbundet har søgt indenrigsmi-
nisteriet om et tilskud på 600.000 
kr., men det må forudses, at tilskud-
det ikke kommer til at overstige sid-
ste års beløb på 465.000 kr. Tenden-
sen har været klar længe, idet Dansk 
Tipstjeneste A/S har måttet konsta-
tere et faldende overskud til trods 
for en stigende omsætning.

Ægtefællerne kan deltage 
på fi rmaholdene i Vejen
Vejen og Omegns Firmasport åbnede 
på repræsentantskabsmødet i marts 
måned for deltagelse af ægtefæller. 
Herefter vil ægtefællerne kunne del-
tage på fi rmaholdene på betingelse 
af, at de ikke selv er ansat i fi rmaer, 
der har hold med i Vejen og Omegns 
Firmasports turneringer. Vejen er der-
med den første sammenslutning, der 
har taget konsekvensen af den kon-
klusion, som man nåede frem til på 
idé-debatten i Skåde i efteråret 1972.

Tre sammenslutninger 
af en anden karakter
Blandt de 49 sammenslutninger er 
tre af en anden karakter end de øvri-
ge. Det er Postens Idrætsforbund, 
Danske Jernbaners Idræts- og Fritids 
Forbund samt Dansk Kødindustri- og 
Slagteriforbund, som alle opretholdt 
deres tidligere erhvervede status ved 
lovændringen i 1969. Når dette 
fremhæves, skyldes det, at man den-
gang var inde på, at sammenslutnin-

ger med tilsvarende formål ikke læn-
gere skulle kunne optages i DFIF. 
Indstillingen var, at landsdækkende 
sammenslutningers virke gav forbun-
det både organisationsmæssige og 
økonomiske problemer, som nem-
mest kunne løses ved at nægte så-
danne sammenslutninger optagelse.

Mere end fem 
gange rundt om jorden
Det var i sandhed imponerende tal, 
der indløb fra Viborg, da den lokale 
motionskampagne sluttede med ud-
gangen af maj måned i år. På den 
ene måned, kampagnen varede, nå-
ede deltagerantallet i Viborg op på 
44.395, og det vil sige, at der er 
gået, løbet, cyklet, svømmet eller 
roet mere end 210.000 km, hvilket 
svarer til mere end fem gange 
rundt om jorden ved ækvator.

Medlemstallet stiger
De modtagne indberetningsskemaer 
viser en stigning i medlemstallet 
for 1973 i forhold til året før. Der 
er registreret 2.925 klubber og 
141.759 medlemmer.

Køge byfest med 
100.000 kr. i overskud
Atter en gang kan Køge Firma Bolds 
(KFB) ledelse trække vejret lettet ef-
ter et byfestarrangement. I weeken-
den den 27.-29. juli afvikledes byfe-
sten for 4. år i træk med samme fi ne 
resultat som de øvrige år. Det endeli-
ge regnskab er endnu ikke gjort op, 
men det ventes, at KFB kan sætte 
omkring 100.000 kr. ind i halfonden, 
og det må siges at være et impone-
rende resultat. Omsætningen i de tre 
dage, byfesten var i gang, løb op på 
omkring 750.000 kr., og med det før 
nævnte overskud er KFB’s halfond nu 
oppe på ca. ½ million kr.
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Hjørring.
Klar til Tour de Pedal

Maj måned er for mange menne-
sker identisk med den landsdæk-
kende motionscykelkampagne Tour 
de Pedel. I det nordjyske er Hjør-
ring Firma Sport igen klar i peda-
lerne. Det var de første gang i 
1984, og siden starten for 22 år si-
den er det blevet til 54.000 cykel-
ture i det nordjyske, fortæller Per 
Møller Jensen, der er formand for 
Hjørring Firma Sport. 

I Hjørring er det blevet til 54.000 cykelture 
siden starten i 1984. Arkivfoto. DFIF.

Roskilde. Adventurerace 
for motionister

Lørdag den 10. juni kl. 10-18 af-
vikler Roskilde Firma- og Familie-
idræt (RFI) et adventurerace for mo-
tionister og folk med hang til even-
tyr og udfordringer af både krop og 
psyke. Roskilde Multi Motion hedder 
arrangementet, der har start fra 
Lynghøj Skolen i Svogerslev. Delta-
gerne stiller op i hold af tre perso-
ner og kan dyste på enten en moti-
onsdistance med ca. 35 km cykling 
og ca. 7 km løb, eller på en elitedi-
stance med ca. 80 km cykling og ca. 
15 km løb. Undervejs skal alle hol-
dets deltagere løse spændende op-
gaver rundt i Roskilde og omegn, og 
der gøres bl.a. stop ved Vikinge-
skibsmuseet, Lejre Forsøgscenter og 
Roskilde Brandstation. Roskilde Mul-
ti Motion er udviklet med udgangs-
punkt i DFIF’s koncept Firma Multi 
Motion, og RFI samarbejder med 
Orienteringsklubben i Roskilde, Ad-
ventureRacing Denmark, Roskilde 
Cykel Motion og Arbejdernes Lands-
bank om arrangementet. 

Esbjerg. 
Vestkystløbet for 32. gang

Søndag den 11. juni kl. 10.30 
går starten til det 32. Vestkystløb, 
hvor du kan møde venner og kolle-
ger i fi n form og andre, som er med 
for første gang.  Firmaer, familie og 
andet godtfolk har gjort Vestkystlø-
bet til en folkefest, hvor man hyg-
ger sig både før og efter løbet. Der 
løbes to ruter, hhv. 4,8 og 9,2 km. 
I lighed med tidligere år er der fol-
kefest på pladsen med 60’er rock 
og folkemusik m.v., og arrangører-
ne, Esbjerg Atletik Forening og Es-
bjerg Firmaidræt, forventer over 
10.000 deltagere og ligeså mange 
tilskuere. Læs mere på www.vest-
kystlobet.dk

Ry. Stor interesse 
for Danmark-Stafet

Den 22. maj arrangerer Ry Fami-
lie og Firma Idræt (RFFI) for 14. 
gang den landsdækkende Danmark-
Stafet.

Sidste år deltog 36 hold med til 
sammen 142 personer, og i år for-
venter RFFI endnu større tilslut-
ning, idet fi rmaer og gadeforenin-
ger allerede har udvist stor interes-
se for løbet. Ruten starter ved Ry 
Hallen og er 5,1 km lang. 

Slagelse. Regler 
for pædofi li og doping 

Slagelse Firma Sport (SFS) vedtog 
på det seneste repræsentantskabs-
møde i fi rmasporten at indføre reg-
ler for både pædofi li og doping. 
Formanden for SFS, Jan Reinhold, 
forklarer, at de også har aktiviteter 
for børn, og at de derfor lever op 
til lovens krav om, at deres instruk-
tører skal tjekkes for pædofi li i Det 
Centrale Kriminalregister. Angående 
dopingreglerne siger han, at det 
mest gælder de steder, hvor der 
dyrkes fi rmasport i motionscentre. 

Sæby/Frederikshavn. 
Hjælpe til overvægtige unge 

Sæby Firma Idræt (SFI) og Frede-
rikshavn Firma Klubber (FFK) har 
ansøgt Kulturministeriets pulje 
”Idræt for vanskeligt stillede børn” 
om tilskud til et projekt rettet mod 
overvægtige børn og unge. Idéen 
er, at fokusere på de 14 til 17-årige 
og give dem en gratis prøveperiode 
i fi rmaklubbernes motionscentre på 
tre til fi re måneder. Projektet skal 
give tilbud til de overvægtige børn 
og unge, som er helt koblet fra 
idrætslivet, og give dem en ny 
chance for at opleve glæden ved at 
bevæge sig og give dem øget livs-
kvalitet og selvværd, oplyser for-
manden for FFK, Jørgen Christen-
sen. De to fi rmaklubbers projekt 
skal dække hele Ny Frederikshavn 
Kommune, og derfor leder man nu 
efter en samarbejdspartner i Ska-
gen. 

Skanderborg. Midsommer-
stafetten den 20. juni

Skanderborg får nu sin helt egen 
fi rma- og familiestafet, Midsom-
merstafetten den 20. juni, med ud-
gangspunkt fra Skanderborghus og 
ruten ved Skanderborg sø. Midsom-
merstafetten er inspireret af DHL-
stafetten og blev til, da Skander-
borg Firma og Familie Idræt (SFFI) 
for halvandet år siden samlede re-
præsentanter for 12 lokale virksom-
heder for at høre, hvilke ønsker til 
aktiviteter de havde. 

– Vi ville gerne lave noget nyt og 
høre, hvad de havde af idéer, og 
der var nogle, der synes, at DHL-
stafetten var blevet for stor og ef-
terlyste et lokalt tilbud. Så det prø-
ver vi nu, fortæller formanden for 
SFFI, Ulla Staal. Med Midsommer-
stafetten lægger fi rmaidrætten 
også op til at samle hele den nye 
storkommune, og invitationerne er 
sendt ud i både Skanderborg, Ry, 
Hørning og Galten. 
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Mindeord. Bjarne Hauger
Forhenværende højskoleforstan-

der ved Den Jyske Idrætsskole i 
Vejle, Bjarne Hauger, Vejle, er afgå-
et ved døden den 18. april 2006 i 
sit hjem i Vejle i en alder af 86 år. 
Bjarne Hauger interesserede sig 
meget for fi rmaidrættens rolle i det 
danske idrætsbillede, og han sad i 
en periode på 23 år, fra 1962 til 
1985, i DFIF’s Ordensudvalg. 

Rettelse. Kurt Bannerhoff 
ny formand i Helsingør

I det seneste nummer af Fir-
maidræt blev næstformand Leif 
Hansen fejlagtigt udnævnt som ef-
terfølger på formandsposten i Hel-
singør Firma Idræt (HFI) efter den 
afgående formand, Niels-P. Greger-
sen. Leif Hansen bliver på næstfor-
mandsposten, og den nye formand 
for de 6.100 medlemmer i HFI er 
efter repræsentantskabsmødet den 
18. maj Kurt Bannerhoff, der i en 
årrække har været formand for fod-
boldafdelingen i HFI. Firmaidræt 
beklager fejlen. 

Farvel efter 18 år 
som formand 

Efter 18 år på formandsposten 
for Svendborg Firma Sport (SFS), og 
33 år som medlem af bestyrelsen, 
takkede Jørgen Nielsen af på gene-
ralforsamlingen den 25. april. Jør-

gen Nielsen har som formand stået 
for utallige store stævner, bl.a. de 
traditionsrige ”Kom og vær med” 
stævner, der har sat Svendborg på 
fi rmaidrættens landkort gennem 
mange år. Ny formand for SFS blev 
John Vedstesen, der også er for-
mand for idrætsforeningen under 
SKAT Fritid & Idræt i Svendborg. 
John har bl.a. siddet i badminton-, 
bowling- og golfudvalget i SFS. 

Birthe & Palle har sølvbryllup
Tirsdag den 30. maj 2006 kan 

Birthe E. Jørgensen og Palle Sten-
høj Jørgensen efter 25 begiven-
hedsrige år fejre sølvbryllup. Birthe 
og Palle er, som mange ved, to ak-
tive og hjælpsomme mennesker i 
idrættens verden og er engagerede 
i både Hillerød Firmasport og i DFIF 
samt i mange andre idrætsmæssige 
sammenhænge. Sølvbryllupparrets 
børn, Kit og Ken, inviterer derfor 
til morgenvækning og reception for 
alle friske idrætsfolk på sølvbrude-
parrets adresse, Granbakken 50 i 
Hillerød, tirsdag den 30. maj 2006 
kl. 7:00. 

Hæderstegn til 
Claus Schou, Roskilde

Formanden for Roskilde Firma- og 
Familieidræt (RFI), Claus Schou, 
har modtaget DFIF’s hæderstegn. 
Claus Schou kom med i badminton-
udvalget i RFI i 1991, og er i dag 
også formand for udvalget. Claus 
var i 1996 primus motor ved op-
starten af bowlingafdelingen i for-
eningen, og i 2003 blev han valgt 
til formandsposten i RFI. Claus blev 
i 2003 også valgt som suppleant til 
DFIF’s styrelse. Hæderen blev over-
rakt i forbindelse med RFI’s gene-
ralforsamling den 7. marts af DFIF’s 
forbundsformand, Peder Bisgaard. 
Ved samme lejlighed modtog Claus 
Schou også RFI’s plakette for 15 års 
medlemskab af RFI. 

Formanden for Roskilde Firma- og Familie-
idræt, Claus Schou (th), får DFIF’s hæderstegn 
overrakt af forbundsformand Peder Bisgaard.

7 nye 
fi tness-instruktører i DFIF

Søndag den 7. maj 2006 bestod 
nedennævnte kursister instruktør-
uddannelsen i fi tness 3 – motions-
center.

Annette Felber Krogfelt, Struer 
Firmaidræt, Mia Aasborg, Vejle 
Centret, Idrættens Hus, Roar Ibsen, 
Motionscentret Århus Sygehus, 
Thomas Andreassen, Thyborøn 
Motionscenter, Vivi Wilken, Flyve-
station Skrydstrup, Per Ole Nielsen 
og Brian Bay, Coloplast A/S, Sport 
og Motion. Instruktører på kurset 
var Svend Erik Pedersen og Michal 
Thomsen, og Dan Lund var kursus-
leder.

DFIF ønsker alle tillykke og hå-
ber, at alle vil gå ud og sprede 
deres viden og gode initiativer til 
foreninger og arbejdspladser. 

Jørgen Nielsen (th) har takket af som for-
mand for Svendborg Firma Sport, og overdra-
get tøjlerne til John Vedstesen.

7 nye fi tness-instruktører i DFIF med deres 
instruktører.
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Kursusoversigt 2006/07

Den nye udgave af DFIF’s kursusover-
sigt efteråret 2006 er indhæftet i dette 
nummer af Firmaidræt. Her kan du læse 
om de mange nye spændende kursustil-
bud, bl.a. kurser i linedance, coreball og 
spinning, og der er også kurser for be-
styrelser og udvalg, hvor man kan lære 
at blive en bedre foreningsleder og ud-
vikle sine kompetencer. Der er selvfølge-
lig også kurser i de mere traditionelle 
idrætsgrene, såsom bowling, riffel- og 
pistolskydning, og som noget helt nyt, 
et futsal-dommer kursus. Kursusoversig-
ten er indhæftet i dette blad på midter-
siderne, og er lige til at hive ud og gem-
me. Hvis en kollega allerede har taget 
kursusoversigten, kan du få en ny til-
sendt ved at sende en mail til Helle Niel-
sen hn@dfi f.dk tlf. 6531 6560. Læs mere 
om alle kurserne på www.dfi f.dk 

Internetskydning udendørs 2006
Deltag i landsdækkende turnering for 

ALLE riffel- og pistolskytter. I lighed med 
den populære indendørs Internetskydning, 
lancerer Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) 
også udendørs turnering i Internetskyd-
ning. Skytter som ikke er medlemmer af 
DFIF kan også deltage. Der skydes tre run-
der fra juni til september. Det samlede re-
sultat efter alle tre runder afgør den ende-

lige placering i turneringen. Tilmeldingsfri-
sten er den 1. juni 2006. Online tilmelding 
og resultatformidling på www.dfi f.dk 

Cykelløb for Børns Vilkår
Et nyt motionscykelløb ser dagens lys 

i Odense, når ”Tour Discovery Channel” 
for første gang løber af stabelen 11. 
juni 2006. Donationsformålet i 2006 er 
Børns Vilkår - for børn i Danmark, og 
målet er at fremskaffe min. kr. 100.000 
til Børns Vilkår. Løbssponsor er Disco-
very Channel og derfor hedder løbet i 
2006 ”Tour Discovery Channel”.

- Idéen med motionscykelløbet er 
TREK Danmarks beslutning om at lave et 
årligt tilbagevendende velgørenheds mo-
tionscykelløb i Danmark, efter samme 
princip som ”Ride for the Roses ” i Hol-
land, siger løbsarrangør Steen Poulsen 
fra Sport Event Fyn.

- Vi har valgt Børns Vilkår, fordi de er 
en privat, humanitær organisation, der 
igennem 25 år har arbejdet for alle børn 
i Danmark, men med en særlig indsats 
for de børn, som har det svært, 

Cykelløbet foregår på en landevejsrute 
på ca. 43 km. Ruten kan gennemføres op 
til 3 gange og løbet har start og mål ved 
cykelbanen i Odense. 

Store Cykeldag 
søndag den 11. juni

Dansk Cyklist Forbund sætter fokus på 
cykelglæden og inviterer hele Danmarks 
befolkning til at fi nde jernhesten frem 
på Store Cykeldag. Kør med søndag den 
11. juni – og husk at indtaste dine kørte 
kilometer efter turen. Så er du med i 
konkurrencen om en rejse for fi re perso-
ner til La Santa Sport på Lanzarote og 
30 superlækre Deore mountainbikes.

Du kan køre med på en af de mange 
arrangerede ture landet over. Eller du 
kan køre ud i det blå på egen hånd. På 
begge måder deltager du i Store Cykel-
dag – bare du husker at indtaste dine 
kørte kilometer. Store Cykeldag kører du 
på eget ansvar. Læs mere på www.store-
cykeldag.dk 

I

Kursusoversigt
 efteråret 2006

idræt | motion | samvær

DFIF’s Kursusoversigt efteråret 2006 er på gaden.
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- Pyh ha, det blev godt nok lidt 
hårdt til sidst! Pædagog Karina Win-
kelmann fra børnehaven Møllegaar-
den i Hørsholm Kommune puster ud 
efter en 16 minutters konditest på 
en ergometercykel.

Medarbejderne på Møllegaarden er 
samlet mandag eftermiddag til en 
sundhedscafé, hvor de får lavet et 
sundhedstjek. Her får de målt kole-
steroltal, blodtryk og fedtprocent, 
og der sluttes af med en konditest 
på en ergometercykel.

Sundhedscaféen arrangeres af DFIF’s 
afdeling for Motion på Arbejdspladsen, 
og det hele foregår i et afslappet ca-
fémiljø, hvor der også gives gode råd 
om kost, motion og sund livsstil.

- Det er rigtig sjovt at få de per-
sonlige tal. Så kan man ligesom have 
dem liggende i baghovedet, når der 
skal arbejdes med forbedringer, siger 
Karina, der er glad for den afslap-
pede stemning.

- Det betyder meget, at det er 
noget, vi gør fælles. Vi har et pæda-
gog-syndrom her; vi arbejder bedst i 
fl ok, griner Karina.

Plads til forbedringer
Hørsholm Kommune tilbyder alle an-
satte et gratis sundhedstjek, og 500 
har sagt ja tak til at få sat tal på de-
res sundhed.

Sundhedscafé på jobbet
500 ansatte i Hørsholm Kommune får sat 
tal på sundheden med et gratis sundhedstjek.

- Jeg er normalt ikke så vild med motion, men 
jeg synes faktisk, at det er totalt sjovt, siger 
Karina Winkelmann efter konditesten på ergo-
metercykel. Th. motionsrådgiver i DFIF, Rikke 
Line Walter Jensen.

Børnehaveleder Karin Møller får sat tal på blod-
trykket af instruktør Line Rasmussen, der er ba-
chelor i idræt.

- Jeg synes det er hyggeligt. Det til-
taler mig meget, at vi alle kunne prøve 
det sammen og være fælles om det. Så 
kan vi også hjælpe hinanden bagefter. 
De fl este af os kan jo se, at der er 
plads til forbedringer, siger Karina.

I café-konceptet er det frivilligt, 
om man ønsker at dele sine resulta-
ter med sine kolleger. Langt de fl este 
gør det gerne, og Karina er heller 
ikke overrasket over resultatet.

- Jeg ved godt, at jeg burde tabe 
mig, og man ved jo faktisk det meste 
i forvejen, men nu er der sat nogle 
tal på, som man kan arbejde med. 
Jeg synes det var totalt sjovt, og det 
er lige noget for én som mig, som 
ikke er så vild med motion. Jeg kunne 
jo være blevet på cyklen i fl ere timer, 
fordi vi grinte og hyggede os, siger 
Karina, som håber, de får mulighed 
for at blive målt til efteråret igen. 


