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AF PEDER BISGAARD, FORBUNDSFORMAND, DFIF.LEDER

lEdEr

”Det er naturligvis 
vigtigt for DFIF at 

fastholde firmaidrættens 
idégrundlag og værdier, 

ligesom det lokale arbejde 
skal prioriteres højt”.

Foto. Johnny Wichmann

Siden DIF og DGI lige inden som-
merferien meldte ud, at Danmarks 
to største idrætsorganisationer går 
efter en fusion med virkning fra 
2012, har Dansk Firmaidrætsfor-
bund (DFIF) haft en række møder 
med DIF og DGI vedrørende firma-
idrættens eventuelle deltagelse i 
en sådan fusion. 

DFIF’s styrelse ser i den skitserede 
model nogle fremtidige muligheder i 
et tættere samarbejde med de to 
andre idrætsorganisationer. Samti-
dig er styrelsen af den opfattelse, at 
da arbejdspladsen/virksomhederne 
bliver en af arenaerne for den nye 
idrætsorganisation – vil en fusion 
uden DFIF komme til at betyde, at 
den nye idrætsorganisation uden 
vores medvirken vil blive en mar-
kant spiller i forhold til vores kerne-
målgruppe.

Forhandlingerne har været præ-
get af stor velvilje fra DIF’s og 
DGI’s side i relation til opfyldelse 
af de ønsker og krav, som DFIF har 
haft til en eventuel deltagelse – ja 
faktisk er firmaidrætten blevet imø-
dekommet på samtlige de ultimati-
ve krav, vi har haft for at kunne 
sige ja til at indlede forhandlinger 
om en sådan fusion. 

I den skitserede model for fusionen 
er DFIF garanteret:
-   en sikring af, at det er fir-

maidrætsforeningerne, der laver 
firmaidrætsaktiviteterne

-   at firmaidrætsforeningerne kan 
fastholde det økonomiske tilskud

Dansk Firmaidrætsforbund siger ja til 
forhandlinger om fusion med DIF og DGI

-   at DM i firmaidræt og firmaidræt-
tens internationale aktiviteter 
kan bevares

-   at DFIF er repræsenteret i besty-
relsen for den nye idrætsorgani-
sation

-   at firmaidrætsforeningerne væl-
ger et firmaidrætsudvalg, der vil 
få en central placering i den nye 
idrætsorganisation

-   at firmaidrætsudvalget forvalter 
en på forhånd defineret økono-
misk ramme i den nye idrætsor-
ganisation.

På den baggrund har DFIF’s besty-
relse medio september 2008 beslut-
tet at sige ja tak til at indgå i en 
forhandlingsgruppe, der skal fort-
sætte drøftelserne vedrørende en 
samlet fusion for dansk idræt.

Det er naturligvis vigtigt for DFIF 
at fastholde firmaidrættens idé-
grundlag og værdier, ligesom det 
lokale arbejde skal prioriteres højt. 
Forhandlingsgruppen skal undersø-
ge om dette er muligt, og i givet 
fald vil styrelsen anbefale resulta-
tet over for DFIF’s repræsentant-
skab i november 2009 med mulig 
virkning fra den 1. januar 2012.

I skrivende stund er det stadigt 
uvist, om DIF og DGI overhovedet 
er i stand til at gennemføre fusio-
nen. Som det er fremgået af dags-
pressen, står de to store fusions-
partnere over for nogle endog me-
get store udfordringer, der skal lø-
ses, før fusionen kan blive en reali-
tet.
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AF JOHN THRANE, REDAKTØR, DFIF.

Siden DIF (Danmarks Idræts-For-
bund) og DGI (Danske Gymnastik- & 
Idrætsforeninger) i juni måned meld-
te ud, at Danmarks to største idræts-
organisationer går efter en fusion 
med virkning fra 2012, har fir-
maidrætten haft en række møder 
med DIF og DGI vedrørende en even-
tuel deltagelse i en sådan fusion.

DFIF’s styrelse ser positivt på et 
eventuelt tættere samarbejde med 
de to andre idrætsorganisationer, 
og har medio september 2008 be-
sluttet at sige ja tak til at indgå i 
en forhandlingsgruppe, der skal 
fortsætte drøftelserne vedrørende 
en samlet fusion for dansk idræt.

- Vi kan i den skitserede model 
se nogle fremtidige muligheder i et 
tættere samarbejde med de to an-
dre idrætsorganisationer. Forhand-
lingerne har været præget af stor 
velvilje fra DIF’s og DGI’s side i re-
lation til opfyldelse af de ønsker og 
krav, som DFIF har haft til en even-
tuel deltagelse, men det er vigtigt 
at pointere, at vi ikke har sagt ja 
til en fusion, men alene at gå ind i 
en dybere drøftelse af muligheder-
ne, siger Peder Bisgaard.

Arbejdspladsen 
som indsatsområde
DIF og DGI har fra første færd meldt 
ud, at arbejdspladsen bliver en af 
arenaerne for den nye idrætsorganisa-
tion. Det betyder, at den nye idræts-
organisation uden DFIF’s medvirken 
ville blive en markant spiller i forhold 
til firmaidrættens kernemålgruppe.

Peder Bisgaard understreger, at 
firmaidrætten ikke er gået ind i fu-

Firmaidrætten siger ja til 
forhandlinger om idrætsfusion
Dansk Firmaidrætsforbund siger ja til 
forhandlinger om fusion med DIF og DGI

sionsforhandlingerne, fordi man er 
bange for konkurrencen, men fordi 
DFIF’s styrelse mener, at det er den 
bedste måde, hvorpå idrætten kan 
imødekomme de store udfordringer, 
der ligger i fremtiden, bl.a. med re-
kruttering af ledere, kommunernes 
efterspørgsel omkring motion og 
sundhed samt den stigende konkur-
rence fra den kommercielle fitness-
sektor.

- Vi mener, at firmaidrætten har 
meget at komme med i en eventuel 
fusion. Vores koncept med Motion 
på Arbejdspladsen er langt foran 
både DGI og DIF på sundhedsområ-
det på nuværende tidspunkt, siger 
Peder Bisgaard.

Varm velkomst
Den positive udmelding fra DFIF 
kommer på et tidspunkt, hvor en 
række specialforbund med DBU 
(Dansk Boldspil-Union) i spidsen 
har sået tvivl om, hvorvidt en fusi-
on er til gavn for idrætten. Special-
forbundene er dybest set bekymre-

de over, om de får mulighed for at 
beholde selvbestemmelsen i en ny, 
stor samlet idrætsorganisation. 

Firmaidrættens udmelding får 
derfor en ekstra varm velkomst af 
DGI’s formand Søren Møller.

- Jeg er rigtig, rigtig glad for, at 
firmaidrætten har sagt ja til at ind-
gå i fusionsforhandlingerne på lige 
fod med DGI og DIF. Firmaidrætten 
er en vigtig del af idrætslivet, siger 
Søren Møller, og uddyber:

- Den nye organisation skal være 
en central aktør på de fire hoveda-
renaer: foreningerne, skolerne, på 
egen hånd og på arbejdspladsen. 
Organisationen skal fungere som 
inspirator til idræt og motion i alle 
sammenhænge for det moderne 
menneske, der skal have idræt pas-
set ind i en travl hverdag. Den ene 
dag spiller du badminton i forenin-
gen, en anden dag løber du en tur 
på egen hånd i skoven, og den 
tredje gang du dyrker idræt, sker 
det på arbejdspladsen sammen med 
kollegerne, siger Søren Møller.

I den skitserede model for forhandlinger om fusionen er 
DFIF garanteret:
-   en sikring af, at det er firmaidrætsforeningerne, der laver firmaidrætsak-

tiviteterne
-  at firmaidrætsforeningerne kan fastholde det økonomiske tilskud
-   at DM i firmaidræt og firmaidrættens internationale aktiviteter kan be-

vares
-  at DFIF er repræsenteret i bestyrelsen for den nye idrætsorganisation
-   at firmaidrætsforeningerne vælger et firmaidrætsudvalg, der vil få en 

central placering i den nye idrætsorganisation
-   at firmaidrætsudvalget forvalter en på forhånd defineret økonomisk 

ramme i den nye idrætsorganisation
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Blå bog

Kulturminister Carina Christensen, født 

den 8. november 1972 i Fredericia

Parlamentarisk karriere
Opstillet til Folketinget i Vejle Syd fra 2007
Opstillet til Folketinget i Faaborg-Ærøkredsen 1999-2007
Det Konservative Folkepartis kandidat i Faaborgkredsen fra 1999
Medlem af regionsrådet i Region Syddanmark fra den 1. januar 2006
Medlem af Fyns Amtsråd fra 1. jan. 2002

Folketinget
Folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti siden 20. november 
2001.
Tidligere Ordførerskaber: 
Uddannelsesordfører
Formand for Folketingets Uddannelsesudvalg
Erhvervsordfører
Kulturordfører
Boligordfører
Fødevareordfører
Udenrigsordfører (udviklingsbistand) og Medieordfører

Uddannelse og erhverv
Cand.negot., Syddansk Universitet, Odense 1993-1998.
Student, Middelfart Gymnasium 1988-1991.
Møbelfabrikant, Rugballe Møbelfabrik A/S, Middelfart fra 1998.
Assistent ved Odense EU-Kontor, Bruxelles 1997-1998.
Assistent for Poul Schlüter, Christian Rovsing og Frode Kristoffersen, 
Europa-Parlamentet, Bruxelles 1997. 

Tillidshverv
Medlem af bestyrelsen for Konservative Studerende i Odense 1996-2000. 
Medlem af bestyrelsen for Odense Konservative Vælgerforening, 1. kreds, 
1998-1999.
Det Konservative Folkepartis kandidat til valget til Europa-Parlamentet i 1999. 

Mere til kultur end sport
Idrætten har efter syv år med Brian Mikkelsen fået en ny minister

Efter syv år har Brian Mikkelsen 
sendt stafetten som idrættens mini-
ster videre til Carina Christensen (K). 
Carina Christensen er et forholdsvis 
ubeskrevet blad både i kulturens og i 
idrættens verden, men helt blank på 
kulturen er den nye minister dog 
ikke, da hun har været de konserva-
tives kulturordfører i fire år.

Carina Christensen har sin politi-
ske base på Fyn, og har været op-
stillet til Folketinget i Faaborg-
Ærøkredsen i perioden 1999-2007. 
Fra 2007 har hun været opstillet i 
Vejle-kredsen.

Posten som kulturminister er Ca-
rina Christensens tredje minister-
post på tre år. Hun var Familie- og 
forbrugerminister fra december 
2006 til november 2007 og trans-
portminister fra november 2007 til 
september 2008.

DFIF’s Forbundsformand Peder Bis-
gaard ser frem til samarbejdet med 
den nye minister, og han ser det som 
en fordel, at Carina Christensen har 
ministererfaring fra to ministerier.

- I firmaidrætten glæder vi os til 
samarbejdet, og vi håber, at den 
nye minister vil sætte fokus på 
breddeidrættens vilkår. Idrætten og 
foreningslivet er den største kultur-
bærende faktor i Danmark, så det 
er et vigtigt område indenfor kultu-
ren, siger Peder Bisgaard.

I sin tiltrædelsestale afslørede 
Carina Christensen, at hendes hjer-
te banker mere for kultur end for 
sport, og at hun ikke var sikker på, 
at hun kunne hamle op med Brian 
Mikkelsen på netop sportens områ-
de, men hun understregede dog, at 
hun har tænkt sig at fortsætte i sin 
forgængerens stil.
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Jeg forsøger at motionere en halv time dagligt, siger Mette Jacobsen, der stoppede karrieren i november 2006 og nu er mor til en datter på et år.

Ja tak til motionspolitik 
på arbejdspladsen

Mette Jacobsen ser store fordele for erhvervslivet ved at 
skabe endnu bedre rammer for medarbejdernes mulighed 

for at dyrke idræt eller motionere i arbejdstiden

Egentlig har Mette Jacobsen aldrig 
oplevet at være i dårlig form. Alli-
gevel har den fysiske aktivitet fået 
en hel anden betydning for dansk 
svømnings største navn i nyere tid 
efter overgangen fra eliteudøver til 
motionist.

Tidligere trænede hun op til fem ti-
mer dagligt – ofte i flere omgange – 
og var fysisk træt, når hun kom hjem 
om aftenen. I dag er det anderledes.

- Når jeg har været ude at løbe el-
ler cykle, kommer jeg hjem med for-
nyet energi, siger Mette Jacobsen.

Selv om hård træning og masser 
af fysisk aktivitet har præget Mette 
Jacobsens hverdag i over halvdelen 
af hendes liv i en unik aktiv karrie-
re, hvor hun nåede at vinde 36 EM- 
og VM-medaljer samt erobre ikke 
færre end 131 individuelle danske 
rekorder, er motionen stadigt højt 
prioriteret i hverdagen.

- Jeg forsøger at motionere en 
halv time dagligt, siger Mette Ja-
cobsen, der stoppede karrieren i 
november 2006 og nu er mor til en 
datter på et år.

Den 35-årige tidligere eliteud-
øver mærker gevinsten på egen 
krop og oplever også i sit job som 
fysioterapeut den forskel, der er på 
mennesker, der motionerer meget 
og slet ikke.

- Det er tydeligt, at dem, der er i 
god form, også kommer sig hurti-
gere efter en skade eller sygdom, 
men der er stadig en gruppe, som 
bliver træt bare af at tænke på, 

hvorvidt de skal dyrke motion eller 
ej. Det handler ikke om at få pul-
sen op på det maksimale flere timer 
i træk. Lidt er stadig bedre end in-
genting, og det kan være en svær 
hurdle for nogle at komme over, si-
ger Mette Jacobsen.

Stor gevinst at hente
Hun ser en stor gevinst for endnu 
flere arbejdsgivere i at motivere 
medarbejderne til at dyrke motion 
– også selv om motionen foregår i 
arbejdstiden.

Mette Jacobsen er ikke i tvivl: 
Hvis flere dyrkede blot en halv times 
motion dagligt i arbejdstiden, ville 
erhvervslivet også opleve færre sy-
gemeldinger, og medarbejderne ville 
få mere tid til familien, et øget vel-
være og en større energi – til gavn 
og glæde for arbejdsgiverne.

De arbejdsgivere, der måske tøver 
eller ikke føler sig forpligtiget til at 
tænke på medarbejdernes fysiske 
velvære, begår en stor fejltagelse, 
mener Mette Jacobsen.

- Når vi nu ved, at motion har en 
særdeles positiv effekt på stress, 
sygdom og energiniveau, kan ingen 
være i tvivl om, at arbejdsgiverne 
kan opnå en masse fordele ved at 
lægge motion ind i arbejdstiden. 
Mange virksomheder har i dag en 
alkohol- og rygepolitik. Næste 
skridt må være at have en motions-
politik, siger Mette Jacobsen.

En undersøgelse fra Idrættens 
Analyseinstitut om danskernes moti-

onsvaner viser, at omkring halvdelen 
af de medvirkende får tilbudt fysisk 
aktivitet gennem deres arbejdsgiver. 
Alligevel ser Mette Jacobsen plads 
til forbedringer og et potentiale, der 
kunne udnyttes bedre.

- Erhvervslivet har meget stor fokus 
på effektivitet og måske for lidt op-
mærksomhed på de elementer, der 
kan være med til at gøre en forskel. 
Nogle arbejdsgivere ser det måske 
ikke som ”deres” problem, hvorvidt 
medarbejderne er fysisk aktive eller 
ej, men det bliver det hurtigt, når sy-
gemeldingerne kommer ind. Selvføl-
gelig er det den enkeltes eget ansvar, 
men når den enkelte nu ikke altid for-
mår at udnytte mulighederne, hvorfor 
så ikke hjælpe til fra ledelsens side 
med at skabe rammerne. I sidste ende 
får man en gladere medarbejder, der 
holder i flere år, har færre sygedage 
og en større energi i dagligdagen.

Børn og karriere kan 
være en hindring 
Undersøgelsen fra Idrættens Analy-
seinstitut viser, at det står skidt til 
med motionen, når babyer, små 
børn og karrieren begynder at fylde 
i hverdagen. 

Undersøgelsen er baseret på 2.000 
børn og 4.000 voksne, og viser, at 
det går rigtigt godt frem til omkring 
12-års-alderen. Så begynder tallene 
at falde. De unge vælger foreningsli-
vet fra og bruger i stedet tiden på 
venner eller andre fritidsinteresser. 
De dropper dog ikke motionen helt, 

AF JAN B. JENSEN. FOTO: JONAS PRYNER ANDERSEN
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de begynder blot at dyrke den i an-
dre organiserede sammenhænge og 
knap så regelmæssigt.

Der, hvor det ser værst ud, er hos 
de 30-39-årige, for efter 40-års-al-
deren stiger tallene igen, og de æl-
dre holder sig bestemt ikke tilbage, 
når det handler om motion.

Kvinderne forklarer, at det pri-
mært er familielivet, der er årsag 
til, at de ikke dyrker idræt regel-
mæssigt, mens mændene i højere 
grad angiver, at det er arbejdet, 
som tager deres tid. Det er samti-
dig mændene, der står for den mest 
negative udvikling.

Det er her, Mette Jacobsen me-
ner, at en motionspolitik kan gøre 
en forskel. 

- Hvis virksomhederne går foran 
med eksempelvis investeringer i 
motionsrum, er der store gevinster 

at hente. Medarbejderne skal selv-
følgelig også forpligte sig. Det kun-
ne sagtens være en kombination af 
arbejde og fritid ved eksempelvis 
at placere halvdelen af den fysiske 
aktivitet i arbejdstiden og den an-
den halvdel i fritiden. Sker aktivi-
teten samtidig på arbejdspladsen, 
skal medarbejderne ikke bruge 
kostbar tid på at flytte sig efter 
den, og på den måde burde det 
være lettere at passe motionen ind 
i hverdagen, siger Mette Jacobsen.

Trives ikke uden motion
Hun opfordrer virksomhederne til at 
udnytte den fokus, der er på fedme 
og livsstilssygdomme i øjeblikket. 
Det gælder både politisk, men også 
i medierne, hvor kampen mod over-
vægt og fedmeoperationer indgår 
som en del af tv-sendefladen.

Ofte er det ganske få vaner, der 
skal ændres for at komme i gang. 
Det kan være banale ting som at 
tage trappen i stedet for elevatoren 
og cykle i stedet for at tage bilen, 
når det kan lade sig gøre.

Det gør Mette Jacobsen selv og 
bruger så vidt muligt naturen som 
kulissen til at motionere.

- Jeg elsker at være ude i natu-
ren, og det er en god måde at kom-
binere den fysiske aktivitet på. At 
løbe en tur er noget af det letteste, 
det er jo bare at snøre skoene og 
komme af sted. Jeg oplever hurtigt 
en negativ reaktion, hvis jeg i en 
ferie eller efter nogle travle dage 
har forsømt at motionere. Mit ener-
giniveau falder drastisk, og det er 
ikke en måde, jeg trives på. Jeg 
tvivler på, at jeg er unik på det 
område.
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Egentlig ville Bilka Racing ikke stille 
op til DM i gokart i år på grund af 
afbud fra en af de faste kørere. Først 
efter pres fra arrangørerne fra Aal-
borg Firma Sport, som frygtede ikke 
at kunne mønstre de krævede 16 til-
meldte hold for at DM-stævnet kun-
ne gennemføres, fandt holdet en af-
løser i Brian Søgaard Jespersen fra 
Århus. Til sin egen store forbløffelse 
kunne Brian netop presse sin go-
karts 6,5 hestekræfter tre tiendedele 

TEKST & FOTO MICHAEL BO RASMUSSEN / BAGHUSET

Danmarksmester på afbud
Vinderholdet ved DM-stævnet i gokart skulle overtales til at stille op

af et sekund foran SAS Dreamteams 
ført af Torben Laugesen. Bilka Ra-
cing vandt med tiden 2:00:11.140 
timer for de 187 omgange. SAS 
Dreamteam var blot 0,362 sekund 
efter og på tredjepladsen kom Nokia 
ind 36,713 sekunder efter.

105 kg gennem svingene
- Det var helt fantastisk! Jeg er 
ikke så vant til at køre udendørs, 
og gokartbanen i Mou er meget ud-

fordrende og der skal presses på 
hele tiden, sagde en glad Brian ef-
ter løbet, da holdkammeraterne 
havde ønsket ham tillykke.

- Med mine 105 kg skal jeg passe 
på ikke at komme for langt ned i 
fart i svingene, for hvis slyngkob-
lingen kobler ud, taber jeg alt for 
meget tid.

Hvor Brian ikke ved hvornår han 
får lejlighed til at køre gokart igen, 
er hans modstandere fra SAS 

Tæt trafik i finaleheatet ved DM-stævnet i gokart. Forrest Nokia (11), Bilka Racing (8), SAS Dreamteam (14) og IBM 1 (3).
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Danmarksmester på afbud
Dreamteam de rene globetrottere. 
Holdet kører ofte imod andre flysel-
skaber, så allerede den 20. septem-
ber kan Torben Laugesen og resten 
af holdet se frem til at køre imod 
Finnair og i november venter en 
turnering i Dubai. Tidligere har hol-
det kørt i Riga, Helsinki, Stockholm 
og Oslo.

Hurtige omgangstider
DM-stævnet i gokart blev afviklet 

på gokart banen i Mou, og samlede 
16 hold fra Sjælland, Fyn og Jyl-
land. København var flot repræsen-
teret af hele 11 hold. DM-stævnet 
blev kørt over to indledende kvali-
fikationsheat, hvor de fire bedste 
gik videre til et finaleheat. Her blev 
der virkelig gået til stålet, og pub-
likum blev vidne til et fantastisk 
tæt race, med omgangstider på ca. 
38 sekunder for den 600 meter lan-
ge bane. Der blev virkelig blev kørt 

til grænserne, og hurtigste tid i fi-
nalen – og under hele stævnet – 
blev sat af Ostebuen Racing med 
tiden 37,511 sek.

- Holdene var fantastisk jævnbyr-
dige på et meget højt niveau, ud-
taler DFIF’s stævneleder Preben L. 
Christensen, der til daglig er for-
mand i Lyngby-Taarbæk Firmaidræts 
Union, og som var repræsenteret 
med ikke færre end fire hold ved 
DM-stævnet i det nordjyske.

Ostebuen Racing skifter kører i pitten. 

Brian Søgaard Jespersen ønskes tillykke med sejren af holdkammeraterne fra Bilka Racing.

Bilka Racing (8) i tæt kamp med Nokia (11).
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- Børn og ægteskab må vente. Vi 
har ikke tid lige nu, lyder det sam-
stemmende fra Randy Mortensen og 
Martin Gudmandsen efterfulgt af et 
indbyrdes kærligt blik i den skarpe 
sol over Ryparken i det nordlige 
København.

Randy og Martin står med træer-
ne i sandet DM-stævnet i beachvol-
ley, der bliver arrangeret af KFIU’s 
(Københavns Firma Idræts Union) 
beachvolley-udvalg. Mesterskabet 
skal afgøres mellem fire dame-hold, 
otte herre-hold og 12 mix-hold.

Sammen udgør Randy og Martin 
holdet ”Hr. og fru boldøje”, selv 
om de ikke er gift. Derimod er de 
danske mix-mestre i beachvolley 
for tredje år i træk – og det er der 
en god grund til. For Frederikssund-
parret handler fritiden om volley-
ball – i sommermånederne i sand 
og sol på de kunstigt anlagte 
strande uden skyggen af vand. Om 
vinteren rykker parret inden døre 
for at dyrke den traditionelle udga-
ve af spillet.

Undskyld, skat
På banen handler det om at vinde, 
og det gør parret ofte, men udenfor 
er det i højere grad det sociale sam-
vær med kolleger og volley-venner, 
der trækker parret til firmaidrættens 
aktiviteter og mesterskaber.

- De fleste par kender efterhånden 
hinanden. Nogle møder vi hver uge, 
og andre denne ene gang om året til 
DM-stævnet, siger Martin, der til 
daglig arbejder på Novo Nordisk.

AF JAN B. JENSEN, JOURNALIST. FOTO: JJ KOMMUNIKATION

Børn og ægteskab 
må vente
Masser af sol og sand, men ikke skyggen 
af vand til årets DM-stævne i beachvolley

Vinderne af mix-rækken, Randy 
Mortensen og Martin Gudmandsen, 
danner par både på og uden for 
banen.

Randy og Martin har spillet sam-
men i fire år og forsøger at skille 
samliv og sport på banen.

- Vi er blevet bedre til det, men 
selvfølgelig kan det ske, at vi får 
sagt tingene på en hård måde, si-
ger Randy, der i de afsluttende DM-
kampe flere gange må lægge øre til 
både højlydte og lavmælte frustra-
tioner fra makkeren efterfulgt af et 
”undskyld, skat”.

- Udgangspunktet er, at det skal 
være sjovt, men det kan godt være 
svært, når man bliver irriteret over 
en bold, man gerne ville have vun-
det, siger Martin.

Han er taktikeren, der er god til 
at bevare overblikket og finde ”hul-
lerne”, mens Randy er den hurtige 
”støvsuger”.

Alle kan være med
Novo Nordisk var godt repræsente-
ret ved DM-stævnet, og spillerne 
hentede også alle tre titler med 
hjem til pokalhylden, med sejr i 
herre-rækken, dame-rækken og 
sluttelig også i mix-rækken.

For Angela van Hofwegen fra 
Novo Nordisk er det fint at vinde, 
men for hende er det sociale islæt 
det væsentligste.

- Vi har det sjovt sammen. Der er 
plads til at grine, at få en smøg og 
en kold øl, siger Angela van 
Hofwegen.

Hun har valgt firmaidrætten, for-
di det er på et niveau, hvor ”alle 
kan være med” – uden at det træk-
ker for store veksler på familielivet.
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TEKST & FOTO. JOHN THRANE, REDAKTØR, DFIF.

Nerverne spillede med
Hårfin afgørelse i semifinalen i B-rækken 
ved DM-stævnet i billard i Odense

Tommy Larsen fra Fredericia spillede sin chance 
men tabte med to point i omkampen i semifinalen.

Ét enkelt stød og sølle tre cm. Så lidt 
afgjorde semifinalen i B-rækken mel-
lem Tommy Larsen fra Fredericia Fag- 
og Firmaidrætsforbund og lokalfavo-
ritten Per Andersen fra FKS Odense 
ved DM-stævnet i billard i Odense.

Forud havde tilskuerne været vid-
ner til en kamp på højt niveau, hvor 
de to billardspillere havde fundet 
storspillet frem. I B-rækken spilles til 
distancen 300 point, og efter 10 ind-
gange var stillingen 222-208 i Per 
Andersens favør, men så begyndte 
nervøsiteten at indfinde sig hos beg-
ge spillere. Op til de 300 point var 
Per Andersen hele tiden i front, men 
måtte bruge ni indgange førend han 

Per Andersen levede op til favoritværdigheden og hentede DM-titlen i B-rækken hjem til FKS 
Odense, men først efter en nervepirrende omkamp i semifinalen.

fik lukket. Presset var nu maksimalt 
på Tommy Larsen, der manglede 16 
point, men han holdt hovedet koldt 
og fik udlignet til 300-300.

Stævneleder Arne Eilsø fra FKS 
Odense måtte tilkaldes, og der blev 
dekreteret omkamp til en tredjedel 
af distancen, 100 point.

Begge spillere var nu tydeligt 
mærket af nerver, og Per Andersen 
lagde ud med at misse sin udlægs-
ball. Efter seks indgange var stillin-
gen 60-50 i Tommy Larsens favør, 
og ved stillingen 84-54 var der ikke 
mange, der ville sætte deres penge 
på en finaleplads til Per Andersen. 
Med ryggen mod muren fandt Per 

koncentrationen og roen, og på to 
indgange fik han udlignet og scoret 
de 100 point. Dermed var Tommy 
igen under pres for at udligne på sin 
sidste indgang, men denne gang 
missede han det sidste stød, så fina-
lepladsen gik til Per Andersen med 
en slutstilling på 100-98.

- Det var en tæt kamp, og der var 
lidt nerver på til sidst. Per er rutineret, 
og du får ikke ret meget at arbejde 
med, når du spiller mod ham, sagde en 
ærgerlig Tommy Larsen efter kampen.

I finalen stod Per Andersen over for 
Jan Andreasen fra Helsingør Firma 
Idræt, og her trak den lokale favorit 
det længste strå og hentede en velfor-
tjent DM-titel hjem til FKS Odense.

DM-stævnet var godt besøgt med 
126 billardspillere, der skulle igen-
nem knap 200 kampe for at finde 
vinderne, men stævneleder Arne 
Eilsø var ikke helt tilfreds med antal-
let af afbud.

- Vi har fået 12 afbud, og det er 
langt over normalen. Heldigvis havde 
jeg fire reserver, men efter program-
met gik i trykken, har jeg måtte lave 
16 ændringer. Det er ikke tilfredsstil-
lende, siger Arne Eilsø.
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Bluserne blev trukket op til under 
armhulerne, tæpperne blev bredt 
ud mellem banerne og lørdagsfe-
sten kunne hviles ud i græsset mel-
lem de to håndboldbaner.

Sensommersolen fik hurtigt dug-
gen til at fordufte fra banerne ved 
DM-stævnet i håndbold i Nyborg – 
på græs. Så de fodrappe, der havde 
fundet knopskoene frem fra sidste 
år, havde store fordele.

Gert Andresen fra Danfoss-holdet 

TEKST & FOTO JOHNNY WICHMANN, FOTOJOURNALIST

Sommerhåndbold på græs
Syv oldgirlshold, tre oldboyshold, ét herrehold og ét mix-hold 
hyggede sig i sensommersolen til DM-stævnet i udehåndbold

havde også knopper under sine sko, 
så han stod fast i forsvaret og fan-
gede en Lindab-modstander i et 
fodfinteforsøg, da han i en tackling 
dramatisk endte med sin tommeltot 
i modstanderens gab. 

Det dybe sår med tandbakterier 
og græs klistret ind i harpiks fik 
flere bekymrede kvinder – dog in-
gen fra sygeplejeholdet fra Odense 
Universitets Hospital, der tydelig-
vis holdt fri og til daglig nok ser 

værre skader – til at sværme om 
Gert, og nurse hans ilde tilredte 
finger.

Mænd har dog en høj smertetær-
skel, så Gert beholdt harpiks på 
den skadede hånd. Han spillede vi-
dere resten af dagen og vandt DM i 
Oldboys rækken i en håndboldtur-
nering, der fortsat lever, selvom 
den efterhånden er så lille, at alle 
deltagerne er på fornavn med hin-
anden.

Håndbold på græs - de fodrappe med knopskoene havde fordelen inden solen havde brændt duggen væk.

Gert fik repareret sin ilde 
tilredte finger, og spillede 
videre resten af søndagen.
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Rutinerede vindere 
på hjemmebane
Nyborg Firma Sport All Stars tog titlen 
og scorede max point i oldboys-rækken
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Rutinerede vindere 
på hjemmebane

Johnny Andersen havde 
sammen med holdkam-
meraterne fra Nyborg 
Firma Sport All Stars en 
travl weekend ved DM-
stævnet i fodbold og 
håndbold – både som 
aktive på banen og som 
hjælpere ved aftenfesten.

Til daglig pacer han spinnere i firmaidræt-
ten i Nyborg. Lørdag nat servicerede han – 
i sin egenskab af bestyrelsesmedlem i Ny-
borg Firma Sport (NFS) – de 400 festdelta-
gere.

For 31 år – og måske også kilo siden – 
vandt han nok en større titel. Med Odense 
Boldklub blev Johnny Andersen i 1977 rig-
tig dansk mester i fodbold.

Søndag eftermiddag tog Johnny Andersen 
på den bageste hjemmebane i Nyborg 
Idrætspark sammen med Nyborg Firma 
Sport All Stars titlen som firmamester i 
5-mandsturneringen for oldboys over 32 år.

Holdet havde dristet sig til at melde sig til 
i 32+ turneringen, selvom gennemsnitsalde-
ren burde tillade deltagelse i veteranrækken 
for 45+. Men én spiller på holdet havde knap 
nok lært at gå, dengang Johnny var en af 
landets farligste angribere. Derfor deltog hol-
det i rækken med væsentlig yngre modstan-
dere, men All Stars vandt helt klart på et bed-
re overblik og ro.

Travl weekend for All Stars
Holdet vandt med max point. 18 point for 
de seks kampe og med en målscore på 28-
10. Flere på All Stars holdet er bestyrelses-
medlemmer i NFS, og dermed aktive i ar-
rangementet i løbet af weekenden, så det 
blev sent, inden de kunne tørne ind. Først 
skulle de nemlig have de sidste festdelta-
gere sendt i soveposerne.

Deltagerne ved DM-stævnet i Nyborg var 
heldige med vejret, men idrætsansvarlig for 
fodbold, Svend Aage Bødker, og mange af 
deltagerne, ærgrede sig dog over den lange 
kø i cafeteriet, og de manglende telte og 
handlefaciliteter i nærheden af banerne på 
Nyborg Idrætspark.

- Hvis man havde været lidt vakse, havde 
man sat et telt op i nærheden af banerne. 
De er gået glip af mange penge på den her 
måde, mente Svend Aage Bødker.

Heldigvis kunne han sammen med de øv-
rige 500 håndbold- og fodboldspillere glæ-
de sig over det gode vejr i Nyborg.
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Aalborg Skydebaners klubhus i 
skovbrynet på Voerbjergvej kan 
godt forveksles med et lille forsam-
lingshus. Udenfor i solen sidder en 
lille gruppe skytter og hyggesnak-
ker mens de får sig en smøg. Inde i 
huset er der godt fyldt op i cafete-
riaet med folk, som sludrer, spiser 
pølser og drikker kaffe eller får sig 
en øl. Det er kun den lejlighedsvise 
plaffen fra de tilstødende skydeba-
ner som afslører, at her afholdes 

TEKST & FOTO: MICHAEL BO RASMUSSEN / BAGHUSET

Familietur til firmaskydning
46 riffelskytter og 28 pistolskytter til 
DM-stævnet i pistol- og riffelskydning i Aalborg

DM-stævne i 25 m pistolskydning 
og 50 m riffelskydning.

I cafeteriaet fylder de 13 skyt-
ter fra Herning Firma Idræt godt 
op. Formand for riffelafdelingen i 
Herning, Bent Kiilerich, deltager 
selv både i pistol- og riffelskyd-
ning.

- Når vi nu er af sted, kan man 
jo lige så godt få skudt noget, si-
ger Bent, der kunne krone dagens 
indsats på skydebanen med en før-

steplads i klasse SC med 132 
point.

Datteren med til skydning
Inger Jespersen fra Fredericia skyder 
også både med pistol og riffel i dag.

- Jeg har faktisk ikke rørt en pi-
stol i 10 år, men skyder i dag i en 
god sags tjeneste. Der manglede 
nemlig to skytter for at Fredericia 
Garnisons Idræts Forening kunne 
stille et hold til holdkonkurrencen, 

Familiehygge i cafeteriaet imellem 
skydningerne. Fv Bo Knudsen, 
Inger Jespersen, deres datter 
Sara samt Ingers søster Dorte.
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fortæller Inger, der stiller op i pi-
stolskydning sammen med sin kære-
ste Bo Knudsen, som heller ikke 
skyder pistol normalt. I riffelskyd-
ning stillede Inger stillede op i klas-
se SA, og her tog hun førstepladsen 
med 142 point. Med sig til Aalborg 
havde Inger og Bo også deres syv-
årige datter Sara, der skyder med 
riffel som resten af familien, dog 
lige med lidt hjælp fra sin far. Sara 
skød 122 point i børneklasse C.

Sara på syv år får lidt 
hjælp af sin far når hun 
skyder med riffel.

Herning Firma Idræt var godt repræsenteret 
ved DM-stævnet i pistol- og riffelskydning. 
Her trykker Jacob Jessen på aftrækkeren. 
Jacob scorede 359 point og en førsteplads 
i pistol klasse 2B.

Kraftig tilbagegang
Stævnet er desværre præget af en 
del afbud fra tilmeldte skytter. 
Stævneleder Bent Jacobsen oplyser, 
at der stiller 46 riffelskytter og 28 
pistolskytter op.

- Vi burde være dobbelt så mange 
skytte, men det er højst sandsyn-
ligt fordi stævnet bliver afviklet 
her i Nordjylland, at så få melder 
sig til, siger Bent, der har været 
formand for Aalborg Firmasports 

skydeafdeling i 11 år. Bent har de 
seneste år mærket en kraftig tilba-
gegang i medlemstallet.

- For 10 år siden var vi 140 skytter 
i Aalborg Firmasport, men i dag er 
der kun 20 tilbage. Vi har for få 
skydninger til at holde folk til ilden.

Det synes nu ikke at påvirke Sara, 
Inger, Bo, Bent eller nogen af de an-
dre skytter ved DM-stævnet, som ufor-
trødent skyder videre for at få afgjort, 
hvem der skyder bedst i sin klasse.

Jacob J. Jessen får hjælp 
af Bent Kiilerich med en 
pistol der volder problemer.
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Gensyn med Tage
Mangeårig idrætsleder fik flot comeback 
til DM-stævnet i petanque

Det er et let spil. Det tager kun ti minutter 
at lære. I hvert fald hvis du spørger Tage 
Brostrøm, som er med ved DM-stævnet i 
petanque i Kolding.

- Alle kan være med. Når du har lært lidt 
om kasteteknikken, så er du i gang. Hjem-
me i Slagelse kommer der nogle på 88 år og 
spiller petanque, fortæller Tage, der selv er 
74 år.

Tre gange om ugen er Tage som instruk-
tør ude og træne. Han er leder af petanque 
aktiviteterne i Slagelse Firma Sport. Før i 
tiden havde han og hustruen Lissi altid pe-
tanquekuglerne med på ferierne til Italien, 
Mallorca og Østrig.

- Vi var af sted et par gange om året, og 
vi fandt altid en lund eller en strand, hvor 
der var nogle at spille med, fortæller Tage.

De sidste fem år er det ikke blevet til så 
meget med at komme ud og spille. Faktisk 
er det første gang i fem år, at Tage er med 
til et DM-stævne. Lissi blev invalid efter en 
hjerneblødning for fem år siden, og det har 
sidenhen krævet al hans tid. Nu bliver han 
aflastet, fordi hun har fået en plejehjems-
plads.

- Da hun spillede, vandt vi DM-stævnet 
inden for firmaidrætten tre gange, fortæller 
Tage.

Mange af deltagerne i Kolding kender og 
hilser på Tage, der har været leder i fir-
maidrætten gennem 35 år. De kommer og 
spørger til ham og hans kone.

Tages nye doublemakker ved DM-stævnet 
i Kolding hedder Ruth Holm, og hun spillet 
petanque i syv år. Hun startede da hun gik 
hjem fra arbejdsmarkedet. Sammen har de 
fået gang i spillet efter to nederlag og én 
vundet kamp. Faktisk lykkedes det dem at 
vinde de sidste tre runder, så de fik sig ar-
bejdet op på en 13. plads blandt de 87 par 
i klassementet.
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Tage Brostrøm (tv) fik comeback ved DM-stævnet 
i petanque i Kolding.

Schweizisk stigesystem
Første runde: Alle spiller samtidig. Modstanderen findes efter lodtrækning.

Anden runde: Der trækkes lod: Vinder møder vinder – taber møder taber.
Tredje runde: Vinderne af to kampe spiller mod hinanden – vindere af en 

kamp – og endelig tabere af to kampe mod hinanden.

Ifølge Palle Stenhøj Jørgensen, idrætsansvarlig for petanque, er det gode 
ved at spille schweizisk stigesystem at:
-   man finder den korrekte vinder. Den rigtige mester er den, der vinder 

hver gang
-  hver enkelt spiller placeres på sit rigtige niveau
-  man spiller for sin egen placering
-  alle spiller lige mange kampe og lige længe

Tage stillede op i double sammen med Ruth Holm 
fra Slagelse Firma Sport og hentede en 13. plads 
med hjem til Slagelse.

Ny turneringsform
Dansk Firmaidrætsforbund valgte i 
år at DM-stævnet som forsøg skulle 
afvikles efter det schweiziske sti-
gesytem i stedet for det traditionel-
le A-B-C cup system. Arrangørerne 
af DM-stævnet i petanque, Kolding 
Firma Sport, overtog værtskabet 
med kort varsel, da Middelfart valgte 
at melde fra som arrangør. H.C. Jør-
gensen, formand for Kolding Firma 
Idræt, er meget spændt på reaktio-
nen på det nye turneringssystem.
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- Det er en spændende oplevelse, 
og det er forhåbentlig den eneste 
måde, vi kommer til at se, hvordan 
et fængsel ser ud indefra!

Fodboldspillerne fra Nissens Kø-
lerfabrik i Horsens er netop blevet 
lukket ud af det nye topsikrede 
Statsfængslet Østjylland efter en 
firmafodboldkamp, hvor modstan-
derholdet var indsatte.

- Det er første sæson, vi prøver 
at spille mod de indsatte, og det 
har været en sjov og spændende 
oplevelse. Du holder nok lidt lavere 
profil, end du normalt gør til firma-
fodbold. Du ved jo ikke helt, hvad 
det er for en fyr, du står over for, 
blot, at han sidder inde for en al-
vorlig forbrydelse, siger holdleder 
Niels Hald, der ser frem til flere 
fodboldkampe inden for murene.

Sikkerhedstjek af 
alle spillere
Holdet med indsatte i Statsfæng-
slet Østjylland spiller med i Hor-
sens Firma Idræts (HFI) 7-mands 
fodboldturnering i forårs- og efter-
årssæsonen. De har spillet i alt 12 
kampe hjemme på fodboldbanen, 
der ligger centralt i det store fæng-
selskompleks. Holdet har klaret sig 
godt. Kun to kampe er tabte og to 
er endt uafgjort. Resten er vundet, 
og på den sidste spilledag, den 10. 
september, fik holdet overrakt en 
pokal for en flot 2. plads i firmatur-
neringen i HFI.

- Det har været meget positivt 
at have holdet med i turneringen, 
og der har overhovedet ikke været 

AF JOHN THRANE, REDAKTØR, DFIF. FOTO JOHNNY WICHMANN

Firmafodbold inden 
for murene
I Statsfængslet Østjylland er der ingen 
problemer med at stille hold – spillerne står 
i kø for at være med

nogen problemer, siger formanden 
for fodboldudvalget i HFI, Lene 
Astrup.

Af gode grunde spiller holdet al-
tid på hjemmebane, og spillere fra 
udeholdene skal på forhånd afleve-
re personnumre og sikkerhedstjek-
kes, førend de bliver lukket ind bag 
murene.

- Vi spurgte alle holdene i både 
5-mands og 7-mands turneringen, 
om de ville spille mod et hold be-
stående af indsatte. 95 % af holde-

Jubel på holdet med indsatte. Abbas udlig-
ner til 1-1, der også er stillingen ved pausen.

Pause. Holdleder og træner Lars Simonsen 
(stående tv) coacher sit hold på dansk, 
engelsk og tysk.

- Kampen blev spillet i en 
fordragelige tone, siger 
dommer Jørgen Nordbak
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ne sagde ja, og vi håber på, at vi 
kan have dem med igen næste år.

Konflikter lagt på hylden
Deltagelsen i HFI’s fodboldturne-
ring er kommet i stand ved et initi-
ativ fra fængselsfunktionær Lars Si-
monsen, der også er fritidsinstruk-
tør i Statsfængslet Østjylland.

- De indsatte ser frem til fod-
boldkampene, og fodbolden er helt 
sikkert en af ugens højdepunkter. 
Det er de slemme drenge med læn-

Statsfængslet Østjylland
Statsfængslet Østjylland lidt uden 
for Horsens er indviet i oktober 
2006, og har erstattet det gamle 
Horsens Statsfængsel fra 1853. 
Statsfængslet er et af de mest 
flugtsikre fængsler i Nordeuropa 
med plads til knap 230 indsatte, 
der bor i fem forskellige afdelinger. 
De fire af afdelingerne er ens med 
plads til 48 indsatte i hver, herun-
der 24 arrestpladser. Den sidste af-
deling har pladser til indsatte, som 
er isolerede samt de såkaldte stærkt 
styrende indsatte (rockere).

Statsfængslet er, hvad angår sik-
kerhed og indretning, helt i top. 
Der anvendes fingeraftryk-læsere i 
stedet for nøgler, ligesom fængslet 
er omkranset af både en høj ring-
mur samt to hegn. Alle udendørs-
arealer er videoovervågede, og der 
er sat bevægelsessensorer og infra-
røde kameraer op overalt på fæng-
slets område.

gere domme, vi har her, men når vi 
spiller fodboldkamp, så spiller vi 
altså bold sammen. Så er konflik-
terne lagt på hylden for en tid, si-
ger Lars Simonsen, der også er hol-
dets træner.

Spillerne kommer fra fællesskabs-
afdelingen, der omfatter to afdeling-
er med hver 48 indsatte.

- Spillerne står i kø for at være 
med, og der er ikke problemer med 
at stille hold. Det giver også en 
god disciplin på banen. De ved, at 
hvis de laver ballade eller træder 
udenfor, så kommer de ikke med på 
holdet næste gang.

Lars Simonsen håber at stille med 
to hold i fodboldturneringen næste 
år, og han har planer om, at starte 
beachvolley og badminton op for de 
indsatte i samarbejde med HFI.

- Vi har en idrætshal, vi kan bru-
ge alle ugens dage. Idræt og moti-
on giver et godt afbræk i hverda-
gen. De kommer af med nogle af 
aggressionerne, og idrætten er med 
til at motivere de indsatte til andre 
aktiviteter.

Abbas blev dagens helt
Fodbolddommer Jørgen Nordbak 
har 41 år på bagen som dommer, 
og det var første gang, han var på 
besøg indenfor murene i det nye 
statsfængsel.

- Jeg synes, kampen gik stille og 
roligt. Begge hold spillede meget 
fair, og der var en god tone mellem 
spillerne, siger Jørgen Nordbak, der 
gerne fløjter en kamp i statsfæng-
slet igen.

Fire i kassen. Abbas, der stammer fra Sier-
ra Leone, viste sig som en målfarlig herre 
og scorede alle fire mål for statsfængslet.

Kampen blev vundet af hjemme-
holdet, der ellers fik en skidt start 
og kom bagud 0-1 efter at have 
brændt et utal af chancer. Stillin-
gen ved halvleg var 1-1, men med 
tre scoringer i starten af 2. halvleg, 
kunne de indsatte køre en 4-1 sejr 
hjem. Dagens helt blev Abbas, der 
scorede alle fire mål for de indsat-
te.
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AF ERLING JENSEN, BLÆSBJERGHUS

DM i halvmaraton for jernbanefolk
Danske Jernbaners Fritidsforbund afviklede DM i 
halvmaraton som en del af FAXE KONDI LØBET i Odense

Oskar Eliasen, en sej gut på 74 år, der stadig 
løber maraton. Foto Erling Jensen.

- Det har været en rigtig god ople-
velse at afvikle det danske jernba-
nemesterskab i halvmaraton som en 
del af FAXE KONDI LØBET i Odense, 
lyder det fra løbsarrangør Carl Erik 
Hunnerup, der er formand for Jern-
banens Atletik & Motion (JAM).

- Tidligere år har vi selv arrange-
ret mesterskabet, men det giver 
ikke samme oplevelse at deltage i 
et mesterskab, hvor der kun delta-
ger 20-25 deltagere på halvmara-
ton. Det bliver let lidt ensomt, da 
der kan være langt mellem delta-
gerne. Så er det en betydelig bedre 
oplevelse at deltage i et større ar-
rangement, og vi er da også ind-
stillet på at fortsætte samarbejdet, 
siger Carl Erik Hunnerup, efter et 

Jernbanefolkene var meget tilfredse med, at jernbanemesterskaberne blev afviklet i Odense i 
forbindelse med FAXE KONDI LØBET. Søren E. Knudsen (th) deltog i klassen 45+ og løb de godt 
21 km i tiden 1:52.53 time. Det rakte til en 6. plads ved mesterskabet. Foto Erling Jensen.

vellykket jernbanemesterskab, der 
blev afsluttet i lokoførernes lokaler 
i Odense Banegårdscenter med 
præmieoverrækkelser og socialt 
samvær.

Deltagerne i mesterskabet var 
nemme at få øje på, idet der på 
alle jernbanefolkenes startnumre 
var placeret farvede striber på skrå. 
Herved var der mulighed for at 
heppe på kollegerne. Ved selve me-
sterskabet deltog 20 løbere, og 
samtidig deltog der 25 løbere, 
voksne og børn, på motionsruterne 
10 km og 5 km for de voksne, og 5 
km og 2 km for børn. JAM var suve-
rænt den største klub, der var re-
præsenteret, men der var også del-
tagelse fra Hovedstadens Jernbane-

idræt og JIF Århus med hhv. fem 
og seks løbere.

Ældste deltager fra JAM var 
74-årige Oskar Eliasen, som man 
roligt kan sige hører til de seje. 
Oskar deltog kun på 10 km i Oden-
se, da han en uge senere skulle 
deltage i et maratonløb i Flens-
borg. Oskar gennemførte de 10 km 
i tiden 58.35 min, og blev nr. 2 i 
sin aldersgruppe, kun 10 sekunder 
efter vinderen. Oskar Eliasen be-
gyndte at løbe som 40-årig, og si-
den hen har Oskar gennemført 83 
maratonløb og to 100 km løb, hvor 
han som 58-årig gennemførte i den 
imponerende tid 9 timer og 33 mi-
nutter. Oskar har ingen planer om 
at holde med at løbe, for han nyder 
kammeratskabet i JAM og ser frem 
til nye løb og stævner mange år 
endnu.



23Firmaidræt nr. 8   •   2008

- Min kone synes, at jeg bruger al 
min fritid med Jernbanens Atletik 
& Motion (JAM), men det er jo 
sjovt at få tingene til at fungere i 
foreningen, og så er jeg glad for at 
kunne hjælpe andre med trænings-
programmer. Det glæder mig, når 
der nås resultater.

Man mærker med det samme, at 
63-årige Carl Erik Hunnerup er en 
mand med engagement og energi. 
Carl Erik bruger gerne al sin fritid 
på JAM, og han har været formand, 
siden foreningen blev dannet i 
1990. Foreningen brød ud af Jern-
banens Atletik Club, der var blevet 
lidt for selskabelig efter Carl Erik’s 
og nogle kollegers smag.

- Vi dannede Atletikklubben DSB, 
der i 1997 ændrede navn til Jern-
banens Atletik & Motion. I begyn-
delsen var vi syv løbere i klubben, 
men efterhånden har det udviklet 

Løbende formand 
og ildsjæl 
Engagement. Foreningen Jernbanens 
Atletik & Motion er blevet et livsværk 
for den løbende formand

En skade har for en tid holdt Carl Erik Hunnerup 
væk fra skovstierne i Nordsjælland. Nu er 

løbeskoene fundet frem igen, og den løbende 
formand med seks 100 km løb bag sig er i 

gang med genoptræningen. 
Foto Lars Møller, sportsagency.dk

sig, så vi i dag også har en lang 
række andre aktiviteter på pro-
grammet. Vi er nu omkring 100 
medlemmer, heraf flere familier, så 
både voksne og børn er medlemmer 
af foreningen. Når vi er til stævner, 
er det hyggeligt at både unge og 
ældre kan hygge sig sammen, siger 
Carl Erik.

Det er billigt at være medlem af 
JAM. Kontingentet er kun 75 kroner 
om året.

- Foreningen er jo ikke nogen 
spareforening, så der er ingen 
grund til at sætte kontingentet i 
vejret. Medlemmerne betaler selv 
for deres deltagelse i de enkelte 
løb, og foreningen betaler for hold-
deltagelsen.

Aktiv leder og idrætsmand
Carl Erik er ikke blot en aktiv leder, 
men han er også en aktiv idræts-

mand. En skade betyder dog, at lø-
beskoene for en tid har samlet støv 
på hylden, men så har racercyklen 
og mountainbiken måtte holde for.

- Det er jo slet ikke til at undvæ-
re træningen, siger Carl Erik, der 
har ca. 20 maratonløb og seks 100 
km løb bag sig.

- Min skade skyldes overbelast-
ning. Jeg håber, jeg snart kan kom-
me i gang igen, for løbeturene er jo 
blevet en væsentlig del af mit liv. 
Alderen kan jeg jo ikke løbe fra, så 
det kræver langsom og tålmodig 
genoptræning, siger Carl Erik, der 
gerne øser af sine erfaringer og gi-
ver gode råd til klubkammeraterne.

- Gennem årene har jeg lavet 
træningsprogrammer til en del lø-
bere. Vejen til de gode tider er det 
rigtige mix mellem kilometer i be-
nene og intensitet i træningen, 
forklarer den løbende formand.

Danske Jernbaners Fritidsforbund
Danske Jernbaners Fritidsforbund (DJF) er organiseret under DFIF og tæller ca. 3.000 medlemmer i 70 foreninger. DJF 
organiserer DM i jernbaneidræt i en lang række idrætsgrene, bl.a. bowling, badminton, billard, skydning, skak o.m.m. 
Alle ansatte ved DSB, Banedanmark, Railion, Atkins og Carillion Rail Denmark samt deres ægtefælle, samlever og 
børn kan deltage i DJF’s aktiviteter, det være sig idræt eller anden kulturel virksomhed, og der er også mulighed for 
at deltage i internationale stævner på nordisk og europæisk plan. Se mere om DJF’s aktiviteter på www.d-j-f.dk 

Jernbanens Atletik & Motion
Jernbanens Atletik & Motion blev stiftet i 1990 og er en landsdækkende klub under DJF. Den største aktivitet er 
løb, men foreningen har også en lang række andre aktiviteter på programmet, bl.a. badminton, bordtennis, cyk-
ling, triatlon, orienteringsløb, fodbold m.m. Medlemsbladet ”Nyt fra Jernbanens Atletik & Motion” udkommer fire 
til fem gange årligt med masser af info om foreningens aktiviteter. Yderligere info: Formand Carl Erik Hunnerup på 
mail cefh@stofanet.dk
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Bowling    
Åbent Bymesterskab 3-5/10-08 Kolding KFS’ kontor 7553 3322  kfs@koldingfirmasport.dk
Åbent Bymesterskab 26/10-08 Sønderborg Sven Christensen 2042 5793 5/10-08 svchr@mail.dk
Vælt en and 9/11-08 Svendborg SFS’ kontor 6222 5809 20/10-08 svendborg@firmasport.dk
Bowlingstævne 22-23/11-08 Aabenraa Rasmus Jørgensen 7462 9927 8/11-08 rasdrejer@webspeed.dk

        
indefodBold       
Futsal på stor bane 23/11-08 Fredericia Ib Østergaard 4019 5876  jirdata@post5.tele.dk

Kegler       
Keglestævne 18-19/10-08 Kolding KFS’ kontor 7553 3322  kfs@koldingfirmasport.dk
Keglestævne 25-26/10-08 Haderslev Ib Christiansen 30117901 11/10-08 ibchristiansen@webspeed.dk 
Keglestævne 2/11-08 Middelfart Børge Nielsen 6441 3213  konge8@hotmail.com
Keglestævne 8-9/11-08 Sønderborg Ingerlise Dahl 7445 8707 25/10-08 ingerlise.dahl@gmail.com
Keglestævne  29-30/11-08 Tønder  Ninna Christensen  7372 3090  ingen frist  ninnac@webspeed.dk

MotionsløB, gang, cyKelløB M.M.      
Slivsøvandring 4/10-08 Haderslev Helge Tobiasen 7454 3085  www.fodslawhaderslev.dk
Fynboernes Oktoberv. 4-5/10-08 Fynboerne Carl E. Henriksen 6614 7923  emil-pia@galnet.dk
Kartoffelmarch 5/10-08 Landstryger. Hanne Moesgaard 7522 0612  
Dyssemarch 5/10-08 Grenaa Geert Sørensen 8633 4475  j.sorensen@os.dk 
Panterdagen 8/10-08 Svendborg Birthe Bergmann 6321 5131  birthe.bergmann@svendborg.dk
Æblewalk 11/10-08 Ebeltoft Uffe Pedersen 2972 2988  uffe@fodslaw-ebeltoft.dk
Blå Baretters March 12/10-08 Fyn Jørgen E. Larsen 6618 0330  joek@profiber.dk
Fregat March 12/10-08 Ebeltoft Uffe Pedersen 2972 2988  uffe@fodslaw-ebeltoft.dk
Aftenvandr. i Rebild 18/10-08 Aalborg Mie Pedersen 9834 1009  www.fodslaw-aalborg.dk
Teglværksvandring 19/10-08 Sønderborg Ruth Holm 7448 7372  www.fodslawsonderborg.dk
Blå Baretters March 19/10-08 Fredericia Jørgen H. Knudsen 7556 2967  joek@profiber.dk
Rebild March 19/10-08 Aalborg Mie Pedersen 9834 1009  www.fodslaw-aalborg.dk
Moesgaardvandring 26/10-08 Aarhus Anders Jensen 2074 5458  aarhus.fodslaw@tiscali.dk
Dybdal March 1/11-08 Bjerringbro Knud Riisgaard 8668 2147  
Ole Rømer March 2/11-08 Storkbh. Jens A. Pedersen 4362 7128  jens.anders.pedersen@webspeed.dk
Odense Å Vandring 2/11-08 Odense Bodil Rasmussen 6619 0778  bodil@night.dk
Kræftens Bekæmpelse 2/11-08 Als Bjarne Heesch 7445 9374  bjh@danfoss.com
Efterårstur i Ans 2/11-08 Kjellerup Niels P. Nielsen 8662 7588  petoni@madsen.mail.dk
Rungsted Vintervand. 9/11-08 CitytourMo Orm Hansen 4586 4248  
Ejstrupholm 9/11-08 Brande Inger-Marie Nielsen 9715 5861  fodslawbrande@mail.dk
Efterårstur, Hosekræ. 16/11-08 Hosekræm. Ivar Dalsgaard 9713 1288  ivar@dalsgaard.mail.dk

         
sKydning       
Riffel og pistol 1-2/11-08 Sønderborg Kirsten Gaba 2877 0688  kg@zodiac.dk
Riffel og pistol 15-16/11-08 Esbjerg Mikael Toft 4052 8359  e.f.i@esenet.dk
          

idrætsgren dato     KontaKtperson telefonforening sidste tilMeld. e.Mail/HjeMMeside

Få din forenings Åbne stævne eller arrangement med på DFIF’s aktivitetskalender. 
Send en e-mail til Firmaidræts redaktion, mail pia@dfif.dk med oplysninger om tidspunkt, 
sidste frist for tilmelding, arrangerende forening samt tlf. eller e-mail for kontaktperson.

2008Åbne stævner i DFIF 
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I forbindelse med beslutningen om 
at holde idrætsmøde hvert andet år 
– samt et efterfølgende nærmere 
kig på deltagerantallet på de ordi-
nære idrætsmøder – har Idræt & 
Motion sat forskellige initiativer i 
værk, der skal øge indsatsen for 
forbundets 14 DM-idrætsgrene.

Et af initiativerne er, at der i lø-

AF CARSTEN HANSEN, IDRÆTSKONSULENT, DFIF. FOTO JOHNNY WICHMANN

Spark mere liv 
i dm-idrætterne 

DM-idrætterne. Syv regionale idrætsmøder skal 
sætte fokus på idrætsudviklingen i DFIF

Møderækken for 2008 ser således ud:

Dato Tidspunkt Mødested Deadline for tilmelding

22. oktober 18.00 - 21.00 Aalborg 8. oktober

27. oktober 18.00 - 21.00 Ikast 13. oktober

29. oktober 18.00 - 21.00 Århus 15. oktober

4. november 18.00 - 21.00 Fredericia 21. oktober

5. november 18.00 - 21.00 FKS Odense 22. oktober

10. november 18.00 - 21.00 Slagelse 27. oktober

12. november 18.00 - 21.00 KFS København 29. oktober

Syv regionale idrætsmøder skal sparke mere liv i firmaidrættens DM-idrætter. 

bet af oktober og november måned 
skal afholdes syv regionale idræts-
møder rundt omkring i landet med 
henblik på, at komme i dialog med 
langt flere idrætsfolk end vi gør til 
de ordinære idrætsmøder. Idræt & 
Motion ønsker kort fortalt, at få 
flere impulser til udviklingsarbejdet 
med idrætterne, og vi håber, at lo-

kale møder kan bidrage med nye 
idéer og impulser.

Møderne indledes med en fælles-
del, hvor der debatteres overordne-
de principper for vores DM-idrætter, 
efterfølgende vil der blive afholdt 
særskilte møder for den enkelte 
idræt – hvis fremmødet tillader 
dette.

Man kan frit tilmelde sig det 
møde, der passer bedst, og tilmel-
ding skal ske til forbundskontoret 
på tlf. 65 31 65 60. Du kan også 
sende en mail til Nete Lindholm på 
nete@dfif.dk Du skal oplyse dit 
navn, adresse, mødested og dato 
samt din idrætsgren.

Hvis du ønsker yderligere infor-
mation eller har spørgsmål, ringer 
du blot til forbundskontoret og be-
der om at tale med Idræts- & Moti-
onsafdelingen.



26 Firmaidræt nr. 8   •   2008

AF CAMILLA SVENSTRUP, KOMMUNIKATIONSKONSULENT, DFIF. FOTO: JOHN VELLEMA, JOHN THRANE, REDAKTØR, DFIF.

40 medarbejdere til teamtræning  i Langesø
Novo Nordisk stillede flest til 
start i årets rekordstore udgave 
af Firma Multi Motion i Langesø

Rune Funder Hansen fra Novo Nordisk 
havde selskab af knap 40 af sine kolleger 
til teamdysten i Firma Multi Motion 2008.

- Det er en god og uformel måde at 
blive rystet sammen på som kolle-
ger. Vi har medarbejdere med fra 
alle niveauer i virksomheden, fra 
afdelingsledere til f.eks. maskin-
operatører, og det giver et sam-
menhold med nogle oplevelser ud 
over det arbejdsmæssige.

Sådan forklarer Rune Funder Han-
sen fra medicinalfirmaet Novo Nor-
disk, hvorfor man deltog med hele 
13 hold i dette års udgave af Firma 
Multi Motion, der fandt sted på en 
let skyet lørdag den 6. september 
2008 i det naturskønne fynske om-
råde ved Langesø. 

2008-udgaven af firmaidrættens 
eget adventure race kunne i øvrigt 
igen i år notere sig en deltagerre-
kord med i alt 100 deltagende hold, 
ligesom årets løb var udvidet med 
en kort distance på 30 km.

Alsidigt og udfordrende
- Der gik nok lidt intern konkurren-
ce i at få så mange som muligt fra 
de forskellige afdelinger til at mel-
de sig. Sidste år havde vi 5-6 hold 
med, og i år er vi så nået op på 13 
hold, som kommer fra de to funkti-
onsområder DMS (Device Manufac-
turing and Sourcing) og LMS (Local 
Manufacturing and Sourcing), for-
tæller Rune Funder Hansen, som til 
daglig er leder for IT & økonomi in-
den for området DMS.

- Firma Multi Motion er et fedt 
arrangement. Det er alsidigt og ud-
fordrende, og der er bare styr på 
tingene, mener han.
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40 medarbejdere til teamtræning  i Langesø

Han roser det nye tiltag med tre 
distancer – hhv. 30, 55 og 90 km – 
som betyder, at der er noget for 
enhver smag, afhængigt af tempe-
rament og fysisk form. Og så synes 
han personligt, at kanoopgaven var 
den fedeste. Her skulle der virkelig 
samarbejdes: to deltagere skulle 
med bind for øjnene padle sig frem 
til fem poster på Langesø, mens 
den tredje og eneste ”seende” del-
tager i kanoen havde til opgave at 
navigere holdkammeraterne i den 
rigtige retning.

Fint at arbejdspladsen in-
volverer sig
Hos Novo Nordisk er der ifølge 
Rune Funder Hansen stor opbak-
ning fra ledelsen til, at medarbej-
derne deltager i motionsaktiviteter 
og i det hele taget motiveres til 
det sunde liv. En gang om året får 
medarbejderne tilbudt et sund-
hedstjek, og ligesom til Firma Mul-
ti Motion stiller Novo Nordisk også 
mange hold til de årlige DHL-sta-
fetter. 

- Det er fint, at arbejdspladsen 
involverer sig, og det er selvfølge-
lig helt frivilligt, om man vil tage 
imod de forskellige tilbud, forklarer 
han. 

- Med et arrangement som Firma 
Multi Motion, som foregår én gang 
om året, har man også mulighed 
for at få de kolleger med, som nor-
malt ikke dyrker så meget sport. 
Det synes jeg, er rigtigt vigtigt, ly-
der det fra Rune Funder Hansen.
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Bowling 
– opfølgning
En opfriskning af indholdet på Bowling 1, 2 
& 3. Kort opfølgning på emner fra Bowling 
instruktørkursus 1, 2 & 3. Introduktion af 
evt. nye træningsmetoder m.v. Kurset hen-
vender sig til personer, som har gennemgået 
DFIF’s instruktøruddannelse i bowling.

Instruktør: Jens Ole Hald
Dato: 7.-8. februar 2009
Sted: Middelfart
Tilmeldingsfrist: Senest den 15. december 
2008

Bliv en bedre 
foreningsleder
Kurset består af tre moduler. Formålet med 
kursusforløbet er at udvikle dine kompeten-
cer som foreningsleder og dermed sætte dig i 
stand til at være igangsætter for udvikling af 
din forening. Bliv en bedre foreningsleder 1, 
2 & 3 er et samlet forløb, hvor du tilmelder 
dig hele forløbet ved tilmelding.

Instruktører: Forbundskonsulenter i DFIF
Datoer:  Modul 1: 6.-7. februar 2009
Modul 2: 15.-16. maj 2009
Modul 3: 25.-26. september 2009
Sted: Nyborg
Tilmeldingsfrist: Senest den 2. januar 2009 

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på www.dfif.dk 
Yderligere oplysninger, kontakt Helle Nielsen på tlf. 65 31 65 60.

Træning med 
store bolde
De store bolde er efterhånden ved at være 
udbredt i de fleste træningscentre landet 
over. De har en fantastisk effekt på træning 
af muskelkorsettet (coretræning, mave og 
ryg) og giver gode variationer til træningen. 
Dette kursus vil give en masse inspiration til, 
hvordan man bruger bolden, både i holdun-
dervisning samt i ”en-mands” undervisning. 
Der vil være meget fokus på korrekt udførelse 
og instruktion i øvelserne.

Instruktør: Sharyn Dell
Dato: 21. november 2008
Sted: Kolding
Tilmeldingsfrist: Senest den 20. oktober 
2008 

Spinning – instruk-
tøruddannelse
Få den rette viden og fundamen t til at fun-
gere som spinning-instruktør i en forening 
eller et motionscenter. Efter endt uddannelse 
med afsluttende praktisk og teoretisk eksa-
men, skal du, som instruktør, kunne undervi-
se i spinning på alle niveauer. Uddannelsen 
er bygget op omkring Spinning 1, 2 & 3 og 
forløber over to weekender. Der er ikke arran-
geret overnatning på dette kursus. Prisen er 
ekskl. overnatning.

Instruktør: Bobby Croshaw m.fl.
Dato: 1.-2. november og 15.-16. november 
2008
Sted: Randers
Tilmeldingsfrist: Senest den 10. oktober 2008

Kursustilbud fra 
DFIF 2008/2009
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AF PR- O

LaNDeT RuNDT

Svendborg. 
Kom og vær med stævne
Svendborg Firma Sport inviterer 
alle til åbent stævne med deltagere 
fra hele Danmark samt Tyskland og 
Sverige. Sæt et hold, eller stil op 
som modstandere, og se frem til en 
weekend fyldt med socialt samvær, 
fysisk aktivitet og fest lørdag aften 
i hyggelige omgivelser og til rimeli-
ge priser.

Der skal dystes i fodbold, hånd-
bold, billard, skydning i pistol og 
riffel, badminton og bowling. 
Stævnet løber af stablen i weeken-
den den 14. og 15. februar 2009. 
Sidste tilmeldingsfrist den 10. de-
cember 2008. For yderligere infor-
mation se www.firmasport.dk eller 
kontakt Svendborg Firma Sports 
kontor på tlf.: 62 22 58 09 kl. 8.30 
- 12.30 på alle hverdage.

Sønderborg. 
50 års jubilæum
Sønderborg Familie og Firma Sport 
blev stiftet den 29. september 
1958 og kan derfor i år fejre sit 50 
års jubilæum. I anledning af jubi-
læet holder foreningen reception 
fredag den 26. september 2008 kl. 
14.00- 17.00, som foregår i SFS-
Hallen, Borgmester Andersens Vej 
100 i Sønderborg. Foreningen hå-
ber at se nuværende og tidligere 
bestyrelses- og udvalgsmedlem-
mer, foreninger og klubber, nuvæ-
rende og tidligere medlemmer i 
SFS, forretningsforbindelser og 
venner af huset – og alle er vel-
komne. Da Sønderborg Familie og 
Firma Sport startede sit virke 
1958, var der kun fodbold på pro-
grammet, mens man her 50 år se-
nere tilbyder en lang række for-
skellige idræts- og motionsaktivi-
teter.

Vejle. Fodboldturneringen 
forkortet pga. vand på 
banerne
Vejle Firma Idræt har måttet for-
korte sin fodboldsæson pga. pro-
blemer med banerne på Vestbane-
vej. Halvdelen af anlægget står 
nemlig under adskillige centimeter 
vand. - Vi har måttet forkorte vores 
fodboldturnering, så vi først begyn-
der i starten af maj og allerede 
slutter den 1. september, fordi ba-
nen står under blankt vand resten 
af året. Det er ikke optimalt, fordi 
programmet bliver meget sammen-
presset på de enkelte aftener, og 
efterårssæsonen er meget kort, for-
tæller formand Karsten Lillebæk. 
Vejle Firma Idræt drømmer på sigt 
om at opføre sit helt eget anlæg 
med baner og hal. Hvis den drøm 
går i opfyldelse, kommer anlægget 
ikke til at ligge i Engene som i dag.

Thisted.
 Gokart som ny aktivitet
Thisted Firma Sport starter dette 
efterår en ny og efterspurgt aktivi-
tet for sine medlemmer. Det drejer 
sig om gokart, der afvikles på in-
dendørs banen i Nors. Sæsonstar-
ten går torsdag den 2. oktober, 
hvor de tilmeldte får mulighed for 
en prøvekørsel og instruktion og 
desuden bliver trakteret med teori 
og lidt let til ganen. I løbet af sæ-
sonen bliver der kørt firmaturnering 
for de deltagende hold.

Hillerød. Indvielse 
af nyt foreningshus
Fredag den 10. oktober kan Hillerød 
Firmasport slå dørene op til sit nye 
foreningshus, som man med ikke 
uden stolthed kalder Danmarks flot-
teste. Huset er blevet til i et samar-
bejde med Hillerød Kommune, Loka-

le- og Anlægsfonden samt Tegnestu-
en Møllestræde og er anden genera-
tion af ”fremtidens foreningshus”. 
Den officielle indvielse starter kl. 
15.00, hvor der er taler ved blandt 
andre borgmester Kirsten Jensen og 
direktør i Lokale- og Anlægsfonden 
Torben Frølich, ligesom firmaspor-
tens linedansere Hillroots kommer 
og underholder. Firmasportens Hus, 
som det nye foreningshus hedder, 
ligger i Sportskilen ved siden af Fre-
deriksborgCentret.

Den 10. oktober slår Hillerød Firmasport døre-
ne op til Danmarks flotteste foreningshus.

Fåborg. Slut med bankospil
Faaborg Firmasports bankospil blev 
startet næsten samtidig med opret-
telsen af foreningen for 45 år siden, 
men nu er den sidste and og flaske 
snaps båret hjem fra Svanninge Sog-
negård i denne omgang. Bankospil-
lene har været et fast punkt i kalen-
deren for mange, og en ikke uvæ-
sentlig indtægtskilde for foreningen, 
men konkurrencen fra alternative 
spil har tvunget bestyrelsen i Faa-
borg Firmasport til at sige stop.

– Det er svært at skulle lukke no-
get, som mange mennesker har væ-
ret glade for i så mange år, men vi 
kan ikke forsvare at ”holde liv” i no-
get som ikke hænger sammen øko-
nomisk, siger formanden for Faaborg 
Firmasport, Knud Erik Andersen.
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Storebæltsvej 11  ·  5800 Nyborg
Telefon 65 31 65 60  ·  Fax 65 30 14 26
www.sund.dfif.dk    ·    sund@dfif.dk

Et sundt 
stempel på 
virksomheden!

 Sunde medarbejdere

 Sund virksomhed

 Sund økonomi

En sund arbejdsplads giver tilfredse medarbejdere, 
effektivitet og overskud, lavt sygefravær og et 
godt image

Med en SundhedsCertificering® får I målrettet og struktureret 
virksomhedens sundhedsarbejde på KRAMS-områderne: 
Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress. 

NyT OM NavNe

DFIF styrker 
kommunikationsområdet
DFIF’s styrelse har fundet det vigtigt, 
at organisationen geares til at kunne 
tage sig af projekt DFIF i bevægelse, 
hvor fokus skal rettes på de 13 stra-
tegiske mål og de overordnede mål-
grupper. For at styrke kommunikati-
onsområdet er der oprettet en ny 
kommunikationsafdeling med tidlige-
re presseansvarlig, Jesper Ræbild, 
som afdelingsleder. Tidligere afde-
lingsleder for kommunikationsafde-
lingen, Lars Borup Andersen, fort-
sætter som afdelingsleder for en ny-
oprettet IT- og økonomiafdeling.

FKS Odense hædrer 
frivillige ledere
I FKS Odense sørger man for at pas-
se godt på de frivillige ledere, og 
foreningen siger hvert år tak for 
indsatsen med en lederfest i juni 
måned for alle de frivillige ledere i 

foreningen. Ved den lejlighed udde-
les et særligt FKS krus til de ledere 
som har virket som ledere i forenin-
gen i mindst ti år, og i år kunne FKS 
Odense hædre tre ledere. Modtager-
ne af FKS kruset i 2008 var to med-
lemmer af skydeudvalget, nemlig 
Tove E. Nielsen og Ebba Hansen, og 
Svend Erik Sørensen, der er medlem 
af badmintonudvalget.

Hæder til ledere i Holstebro
To frivillige ledere i Holstebro Fir-
maidræt har den 30. maj 2008 
modtaget hæder fra Dansk Fir-
maidrætsforbund (DFIF). Tidligere 
formand for skydeudvalget i Holste-
bro Firmaidræt, Henny Therkelsen, 
har modtaget DFIF’s fortjensttegn.

Henny startede i skydeudvalget i 
1983, og har lige siden været med-
lem af udvalget. Henny var i en 
lang periode formand for udvalget, 
og hun har bidraget med mange 

nye idéer og tiltag. Det var således 
Henny der tog initiativ til at tage 
flugtskydning med på programmet, 
en aktivitet, det sidenhen har vist 
sig at være en stor succes. Henny 
blev i 1985 hædret med Leo Frede-
riksens Mindepokal, der gives til en 
idrætsleder der har gjort en særlig 
indsats for at fremme skyttesagen.

Formanden for golfudvalget, Bent 
Larsen, har modtaget DFIF’s hæders-
tegn. Bent kom med i golfudvalget i 
1998, og satte straks sit præg på af-
delingen med bl.a. træning og teori. 
De seneste syv år har Bent været for-
mand for golfudvalget, og har bl.a. 
hvert år sørget for, at udvalget kom 
på kursus hos en pro-træner, så man 
er klar til at modtage nye spillere. 
Bent har stor andel i, at golfafdelin-
gen nu tæller 60 medlemmer, og han 
er også primus motor, når Holstebro 
Firmaidræt i maj måned 2009 skal af-
vikle DM-stævne i firmagolf.
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Ekspedition: 
Man.-torsdag kl. 8.00-15.30. 

Fredag kl. 8.00-15.00.

Styrelsen
Formand Peder Bisgaard

Kighusvænget 21
3400 Hillerød

Tlf. 48 26 96 43
Mobiltlf. 24 45 30 15

E-mail: bis@dfif.dk

Næstformand Ragna Knudsen
Bøgevej 32, Rindum

6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 23 15

Mobil 23 39 76 04
E-mail: ragna@dfif.dk

Claus Schou
Skovager 5

Gevninge
4000  Roskilde

Tlf. 46 37 05 21
Mobiltlf. 21 60 05 85

E-mail: claus.schou@dfif.dk

Helle Friis Kristiansen
Barbras Allé 5

9300 Sæby
Tlf. 98 46 10 32

Mobil 51 52 23 06
E-mail: helle.friis@dfif.dk

Svend Mandel Hansen
A. L. Drewsensvej 14, 2. th.

2100 København Ø
Tlf. 35 43 27 04

Tlf. arb. 72 37 66 38
E-mail: svend.mandel@dfif.dk 

Generalsekretær
Jan Steffensen

Reventlowsvej 50, 1. th.
5000 Odense C

Tlf. 64 47 33 17
Mobiltlf. 40 33 99 20

E-mail: jst@dfif.dk

Afdelingsleder 
kommunikation

Jesper Ræbild
Dyrehavevej 53

5800 Nyborg
Telefon: 65 31 82 20

Mobil: 23 29 80 67
E-mail: jesper@dfif.dk

Redaktør
John Thrane

Capellavænget 12
5210 Odense NV
Tlf. 66 16 08 88

Mobiltlf. 20 45 55 02
E-mail: jt@dfif.dk

Kommunikations-
konsulent

Camilla Svenstrup
Thuresensgade 4, 2. tv

5000 Odense C
Telefon: 66192093

Mobil: 61556264
E-mail: camilla@dfif.dk

Afdelingsleder
IT og økonomi

Lars Borup Andersen
Kissendrupvej 18

5800 Nyborg
Mobiltlf. 40 16 85 60

E-mail: lb@dfif.dk

Konsulenter 
Idræt & Motion
Jane Have L. Andersen
Lyngvænget 8
5800 Nyborg
Telefon: 65 31 72 53
Mobil: 40 45 78 62
E-mail: jha@dfif.dk

Carsten Hansen
Westermannsvej 15, st.
5230 Odense M
Telefon: 65 91 04 01
Mobil: 40 45 78 67
E-mail: ch@dfif.dk

Steen S. Pedersen
Baumgartensvej 25
5000 Odense C 
Mobil: 40 51 10 02
E-mail: steen@dfif.dk

Ann Baunbæk Hansen
Gl. Grevegård 7, Skalbjerg
5492 Vissenbjerg
Telefon: 65 30 14 26
Mobil: 61 20 90 58
E-mail: abh@dfif.dk

Afdelingsleder MpA
Bo Isaksen
Vestergade 3
5881 Skårup
Tlf. 62 23 14 33
E-mail: bo@dfif.dk

Forenings-
konsulenter
Peder Trolle
Vestre Gade 8 B
2605 Brøndby
Tlf. 3635 1000
Mobil 6120 9059
E-mail: ptb@dfif.dk

Sannie Kalkerup
Skovhaven 6, Eskilstrup
4560 Vig
Tlf. 59 32 83 84
Mobiltlf. 40 45 78 63
E-mail: sk@dfif.dk

Torben Laursen
Gl. Kongevej 48
6200 Aabenraa
Tlf. 74 63 25 15
Mobiltlf. 40 45 78 64
E-mail: tl@dfif.dk

Jan Grumstrup
Vibevej 20
9500 Hobro
Tlf. 98 51 01 01
Mobiltlf. 40 33 98 32
E-mail: jg@dfif.dk

Lise Vestergaard
Højgade 19, Hammerum
7400 Herning
Telefon: 86 15 16 87
Mobil: 22 38 11 78
E-mail: lv@dfif.dk 

Bo Ravn Bertelsen
Konsul Graus Gade 10
6000 Kolding 
Telefon 75 53 00 59
Mobil 26 74 00 59
E-mail brb@dfif.dk

Internetskydning 2008/2009
Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) invi-
terer igen i år til en åben landsdæk-
kende turnering i pistol og riffelskyd-
ning.

Alle skytter kan deltage i turnerin-
gen. For DFIF medlemmer er det klas-
sekort, udstedt den 1. maj 2008 eller 
senere, der bestemmer, hvilken klasse 
man deltager i. For skytter, som ikke 
er medlemmer af DFIF, er det også mu-
ligt at deltage. Det eneste der kræves 
er, at man foretager et par prøveskyd-
ninger på DFIF skive 15 m. Derefter er 
det muligt, at blive DFIF-klassificeret. 
Finalestævnet afholdes den 16. maj 
2009 i Vingsted-centret. Sidste tilmel-
dingsfrist er søndag den 26. oktober 
2008. Tilmelding på www.dfif.dk 

Udsolgt til Extrem 
Mandehørm
16 dage før kanonskuddet lyder til 
årets mest extreme motionsløb, Extrem 
Mandehørm, har deltagerantallet pas-
seret de 800 tilmeldte. Derfor har løb-
sledelsen besluttet at åbne op for 100 
ekstra startnumre. Der bliver ikke mu-
lighed for yderligere eftertilmelding, 
men man er velkommen som tilskuer. 
Ellers er der en chance for tilmelding 
til næste år, for succesen gentages na-
turligvis. Løbet afholdes lørdag den 
11. oktober 2008 med start kl. 12.00 i 
Gl. Grønholt Vang i Fredensborg. Læs 
mere på www.mandehorm.dk 

Julemærkemarchen vandrer 
støt mod succes 
Det er blevet en tradition for mange 
mennesker at indlede julemåneden 
med at deltage i Julemærkemarchen. 
Hvert år den første søndag i december 
– og i år, søndag den 7. december, og 
for 32. gang – starter flere end 23.000 
deltagere fra 61 forskellige startsteder 
i landet. De betaler for at gå 5 eller 10 

km, og overskuddet går ubeskåret til 
Julemærkefondens arbejde. Se mere på 
www.julemaerkemarchen.dk

Idrætshaller skal renoveres for 
mindst 5,5 milliarder kroner 
Det vil koste mindst 5,5 milliarder kro-
ner at renovere de gamle og mange 
steder nedslidte idræts- og svømme-
haller. Det viser en undersøgelse fra 
Lokale- og Anlægsfonden, der for før-
ste gang skaber overblik over, hvad 
det vil koste at renovere de danske 
idrætshaller. Undersøgelsen ”Idrætsha-
lanlæg i Danmark” er udarbejdet af 
den rådgivende ingeniørvirksomhed 
Grontmij | Carl Bro.

160 halinspektører med ansvar for 
521 idræts- og svømmehaller har sva-
ret på spørgsmål om hallernes behov 
for renovering. Halinspektørerne vur-
derer, at det vil koste knap 550 millio-
ner kroner at renovere idræts- og 
svømmehallerne. På baggrund af hal-
inspektørernes oplysninger er Grontmij 
| Carl Bro nået frem til, at det vil ko-
ste mindst 5,5 milliarder kroner at re-
novere landets cirka 4900 idrætshaller, 
svømmehaller og mindre idrætssale.

Se mere om undersøgelsen på 
www.loa-fonden.dk 

Julemærkemarchen finder sted den 7. december.
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Dagen for finalestævnet i DFIF’s 
første landsdækkende kollegagolf-
turnering var velvalgt. Høj sol og 
næsten vindstille vejr, så der var 
god grund til at de 12 forvent-
ningsfulde finalister havde de store 
smil på, da de skulle slå ud på hul 
1 på Sct. Knuds Golfklub i Nyborg.

Forud havde 26 hold, fordelt på 
syv puljer, fra hele landet dystet 
om en plads i finalen hen over 
sommeren. Formatet har været 
four-ball stableford, hvor alle fire 
deltagere spiller deres egen bold. 
Den bedste score på hver side tæl-
ler som holdets score. Et hold be-
står af op til tre personer, hvoraf to 
spiller hver gang. Turneringsplanen 
har været opdelt geografisk, og der 
er blevet spillet i pulje af fire til 
seks hold, hvor alle møder alle én 
gang. Puljekampene er blevet af-
viklet over to runder på nogle på 
forhånd kendte stopdatoer.

Gavekort til golfudstyr
Finaledeltagerne kom fra Kvadrat, 
Amagerbanken, Skat, Deloitte Aal-
borg, ROFI-centeret, F&M Proshop 
Odense og Mjølner Informatics. 
Selvom enkelte spillere havde prø-

Finalestævne i kollegagolf
12 spillere dystede om den første titel i kollegagolf 
på Sct. Knuds Golfklubs bane i Nyborg

12 forventningsfulde finalister ved finalestævnet den 19. september i kollegagolf. Forrest fv: 
Rasmus Lindblad og Kim Rüsz, Deloitte Aalborg, Finn Hansen og Preben Møller, Skat, Jørgen 
Helbo og Claus Holm, Kvadrat, Shiraz Akhtar Dar og Andreas Willadsen, Mjølner Informatics. 
Bagerst fv: Lars Walløe og Jørgen Grandt, Amagerbanken, Micky Husted Andersen og Svend 
Andersen, F&M Pro Shop Odense.

vet at spille på Sct. Knuds Golfklubs 
bane før, var der alligevel god grund 
til at studere baneguiden en ekstra 
gang. Der var gavekort på højkant 
til golfudstyr på hhv. 3.000, 2.000 
og 1.000 kr. til de tre bedste hold. 
Derudover var der præmie til læng-
ste drive og nærmest flag. 

1. pladsen gik til Amagerbanken 
med 43 point, 2. pladsen gik til 
Deloitte Aalborg med 42 point, og 
Mjølner Informatics kom på 3. 
pladsen med 41 point.

- Det har været en god turnering, 
og selve hovedturneringen kan jeg 
ikke komme med forbedringsforslag 
til, siger Jørgen Grandt fra det vin-
dende hold fra Amagerbanken.

- Med hensyn til finalestævnet 
vil jeg foreslå, at man næste år 
kunne starte lidt tidligere. Så er 
der mulighed for noget fællesspis-
ning og socialt samvær efterføl-
gende, evt. sammen med præmie-
overrækkelsen. Lars og jeg glæder 
os til næste år, og vi vil forsøge at 
forsvare titlen.

Og det bliver der også mulighed 
for. DFIF afvikler turneringen igen i 
2009, og målet er en fordobling af 
deltagerantallet.

AF ANN BAUNBÆK HANSEN, IDRÆTSKONSULENT, DFIF. FOTO. JOHN THRANE


