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Af Peder BisgAArd, forBundsformAnd, dAnsk firmAidrætsforBundLeder

LEdEr

”Dansk Firmaidrætsforbund 
bakker 100 % op om en 
delvis liberalisering af 

det danske spillemarked”.

Foto. Johnny Wichmann

 

i danmark har folketinget vedtaget 
en lov, der giver danske spil eneret 
til at udbyde sportsspil og bookma-
kerspil. til gengæld for dette mo-
nopol på det danske spillemarked 
skal danske spil aflevere en del af 
overskuddet til staten, der efter en 
fastlagt fordelingsnøgle fordeler de 
mange gode penge – i 2007 var det 
mere end 1,6 mia. kr. – til det dan-
ske forenings- og kulturliv.

denne gode ordning, som er til 
gavn for de mange danske idræts-
foreninger, er nu truet på livet, for-
di omsætningen i danske spil er 
faldende. faldet skyldes, at uden-
landske spilleudbydere – via massiv 
markedsføring i strid med dansk 
lovgivning – har holdt deres indtog 
på det danske spillemarked, med 
tilbud om spil på sport, kasino og 
poker på nettet.

der er ikke blevet grebet ind over 
for den ulovlige markedsføring på 
nettet og i de danske medier, fordi 
anklagemyndighed og domstole af-
venter, hvad Højesteret – og deref-
ter eventuelt ef-domstolen – mener 
om de danske spillereglers forene-
lighed med eu-reglerne.

denne tilstand svækker dag for 
dag folks bevidsthed om, hvad der 
er rigtigt og forkert – lovligt og 
ulovligt. danskerne opfatter de in-
ternationale bookmakeres tilstede-
værelse på det danske marked som 

Spillemonopolet 
er en illusion

værende lovlig, da der ikke er det 
store fokus på at få stoppet de 
ulovlige aktiviteter.

som aktionærer i danske spil – 
og de største modtagere af tips-
midler – har de to store idrætsor-
ganisationer, danmarks idræts-for-
bund (dif) og danske gymnastik & 
idrætsforeninger (dgi) foreslået en 
delvis liberalisering af det danske 
spillemarked.

dansk firmaidrætsforbund bakker 
100 % op om dette forslag. danske 
spil er på en lang række områder 
udsat for en urimelig konkurrencesi-
tuation fra de udenlandske spillesel-
skaber. danske spil skal – i modsæt-
ning til de udenlandske spilleselska-
ber – betale afgifter til den danske 
stat og de mange almennyttige for-
mål, der støttes af danske spil.

et totalt beskyttet spillemarked 
kan ikke opretholdes, fordi de 
udenlandske spillevirksomheder al-
lerede har fået fodfæste. i stedet 
for at forsøge at smide dem ud af 
markedet igen, bør vi kontrollere 
og regulere dem, så vi både sikrer, 
at afgifter på spil bliver i landet, 
og at det kun er forsvarlige spille-
produkter, der udbydes på det dan-
ske marked.

spillemonopolet er en illusion, 
og det er nu på tide at få sammen-
hæng mellem virkeligheden og lov-
givningen!
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Af JoHn tHrAne, redAktØr, dAnsk firmAidrætsforBund. foto: CoLorBoX

formanden for danmarks idræts-
forbund (dif), niels nygaard, og 
formanden for danske gymnastik- 
og idrætsforeninger (dgi), søren 
møller, er gået sammen og kræver, 
at staten nu for alvor forsvarer 
tipsmidlerne.

i en kronik offentliggjort i Jyl-
lands-Posten den 10. januar peger 
de to formænd på, at tiden nu er 
inde til en delvis liberalisering af 
den danske spillelovgivning, lige-
som de peger på, at et totalt be-
skyttet spillemarked ikke kan op-
retholdes.

der er ikke blevet grebet ind over 
for den ulovlige markedsføring på 
nettet og i de danske medier, fordi 
anklagemyndighed og domstole af-
venter, hvad Højesteret – og deref-
ter eventuelt ef-domstolen – mener 
om de danske spillereglers forene-
lighed med eu-reglerne.

de seneste år har udenlandske 
selskaber systematisk overtrådt 
dansk lovgivning og har derfor haft 
held til at underminere spilmono-
polet, og det får nu de to store 
idrætsorganisationer til at foreslå 
at lade danske spils konkurrenter 
få adgang til danmark via et licens-
system, hvor alle udbydere betaler 
afgifter til staten.

danske spil bør ifølge de to for-
mænd fortsat have eneret til Lotto, 
keno og skrabespil, mens sports-
spil, poker og kasino til gengæld 
bliver et frit tilgængeligt marked 
for alle godkendte selskaber.

Spil på nettet undergraver  økonomien i Danske Spil
Idrættens organisationer ønsker en 
liberalisering af spillemarkedet, da 
udenlandske bookmakere har undergravet 
den fremtidige økonomi i danske spil a/s

Monopolet er en illusion
- Vi må erkende, at vi ikke længere 
kan opretholde et totalt beskyttet 
spillemarked. de udenlandske spille-
virksomheder har allerede fået fod-
fæste, og i stedet for at forsøge at 
smide dem ud af markedet igen, bør 
vi kontrollere og regulere dem, så vi 
både sikrer, at afgifter på spil bliver 
i landet, og at det kun er forsvarlige 
spilleprodukter, der udbydes på det 
danske marked, lyder det fra søren 
møller og niels nygaard.

- Vi har retten på vores side, men 
vi må alligevel konstatere, at der 
efterhånden er så langt mellem lo-
vens forskrifter og den praktiske 
virkelighed, at man enten bliver 
nødt til at håndhæve reglerne eller 
ændre dem. det første er der tilsy-
neladende ikke vilje til, så nu vil vi 
gerne skubbe til politikerne og for-
søge at få dem til at gå til biddet, i 
stedet for at lade os alle vente på 
en afklaring i endnu flere år.

Ulige vilkår for Danske Spil
dansk firmaidrætsforbunds formand, 
Peder Bisgaard, hilser det fælles ud-
spil fra dif og dgi velkomment.

- Vi bakker 100 % op om en delvis 
liberalisering af den danske spillelov-
givning. Vi kan jo se, at de uden-
landske spilleselskaber ikke overhol-
der loven, og at de ansvarlige myn-
digheder intet gør for at stoppe 
ulovlighederne, siger Peder Bisgaard.

- danske spil har ulige vilkår og 
er på en lang række områder udsat 

for en urimelig konkurrencesituati-
on fra de udenlandske spilleselska-
ber, der har frit slag til at tilbyde 
en lang række produkter på nettet. 
danske spil er derimod underlagt 
dansk spillelovgivning og må ikke 
udbyde f.eks. poker på nettet. 
samtidig skal danske spil – 

i modsætning til de udenlandske 
spilleselskaber – betale afgifter til 
den danske stat og de mange al-
mennyttige formål, der støttes af 
danske spil.

Udenlandske hajer 
skal bekæmpes
fra politisk side er der nu også 

Pokerspil på nettet er 
eksploderet de seneste 
år. For fire år siden var 
der tre til fire uden-
landske udbydere af 
poker på nettet i Dan-
mark. I dag er tallet 
mere end 30.
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Spil på nettet undergraver  økonomien i Danske Spil

større opmærksomhed på problemet 
med den ulige konkurrence fra 
udenlandske spilleselskaber. skatte-
minister kristian Jensen (V) har 
varslet, at regeringen er parat til at 
opgive det danske spillemonopol 
for at sikre fortsat støtte til almen-
nyttige formål fra tipsmidlerne og 
for kunne bekæmpe en voksende 
afhængighed af spil, især blandt 
unge.

udmeldingen fra kristian Jensen 
faldt allerede i efteråret 2008, i 
forbindelse med at morgenavisen 
Jyllands-Posten offentliggjorde tal, 
der viste en voldsom vækst i antal-
let af pokersites på internettet, 

rettet mod danskere, og øget ludo-
mani blandt danske unge. for fire 
år siden var der tre-fire udenland-
ske udbydere af pokerspil på net-
tet. i dag er der flere end 30 på 
det danske marked.

- den nuværende situation, hvor 
udenlandske hajer styrer udviklin-
gen, er uholdbar. Vi må gennemfø-
re en liberalisering, hvor vi lukker 
op for udenlandske spilleselskaber, 
udtaler skatteminister kristian 
Jensen til morgenavisen Jyllands-
Posten, idet han understreger, at 
regeringen ikke er færdig med 
overvejelserne om en liberalise-
ring.

Idrættens organisationer peger 
på seks konkrete forslag til be-
tingelser, som udenlandske spil-
leselskaber skal opfylde for at 
operere i Danmark.
•	 	Betalingsoverførsler	til	udbydere	

uden licens skal blokeres, og 
ulovlige hjemmesider lukkes. Vil 
man have adgang til det danske 
marked, må det ske på lige vilkår 
og med respekt for den beskyt-
telse af danske borgere, som vi 
ønsker her i landet.

•	 	En	aldersgrænse	på	18	år	for	alt	
spil skal indføres. Ved spil via 
nettet bør der i forbindelse med 
spillerens oprettelse af spilkonto 
være et krav om oplysning om 
CPr-nummer samt et krav om, at 
licenshaveren foretager en vali-
dering af CPr-nummeret.

•	 	Rabatter	og	bonusordninger	samt	
spil på kredit skal være forbudt. 
det kan lokke spillere til at spille 
for mere, end de har råd til.

•	 	For	at	modvirke	spilafhængighed	
skal der fastsættes en øvre græn-
se for, hvor meget spillerne må 
satse pr. dag, pr. måned og pr. år. 
spilleren skal have mulighed for 
selv at lukke sin spilkonto, og 
skal have mulighed for løbende 
at få en oversigt over, hvor me-
get man i en given periode har 
spillet for, vundet og tabt.

•	 	Spillerne	skal	have	mulighed	for	
telefonisk at komme i kontakt 
med en hjælpelinje, der kan give 
råd og vejledning om risikabel 
spiladfærd.

•	 	Forhandlerne	skal	uddannes	i	an-
svarligt spil. endvidere skal li-
censhaverne overvåge spillet hos 
forhandlerne, således at risikoen 
for storspil og snyd minimeres.
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Af CAmiLLA sVenstruP, kommunikAtionskonsuLent, dAnsk firmAidrætsforBund. foto: JoHnnY WiCHmAnn

myten om at det skal gøre ondt, for 
at det gør godt, er endnu engang ble-
vet manet til jorden af resultaterne af 
et dansk forskningsprojekt om fod-
bold som sundhedsfremme. Projektet 
fra institut for idræt på københavns 
universitet (ku), der blev gennemført 
tilbage i 2007, påpeger en klar sund-
hedsfremmende effekt af to-tre gan-
ges ugentlig fodboldtræning – en ef-
fekt som vel at mærke er større, end 
hvis man til sammenligning dyrker 
den samme mængde motionsløb. 

Fodbold fremmer sundheden
Effektiv motion behøver ikke være hårdt slid og sur pligt. dansk 
forskning viser, at fodbold fremmer sundheden, og resultatet bruges 
nu i projekt om motion på arbejdspladsen

- det er selvfølgelig sundt at 
løbe lange ture med moderat inten-
sitet, men resultaterne fra forsk-
ningsprojektet viser, at fodboldtræ-
ning på flere punkter faktisk er 
endnu bedre, fortæller projektets 
ophavsmand, idrætsforsker og lek-
tor ved ku, Peter krustrup.

Sundhedseffekt som positiv 
sidegevinst
forklaringen på fodboldens gode 
sundhedseffekt skal ifølge Peter kru-

strup formodentlig findes i, at det er 
tale om en alsidig og varieret træ-
ningsform med mange skift mellem 
gang, løb og sprint, hvor mange mu-
skelfibre kommer i brug. mens man, 
til sammenligning, aktiverer færre 
muskelfibre ved at løbe i moderat 
tempo.  ud over sundhedsaspektet 
har forskningsprojektet fra ku bidra-
get med yderligere viden om, hvad 
der motiverer folk til at motionere. 

- når vi i projektet spurgte delta-
gerne, hvor hårdt det var at træne, 



7Firmaidræt nr. 1   •   2009

så sagde fodboldspillerne ofte, at 
det ikke havde været specielt hårdt. 
Løberne mente derimod altid, at det 
var hårdt. selv om de løb med sam-
me gennemsnitspuls som fodbold-
spillerne, lyder det fra Peter kru-
strup, hvorefter han uddyber:

- i fodbold bliver spillerne op-
slugt og glemmer, at det er hårdt. 
det er sjovt, og holdet har brug for 
alle mand. At det så samtidigt er 
sundt, opleves ”bare” som en posi-
tiv sidegevinst.

Lystbetonet motion og 
holdsport
set med firmaidrættens øjne er det 
selvsagt et positivt budskab, at 
lystbetonet motion og holdsport – 
som i tilfældet med fodbold – 
fremmer sundheden. Afdelingsleder 
for motion og sundhed på arbejds-
pladsen, Bo isaksen, hilser derfor 
også forskningsprojektets resultater 
velkomment. samtidigt peger han 
dog på, at man skal passe på med 

at fremhæve én motionsform frem 
for en anden.

- for firmaidrætten handler det 
jo helt basalt om at få folk til at 
motionere og have det godt med 
det. man skal finde frem til dét, der 
motiverer den enkelte, så hun eller 
han holder fast og bliver ved med 
at være fysisk aktiv. om det så er 
fodbold, pilates, håndbold, løb el-
ler badminton betyder mindre. det, 
der tæller, er den fysiske aktivitet, 
understreger Bo isaksen.

Perspektiver i forhold til 
motion på arbejdspladsen
det positive resultat af forsknings-
projektet om fodbold får under alle 
omstændigheder Peter krustrup til 
at se store perspektiver i forhold til 
at forebygge og behandle livsstils-
sygdomme, bl.a. gennem en indsats 
på arbejdspladsen. 

- i kampen mod inaktivitet og 
fedme synes fodbold at være et op-
lagt alternativ. erfaringen viser, at 

der er gode muligheder for at skabe 
en permanent idrætstilknytning, 
når det sjove kombineres med det 
sociale, siger lektoren fra ku.

Projektet har på den baggrund in-
spireret Peter krustrup til – sammen 
med forskerkollegaen Andreas Hol-
termann fra det nationale forsk-
ningscenter for Arbejdsmiljø (nfA) 
– at iværksætte ny virksomhedsrela-
teret forskning, hvor de vil undersø-
ge mulighederne for og effekten af 
at bruge fodbold som integreret 
sundhedsfremme på arbejdspladsen. 
Her bliver medarbejderne på tre sto-
re virksomheder i et pilotprojekt i 
2009 udsat for to gange 30 minut-
ters fodboldtræning om ugen. 

- Pilotprojektet med de tre store 
virksomheder er bare det første 
skridt. efterfølgende folder vi så 
forskningen ud i et projekt på 10-
20 andre virksomheder af forskellig 
størrelse, hvilket kommer til at køre 
i 2009 og 2010, slutter Peter kru-
strup.

Idrætsforsker og lektor ved KU, Peter Krustrup 
(til højre), og Andreas Holtermann fra NFA 
undersøger nu fodbold som integreret sund-
hedsfremme på arbejdspladsen. Foto: Hanna 
Sigga Madslund, NFA.

i en periode på tre måneder har for-
skerne fra institut for idræt på kø-
benhavns universitet (ku) fulgt et 
fodboldhold bestående af 14 utræne-
de mænd mellem 20 og 40 år samt 
en sammenlignelig gruppe af moti-
onsløbere og en passiv kontrolgrup-
pe. deltagerne har i projektforløbet 
bl.a. fået målt deres kondital, mu-
skelmasse, fedtprocent og blodtryk. 

efter 12 uger havde fodboldspil-
lerne smidt tre kilo fedt og vundet 
to kilo ekstra muskelmasse. Løber-
ne havde tabt to kilo fedt og havde 
en uforandret muskelmasse. 

Fakta om forskningsprojektet fra KU

et tilsvarende projekt for utræne-
de kvinder er blevet gennemført i 
2008, og resultatet af dette bliver 
offentliggjort i 2009.

resultatet fra projektet om fod-
boldens sundhedsfremmende ef-
fekt bruges nu i ny virksomhedsre-
lateret forskning, hvor Peter kru-
strup sammen med forsker Andreas 
Holtermann fra det nationale 
forskningscenter for Arbejdsmiljø 
(nfA) vil undersøge effekten af at 
bruge fodbold som integreret 
sundhedsfremme på arbejdsplad-
sen.

Mere information om projekterne 
findes på www.ifi.ku.dk/forsk-
ning/projekter
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Hjemmeplejen Vissenbjerg
Hjemmeplejen tommerup
Hørvangen/kildevangen
de gamles Hjem
Hjemmeplejen glamsbjerg
æblehaven
Hjemmeplejen Hårby
strandgården
sygeplejerskerne distrikt 3
nattevagter distrikt 3
myndighed og udvikling
køkkenet i Assens
køkkenet i flemløse
kildebakkens køkken
æblehavens køkken

følgende arbejdspladser har i 2008 
opnået retten til at kalde sig en 
sundhedscertificeret arbejdsplads. 
•	 Assens	Kommune
•	 Sparekassen	Farsø
•	 Kvadrat	A/S
•	 Logica
•	 	IWC	–	The	International	Wood-

land Company
•	 	Ministeriet	for	Fødevarer,	Land-

brug og fiskeri – fødevarererhverv
•	 Bornholms	Erhvervsskole
•	 EUC	Vest
Arbejdspladserne er certificeret af 
dansk firmaidrætsforbund, og cer-
tificeringen gælder to år frem.
dansk firmaidrætsforbund ønsker 
arbejdspladserne tillykke med deres 
sundhedsCertificering®.

gennem arbejdet med sundheds-
certificeringen sikrer arbejdsplad-
serne en struktureret indsats på 
sundhedsområdet. Arbejdet betyder 
blandt andet, at der arbejdes med 
politikker, handleplaner og konkre-
te tiltag på områderne omkring 
kost, rygning, Alkohol, motion og 
stress (krAms).

Læs mere om SundhedsCertifice-
ring® på: www.sund.dfif.dk

Af JAkoB tHØger miCHeLsen, konsuLent, 
dAnsk firmAidrætsforBund. foto: BriAn rAsmussen, 
fotoJournAList

TILLYKKE med 
sundhedscertificeringen i 2008
I samarbejde med dansk firmaidrætsforbund har 37 
arbejdspladser gennemført en sundhedsCertificering® i 2008

En SundhedsCertificering® sikrer, at arbejdspladsen 
arbejder med politikker, handleplaner og konkrete 
tiltag på områderne omkring Kost, Rygning, Alkohol, 
Motion og Stress (KRAMS).

Assens Kommunes ældreområde: 
Hjemmeplejen skelvej
Hjemmeplejen korsvang
Hjemmeplejen odensevej
Bofællesskabet skelvej
Bofællesskabet korsvang
Bofællesskabet odensevej
sygeplejerskerne i distrikt 1
daghjem og aflastning Assens
Holmely 1
Holmely 2
Hjemmeplejen Aarup
sygeplejerskerne distrikt 2
kildebakken 1
kildebakken 2
Hjemmeplejen tommerup station
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gennem 2008 har dansk firmaidræts-
forbund arbejdet med sundhedscer-
tificering for en række forskellige 
arbejdspladser. da arbejdspladser i 
sagens natur er forskellige har hver 
certificering budt på en lang række 
udfordringer i forhold til hvilken 
type arbejdsplads der har været 
tale om. der er dog særlig én opga-
ve har skilt sig ud fra resten.

Assens Kommunes 
ældreområde
sundhedsCertificering® af Assens 
kommunes ældreområde har krævet 

Assens Kommune
– 30 arbejdspladser i én
Sundhedscertificeringen af Assens kommunes 
ældreområde er den første certificering af en kommune

Assens Kommune gennemførte en SundhedsCertificering® af hele ældreområdet i kommunen. 30 forskellige arbejdspladser med over 850 ansatte ar-
bejder nu struktureret med handleplaner og konkrete tiltag på områderne Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress (KRAMS). Foto John Thrane.

sit fra både ledelse og ansatte samt 
fra dansk firmaidrætsforbunds kon-
sulenter. Certificeringen af ældre-
området indebar nemlig ikke bare 
én enkelt certificering med hele 30 
i én.

Alle plejecentrene, hjemmepleje-
afdelingerne, storkøkkenerne m.fl. 
har nemlig skullet gennem certifi-
ceringsarbejdet for at kunne opnå 
en certificering. grunden til dette 
er, at der trods et ensartet arbejds-
giverforhold sagtens kan være stor 
forskel på, hvordan hverdagen fun-
gerer på den enkelte arbejdsplads.

Ens vilkår for alle enheder
i praksis betød det for Assens kommu-
ne, at en styregruppe fra kommunen 
sammen med dansk firmaidrætsfor-
bunds konsulenter arbejdede sig frem 
til de overordnede politikker, som na-
turligvis er gældende for alle enheder 
i Assens kommune ældreområde.

i forhold til de enkelte konkrete 
tiltag og planlægningen af disse har 
dansk firmaidrætsforbunds konsu-
lenter arbejdet sammen med den 
enkelte arbejdsplads, så alle krav til 
certificeringen i sidste ende er ble-
vet opfyldt.
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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. 

SundhedsCertificeringen® giver jer:
•	 Kvalitetsstempel	på,	at	I	er	en	sund	virksomhed
•	 Et	tilpasset	rådgivningsforløb,	hvad	enten	arbejdspladsen	er	stor		
 eller lille, offentlig eller privat.
•	 Professionel	vejledning	fra	en	fast	tilknyttet	sundhedskonsulent		
	 under	hele	certificeringsforløbet.
•	 Udvikling	af	sundhedsarbejdet,	der	tager	udgangspunkt	i		 	
 virksomhedens behov og forudsætninger.
•	 Hjælp	til	at	formulere	strategier	og	politikker	på	KRAMS-	 	
 områderne.
•	 Mulighed	for	at	deltage	i	konkurrencen	om	at	blive	Danmarks			
 sundeste arbejdsplads.

Over 40 arbejdspladser har allerede 
fået certifikat på sundheden

Dansk	Firmaidrætsforbunds	SundhedsCertificering®	følges	af	en	
gruppe af fagfolk fra bl.a. Sundhedsstyrelsen og det Nationale 
Center	for	Arbejdsmiljø.	
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de fire idrætsorganisationer dif (danmarks idræts-forbund), dgi (danske 
gymnastik- & idrætsforeninger), dansk firmaidrætsforbund og dds (de 
danske skytteforeninger) har udarbejdet et fælles dopingreglement for 
håndtering af dopingsager. 

danmark er tilsluttet det internationale dopingreglement, World Anti 
doping Code (WAdA-Coden), der har sin primære målgruppe i elite- og 
konkurrenceidrætten. ændringer i WAdA-Coden giver nu de enkelte med-
lemslande mulighed for at etablere dopingregler for motions- og bredde-
idrætten, der på en række punkter fraviger hovedreglerne i WAdA-Coden. 

Fælles dopingreglement 
med den nye samarbejdsaftale etableres et fælles dopingreglement for mo-
tions- og breddeidrætten i danmark organiseret under dif, dgi, dansk fir-
maidrætsforbund og dds med virkning fra den reviderede WAdA-Codes 
ikrafttræden den 1. januar 2009. samtidig etablerer dif et nyt dopingre-
gulativ specielt for elite- og konkurrenceidrætten baseret direkte på WA-
dA-Coden. 

forbundsformand Peder Bisgaard, dansk firmaidrætsforbund, hilser de 
nye fælles dopingregler for motionister velkommen. 

- det er glædeligt, at der nu kommer til at gælde de samme dopingregler 
for alle ikke-eliteidrætsudøvere i danmark. som motionist og bredde-
idrætsudøver skal man ikke længere have en dispensation, hvis man bruger 
lægeordineret medicin, der er på dopinglisten. Hvis man som motionist 
bliver udtaget til en dopingkontrol, skal man oplyse til dopingkontrollen, 
at man indtager lægeordineret medicin. 

Fleksibel fortolkning 
det nye regelsæt åbner dog op for en mere fleksibel fortolkning, i forhold 
til de mindre bevidste dopingsyndere, idet det nye fælles dopingnævn i 
forbindelse med sagens afgørelse kan beslutte, at en udelukkelse ikke be-
høver at være en total udelukkelse, men at nogle aktiviteter kan friholdes. 

Aftalen mellem de fire idrætsorganisationer omfatter også et dopingsekre-
tariat og dopingnævn, hvor sekretariatet får til huse hos dgi i Vingsted.

Se mere om de nye dopingregler på www.antidoping.dk

Af JoHn tHrAne, redAktØr, dAnsk firmAidrætsforBund.

Nye dopingregler 
trådt i kraft ved årsskiftet 
Nyt fælles sæt dopingregler med mere fleksible regler 
for motionister er trådt i kraft ved årsskiftet 2009

FAKTA
dopinglinjen: telefon 70 25 71 12
Åben hver mandag og torsdag kl. 
16.00-18.00.

Hvis du vil vide mere om anabole 
androgene steroider, kan du altid 
besøge steroids.dk eller antidoping.
dk Her kan du også stille spørgsmål 
til eksperterne.

Anti Doping Danmark 
lancerer motionsdoping-
kampagne
Anti doping danmark har lanceret 
den hidtil største og mest omfat-
tende oplysningskampagne, der 
skal tage kampen op med doping i 
fitnesscentrene. målgruppen er 
unge mænd, og formålet er at fore-
bygge misbrug af anabole steroider. 
kampagnen er i første omgang pri-
mært målrettet fitnesscentrene, da 
det er her, de unge mænd kommer i 
jagten på den perfekte krop. og 
det er typisk også her, de finder in-
spiration og søger viden om steroi-
der.

Se mere på www.steroids.dk
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tekst & foto. BriAn rAsmussen, fotoJournAList

Sjovere end  indefodbold
Futsal. Her gælder det om at sætte sin 
modstander af med en smart dribling

Målmanden fra FAGI redder et forsøg fra Møllevangsskolen.

FAGI’s dobbelte målscorer i finalen mod Lystrup passerer to modstandere.Dommerbordet følger kampen.
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- selvfølgelig vil man vinde, det er 
da klart, siger Anders Andersen, 24 
år, fra Vejlby risskov idrætsfor-
ening (Vri). - men lige nu ser det 
ud til, at vi taber det hele!

Anders Andersen og holdkamme-
raterne er sammen med otte andre 
hold til indledende stævne i den-
mark open i futsal, hvor det gælder 
om at kvalificere sig til finalestæv-
net i odense den 28. februar.

det er en blæsende og regnfuld 
søndag i januar, og imens der bliver 
serveret pølsemix med karryketchup 
i cafeteriaet til lyden af gnAgs 
”når jeg bliver gammel”, bliver 
kampen mellem Lystrup og Vri fløj-
tet i gang af de to dommere. Begge 
hold er tæt på flere gange, men 
kampen ender 0-0.

- Almindelig indefodbold er for 
kedeligt. i futsal må man bruge 
sin fysik, og det kan jeg godt lide, 

Sjovere end  indefodbold
Futsal. Her gælder det om at sætte sin 
modstander af med en smart dribling

siger Anders Andersen og fortsæt-
ter:

- samtidig er der en god stem-
ning i hallen, og der er plads til 
alle niveauer. det handler jo om at 
have en god dag, siger han. 

efter en formiddag med indledende 
runder, har fire hold spillet sig frem 
til slutspillet om eftermiddagen. møl-
levangsskolen spiller første kamp 
mod fAgi (fredericia garnisons 
idrætsforening), og det viser sig hur-
tigt, at fAgi er stærkere end mølle-
vangsskolen. efter de 15 min. spille-
tid står der 2-1 på måltavlen til fAgi. 

- Vi er kommet for at vinde. det 
er meget sjovere end almindelig in-
dendørs fodbold, her gælder det 
om at kunne sætte sin modstander 
af med en god dribling, siger 
33-årige ronni schwarth fra fAgi.

der er ikke mange mennesker tilba-
ge i hallen, kun spillerne, dommerne, 

et par børn og en kæreste er blevet 
hængende. de ser finalekampen mel-
lem fAgi og Lystrup. fAgi starter 
som lyn og torden, og efter fem min. 
står der 2-0 og kampen synes afgjort. 
men med masser af fight og godt 
sammenspil kommer Lystrup igen, og 
med fem min. tilbage står der 2-2. 
det bliver også kampens resultat. 
fAgi vinder stævnet med fem point 
mod Lystrups fire, og er klar til fina-
lestævnet i denmark open i futsal i 
odense den 28. februar.

Alt imens stolene bliver sat op i 
cafeteriaet, bliver der overrakt 
præmier – gavekort fra intersport – 
til nr. et og to.

- Vi kommer helt sikkert næste 
gang. det er jo helt vildt sjovt, si-
ger ronni schwarth.

Se, hvor du kan spille Denmark 
Open i futsal på www.dfif.dk 

Ronni Schwarth fra FAGI i kamp med en spiller fra Lystrup. FAGI (Fredericia Garnisons Idrætsforening) vinder stævnet.
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stavgang er en motionsform, som er kommet for at blive. 
derfor vil dansk firmaidrætsforbund afvikle en stavgangs-
stafet, som vi håber, foreningerne vil bakke op om. for-
bundet efterlyser foreninger, der vil være værter for stav-
gangsstafetten, der afvikles i april og maj måned 2009.

forud for stafetten indbyder vi alle instruktører i stav-
gang til at deltage på et opkvalificerende kursus. kurset 
henvender sig til instruktører, der har nogen års erfaring 
med stavgang, og som har deltaget i forskellige stavgangs-
kurser. instruktørerne kan få inspiration til at undervise i 
stavgang på foreningsplan, samtidig med at stavgangssta-
fetten skal sætte fokus på stavgang i danmark.

Vi forventer, at instruktørerne efterfølgende er indstillet 
på at stå for stavgangsstafetten i egen forening. du kan 
finde yderligere oplysninger om stafetten på www.dfif.dk, 
hvor foreningen også har mulighed for at tilmelde sig.  

instruktører på kurset vil være dansk firmaidrætsforbunds 
instruktører, og kurset afvikles den 1. marts i nyborg.

Pris pr. kursist kr. 150,- som dækker forplejning og ma-
terialer. tilmeldingsfrist den 1. februar.

dansk firmaidrætsforbund inviterer 
i år til et landsdækkende senior-
sportstræf. træffet er for alle akti-
ve seniorer og byder på masser af 
aktiviteter og socialt samvær. i 
programmet er der lagt vægt på at 
bruge de mange spændende moti-
onsfaciliteter, der er i og omkring 
danParcs rønbjerg.

seniorsportstræffet byder på så-
vel gammelkendte som nye aktivi-

tekst & foto. Ann BAunBæk HAnsen, idrætskonsuLent, dAnsk firmAidrætsforBund

Firmaidrætten sætter 
fokus på stavgang
Landsdækkende stavgangsstafet skal sætte fokus på stavgang. 
tag med på stavgangskursus den 1. marts

Få ny inspiration til at undervise i stavgang på firmaidrættens 
stavgangskursus, der afvikles den 1. marts 2009.

Seniorsportstræf 2009
Tag med til seniorsportstræf på 
danParcs rønbjerg den 12. - 14. maj 2009

teter, både indendørs og udendørs. 
mottoet er: der findes ikke dårligt 
vejr, kun dårlig påklædning!

det er en forudsætning for at del-
tage, at du er medlem af en for-
ening/seniorsportsforening under 
dansk firmaidrætsforbund. Ved til-
meldingen vælger du, hvilke aktivi-
teter du ønsker at deltage i, og der 
er masser af aktiviteter begge dage. 
der lægges, traditionen tro, op til 

en fantastisk aftenfest med god 
mad, underholdning, dans og med 
masser af hygge og socialt samvær. 

Vil du vide mere om træffet, er du 
velkommen til at kontakte Ann Baun-
bæk Hansen eller kirsten mikkelsen 
på tlf. 65 31 65 60.

tilmeldingsfristen til træffet er den 
1. marts 2009. du kan få yderligere 
oplysninger, se hele indbydelsen og 
tilmelde dig til træffet på www.dfif.dk 
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Firmaidrætten sætter 
fokus på stavgang

- Jeg så annoncen for løbeskolen i 
lokalavisen, og så tænkte jeg: et 
træningsforløb på 16 uger – det må 
man da kunne klare, fortæller Jens 
Pedersen.

sammen med 55 andre nybor-
gensere har Jens Pedersen meldt 
sig til den nye løbeskole under ny-
borg firma sports løbeklub, hvor 
deltagerne fra starten af januar og 
frem til den 29. april to gange om 
ugen bliver taget i hånden og ud 
at løbe sammen med 12 erfarne og 
tålmodige løbetrænere. tilbuddet 
om løbeskolen kommer på et vel-
valgt tidspunkt lige efter nytåret, 
hvor mange traditionen tro lover 
sig selv at komme i bedre form i 
det nye år.

Målet er årets Eventyrløb
for Jens Pedersen har tilbuddet om 
løbeskolen da også ramt plet. dels 
er børnene nu blevet så store, at 
både han og hustruen marianne kan 
afse tid til at trække i løbeskoene. 
dels synes han, det virker mere mo-
tiverende og forpligtende, at man 
skal løbe sammen med andre. og så 

Succes med løbeskole i Nyborg 
I halen på de mange nytårsforsætter om mere 
motion i 2009 har 56 meldt sig til ny løbeskole

I løbeskolen sørger erfarne løbetrænere for at 
guide og motivere de nye løbere, så de holder 
fast i målet – også selv om januars aftener er 
både mørke og kolde.

Af CAmiLLA sVenstruP, kommunikAtionskonsuLent, dAnsk firmAidrætsforBund. foto: JoHnnY WiCHmAnn

har han sat sig et personligt mål 
for 2009.

- målet er, at jeg skal kunne løbe 
en 10 km ved årets eventyrløb i 
odense. men nu må vi jo se, hvor-
dan det går med træningen de næ-
ste 16 uger. ellers kan jeg vel 
snuppe en 5 km, vurderer Jens Pe-
dersen med et smil på læben. og 
med henvisning til, at løbeskolen i 
sit informationsmateriale lokker 
deltagerne med at kunne løbe 6 
km, efter de har gennemført for-
årets 16-ugers træningsprogram. 

Manglede et tilbud 
til begyndere
Bag den nye løbeskole står fire 
ildsjæle fra løbeklubben under ny-
borg firma sport.

- da jeg selv startede med at løbe 
for mange år siden, var der ikke no-
gen tilbud til begyndere. man kunne 
selvfølgelig melde sig i en løbeklub, 
men så skulle man faktisk allerede 
kunne løbe omkring 5 km for at føl-
ge med. derfor fik vi idéen til at 
lave en løbeskole, fortæller Lene ol-
sen, der er tovholder på løbeskolen 

sammen med gitte Østergaard og 
ægteparret susanne og kurt Larsen. 

- kunsten er at starte helt fra 
bunden. derfor starter vi i løbesko-
len med en kort distance på 2½ km 
og med intervaltræning, hvor man 
skiftevis går to minutter og løber 
to minutter. og så bygger vi ellers 
gradvist op derfra, så deltagerne til 
sidst er oppe at løbe 6 km, lyder 
opskriften fra Lene olsen.

Oppe i tiden med 
løb og sundhed
den flotte tilslutning vækker natur-
ligvis begejstring hos folkene bag 
løbeskolen og de andre løbetræne-
re. ifølge dem skyldes den positive 
interesse nok en kombination af, at 
løb virkeligt er oppe i tiden, og så 
at tilbuddet kommer i forlængelse 
af de mange nytårsforsætter. 

den forklaring stemmer fint overens 
med mette sørensens motivation for 
at have meldt sig ind i løbeskolen:

- Jeg deltager for at gøre noget 
for min sundhed og for at komme 
ordentlig i gang med at løbetræne i 
2009.
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Storebæltsvej 11  ·  5800 Nyborg
Telefon 65 31 65 60  ·  Fax 65 30 14 26
www.dfif.dk    ·    dfif@dfif.dk

Du kan også deltage i DM i Firmaidræt – eneste forudsætning er, at du er medlem af din lokale firmaidrætsforening. 
DM i Firmaidræt er sport, sjov og samvær med kolleger og andre idrætsfolk fra virksomheder i hele landet. 

Se nedenstående oversigt over DM-stævner i Firmaidræt i foråret 2009.

Vi glæder os til at se dig og dine kolleger!

Badminton-stævne
Fredericia 4.– 5. april

Billard-stævne, hold
København 14.-15. marts

Bordtennis-stævne
Aalborg 21.–22. marts

Bowling-stævne
Kolding 20.-21.-22. marts

Dart-stævne, individuel
Vordingborg 21.-22. marts

Fodbold-stævne, inde
Helsingør 21.-22. marts

Golf-stævne, Stableford
Holstebro 9.-10. maj

Håndbold-stævne, inde
Ringkøbing 21.-22. marts

Kegle-stævne
Sønderborg 20.-21.-22. marts

Pistol-stævne, 15m
Vordingborg den 20.-22. marts

Riffel-stævne, 15m
Vordingborg den 20.-22. marts

Volleyball-stævne
Odense 14.-15. marts

Se mere og tilmeld dig på 
www.dfif.dk

DM-stævner forår 2009

Gi’ den gas med dine kolleger
kom til DM i firmaidræt
- det er også for dig!
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konceptet er det samme som i tur-
neringens debutsæson i 2008: man 
stiller et hold sammen med et par 
kolleger, og så dyster man i puljer 
af 4-6 hold mod turneringens øvri-
ge hold rundt på landets golfbaner. 
spilleformen er four-ball stableford, 
og turneringen er åben for alle 
klub-golfere (golfspillere med ama-
tørstatus red.). 

2009-udgaven af firmaidrættens 
kollegiale golfdyst melder klar til 
spillestart mandag den 6. april, og 
tilmeldingen til årets turnering er 
nu åben. Vinderne fra hver pulje 
kan i år se frem til at spille finale 
på fredericia golf Clubs bane fredag 
den 18. september.

Konceptet holder
mens kollegagolfturneringen i 2008 
tiltrak 26 hold, håber man i år på 
at kunne fordoble antallet af delta-
gere. 

- sidste års deltagere var utroligt 
glade for at spille med i vores kolle-
gagolfturnering, så vi har en klar 
tilkendegivelse af, at konceptet 
holder. deltagerne peger bl.a. på, 
at turneringen er attraktiv, fordi det 
giver en anderledes og sjov golfop-
levelse at være af sted sammen med 
kollegerne - frem for dem, man må-
ske altid plejer at spille med, fortæl-
ler idrætskonsulent Ann Baun-bæk 

Af CAmiLLA sVenstruP, kommunikAtionskonsuLent, dAnsk firmAidrætsforBund. foto: JoHnnY WiCHmAnn

Firmaidrætten igen på banen 
med kollegagolf i 2009
Efter ros til turne-
ringen fra sidste års 
deltagere inviterer fir-
maidrætten igen i år 
til kollegial golfdyst 
rundt på landets baner

Kollegagolf 2009 starter mandag den 6. april og slutter med finalestævne i Fredericia fredag den 18. september.

Hansen, der er tovholder på firma-
idrættens kollegagolf.

Både A- og B-række i årets 
turnering
der er dog også blevet plads til et 
nyt tiltag i kollegagolf 2009. Årets 
turnering giver nemlig deltagerhol-
dene mulighed for at spille i enten 
en A- eller en B-række.

- når vi indfører en B-række i 
kollegagolf, så er det for at signa-
lere, at også de nystartede golfere 
med et relativt højt handicap kan 
være med og få prøvet kræfter med 
en holdturnering. det er vi natur-
ligvis meget spændte på at se, om 
der er interesse for, lyder det fra 
Ann Baunbæk Hansen. 

deltagerne i kollegagolfturnerin-
gens A-række skal have et handicap 
på max. 36, mens spillerne i den 
nye B-række kan have et handicap 

mellem 37 og 54. Alle spillere skal 
stadig kunne fremvise et gyldigt 
dgu-kort, og det koster 600 kr. pr. 
hold at deltage.

tilmelding og mere info på www.
dfif.dk – sidste frist for tilmelding 
er den 22. marts.

Det sagde deltagerne om 
kollegagolf 2008:

”Jeg meldte mig, fordi det gav mig 
mulighed for at spille golf sammen 
med min kollega”.

”kollegagolf er en hyggelig, pro-
fessionel og veltilrettelagt turne-
ring”.

”det er sjovt at komme rundt og 
møde andre golfere og prøve at 
spille på nogle andre baner”.
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da en skov af gule stemmesedler 
på det ekstraordinære repræsen-
tantskabsmøde i november 2008 
markerede et massivt ja til projekt 
”dfif i Bevægelse”, var det samti-
dig et farvel til den gamle kreds-
struktur med 14 kredse og et god-
dag til de otte nye regioner.

de otte regioner skal danne fun-
damentet for de otte nye lokale fir-
maidrætscentre, der får til opgave 
– i samarbejde med foreningerne – 
at være opsøgende overfor arbejds-
pladsen og udvikle aktiviteter in-
den for firmaidræt og sundheds-
fremme.

Afklaring af 
arbejdsopgaverne
opstarten af de otte regioner har 
betydet mange timer på landevejen 
i januar måned for dansk firma-
idrætsforbunds generalsekretær Jan 
steffensen, der har været fast in-
ventar ved alle de første regions-
møder.

dagsordenen for alle møder har 
været den samme, nemlig en afkla-
ring af arbejdsopgaverne for den 
nye firmaidrætssælger, en afstem-
ning af hvilke forventninger for-
eningerne har til sælgeren samt en 
afklaring af arbejdsgrundlaget og 
sammensætningen af det nye regi-
onsråd.

det er Jan steffensens klare ind-
tryk, at de nye regioner er kommet 
godt i gang.

- der har været en meget positiv 
stemning, og de frivillige ledere 
har været meget engagerede. spør-
gelysten har været stor, og de 45 

Af JoHn tHrAne, redAktØr, dAnsk firmAidrætsforBund. grAfik: miCHAeL iVersen, kreAtiV dtP’er, dAnsk firmAidrætsforBund

Nye regioner godt i gang
Lovende opstart af de otte nye regioner. 
firmaidrætssælgerne forventes ansat med start den 1. maj

minutter, der har været sat af til 
debat efter gruppearbejdet, har 
sjældent været nok, beretter Jan 
steffensen.

- Blandt foreningerne er der na-
turligvis store forventninger til, 
hvad den nye sælger kan udrette, 
og vi har fået afklaret, hvad ansæt-
telsen betyder for foreningerne. det 
er klart, at ansættelsen af en sæl-
ger vil generere mere dynamik i 
nogle af vores foreninger, men det 
stiller også krav. det er ikke alle 
foreninger, der er gearet til at følge 
op på det opsøgende arbejde over-
for arbejdspladserne. der skal udar-
bejdes salgsmateriale og informati-
onsfoldere, og foreningerne skal 
sørge for at have faciliteter og ak-
tiviteter klar, understreger Jan 
steffensen.

Formændene i rådene
sammensætningen af de nye regi-
onsråd har ikke været et problem. 
regionerne er udløbere af de gamle 
kredse, hvor formændene langt hen 
ad vejen kender hinanden, og der 
har hurtigt været fodslag blandt for-
eningerne til at finde de rigtige folk.

- Vi har opfordret til, at regions-
rådet – i hvert fald det første år – 
bliver sammensat af foreningsfor-
mændene. den opfordring er der en 
del regioner, der har fulgt, men det 
har også været en gennemgående 
tendens, at man har peget på de 
frivillige ledere, som har kompeten-
cerne, og som har været interesse-
ret i at arbejde med de nye regio-
ners arbejdsfelter. samtidig har det 
været vigtigt at få understreget, at 

regionsrådene skal have et mandat, 
så de bliver beslutningsdygtige. 
derved undgår vi et dødvande i en 
travl tid, hvor sælgerne skal ansæt-
tes og arbejdsopgaver skal fastlæg-
ges, forklarer Jan steffensen.

regionsrådenes primære arbejds-
opgave bliver at prioritere fir-
maidrætssælgerens indsats, men 
rådene kan naturligvis også bruges 
til erfaringsudveksling og idrætsligt 
samarbejde mellem foreningerne i 
regionen.

Sælgerens arbejdsopgaver
efter de første møder i de otte re-
gioner ligger der nu en skitse klar 
til sælgerens arbejdsopgaver. næ-
ste skridt bliver at udfærdige et 
stillingsopslag.

det ligger fast, at sælgeren skal 
være opsøgende overfor både gam-
le medlemsvirksomheder og nye 
virksomheder. sælgeren skal sælge 
foreningernes aktiviteter, herunder 
også nye aktiviteter som forenin-
gerne vil starte op. 

- der er også en forventning om, 
at sælgeren kan forbedre kontakten 
mellem foreningen og virksomhe-
derne, og samtidig skal sælgeren 
bringe gode ideer om aktiviteter og 
markedsføring videre til andre for-
eninger i regionen, siger Jan stef-
fensen.

i hver region bliver der nedsat et 
ansættelsesudvalg, og man forven-
ter, at de første stillingsopslag 
kommer i dagspressen i slutningen 
af februar og i starten af marts. de 
nye firmaidrætssælgere forventes 
ansat med start den 1. maj.
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Løgstør

Tarm

Otterup

Marstal

Nykøbing M.

Nykøbing F.

De otte nye regioner med placeringen af firmaidrætscentrene, 
hvor den nye firmaidrætssælger også får base.

Otte nye regioner
•		Hovedstaden	(København)
•		Sjælland	(Næstved)
•		Fyn	(Odense)
•		Syd-	og	Sønderjylland	(Kolding)
•		Sydvestjylland	(Esbjerg)
•		Midt-	og	Vestjylland	(Ringkøbing)
•		Østjylland	(Århus)
•		Nordjylland	(Aalborg)

i hver region placeres et firmaidræts-
center med kontorfaciliteter for de 
ansatte. i parentes ses placeringen 
af firmaidrætscentret.
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•		 Motionstouren: motionsløbet 
for alle. deltagerne løber eller 
går i det tempo og på præcis 
den måde, de har lyst. det kan 
være gang, motionsløb, stav-
gang og rulleskøjteløb.

•   Tour de pedal: Cykelmotion for 
alle, hvor deltagerne kører i det 
tempo, der passer den enkelte. 
deltagerne får nogle hyggelige 
timer på cyklen på nogle veltil-
rettelagte ruter.

•	  Panterdagen: en motionsdag for 
aktive seniorer: dagen byder på 
gang eller cykling samt mange 
andre forskellige motionsaktivi-
teter, det sociale er i fokus. for-
eningen kan bruge dagen som 
præsentation af deres aktivite-
ter. 

•	  Danmarksstafetten: stafetlø-
bet, hvor alle kan være med og 
hvor der løbes på hold. dan-
marksstafetten byder på gode 
muligheder for at markedsføre 
sig lokalt over for områdets virk-
somheder. 

så er idræts- & motionsafdelingen 
klar til at modtage tilmeldinger fra 
dansk firmaidrætsforbunds forenin-
ger til tour de pedal, motions-
touren, danmarksstafetten og Pan-
terdagen.

Tilmelding
tilmelding foregår ved, at forenin-
gens kontaktperson tilmelder sig 
via dansk firmaidrætsforbunds 
hjemmeside www.dfif.dk der er ad-
gang fra ”min side” – på samme 
måde som ved tilmelding til alle 
øvrige arrangementer i dansk fir-
maidrætsforbund. 

Bestillingsfrist
tilmeld din forening nu og endnu 
vigtigere bestil dine varer nu! Be-
stillingsfristen er den 28. februar 
2009. den tidlige bestillingsfrist 
skyldes leveringsfristen på varer og 
tryksager. efter denne dato kan 
man stadig tilmelde sig og bestille 
varer – men vi må tage forbehold 
for udsolgte varer og eventuelle 
prisstigninger.

 
Informationsmateriale
går du med overvejelser om, at din 
forening skal igangsætte tour de 
pedal, motionstouren, danmarks-
stafetten og/eller Panterdagen, kan 
du rekvirere materiale, der beskri-
ver mere om, hvad der kræves af 
foreningen – og hvad vi kan tilbyde 
af hjælp og støtte.

Af Ann BAunBæk HAnsen, konsuLent, dAnsk firmAidrætsforBund. foto: JoHnnY WiCHmAnn

Tilmelding til motionsaktiviteter 2009
Nu kan foreningerne tilmelde sig tour de pedal, 
motionstouren, danmarksstafetten og Panterdagen
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Vi kommer også gerne ud og for-
tæller mere om aktiviteterne. det 
er ikke forpligtende, men i vil få 
uddybende information om, hvad 
der skal til for at få tour de pedal, 
motionstouren, danmarksstafetten 
og/eller Panterdagen som aktivitet 
i foreningen.

Quickguiderne 
der kommer hvert år nye idéer i 
tour de pedal, motionstouren, dan-
marksstafetten og Panterdagen. 
derfor anbefaler vi, at alle kontakt-
personer gennemlæser quickguiden.

Quickguiden fungerer som en ma-
nual for aktiviteterne, og der er én 
for hver aktivitet. i quickguiden 
beskrives vilkår til aktiviteterne og 
gode idéer til fornyelse, markedsfø-
ring og meget mere. 

som noget nyt i år, sender vi den 
sidste nye reviderede udgave af 
quickguiden ud til alle kontaktper-
soner, når man tilmelder sig. Hvis 
man ikke ønsker at modtage den i 
papirform, men ønsker at gennem-
læse den på foreningsnet, kan man 
notere dette i bemærkningsfeltet 
ved tilmelding (allersidst lige inden 
godkendelse).

Yderligere information
Hvis du har spørgsmål til ovenståen-
de eller problemer med tilmelding, er 
du velkommen til at kontakte kirsten 
eller Ann i idræts- & motionsafdelin-
gen på forbundskontoret.

Af JoHn tHrAne, redAktØr, dAnsk firmAidrætsforBund.

Skanderborg blev 
Årets Motionsby 2008
Samarbejde mellem Aktiv fritid skanderborg 
og skanderborg firma idræt blev belønnet med 
titlen som Årets motionsby 2008. 

Tilmelding til motionsaktiviteter 2009

tirsdag den 16. december 2008 blev en begivenhedsrig dag for Aktiv fri-
tid skanderborgs formand ove olsen og de mange aktive medlemmer af 
seniorsportsforeningen. dagen startede med morgengymnastik til kl. 9.00. 
kl. 10.00 blev foreningen hædret med titlen som Årets motionsby 2008 i 
dansk firmaidrætsforbund, og kl. 12.00 stod menuen på julefrokost. 

dagen var kulminationen på et succesfuldt samarbejde mellem Aktiv 
fritid skanderborg og skanderborg firma idræt, der i løbet af 2008 har 
tilbudt medlemmerne en række motionsaktiviteter, bl.a. tour de pedal, 
motionstouren og Panterdagen, og det har været med til at trække nye 
medlemmer til.

- 500 mennesker i skanderborg-området er blevet aktive gennem de 
to foreningernes motionstiltag i 2008, og jeg håber, at begge forenin-
ger vil bruge titlen til at få endnu flere i gang med at trampe i pedaler-
ne og gå ture med stængerne, sagde motionssupervisor ivan Bjærge fra 
dansk firmaidrætsforbund, da han overrakte ove olsen diplomet med 
hæderen. 

Skulderklap til instruktørerne
- det er et skulderklap til vores instruktører og frivillige. og så er det 
dobbelt dejligt, at de har været så gode til at få idéer til tilbud, som så 
mange finder interessante, sagde ove olsen, der netop har kunnet byde 
medlem nummer 104 velkommen i Aktiv fritid skanderborg. 

- Vi er en forening med et godt socialt netværk, og der er plads til 
alle. og selv om sundhed er i højsædet, er der også plads til kaffen og 
hyggen, sagde ove olsen.

Prisen som Årets motionsby er dansk firmaidrætsforbunds hyldest til 
en by, der har gjort noget for at 
fremme motionen.

- Vi har hædret Aktiv fritid 
skanderborg og skanderborg fir-
ma idræt fordi, de har været utro-
lig gode til at få mange folk med 
til aktiviteterne og fordi, de har 
afholdt alle de fire motionsaktivi-
teter som dansk firmaidrætsfor-
bund arrangerer. og så har man i 
skanderborg haft en rigtig flot 
medlemsfremgang, understreger 
idrætskonsulent Ann Baunbæk 
Hansen fra dansk firmaidrætsfor-
bund.

Motionssupervisor Ivan Bjærge (forrest) 
overrakte hæderen som Årets Motionsby til 
de mange aktive medlemmer i Aktiv Fritid 
Skanderborg.



22 Firmaidræt nr. 1   •   2009

Pump cyklen og brug den, når du skal 
til arbejde. og hjem igen. så gør du 
ikke bare noget godt for miljøet – du 
gør også noget godt for din egen 
sundhed, så spring på ”Vi cykler til 
arbejde” kampagnen sammen med 
dine kolleger. i skal bare være mindst 
fire, som har lyst til at cykle til arbej-
de. kampagnen kører fra den 4. - 31. 
maj 2009. Jo flere dage i cykler til 
arbejde, jo større er chancen for at 
vinde lækre præmier til hele holdet.

Sammenhold og sundhed 
på arbejdspladserne
”Vi cykler til arbejde” samler ar-
bejdspladsen om en social aktivitet. 
det handler om at stå sammen som 
et hold – og samtidig cykle om kap 
med de andre hold. ”Vi cykler til ar-
bejde” handler også om at få flere 
til at cykle. At få motion i hverdagen 
er nemlig én af de ting, vi selv kan 
gøre for at leve et sundt liv.

Cyklen er en oplagt vej til at få 
daglig motion samtidig med, at 

Af JoHn tHrAne, redAktØr, dAnsk firmAidrætsforBund. iLL. dCf

Fra den 4. - 31. maj 2009 ruller ”Vi cykler til arbejde” igen, og alle 
ansatte på landets arbejdspladser er inviteret til at være med!

Få bæredygtige og gode ben og spring på 
”Vi cykler til arbejde” kampagnen sammen 
med dine kolleger.

man kommer rundt fra sted til sted. 
miljøhensynet spiller også en væ-
sentlig rolle: flere på cykel og fær-
re i bil betyder mindre luftforure-
ning og Co2-udledning. så cyklen 
er på mange måder det gode og 
sunde valg. Har du en kollega, som 
først nu har fået øjnene op for cyk-
lingens velsignelser, så nominer 
ham eller hende som Årets nye cyk-
list. der er præmier til de bedste 
historier.

På vores hjemmeside www.vcta.
dk kan der i det nye år downloades 
en ”værktøjskasse”, som giver gode 
ideer til virksomhederne, når de 
skal hverve deltagere og lave akti-
viteter på arbejdspladsen i forbin-
delse med kampagnen.

Masser af præmier
traditionen tro disker ”Vi cykler til 
arbejde” op med en masse lodtræk-
ningspræmier. der bliver trukket 
lod om præmier til mindst 52 hold 
og 832 deltagere, og til holdkap-

tajnerne trækkes der lod om en cy-
kelrejse for to til Vietnam med re-
gion rejser og seks nye funky folde-
cykler fra firmacyklen.dk

Årets miljørigtige hovedpræmie er 
en drømmerejse for hele holdet med 
tog i europa til en værdi af 11.000 
kr. pr. stk.

der er smarte cykler til et helt 
hold fra kildemoes til en værdi af op 
til 5.000 kr. pr. stk., og der er smarte 
Volo hjelme fra met til hele fem 
hold. gripgrab leverer supergode cy-
kelhandsker med ekstra gelpuder i 
håndfladen til alle deltagere på fem 
hold. derudover er der skoovertræk 
fra gripgrab, smarte Basta Light mini 
for- og baglygter, cykellygter fra ree-
light der selv generere strømmen ved 
hjælp af magneter, miljørigtige cy-
kelplejeprodukter fra Pedros og vel-
væreprodukter fra the Body shop.

www.vcta.dk er åben for online 
tilmelding. Tilmeldingsfristen er 
den 21. april

2009 
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Husk børneattesten!   Husk børneattesten!   Husk børneattesten! 

Begrundelser som ”Vi kender trænerne på forhånd” og ”Vores 
instruktører er alle over 50 år” dur ikke. En række sager om 
seksuelle krænkelser i idrætsverdenen vedrører netop vellidte 
trænere, som har været i foreningen i en årrække.

Så "Husk børneattesten", når der tilknyttes 
trænere, instruktører og ledere, som er 
i direkte kontakt med børn under 15 år!

Information og rådgivning: www.dif.dk, www.dgi.dk og www.dfif.dk 

Indhentning af børneattester
er et lovkrav

også i 2009 kan dansk firmaidræts-
forbunds foreninger og lokalfor-
eninger under dansk Cyklist for-
bund (dCf) ansøge om op til 6.000 
kr. i tilskud til årets cykelkampagne 
”Vi cykler til arbejde”.

er der i en kommune både en lo-
kal afdeling under dCf og en for-
ening under dansk firmaidrætsfor-
bund, så opfordres der til samar-

Har du en god idé, der kan få flere op i sadlen til ”Vi cykler til arbejde”, så send en 
ansøgning til kampagnesekretariatet og få op til 6.000 kr. i støtte.

Tilskud til mere synlighed og flere deltagere
som kan få igangsat flere lokale ak-
tiviteter og events, og som kan få 
flere til at deltage i kampagnen. 
der skal blot vedlægges en kort 
projektbeskrivelse og et budget, 
hvor alle indtægter og udgifter 
fremgår. tilskudspuljen er i 2009 
på 150.000 kr., og ansøgningen 
sker på specielle ansøgningsskema-
er, der kan rekvireres fra VCtA-se-
kretariatet i københavn.

Hvis man har brug for vejledning 
så kontakt VCtA-sekretariatet på e-
mail vcta@dcf.dk eller på tlf.: 
3332 3121.

Ansøgningsfristen er den 4. 
marts 2009, og ansøgningen sen-
des til: dansk Cyklist forbund, rø-
mersgade 5, 1362 københavn k.

bejde om et fælles projekt. derved 
udnyttes resurserne bedst muligt, 
og i kommer ikke til at gå hinan-
den i bedene. Bemærk, at begge 
parter kan ansøge om projekttil-
skud. 

Hvad kan støttes?
Alle projekter, der har til formål at 
øge synligheden af kampagnen, og 
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i Coop Alliancen, der er en sammenslutning af alle 
idræts- og personaleforeninger i Coop danmark, havde 
vi i lang tid tænkt over, hvordan vi fik lavet en profil-
brochure for Coop Alliancen af en god kvalitet.

På et møde i Landsdel Øst præsenterede kurt Peter-
sen sin Brochureguide, og jeg var ikke i tvivl – her var 
værktøjet til at få lavet en længe savnet profilbrochure!

i samarbejde med kurt Petersen fik vi aftalt indhold 
og forløb af et kursus, og en invitation blev sendt ud til 
alle Coop Alliancens medlemsforeninger. til vores store 
overraskelse og glæde meldte der sig 16 deltagere!

Et praktisk værktøj
da vi er en landsforening foregik kurset centralt i lan-
det, i Vejen idrætscenter. kurset er normalt opdelt i 
to sektioner af hver tre timer, men da vi havde repræ-
sentanter fra hele landet, kørte vi én samlet sektion af 
seks timer.

Vi var delt op i fire grupper og lad mig sige det med 
det samme: Alle kursister var meget begejstret for kurset!

Af finn nieLsen, formAnd for CooP ALLiAnCen. 

Kursus i BrochureGuiden
16 kursister fra Coop Alliancen på en lang 
og lærerig dag i Brochureguiden

Kurset i BrochureGuiden bød både på teori og megen praktik, hvor kursisterne fik prøvet kræfter med skitseforslag og konkrete layouts i elektro-
nisk form. Foto. Finn Nielsen.

kurset var delt op i lidt teori (Brochureguiden skulle 
læses mere end én gang) og megen praktik. da brochu-
ren skulle planlægges, skulle der tænkes på følgende:
•		Hvem	skal	have	den?
•		Hvad	skal	den	indeholde?
•			Hvordan	skal	indholdet	præsenteres?
Herefter gik vi i gang med selve skabelonerne. først i 
kladeform (blyant, tusch, viskelæder m.m.) og deref-
ter blev layoutforslagene diskuteret. Herefter skulle 
der arbejdes elektronisk med skabelonerne, og efter 
en lidt svær start fandt vi hurtigt ud af, hvor lette 
skabelonerne var at arbejde i. der blev gået til sagen, 
og lige pludselig var der gået seks timer!

Vi blev ikke helt færdige, men der blev lavet en 
tidsplan for færdiggørelsen, og hvis vi senere løber 
ind i problemer, så står kurt til rådighed.

Lang og lærerig dag
det var tanken, at vi kun skulle lave en profilbrochure 
for Coop Alliancen, men der blev lavet én profilbro-
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Kursus i BrochureGuiden

Lav din egen A5-brochure med 
BrochureGuiden
•	 	BrochureGuiden	er	en	hjælp	til	de	firmaidrætsfor-

eninger, der ønsker at få forbedret kvaliteten af 
foreningens profilfolder, indbydelser, programmer, 
resultatlister m.v. 

•	 	BrochureGuiden	er	et	enkelt	redskab	til	fremstilling	
af A5 brochurer. den er baseret på Words tabel-
funktioner, og det betyder, at næsten alle pc-bru-
gere kan anvende guiden til at udvikle, fremstille 
og vedligeholde en brochure 

•	 	BrochureGuiden	gør	dig	ikke	til	professionel	grafiker	
eller desktopper - men den er et godt redskab, der 
kan hjælpe dig og foreningen til at skabe semipro-
fessionelle brochurer og informationsmaterialer i 
A5-format på kort tid

se mere på www.dfif.dk/foreningsnet/kommunikation/
pr/brochureguiden

Yderligere information kan fås hos Brochureguidens 
forfatter: kurt Petersen, tlf. 40 45 78 59, e-mail: 
krp@slagelsefirmasport.dk

Indberetningskema 
for 2008
Nu er tiden inde for at indsende 
opgørelsen over antal aktivitets-
medlemmer for år 2008. skemaet 
ligger online på www.dfif.dk på 
foreningsnet

indberetningsskema til brug for opgørelse over antal 
aktivitetsmedlemmer i år 2008 ligger klar på www.dfif.
dk under ”foreningsnet”, og alle foreninger opfordres 
til at udfylde og sende skemaet elektronisk.

klubindberetningsskema kan downloades på for-
eningsnet/tilskudsmuligheder (yderligere kan rekvire-
res på forbundskontoret).

foreninger som måtte have associerede senior-
sportsforeninger, opfordres til at sende kopi af klub-
indberetningsskemaet i papirform til pågældende se-
niorsportsforeninger, så deres tal også kommer med i 
den samlede indberetning.

skemaet til indberetning af aktivitetsmedlemmer er 
opdelt i følgende grupper:
•	 	Aktiviteter	som	udløser	medlemstilskud	og/eller	

idrætsgrenstilskud. (se vejledning på foreningsnet/
tilskudsmuligheder og retningslinjerne samt i for-
bundets håndbog afsnit 2.2. pkt. 5)

•	 	Andre	aktiviteter	som	udløser	medlemstilskud,	men	
ikke idrætsgrenstilskud

•	 	Åbne	aktiviteter	(Motionstouren,	Panterdagen,	
danmarksstafetten, tour de pedal) som udløser et 
deltagerdifferentieret tilskud

•	 	Andre	arrangementer.	Her	udløses	ingen	form	for	
tilskud

indberetningen skal være forbundskontoret i hænde 
senest den 1. marts 2009. er der problemer med at 
udfylde netversionen, så kontakt sekretær Helle niel-
sen på tlf. 65 31 65 60.

Vigtigt! gem altid det materiale, der ligger til 
grundlag for udfyldelsen af indberetningen til brug for 
dokumentation ved evt. stikprøvekontrol.  

chure for hver af de repræsenterede foreninger samt 
én for Coop Alliancen. Vi kom fra ingenting til noget 
over midten, hen imod det professionelle. Vi var også 
enige om, at næste gang kurset afholdes, bør det 
være over to dage a tre timer. det vil give noget mere 
for de sidste tre timer.

tak til kurt, din tålmodighed og din gode måde at 
være på, som instruktør. det var en lang og lærerig dag!

Kurset i BrochureGuiden indeholder:
•	 	Opgaver	før	de	to	kurser.	BrochureGuiden	læses	

igennem, og der medbringes eks. på foldere m.m.
•	 	Kursus	1,	der	primært	omhandler	layout	af	brochu-

ren med brug af skitseforslag og konkrete layouts
•	 	Kursus	2,	der	skal	omsætte	layout	til	en	visuel	og	

læseværdig A5-brochure
•	 	Finjustering	med	kritisk	gennemgang	af	brochuren,	

så den er klar til at sætte i produktion
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dre. Alle øvelser gennemgås med både teknik 
og træning. tre timer med teori og to timer 
med praktik.

Instruktør: Bobby Croshaw
Dato: 28. februar 2009
Sted: randers
Tilmeldingsfrist: senest den 8. februar 2009

Fitness 1 – instruk-
tøruddannelse i 
motionscenter
med denne uddannelse bliver du den kompe-
tente instruktør, der kan vejlede og instruere 
andre f.eks. foreningsmedlemmer eller kolleger 
i rigtig brug af motionsmaskiner. uddannelsen 
er bygget op omkring modul 1, 2 & 3, som for-
løber over 30 timer samt din praksis i motions-
centret. med diplom efter bestået eksamen.

Instruktør: morten Vang Jensen
Dato: 28. februar 2009
Sted: ringkøbing
Tilmeldingsfrist: senest den 6. februar 2009

Bowling 1
et kursus til dig, der ønsker en instruktørud-
dannelse i bowling. kurset er første del af in-
struktøruddannelsen, der er bygget op omkring 
Bowling-kursus 1, 2 & 3.

Instruktør: Jens ole Hald
Dato: 27. - 29. marts 2009
Sted: middelfart
Tilmeldingsfrist: senest den 20. februar 2009

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

Spinning 
– Pulstræning
du får sat et pulsur på dig og mærker på egen 
krop, hvordan du kan undervise efter puls i be-
gyndertimer og i elitetræning. Hvilke zoner 
træningen skal ligge i. Hvordan kroppen reage-
rer ved træning. 
opbygning af en time i forhold til musik/øvelser/
puls. to timer med teori og to timer med praktik.

Instruktør: Bobby Croshaw
Dato: 21. februar 2009
Sted: randers
Tilmeldingsfrist: senest den 6. februar 2009 

Spinning 
– Musikforståelse
Her får du masser af inspiration til din spin-
ningtime.	Hvilken	musik	fanger	bedst?	Hvilke	
øvelser	passer	til	musik	og	takter?	Hvad	er	en-
kel,	double	og	mellemtakter?	To	timer	med	teo-
ri og en time med praktik.

Instruktør: Bobby Croshaw
Dato: 22. februar 2009
Sted: randers
Tilmeldingsfrist: senest den 6. februar 2009

Spinning 
– Timeopbygning 
& Grund-Teknik
til dig, der vil starte forfra med teknik og time-
opbygning. grundpositioner siddende/stående. 
teknik for vægttab/gravide/børn/rygskader/æl-

Kursustilbud fra 
Dansk Firmaidrætsforbund



27Firmaidræt nr. 1   •   2009

Billard       
Albani Cup 15-17/5-09 odense Arne eilsøe 2240 1068 24/4-09 a.eilsoe@webspeed.dk

      
Bowling       
knæk et æg 5/4-09 svendborg sfs’ kontor 6222 5809 20/3-09 svendborg@firmasport.dk  

        
UdefodBold       
Hannerupstævnet 17/5-09 fredericia ib Østergaard 4019 5876  jirdata@post5.tele.dk
          

Kegler       
keglestævne 28/2-1/3-09 Haderslev ib Christiansen 3011 7901 14/2-09 ibchristiansen@webspeed.dk
dm 21-22/3-09 sønderborg    www.sfs-sonderborg.dk
keglestævne 7-8/11-09 sønderborg ingerlise dahl 7445 8707 24/10-09 ingerlise.dahl@gmail.com

Krolf       
krolf Åben 20-21/6-09 fredericia Carlo Petersen 7591 2385  pea@fffif.dk
Åben krolf 8-9/8-09 fredericia Carlo Petersen 7591 2385  pea@fffif.dk

MotionsløB, gang, cyKelløB M.M.      
elbodalvandring 7/2-09 fredericia Harry H. nielsen 7594 3249  harryh.agat2@privat.tele.dk
Vintermarch ved Ødis 8/2-09 kongeåen niels Peter nissen 4037 8278  
Vintertur v/ silkeborg 8/2-09 silkeborg Carsten Pedersen 5057 1869  admin@fodslaw-silkeborg.dk
rungsted Vintervand. 15/2-09 Citytour orm Hansen 4586 4248  
Vandring v/ rønbjerg 15/2-09 skive Leif tatt 9754 2473  
32. Herregårdstur 22/2-09 midtfyn knud erik Hansen 6598 1136  www.fodslawmidtfyn.dk
Lystrup engsø rundt 22/2-09 Posten ernst B. Larsen 8651 0040  www.postens-mf.dk
Vintertur v/ grindsted 28/2-09 Jydepotterne Lars W. Hagen 6110 6766  www.jydepotterne.dk
Påskeløbet 13/4-09 fredericia ib Østergaard 4019 5876  jirdata@post5.tele.dk
firma team Challenge 6/6-09 fredericia Hans rasmussen 2255 3396  adventure@fffif.dk

        
PetanqUe       
Bededagscup 8/5-09 ringe søren Hansen 2063 1849 1/5-09 soeren@aktivfritidmidtfyn.dk
fredericia Åben 8-9/8-09 fredericia Poul erik Andersen 7592 7639  pea@fffif.dk

natUrgolf       
dm i naturgolf 20-21/6-09 fredericia Carlo Petersen 7591 2385  pea@fffif.dk
Åben naturgolf 8-9/8-09 fredericia Carlo Petersen 7591 2385  pea@fffif.dk
          

sKydning       
riffel og pistol 14-15/2-09 Haderslev kjeld Østergaard 7452 7765  kjeld-marcussen@privat.dk
riffel og pistol 21-22/2-09 fredericia e. Wang Petersen 7592 7269 7/2-09 willumsensvaenget3@teliamail.dk
riffel og pistol 7-8/3-09 Bov finn nikolajsen 7467 3096 19/2-09 finnnikolajsen@privat.dk

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

Få din forenings Åbne stævne eller arrangement med på Dansk Firmaidrætsforbund’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.

’09Aktiviteter i Dansk 
Firmaidrætsforbund Kursustilbud fra 

Dansk Firmaidrætsforbund
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Virksomhedens størrelse 
ikke afgørende for sund-
hedsindsatsen
når det gælder sundhed på arbejds-
pladsen, er størrelsen ikke afgøren-
de! det er virksomheden ”the in-
ternational Woodland Company” 
(iWC) på frederiksberg med sine 19 
ansatte et levende bevis på. som 
den hidtil mindste virksomhed i 
danmark modtog virksomheden den 
28. november 2008 en sundheds-
Certificering® af dansk fir-
maidrætsforbund. Virksomheden 
beviser hermed, at det – også som 
mindre virksomhed – sagtens kan 
lade sig gøre at skabe sunde ram-
mer for medarbejderne. Peter Vind 
Larsen, Head of investment de-
velopment and Analysis, udtaler:

- sundhedscertificeringen styrker 
den indsats, vi allerede gør i for-
bindelse med motion, sund frokost-
ordning m.m. ved at strukturere og 
sætte konkrete mål for virksomhe-
den. udover at vi alle regner med 
at blive sundere, vil det også være 
med til at fastholde og rekruttere 
medarbejdere fremover.

Smid julekiloene 
i arbejdstiden
Julens overflod af mad og julegodter 
har sat sig på sidebenene af mange. 
nu er det tilbage til hverdagen og 
den dårlige samvittighed. et popu-
lært nytårsforsæt handler derfor om 
en sundere og slankere livsstil. det 
kan mærkes hos dansk firmaidræts-
forbund, skriver Hk danmark.

- nytårsforsætter betyder en sti-
gende interesse, det kan vi sagtens 
mærke. som oftest i vores forenin-
ger rundt om i landet, hvor der 
starter flere hold op i januar både 
til fitness, spinning og aerobic, si-
ger Bo isaksen, afdelingsleder for 

SuNDhED oG MoTIoN pÅ joBBET

motion på Arbejdspladsen i dansk 
firmaidrætsforbund.

men du behøver ikke sidde på en 
spinning-cykel eller dyrke aerobic 
for at få motion. med små ændrin-
ger i din arbejdsdag, kan du lægge 
motion ind.

- der er masser af gode mulighe-
der for motion i hverdagen. du kan 
tage cyklen på arbejdet, eller stå af 
bussen et stop, før du plejer, og så 
gå det sidste stykke. På arbejdet 
kan du bruge dit hæve-/sænkebord, 
og hvis du har en trådløs telefon, 
så gå rundt når du snakker – eller 
rejs dig op. du kan også prøve at 
gå en omvej ned til kantinen, eller 
aftale med nogle kolleger, at i bru-
ger de sidste ti minutter af pausen 
på at gå en tur, siger Bo isaksen.

Bornholms Erhvervsskole er 
første sundhedscertificerede 
virksomhed på klippeøen
Bornholms erhvervsskole kan nu 
kalde sig Bornholms første sund-
hedscertificerede arbejdsplads. for-
ud for certificeringen er gået knap 
et års arbejde med skolens sund-
hedspolitikker. selve overrækkelsen 
fandt sted på et medarbejdermøde 
den 18. december 2008, hvor 
dansk firmaidrætsforbund overrak-
te det synlige bevis på sundheds-
indsatsen i form af et diplom.

direktør Lars Vesløv, som har væ-
ret én af initiativtagerne til skolens 
sundhedsarbejde, udtaler: 

- På Bornholms erhvervsskole prio-
riterer vi vores medarbejdere højt, og 
derfor er deres sundhed og trivsel 
også vigtig for skolen. sundhedscer-
tificeringen skaber sammenhæng og 
overblik over de sundhedsmæssige 
tiltag og indsatser for skolens medar-
bejdere, og den inspirerer forhåbent-
ligt også til, at brugerne af skolen 

kan leve et sundt liv, så forekomsten 
af bl.a. livsstilssygdomme mindskes.

Ufaglærte tilbydes ikke 
motion via jobbet
motion i eller uden for arbejdstiden 
bliver mere og mere almindeligt, men 
3f’ernes arbejdsgivere halter tilsyne-
ladende gevaldigt bag efter i forhold 
til at indføre motionstilbud. det viser 
en undersøgelse blandt 3f’erne i fag-
bladets webpanel. Her svarer blot 17 
procent ja til, at der er motionstilbud 
på deres arbejdsplads. det er væsent-
ligt mindre end i befolkningen gene-
relt. ifølge en rapport om danskernes 
motionsvaner fra idrættens Analyse-
institut i 2007 tilbydes 44 procent af 
alle beskæftigede sport eller motion 
via deres arbejdsplads, skriver ny-
hedsbrevet 3f. 

Professor ved institut for idræt og 
Biomekanik på syddansk universitet, 
gisela sjøgaard, har forsket i effekten 
af motion på arbejdspladsen. Hun 
mener, at arbejdspladsen har et an-
svar for at tilbyde de ansatte motion.

- Vores job bliver mere og mere 
inaktive, og det fører til livsstils-
sygdomme som hjerte-kar-sygdom-
me og sukkersyge. derfor bør virk-
somheden tage et ansvar for at til-
byde de ansatte motion på arbejds-
pladsen, siger gisela sjøgaard.

Bornholms Erhvervsskole blev sundhedscertifi-
ceret den 18. december 2008. Fv. serviceleder 
Kirsten Munch, kommunikationsmedarbejder 
Charlotte Barrett Karlsen, uddannelsesleder 
Pauli Hjort Hansenog og direktør Lars Vesløv. 
Foto Jakob Thøger Michelsen.
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ned på en træstub, og brækkede 
højre overarm. men nej, man stop-
per ikke med stavgang, men kom-
mer og går med bare én stav. sejt, 
som de unge siger! Birgit har også 
haft sine stave med til usA, og har 
haft nye stave med til familien der-
ovre. 

Birgit Rosdahl på 84 år gik Ecco Walkerton 
med børn og børnebørn den 30. august. Fv 
Malthe, Jamila, Mette, Birgit og Hanne Ros-
dahl.

Nordfyn. 
Keglerne vælter lystigt
nordfyns firmaidræts bowling 
stortrives i otterup Bowlingcenter. 
Hver tirsdag mødes 28 hold med 
133 spillere i firmaturneringen, 
hvor der spilles i fire rækker. før-
ste halvdel af turneringen er af-
viklet, og det blev markeret med 
et 9 pin-stævne, hvor der blev 
spillet med nøje udregnede handi-
caps, masser af præmier fra otte-
rup Bowlingcenter, ok Benzin og 
sydbank og med efterfølgende ju-
lefrokost. firmaturneringen fort-
sætter frem til påske, hvor place-
ringerne i de fire rækker skal afgø-
res. Halvgået i turneringen var det 
søndersø murerne, der var i spid-
sen for eliterækken, i A-rækken 
førte Hi Hansen, i B-rækken lå 
team 4 nr. et, og i C-rækken var 

Af Pr- o

LANDET ruNDT

Bramming. 
Dobbelt op ved lysløjpeløb
- det er fantastisk flot med en for-
dobling i forhold til sidste år, siger 
formanden for Bif motion, tom me-
yer Andreasen, da han gjorde sta-
tus efter lysløjpeløbet i Bramming, 
der blev afviklet onsdag den 10. 
december. Bag løbet står esbjerg 
kommune, dgi, dansk firmaidræts-
forbund og Bramming if motion.

det var andet år, det hyggelige 
motionsløb blev afviklet med start 
og mål ved Bramming kultur & fri-
tidscenter. ruten sender løberne ud 
på en 5 km lang tur gennem Bram-
mings gader, hvor ruten i år var 
oplyst af fakler. 

- det tidligere “gang i danmark” 
projekt var så godt et initiativ 
sidste år, at vi var nødt til at gen-
tage succesen, siger tom meyer 
Andreasen. - Hvor deltagerantallet 
sidste år kun nåede de 85, er det 
fantastisk flot at nå ca. det dob-
belte med 165 i år. så mon ikke at 
vi også prøver en tredje gang, 
hvis vore samarbejdspartnere vil 
være med igen, slutter løbefor-
manden.

Helsingør. 
Stavgænger på 84 år
Birgit rosdahl, 84 år, er ikke til at 
stoppe, når hun får et par stave i 
hånden. Birgit har været med siden 
foreningen startede med stavgang i 
juni 2004, og det kan tælles på 
ganske få fingre, de gange hun ikke 
er kommet. Birgit er trofast mødt 
op til stavgang mandag og torsdag 
i alt slags vejr og har gået mellem 
7-8 km, og hun deltog den 30. 
august i ecco Walkerton i Helsingør 
med børn og børnebørn. en våd 
dag i oktober var Birgit uheldig og 
gled i de våde blade i skoven, faldt 

det strømtyvene, der indtog før-
stepladsen.

Svendborg. Årets 
Idrætskommune 2008 
svendborg er blevet valgt som 
Årets idrætskommune 2008 af 
danmarks idræts-forbund (dif). 
som et af de første sportslige be-
givenheder i 2009 valgte dif at 
tildele den fynske kommune prisen 
for en række nyskabende sportsli-
ge tiltag, blandt andet et forsøg 
med mere idrætsundervisning i 
skolerne. 

svendborg-borgmester Lars erik 
Hornemann (V) kan nu sætte 
200.000 kroner ind på kommunens 
konto. det er den kontante beløn-
ning, der følger med prisen Årets 
idrætskommune, som i årets anden 
weekend blev uddelt ved sport 
2008-gallaen i Herning. dif valgte 
svendborg frem for de øvrige nomi-
nerede - gentofte og esbjerg - på 
grund af kommunens mange initia-
tiver på det sportslige område.

Vamdrup. 40 år på banen
Vamdrup firma sport (Vfs) kunne 
den 28. oktober 2008 fejre, at det 
var 40 år siden, at initiativrige fir-
maidrætsfolk stiftede foreningen. 
Jubilæet blev fejret med et Åbent 
Hus den 15. oktober, og med en ju-
bilæumsfest på selve jubilæumsda-
gen. initiativtageren til Vfs, John 
kroman og hans hustru Agnes kro-
man, indstiftede på jubilæumsda-
gen en særlig hædersbevisning, der 
skal uddeles hvert år til en leder i 
Vfs. den første modtager blev den 
nuværende formand, John eriksen, 
der har været med som leder i Vfs i 
35 år. i jubilæumsåret tæller Vfs 
677 medlemmer, der kan dyrke ni 
forskellige aktiviteter.
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NYT oM NAvNE

Mindeord om Egon Peder-
sen, Aalborg Firmasport
fra formanden for Aalborg firma-
sport, Verner sørensen, har firmA-
idræt modtaget disse mindeord om 
tidligere formand for Aalborg firma-
sport, egon Pedersen, Aså, som den 
20. november 2008 sov stille ind, 81 
år gammel. (forkortet af red.).

en personlig ven og en god be-
styrelseskollega gennem 20 år er 
gået bort. i mere end 30 år brugte 
egon al sin fritid i firmasporten. i 
sine yngre år spillede han fodbold i 
storvorde, og i 1965 var han med 
til at starte en firmaklub op i 
spændbeton, hvor han fungerede 
som formand i mere end 20 år. 
sidst i 1960’erne - i de store moti-
onskampagners tid - kom egon ind 
i Aalborg firmasports bestyrelse. 
egon var meget aktiv inden for mo-
tionskampagnerne, men da dette 
kun var ”sæsonarbejde”, gik egon 
til hånde i badmintonafdelingen i 
vinterhalvåret. Han var med til at 
bygge afdelingen op fra starten, og 
han blev i 1970 afdelingens første 
formand. i 1973 blev egon sekretær 
i Aalborg firmasport, og i 1978 
blev han valgt til formandsposten.

med sin diplomatiske og rolige fa-
con og store evne til at lytte og til-
godese alle, blev det til 18 begiven-
hedsrige år med egon som formand 
frem til 1996. Her kan bl.a. nævnes 
etablering af nye skydebaner under 
gl. Lindholm skole, medbygger af 
Hal 2 ved Aalborg stadion samt om-
bygning af gymnastiksalsbygningen 
i godthåbsgade til administration, 
billard-, dart-, bordtennis og skyde-
lokaler for firmasporten.

for tre år siden blev egon syg, og 
han måtte stoppe med de fritidsin-
teresser, som han altid så meget 
frem til, nemlig at være blandt 

gode venner ved fiskesøen eller på 
skydebanen.

egon har igennem årene modtaget 
flere hædersbevisninger fra dansk 
firmaidrætsforbund, bl.a. A. Ager-
bæks ærespokal i 1982 og forbun-
dets fortjensttegn i 1992. egon har 
også modtaget samtlige hædersbe-
visninger inden for Aalborg firma-
sport, og i forbindelse med sin fra-
træden som formand blev egon ud-
nævnt til æresmedlem. Vi er mange, 
der vil savne egon og hans altid 
glade, humoristiske og rolige jyske 
lune. æret være hans minde.

Salgskonsulent i 
Motion på Arbejdspladsen

dansk firmaidrætsforbund har ansat 
Jette dam, 41 år, i en stilling som 
salgskonsulent i afdelingen for moti-
on på Arbejdspladsen (mpA). Jette 
dam har ansvaret for markedsføring 
og telemarketing samt opsøgende 
salg over for nye kunder, kommuner 
og større arbejdspladser af mpA’s 
produkter. Jette dam bor i Årslev 
ved odense, og er uddannet syge-
plejerske med speciale i psykiatri og 
kommunikation. Jette har været le-

Jette Dam er ansat som salgskonsulent i af-
delingen for Motion på Arbejdspladsen. Foto. 
Johnny Wichmann.

Erik Lindholt Andersen er ansat som afde-
lingsleder i Idræts- & Motionsafdelingen. 
Foto. Johnny Wichmann.

der i den offentlige sektor, og har 
arbejdet som selvstændig coach og 
undervist på industriens Lederud-
dannelse. i fritiden er Jette engage-
ret i foreningen erhvervskvinder.dk

Afdelingsleder i Idræts- 
& Motionsafdelingen
dansk firmaidrætsforbund har an-
sat erik Lindholt Andersen, 55 år, 
som ny afdelingsleder i idræts- & 
motionsafdelingen. erik bor i oden-
se og kommer fra en arbejdsdag 
med to jobs, dels som folkeskole-
lærer på Hjalleseskolen i odense, 
og dels som breddekonsulent i 
dansk Boldspils-union (dBu). erik 
har været lærer i 28 år, og tog før 
seminariet en bifagsuddannelse i 
idræt fra syddansk universitet. erik 
er uddannet elitetræner i dBu og 
har i en periode været instruktør 
på dBu´s træneruddannelser. som 
breddekonsulent i dBu har erik i 
knap 10 år arbejdet med fokus på 
klubudvikling og uddannelse af le-
dere, rekruttering og fastholdelse, 
og han har sideløbende taget ud-
dannelser inden for personlig ud-
vikling, supervision og coaching.
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KorT NYT

forBundsstYreLse
formand Peder Bisgaard

kighusvænget 21 
3400 Hillerød

telefon 48 26 96 43 
fax 48 24 96 43 

mobil 24 45 30 15
e-mail bis@dfif.dk

næstformand ragna knudsen
Bøgevej 32 

6950 ringkøbing
telefon 97 32 23 15

e-mail ragna@dfif.dk

Helle friis kristiansen
Barbras Allé 5 

9300 sæby
telefon 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
telefon 35 43 27 04 

telefon arb. 72 37 66 38
e-mail svend.mandel@dfif.dk

Claus schou
skovager 5, gevninge 

4000 roskilde
tlf. 46 41 03 21 

mobil 21 60 05 85
e-mail claus.schou@dfif.dk

LedergruPPe
generalsekretær
Jan steffensen

telefon 64 47 33 17 
mobil 40 33 99 20
e-mail jst@dfif.dk

Afdelingsleder, it & Økonomi
Lars Borup Andersen
telefon 65 36 18 59 

mobil 40 16 85 60 
e-mail lb@dfif.dk

Afdelingsleder 
idræts- & motionsafdelingen

erik Lindholt Andersen
telefon 65 96 18 48 

mobil 30 54 20 85 
e-mail ela@dfif.dk

Afdelingsleder 
motion på Arbejdspladsen

Bo isaksen
telefon 62 23 14 33 

mobil 61 55 41 80
e-mail bo@dfif.dk

Afdelingsleder 
kommunikationsafdelingen

Jesper ræbild
telefon 65 31 82 20 

mobil 23 29 80 67
e-mail jesper@dfif.dk

foreningskonsuLenter
Peder trolle

Vestre gade 8 B 
2605 Brøndby

telefon 36 35 10 00 
mobil 61 20 90 59

e-mail ptb@dfif.dk

sannie kalkerup
skovhaven 6, eskildstrup 

4560 Vig
telefon 59 32 83 84 

fax. 59 32 84 41 
mobil 40 45 78 63
e-mail sk@dfif.dk

torben Laursen
gl. kongevej 48 
6200 Aabenraa
telefon 74 63 25 15 
mobil 40 45 78 64 
fax 74 63 25 14,
e-mail tl@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

Jan grumstrup
Vibevej 20, 9500 Hobro
telefon 98 51 01 01 
mobil 40 33 98 32 
fax 98 52 02 35
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

kommunikAtion
redaktør
John thrane
telefon 66 16 08 88 
mobil 20 45 55 02
e-mail jt@dfif.dk

kommunikationskonsulent
Camilla svenstrup
telefon 66 19 20 93 
mobil 61 55 62 64
e-mail camilla@dfif.dk

konsuLenter idræt 
& motion
Carsten Hansen
telefon 65 91 04 01 
mobil 40 45 78 67
e-mail ch@dfif.dk
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Ny udgivelsesfrekvens 
for FIRMAIDRÆT 
efter indstilling fra kommunikati-
onsudvalget, har forbundsstyrelsen 
i dansk firmaidrætsforbund beslut-
tet, at frekvensen for forbundets 
medlemsblad firmAidræt fra star-
ten af 2009 sættes ned til seks ud-
givelser årligt. 

de frigjorte ressourcer vil bl.a. 
blive anvendt til at styrke kommu-
nikationen via de elektroniske me-
dier, bl.a. ved en opprioritering af 
nyheder og artikler på www.dfif.dk, 
og ved hyppigere udsendelse af ny-
hedsbreve.

næste nummer af firmAidræt 
(nr. 2) udkommer den 1. april med 
deadline for indlevering af stof 
mandag den 9. marts. firmAidræt 
nr. 3 udkommer den 1. juni med 
deadline for indlevering af stof den 
11. maj.

Konference: 
Idrættens Rum og Rammer
idrættens Analyseinstitut (idan) 
er medarrangør af en ambitiøs 
konference om idrætspolitik og fa-
ciliteter til idræt i frederikshavn 
den 24. – 25. februar, plus to eks-
tra konferencedage om stadion- og 
arenadrift og idrættens iværksæt-
tere henholdsvis den 23. og 26. 
februar.

konferencen sætter fokus på en 
række af idrættens aktuelle udfor-
dringer, og arrangementet kommer 
til at samle en stor del af det 
idrætspolitiske miljø i danmark. På 
konferencen offentliggør idan 
blandt andet helt nye tal om med-
lemmerne i den ekspanderende 
danske fitness-sektor, lige som kon-
ferencen tjener som lancering af en 
bog redigeret af professor Bjarne 
ibsen om kommunal idrætspolitik 

som afrunding på syddansk univer-
sitets og idans tre-årige forsk-
ningsprojekt om idrætspolitikken i 
landets kommuner. 

dele af konferencen afvikles i tre 
spor med fokus på henholdsvis 
”fremtidens faciliteter”, ”opvis-
ningsanlæg og eliteidræt” samt 
”byrum, natur og grønne områder”.

Yderligere information og tilmel-
ding på www.idan.dk

Fitness får gang 
i inaktive danskere
en ny undersøgelse dokumenterer, 
at fitnesskæderne formår at aktive-
re danskere, der ellers normalt ikke 
dyrker idræt. 

man har tidligere dyrket sport 
med henblik på at specialisere sig, 
blive god og konkurrere. det er 
nogle helt andre parametre, man 
spiller på, når man dyrker fitness 
og motion. når man tænker fitnes-
scentre, er det gerne hårdt pumpe-
de fyre og åleslanke, veldrejede 
kvinder, der dukker op på nethin-
den. men sådan ser virkeligheden 
ikke ud for mange af de danskere, 
der rent faktisk benytter sig af fit-
ness.

en undersøgelse foretaget af 
idrættens Analyseinstitut (idan) 
afslører, at hele 20 procent af med-
lemmerne i landets fitnesscentre er 
begyndt at dyrke idræt med en 
baggrund, der ”var generelt fysisk 
inaktiv”. fitnesskunderne har kun-
net tilmelde sig undersøgelsen, der 
indeholder svar fra 4.925 medlem-
mer fordelt på 78 fitnesscentre og 
er den største af sin slags i dan-
mark. den hovedansvarlige for un-
dersøgelsen er kasper Lund kirke-
gaard, der er ansat som idrætsana-
lytiker og ph.d.-studerende hos 
idan.
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Af JAne HAVe Andersen, idrætskonsuLent, dAnsk firmAidrætsforBund. 
foto. JoHnnY WiCHmAnn

AL
t 

He
nV

en
de

Ls
e 

ti
L:

 d
An

sk
 f

ir
m

Ai
dr

æ
ts

fo
rB

un
d,

 s
to

re
Bæ

Lt
sV

eJ
 1

1,
 5

80
0 

nY
Bo

rg

m
Ag

As
in

Po
st

 –
 u

m
m

28 kvinder har sat hinanden stævne i 
kolding på en ganske almindelig 
regnvåd søndag, og det emmer alle-
rede af forventning om en dag med 
masser af inspiration. Lidt efter lidt 
fyldes Parkhallen med stepbænke, 
forventningsfulde kursister og topin-
struktøren marina Aagaard, der er 
klar til at starte kurset i step aerobic. 

marina skal give instruktørerne 
nye metoder og idéer til, hvordan 
steptræningen kan løftes op på et 
højere niveau, og hun deler ud af 
gode fif og råd om, hvordan in-
struktørerne kan videreudvikle de-
res stepundervisning hjemme i for-
eningerne, fitnesscentrene og på 
arbejdspladserne. 

- Her får vi idéer til både den 
øvede og uøvede målgruppe, og så 
er det dejligt med nye forslag til 
udstrækning, siger Lone tegner, der 

En søndag med 
fortættet energi
Marina Aagaard gav 28 instruktører masser af 
ny inspiration til udvikling af step aerobic

Vibeke Dalby fra Kolding gav kurset i step 
aerobic topkarakter.

er taget til kolding sammen med 
tre andre fra instruktørteamet i 
ringkøbing og omegns firmaidræt.

med udgangspunkt i de rene ba-
sistrin, der krydres med mange 
overraskende variationer, trænes 
der dagen igennem med forskellige 
stepniveauer. sveden drypper fra 
deltagerne, efterhånden som de ar-
bejder sig gennem dagens emner, 
som byder på principper i funktio-
nel steptræning, impact, intensi-
tet, koreografi, variationer, retnin-
ger og flow. marina giver også nye 
forslag til, hvordan opstillingen af 
stepbænkene kan gøre steptrænin-
gen sjovere og bedre.

Topkarakter fra kursisterne
- Jeg giver topkarakter til marina for 
her har vi et kursus, der giver os no-
get til hjernen, kondien og pulsen, 
og så er det ekstra rart, at kurset 
ligger her i kolding, siger Vibeke 
dalby, der er instruktør i idræt om 
dagen i kolding firma sport.

også Jeanett Buch fra Brabrand 
er begejstret.

- Jeg er ansat i danisco og har et 
hold, hvor jeg træner mine kolleger 
halvanden time to gange om ugen 
efter arbejdstid. der er stor søg-
ning til holdet af både øvede og 
uøvede kolleger, så det er vigtigt 
for mig, at få nye idéer til begge 
målgrupper. og kollegerne er glade 
for at træne sammen. en af kolle-
gerne er gået på efterløn, men hun 
fortsætter på holdet sammen med 
os, fortæller Jeanett.

- og så har jeg alle marinas bø-
ger, så det er helt fantastisk også 
at opleve hende! 


