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AF PEDER BISGAARD, FORBUNDSFORMAND, DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUNDLEDER

LEdEr

”Dansk Firmaidrætsforbund 
tror fuldt og fast på, at den 

nuværende organisering 
af dansk idræt tjener de 

320.000 firmaidræts-
udøvere landet over 

bedre, end den model 
DGI lagde op til.”

Foto. Johnny Wichmann

I godt et år har der været talt om en mulig fusion mellem Danmarks 
Idræts-Forbund (DIF) og Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI). 

Før fusionens forlis havde Dansk Firmaidrætsforbund haft drøftelser med 
DIF og DGI om at skabe en ny, stor, samlet idrætsorganisation. 

Vi sagde dengang ja, fordi vi med en placering i den nye enhedsorgani-
sation – der tog udgangspunkt i vore egne betingelser - kunne se en for-
del og styrke for firmaidrætten. Vi gik naturligvis også med, fordi det i vo-
res optik ikke gav mening at stå udenfor, hvis resten af dansk idræt fusio-
nerede. I dag er det danske idrætsbillede markant anderledes. 

Som en følge af den kuldsejlede fusion har DGI igennem det seneste knap 
halve år afsøgt mulighederne for et mere intensiveret samarbejde mellem 
DGI, De Danske Skytteforeninger (DDS) og Dansk Firmaidrætsforbund. 

Firmaidrætten har hilst et sådant samarbejde velkomment. Vi har set 
fordele i en tættere koordinering på områder som eksempelvis uddannelse 
og store idrætsevents.

Processen har sigtet mod oprettelsen af ”Breddeidrættens Alliance” for-
stået som et fælles talerør for DGI, DDS og Dansk Firmaidrætsforbund. 
Denne alliance har således været tænkt som et forpligtende samarbejde på 
en række udvalgte områder, men med fastholdelse af de tre organisatio-
ners selvstændighed. 

Ganske overraskende for firmaidrætten viste det sig dog, at alliancen ikke 
var tilstrækkelig for DGI, der ønskede at gå et skridt videre, og som minimum 
sigtede mod en associeringsaftale. Vel at mærke ikke en associeringsaftale 
svarende til den DGI har haft med DDS i snart to årtier, men en associerings-
aftale med sammenlægninger af administrative funktioner, IT-funktioner og 
en række andre områder, der således mere lignede en egentlig fusion.

Dansk Firmaidrætsforbund tror fuldt og fast på, at den nuværende orga-
nisering af dansk idræt tjener de 320.000 firmaidrætsudøvere landet over 
bedre, end den model DGI lagde op til.

Forhandlingsforløbet har understreget de meget markante forskelle, der 
er mellem udfordringerne i en firmaidrætsforening og en almindelig idræts-
forening. Firmaidrættens særlige kultur og værdier, nærheden til vore 90 
firmaidrætsforeninger og den omfattende service de ydes i dag, vil i vores 
vurdering ikke kunne opretholdes i samme udstrækning i DGI’s fusionslig-
nende associeringsmodel.

Dansk Firmaidrætsforbund vil i stedet rette fokus, fuldt og helt, på im-
plementeringen af forbundets strategiske fundament ”DFIF i Bevægelse”, 
der netop har til formål at skærpe firmaidrættens profil som en idrætsor-
ganisation, der tilbyder aktiviteter inden for idræt, motion og sundhed til 
de danske arbejdspladser.

Ja til samarbejde med DGI, nej til 
fusionslignende associering
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AF JOHN THRANE, REDAKTØR, DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND. FOTO. JOHNNY WICHMANN

Roser til firmaidrættens 
ligestillingsarbejde
Kulturminister Carina Christensen roser Dansk Firmaidrætsforbund 
for at arbejde seriøst med ligestilling i idrætten

Et seminar for ”Kvinder på toppen” i 2006 satte skub i firmaidrættens arbejde med at rekrutte-
re kvinder til forbundets centrale ledelse.

Den 1. juli 2009 bliver en historisk 
dag i Dansk Firmaidrætsforbund – 
og for den sags skyld også i dansk 
idrætsliv. For første gang nogensin-
de vil styrelsen i Dansk Firmaidræts-
forbund, og i en af idrættens ho-
vedorganisationer, bestå af flere 
kvinder end mænd.

Årsagen til den historiske begiven-
hed skal findes i et personskifte i sty-
relsen. Svend Mandel Hansen, der 
blev indvalgt i styrelsen i 2007, har 
af private og jobmæssige årsager, øn-
sket at udtræde af styrelsen i utide.

Det giver plads til 44-årige Jea-
nette Thornberg, Lyngby-Taarbæk, 
der blev valgt til posten som 1. 
suppleant i 2007, og som dermed 
har gjort lynkarriere i Dansk Fir-
maidrætsforbund. Hun slutter sig 
til de to andre kvinder i firmaidræt-
tens styrelse, nemlig næstformand 
Ragna Knudsen, Ringkøbing, der 
blev valgt ind i styrelsen i 2001, og 
Helle Friis Kristiansen, Sæby, der 
blev valgt ind i styrelsen i 2007. 

Seriøst arbejde 
med ligestilling
Bestyrelsen i Dansk Firmaidrætsfor-
bund vil fra den 1. juli 2009 såle-
des bestå af tre kvinder og to 
mænd. Det faktum er ikke gået 
upåagtet hen fra idrættens øverste 
politiske chef, Kulturminister Cari-
na Christensen (K), der roser fir-
maidrættens ligestillingsarbejde.

Firmaidrætten har for år tilbage 
formuleret og implementeret en li-
gestillingsstrategi, der skulle imø-
degå tendensen med en markant 
overrepræsentation af mænd i de 
idrætspolitiske organer generelt. Et 
arbejde der nu fremhæves og roses 
fra kulturministeriet. 

- Jeg synes klart, at idrætsorgani-
sationerne kan være meget mere am-
bitiøse. Piger og kvinder udgør trods 
alt op mod ca. 40 pct. af alle idræts-
aktive her i landet. Det er faktisk kun 
i én af de tre danske idrætsorganisa-
tioner, nemlig i Dansk Firmaidræts-
forbund, at der nu bliver et flertal af 

kvinder i bestyrelsen, udtaler Carina 
Christensen og fortsætter:

- Det vil være meget klædeligt, 
hvis der kom endnu flere kvinder i 
bestyrelserne i idrættens organisatio-
ner, og jeg vil godt rose firmaidræt-
ten for at tage ligestillingsproblemet 
seriøst, siger Carina Christensen. 

Kompetencer skal 
være afgørende
Forbundsformand i Dansk Firma-
idrætsforbund, Peder Bisgaard, er 
tilfreds med ministerens tilkendegi-
velser. 

- Vi noterer os med stor glæde, at 
kulturminister Carina Christensen 
bakker aktivt op omkring Dansk Fir-
maidrætsforbunds ligestillingsinitia-
tiver. Den ligestillingsstrategi, som 
vi formulerede i 2006 og siden har 
arbejdet aktivt på at føre ud i livet, 
har givet markante resultater - se-
nest med udviklingen i Dansk Fir-
maidrætsforbunds hovedbestyrelse, 
der fremover vil bestå af flere kvin-
der end mænd, siger Peder Bisgaard.

De rosende ord fra kulturministe-
ren falder i en kronik, offentliggjort i 
Morgenavisen JyllandsPosten den 18. 
marts, hvor ministeren slår til lyd for, 
at kvinder bør spille en langt større 
rolle i idrætspolitik. Ministeren un-
derstreger i samme åndedræt, at det 
ikke skal være kønnet, men de rette 
kompetencer, der skal være afgøren-
de for et valg til en bestyrelsespost.

Kvindelige rollemodeller
- Det er min klare overbevisning, at 
kvinder skal sidde på et langt stør-
re antal bestyrelsesposter. Ikke for-
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Det er ikke nogen tilfældighed, at der står en kvindelig 1. sup-
pleant ved navn Jeanette Thornberg, næstformand i Lyngby-Ta-
arbæk Firmaidræts Union, klar til at indtræde i Dansk Fir-
maidrætsforbunds styrelse efter at Svend Mandel Hansen, Skat 
Fritid og Idræt, har valgt at udtræde pr. 30. juni 2009.

Siden 2006 har Dansk Firmaidrætsforbund arbejdet målrettet 
med ligestilling i forbundet. På styrelsens initiativ blev der op-
rettet en arbejdsgruppe, ”Kvinder på toppen”, med styrelses-
medlem Ragna Knudsen som formand. På flere seminarer er der 
arbejdet med at afdække nogle af begrænsningerne for kvinders 
deltagelse i idrætspolitik, og arbejdsgruppen har skubbet på i 
forhold til at få flere kvinder i firmaidrætten til at engagere sig 
på forbundsplan i den centrale ledelse.

Mentorkorps skal støtte op
Helt konkret har ”Kvinder på toppen” arbejdet med at få flere 
kvindelige rollemodeller ind i den centrale ledelse, bl.a. gennem 
direkte opfordring, og er i gang med at indføre en politik for re-
kruttering af kvindelige ledere. Senest er der oprettet et lands-
dækkende mentorkorps og et netværk for frivillige ledere.

Samtidig er hele ligestillingsspørgsmålet arbejdet ind i firma-
idrættens nye strategiske grundlag, ”DFIF i bevægelse” der blev 
vedtaget i november 2008. I mål 3 hedder det således: ”Inden 
2012 er antallet af kvinder i den centrale ledelse steget (i 2008 
er der 11 kvinder i den centrale ledelse)”.

- Det er vores klare mål, at indsatsen fra centralt hold for at 
rekruttere flere kvindelige ledere til den centrale ledelse, skal 
smitte af ude i de lokale firmaidrætsforeninger, siger Peder Bis-
gaard, idet han understreger, at det også har været et gennem-
gående tema, at de kvindelige ledere skal vælges fordi de er 
kompetente, og ikke blot fordi de er kvinder.

di en række politikere har besluttet 
det. Nej, kvinder skal have plads i 
bestyrelser, fordi de besidder de 
rette kompetencer. Kvinder skal 
sidde i bestyrelserne, fordi de er de 
bedste til at løse en given opgave, 
udtaler kulturministeren.

- Kvinder skal være i bestyrelser, 
fordi vores samfund udgøres af lige 
dele kvinder og mænd, og fordi or-
ganisationernes bestyrelse bør af-
spejle medlemssammensætningen. 

- Derfor vil jeg invitere idrættens 
aktører til et møde om kvinder i 
idrættens top. Her skal vi have de 
gode kvindelige rollemodeller frem, 
så de kan dele ud af deres erfaringer 
og fortælle, hvad der fungerer godt, 
og hvor barriererne typisk dukker op.

Godt initiativ
Det et er initiativ som Peder Bisga-
ard hilser velkomment.

- Dansk Firmaidrætsforbund har 
med tilfredshed noteret, at kultur-
ministeren vil nedsætte et udvalg 
der skal arbejde for at få flere kvin-
der til tops i dansk idrætsliv. Vi har 
allerede rettet henvendelse til kul-
turministeren og foreslået, at næst-
formand i Dansk Firmaidrætsfor-
bund, Ragna Knudsen får sæde i et 
sådant udvalg. Ragna Knudsen er 
formand for Dansk Firmaidrætsfor-
bunds udvalg ”Kvinder på toppen”, 
og har de seneste tre år arbejdet se-
riøst med problematikkerne omkring 
ligestilling og flere kvindelige ledere 
i firmaidrætten. Jeg er helt sikker 
på, at Ragna Knudsen vil kunne bi-
drage konstruktivt til arbejdet i et 
sådant udvalg, siger Peder Bisgaard.

Målrettet arbejde 
har båret frugt
Dansk Firmaidrætsforbund har arbejdet 
målrettet med ligestilling siden 2006
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AF JOHN THRANE, REDAKTØR, DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND. FOTO. PREBEN B. SØBORG, SPORTSFOTO

Arbejdspladsen er blevet et seriøst fokusområde 
i arbejdet med at styrke breddeidrætten

Kulturminister Carina Christensen 
(K) gav bolden op til et bredt sam-
arbejde om at styrke arbejdet med 
breddeidrætten, da ministeren sam-
men med formanden for Bredde-
idrætsudvalget, Lis Tribler (S), præ-
senterede udvalgets rapport, ”Idræt 
for alle” den 11. marts 2009.

- Jeg ser Breddeidrætsudvalgets 
rapport som et fælles startskud til 
at styrke breddeidrætten. Rapporten 
bekræfter, at vi har et godt ud-
gangspunkt her i landet, når det 
handler om breddeidræt, men rap-
porten peger også på, at vi har nog-
le udfordringer, som vi skal arbejde 
sammen om at løse, og at der er fle-
re aktører, som skal arbejde sam-
men, sagde Carina Christensen. 

- Nogle ting hører naturligt 
hjemme i idrættens organisationer 
og foreningerne, andre tiltag skal 
gennemføres i kommunerne, og en-
delig skal en række af idéerne sam-
les op i ministerierne. Jeg håber, at 
alle aktører vil gribe bolden og fin-
de inspiration i forslagene. 

Tre konkrete forslag
Kulturminister Carina Christensen 
pegede konkret på tre af rapportens 
i alt 42 forslag: 
1) For det første skal der iværksæt-
tes en handleplan for, at alle børn 
og unge bevæger sig mindst syv ti-
mer om ugen. Her skal et nyt nati-
onalt inspirationskatalog med an-
befalinger og gode idéer om motion 
målrettet til børn, unge og foræl-
dre være med til at sikre, at man 
relativt nemt når de syv timers an-

befalede motion om ugen. 
2) For det andet skal der sættes ind 
med øget koordinering over for ud-
valgte områder. Ministeren pegede 
her på arbejdet med at få socialt 
udsatte og idrætssvage grupper til 
at dyrke mere idræt. Der skal arbej-
des mere på tværs af de statslige 
og kommunale myndigheder, og 
kulturministeren opfordrede også 
idrættens organisationer til at spil-
le med på området. 
3) For det tredje skal de eksisteren-
de rammer, haller og idrætsfacilite-
ter udnyttes bedre. Brugen af faci-
liteterne skal gøres mere fleksibel, 
så man undgår, at haller og idræts-
faciliteter står tomme i mange af 
døgnets timer. Ministeren pegede 
på, at de lokale idrætsforeninger 
givetvis kan lære noget af de kom-
mercielle fitnesscentre, der lever af 
at skabe fleksible løsninger. 

Motion og idræt på og for 
arbejdspladsen 
Også arbejdspladsen er blevet et 
fokusområde i Breddeidrætsudval-
gets rapport, der peger på to kon-
krete forslag til øget fysisk aktivi-
tet på jobbet for at øge trivslen, 
sundheden og nedsætte sygefravæ-
ret på arbejdspladserne. 

Rapporten peger på to forslag: 
1) At arbejdsmarkedets parter, 

relevante ministerier og relevante 
idrætsudbydere indgår samarbejde 
om, hvordan motions- og sund-
hedstilbud i langt højere grad kan 
indgå i alle offentlige og private 
virksomheders personalepolitikker. 

2) At Ministeriet for Sundhed og 
Forebyggelse i samarbejde med re-
levante aktører på området udar-
bejder en model for frivillig sund-
hedscertificering af arbejdspladser 
baseret på de såkaldte KRAMS-fak-
torer (Kost, Rygning, Alkohol, Mo-
tion og Stress). Certificeringen er 
et strategisk værktøj med det for-
mål, at fremme sundhedsarbejdet 
på de danske virksomheder og deri-
gennem styrke den forebyggende 
indsats – ikke mindst over for de 
mindre ressourcestærke grupper på 
arbejdsmarkedet. 

Forbundsformand i Dansk Fir-
maidrætsforbund, Peder Bisgaard, 
er tilfreds med, at motion og idræt 
på og for arbejdspladsen nu har 
fået det blå stempel som et særligt 
fokusområde.

- Vi har haft mange bud på at 
tænke arbejdspladsen ind som et 
fokusområde for at fremme motion 
og idræt. Vi er tilfredse med, at ar-
bejdspladsen er blevet medtaget i 
rapporten som et seriøst indsats-
område, siger Peder Bisgaard. 

Startskud til at styrke 
breddeidrætten 
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- Først og fremmest er vi glade for, 
at arbejdspladsen er et fokusområ-
de i den nye rapport, og vi synes, 
der er mange gode forslag og in-
tentioner i rapporten. Det bliver 
dog op ad bakke at opnå reelle re-
sultater, i og med der ikke følger 
penge med til at sætte de forskelli-
ge tiltag i gang, siger Peder Bisga-
ard. 

- At tro en plan som denne er 
omkostningsfri, er umiddelbart 
ikke en tanke, jeg kan følge. F.eks. 
tales der om øget fleksibilitet om-
kring faciliteterne, hvor man vil 
holde åbent mellem jul og nytår. 

Gode muligheder for firmaidrætten
Firmaidrætten sætter handling bag ordene med ”DFIF i Bevægelse”

Rapporten ”Idræt for alle” peger på en række udfordringer, som vi skal arbejde sammen om at løse, og at der er flere aktører, som skal arbejde 
sammen, sagde kulturminister Carina Christensen, da hun præsenterede Breddeidrætsudvalgets forslag.

Spørgsmålet, der melder sig, er 
selvfølgelig; hvem skal betale for 
det? Det skal kommunen. Men det 
er svært, når der generelt ikke føl-
ger penge med de forskellige in-
tentioner og forslag, påpeger Pe-
der Bisgaard. 

Central satsning
Dansk Firmaidrætsforbund vælger 
på trods af de manglende tilskud at 
sætte handling bag ordene på de 
områder, som firmaidrætten er in-
volveret i. Det sker med udgangs-
punkt i den strategiske satsning 
”DFIF i Bevægelse”, som har flere 

snitflader i forhold til Bredde-
idrætsudvalgets forslag. 

- Rapporten rummer gode mulig-
heder for firmaidrætten. ”DFIF i Be-
vægelse” får et nyt perspektiv og 
fremstår nu endnu vigtigere og 
mere centralt i forhold til vores for-
eninger. Rapporten består af en 
række hensigtserklæringer, hvilket 
jeg ikke mener, er nok i sig selv. 
Der skal handling bag tankerne, og 
her er vores satsning med ”DFIF i 
Bevægelse” vigtig, da flere af Bred-
deidrætsudvalgets tanker og prin-
cipper er til stede i vores egne pla-
ner, siger Peder Bisgaard. 
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AF JOHN THRANE, REDAKTØR, DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND. FOTO. DANSKE SPIL

Danske Spil er trængt på spillemarkedet
Udenlandske spilleselskaber presser nu for 
alvor Danske Spil på omsætningen.

Garantiordning i kraft
Nedgangen betyder, at statens ga-
rantiordning med at dække halvde-
len af faldet i udlodningen træder i 
kraft, således at idrætten, spejder-
ne, ungdomsorganisationerne og de 
andre almennyttige organisationer 
”kun” må vinke farvel til ca. 100 
mio. kr. i 2008. I 2007 måtte sta-
ten spæde til med 24 mio. kr. Det 
beløb er i 2008 vokset til 100 mio. 
kr.

For Dansk Firmaidrætsforbund be-
tyder det et minus på 1,25 mio. kr. 
på budgettet for 2009. Det har fået 
rynkerne frem i panden på for-
bundsformand Peder Bisgaard.

- Nu kommer det ikke overrasken-
de for os, at tilskuddet fra tips- og 
lottomidlerne er faldende. Vi har 
fulgt prognoserne fra Danske Spil i 
hele 2008, og kunne allerede i ef-

teråret se, at tilskuddet ville blive 
væsentligt mindre i 2009, siger Pe-
der Bisgaard.

- Vi har justeret budgettet og 
fundet pengene på de indre linjer, 
således at det ikke er gået ud over 
udlodningen til vores foreninger. 
Det er klart, at hvis tendensen fort-
sætter, og det er der desværre no-
get, der tyder på, så kan vi ikke 
holde foreningerne skadesløse næ-
ste år.

Nedgangen fortsætter i 
2009
De nyeste tal for Danske Spil viser 
et fald i omsætningen til et indeks 
91 for de første tre måneder af 
2009, så der er god grund til at be-
holde de pessimistiske briller på.

- Alt tyder på, at overskuddet i 
2009 bliver mindre end i 2008. Det 
er der mange årsager til, men der 
er ingen tvivl om, at konkurrencen 
fra udenlandske spilleselskaber nu 
kan ses i Danske Spils regnskaber, 
siger Peder Bisgaard.

Antallet af udenlandske operatø-
rer på det danske spillemarked er 
vokset eksplosivt de seneste år. I 
2004 var der tre-fire udenlandske 
udbydere af pokerspil på nettet på 
det danske spillemarked. I dag er 
tallet over 30.

En anden faktor er, at danskerne 
– ikke mindst grundet finanskrisen 
– har ændret indkøbsvaner. Der 
handles i dag i højere grad ind i 
discountforretninger, og her er 
Dansk Spil ikke repræsenteret med 
online-spilleterminaler til f.eks. 
lotto og keno.

Da Danske Spil i sidste måned 
fremlagde regnskabet for 2008, må 
man formode, at der blev tændt en 
rød lampe eller to i finansministeri-
et hos Lars Løkke Rasmussens reg-
nedrenge.

Godt nok kunne de hårdt arbej-
dende medarbejdere i Danske Spil 
præsentere et overskud på godt 1,6 
milliarder kr. til almennyttige formål 
i det danske foreningsliv, men i års-
rapporten kan man også læse, at 
den samlede omsætning i koncer-
nen, der består af Danske Spil og 
Dansk Automatspil er gået tilbage 
med 2 % i forhold til 2007. Koncer-
nens resultat blev i 2008 på 1.543 
mio. kr. mod 1.648 mio. kr. i 2007. 
Der er et minus på 200 mio. kr. i for-
hold til de prognoser, som Danske 
Spil udarbejdede da Tips- og lottolo-
ven blev revideret for fem år siden.

Overskuddet af tipsmidlerne til idrætten og de almennyttige organisationer skrumper, 
og der er intet der tyder på, at tendensen vender i 2009.
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Danske Spil er trængt på spillemarkedet

ForSKelliGe STrATeGier i NorDeN
Idrætsorganisationerne i Sverige, Norge og Danmark har valgt tre vidt for-
skellige modeller i forsøget på at bevare det tilskud, de i dag modtager via 
tipsmidlerne.

i Sverige går man efter en løsning, hvor idrætten 
kommer på finansloven. Derved vil man opnå en større 
sikkerhed for, at svensk idræt får en mere stabil ind-
tægt i fremtiden, lyder argumentationen.
i Norge holder man fast i spillemonopolet og har iværk-
sat tiltag, der skal forhindre de udenlandske spiludbyde-
re i at operere på det norske marked. F.eks. stop for 
pengeoverførsler fra Norge til udenlandske spiludbydere, 
og et loft over hvor meget man må spille for ugentligt.
i Danmark har idrætten valgt at arbejde for en delvis 
liberalisering af spillelovgivningen. Udenlandske spil-
leudbydere skal have lov til at operere i Danmark, og 
et licenssystem med afgifter til staten skal sikre idræt-
tens nuværende indtægter.

TV 2 SporT oG lADbroKeS iNDGår SAMArbejDe
Ladbrokes har som første udenlandske spilleselskab indgået aftale med TV 
2 Sport, som indebærer blandt andet tv-reklamer og sponsorater. Omtalen 
omfatter reklamer ved TV-transmitterede SAS Ligakampe, bannerannonce-
ring på tv2sport.dk og tv-reklamer på TV 2 Sport. 

Aftalen er indgået på trods af, at den danske spillelovgivning forbyder 
udenlandske spilleselskaber at reklamere for spil i Danmark. Dansk Fir-
maidrætsforbunds formand Peder Bisgaard, der sidder i Danske Spils besty-
relse, kalder aftalen helt uacceptabel.

- Vi har de seneste år måtte acceptere, at dagblade og den elektroniske 
presse dagligt overtræder spillelovgivningen, uden at myndighederne gri-
ber ind. Men at en statslig institution som TV 2 overtræder dansk lovgiv-
ning er helt uacceptabelt, og jeg forventer en reaktion fra regeringen over 
for TV 2, siger Peder Bisgaard.

Også fra Danske Spil lyder der skarp kritik af aftalen.
- Vi har her at gøre med et statsligt ejet selskab, der indgår en aftale 

omkring ulovlig reklamering for et udenlandsk spilleselskab, der samtidig 
har en sag kørende mod den danske stat omkring spillemonopolet. Jeg vil 
tro, at der kommer en kraftig reaktion fra Kulturministeriet, siger informa-
tionschef i Danske Spil, Thomas Rørsig.

idrætten foreslår 
delvis liberalisering
Tendensen viser en stigning i net-
spil på Poker og Kasino, og at Odd-
set har fået en større markedsan-
del. Derfor har idrættens organisa-
tioner foreslået regeringen en del-
vis liberalisering af spillelovgiv-
ning, så Danske Spil får de samme 
muligheder for at udbyde f.eks. Po-
ker på nettet, som de udenlandske 
spilleselskaber har.

Danske Spil bør fortsat have mo-
nopol til at udbyde Lotto, Keno og 
skrabespil, mens sportsspil, Poker 
og Kasino til gengæld bliver frit 
tilgængeligt for alle godkendte sel-
skaber.

- Vi bakker 100 % op om en del-
vis liberalisering af den danske 
spillelovgivning. Vi kan jo se, at de 
udenlandske spilleselskaber ikke 
overholder loven, og at de ansvarli-
ge myndigheder 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. Sam-
tidig skal Danske Spil – i modsæt-
ning til de udenlandske spillesel-
skaber – betale afgifter til den 
danske stat og de mange almennyt-
tige formål, der støttes af Danske 
Spil.
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Hele Ebeltoft skal skrumpe og mo-
tionere i det spændende projekt. En 
oplagt mulighed for EFFI til at vise 
hvad de kan tilbyde, både under 
projektet men ligeså vigtigt når tv-
lamperne er slukket, og hverdagen 
igen melder sig. Under selve projek-
tet er firmaidrætten i Ebeltoft ar-
rangør af en ugentlig cykeltur rundt 
omkring byen, med første tur den 
25. marts. Omkring 275 cyklister 
har pumpet dækkene, smurt kæden 
og gjort sig klar til 12 onsdage i 
pedaltrampens tegn. Noget, der 
glæder formanden i EFFI, Jan Ras-
mussen. 

Cykelevent for alle
 - Vi glæder os rigtig meget til at 
komme ud og cykle med alle de 
mennesker. Det er et rigtigt spæn-
dende projekt for hele byen, hvor 
foreninger, virksomheder og borger-

AF PETER RISBRO BRIX, WEBJOURNALIST, DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND.

Firmaidrætten tramper 
kalorierne af Ebeltoft
ebeltoft Firma- og Familie idræt (EFFI) 
deltager aktivt i Syddjurs Kommune og 
DR’s ”By På Skrump” projekt, som optages 
i foråret og sendes i bedste sendetid på 
DR til efteråret.

I ”By På Skrump” arrangerer firmaidrætten i 
Ebeltoft en ugentlig motionscykeltur, og for-
målet er, at deltagerne skal tage den aktive 
livsstil til sig og fortsætte med motionen. Ar-
kivfoto. René Lind Gammelmark.

Fakta om ”by på Skrump”
•	 	”By	På	Skrump”	er	et	projektsamarbejde	mellem	DR	og	Syddjurs	Kom-

mune, som skal vise, hvordan en hel by kan lægge vaner om, og blive 
sundere og mere aktive.

•	 	Projektet	byder	på	en	masse	forskellige	events,	og	der	er	kyndig	eks-
pertbistand fra bl.a. motionskendissen Chris MacDonald.

•	 	DR	optager	i	foråret	forskellige	events,	og	følger	både	enkeltpersoner	
og grupper i byen. Det munder ud i en række på otte programmer, der 
sendes i den bedste sendetid i efteråret 2009.

ne kan gå sammen om at blive sun-
dere. For EFFI var det helt oplagt at 
gå aktivt ind i projektet med en 
stor cykelevent. Her kan alle være 
med, og vi håber, at flere efterføl-
gende vil holde fast i de gode sun-
de vaner, og dyrke mere idræt sam-
men med os i EFFI. Det er vigtigt 
for os, at Ebeltoft tager projektets 
gode vaner og signaler til sig og 
fortsætter med at dyrke den aktive 
livsstil fremover, forklarer Jan Ras-
mussen. 

Øge interessen 
for cykelmotion
- Vi skal ud og cykle nogle gode 
ture og forbrænde nogle kalorier på 
folks egne præmisser og forudsæt-
ninger, siger Morten Thuesen, der 
er formand for cykelmotionen i 
EFFI. 

- Vi kan være med til at støtte og 

motivere folk, dels igennem de 12 
ugers cykling i projektet, men end-
nu vigtigere fastholde aktivitetsni-
veauet i byen bagefter. Jeg håber 
selvfølgelig, at mange synes, cyk-
lingen er en god social og sund ak-
tivitet, som man gerne vil fortsæt-
te med, når ”By På Skrump” projek-
tet er slut. Hvis vi kan fastholde en 
del af dem, der cykler med nu, vil 
vi være rigtig glade. Som det er nu, 
er det kun motionister med racer-
cykler og mountainbikes, der teg-
ner klubben. Det ville være godt, 
om vi også kunne få et hold cykel-
kurvsmotionister med på banen, 
slutter Morten Thuesen.

Læs mere om cyklingen i EFFI på 
foreningens hjemmeside www.effi.dk 
eller om ”By På Skrump” projektet 
på www.ebeltoftby.dk 
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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
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AF CARSTEN HANSEN, IDRÆTSKONSULENT, DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND. FOTO. JOHNNY WICHMANN

Forrygende futsal-finale i Odense
lørdag den 28. februar blev der slået krølle på årets Denmark Open 
i futsal hos firmaidrætten ved finalestævnet i Odense.

FKS-hallerne i Odense lagde gulv til 
et forrygende finalestævne i Den-
mark Open i futsal, hvor 20 hold 
fra hele landet havde spillet sig 
frem til de afsluttende kampe, og 
var med til at sætte et flot punk-
tum for turneringen.

De sjællandske hold stod som de 
tidligere år stærkt i billedet, og det 
var også blandt dem, favoritterne 
var at finde. Det gjaldt ikke mindst 
Casinoportalen.dk, som har været 
meget dominerende i de indledende 
stævner. 

Fynsk overraskelse
De stærke sjællandske hold forhin-
drede dog ikke provinsen i at gøre 
sig bemærket. Holdene VRI fra År-
hus, Siemens fra Ålborg, Spar Nord 
fra Randers og stævnets overraskel-
se, det fynske hold Hårslev Bold-

klub, var alle med til at præge 
stævnet hele vejen, så det blev en 
forrygende finaledag. 

Efter de indledende runder havde 
otte hold fundet vej til mellemrun-
den, heriblandt også det andet fa-
vorithold, Bøgeskov Flytteservice, 
der består af en flok dygtige og ru-
tinerede spillere, der normalt op-
træder under navnet Roskilde 
Santana. 

Vestdanmark var således flot re-
præsenteret af disse hold, mens 
Sportigan fra Vordingborg og Team 
Latifi gjorde mellemrunden komplet. 

Golden goal i finalen
I den stærke mellemrunde kom selv 
favoritterne på hårdt arbejde, inden 
medaljetagerne var fundet. Det 
blev til en bronzekamp mellem år-
husianske VRI og de fynske ”under-

dogs” fra Hårslev Boldklub, der til 
daglig spiller i serie 2 på Fyn. Det 
hindrede dog ikke fynboerne i at 
trække det længste strå i en intens 
bronzekamp, hvor et af finalestæv-
nets allerflotteste mål bidrog til 
den fynske sejr. 

Finalen stod mellem de to favo-
ritter, Casinoportalen.dk og Bøge-
skov, og også hér var jævnbyrdig-
heden tydelig. Så tydelig, at det 
blev til uafgjort og derefter forlæn-
get spilletid med golden goal. Her 
lykkedes det så for Bøgeskov at få 
scoret det afgørende mål og der-
med sikre sig sejren og titlen som 
årets futsal-mestre i firmaidrættens 
regi.

Se flere billeder fra finalestævnet 
på www.dfif.dk

Nærkamp i finalen mellem Bøgeskov Flytteservice og Casinoportalen.dk.
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Liridon Latifi fra 
Team Latifi finter 
to modstandere 
i mellemrunden.

Bøgeskov Flytte-
service vandt 
finalen på 
golden goal.

Hårslev Boldklub 
fejrer sejren i 
bronzekampen 
på 2-1 over 
århusianske VRI.

Det er 4. sæson, at firmaidrætten 
arrangerer Denmark Open i futsal. 
Allerede nu kan vi afsløre, at der 
efter al sandsynlighed også bliver 
spillet en futsal-turnering i sæso-
nen 2009/10, og at konceptet bli-
ver ændret.

- Vi skal nu i arbejdsgruppen 
evaluere årets turnering. Futsal er 
stadig et fokusområde i 2009, og 
arbejdsgruppen skal komme med en 
indstilling til, hvordan en fremtidig 
turnering kan forme sig, siger 
idrætskonsulent Carsten Hansen fra 
Dansk Firmaidrætsforbund.

- Man kunne godt forestille sig, at 
turneringen bliver afviklet i de større 
byer med i alt 10-12 stævner. Samti-
dig skal holdene være rene firma-
hold, dvs. at de skal være medlem-
mer af en firmaidrætsforening. Vi har 
oplevet, at det i denne sæson har 
været vanskeligt at samle hold, fordi 
man ikke vil møde de meget stærke 
hold, der også stiller op i DBU’s tur-
nering, siger Carsten Hansen.

- Samtidig vil vi arbejde på at 
oprette en mix-række. Der har væ-
ret henvendelser på en mix-række 
fra flere byer, og vi synes, at det 
kunne være spændende at få piger-
ne med til futsal.

jt.

Også futsal i 2009/10
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Der var kamp til stregen, da start-
skuddet til Dansk Firmaidrætsfor-
bunds PR-stævne i indendørs go-
kart lød i Racehall i Århus. Foran 
de 72 hold og 144 kørere med ben-
zin i blodet og kløe i speederfoden, 
ventede seks heat, der skulle afgø-
re, hvilke 24 hold, der skulle i det 
afgørende finaleheat og kæmpe om 
podiepladserne.

Racehall i Århus er Europas stør-
ste indendørs gokartbane med 1.000 
meter asfalt, og der er rigeligt med 

AF JOHN THRANE, REDAKTØR, DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND. FOTO. JOHNNY WICHMANN

Kamp til målstregen
144 kørere på i alt 72 hold gav den gas til 
firmaidrættens første indendørs gokartstævne

plads til overhalinger på den mellem 
otte og tretten meter bredde bane.

- Det har helt sikkert været et af 
succeskriterierne, at vi har afviklet 
PR-stævnet på én af Danmarks al-
lerbedste baner, siger idrætskonsu-
lent Steen S. Pedersen, der sidder 
med i Dansk Firmaidrætsforbunds 
nyetablerede gokartgruppe.

Det er gokartgruppen, der har 
udarbejdet konceptet bag PR-stæv-
net, der blev en helt overvældende 
succes.

- Vi havde regnet med max. 40 
hold på startlisten, men der blev 
hurtigt fyldt op til max. antallet på 
72 hold, og vi havde ca. 20 hold på 
venteliste.

Taktik og kørerskifter
Blandt deltagerne med benzin i 
blodet var Claus Normann og Dan 
Sørensen fra IBM i København. De 
har kørt gokart sammen de seneste 
fire år, og kender hinandens styrker 
og svagheder. 

IBM 1 i kart nr. 10 kæmper om placeringerne.

Et hurtigt kørerskifte på det rigtige tidspunkt 
henter mange sekunder.
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Kamp til målstregen
JD Stålmontage fra Fredericia kom øverst på podiet.

- Det er en super god firmaaktivi-
tet, og den appellerer til den indre 
drengerøv i os alle sammen, siger 
Claus og Dan, der kvalificerede sig 
til finalen med en 2. plads og en 1. 
plads i de to indledende kvalifikati-
onsheat.

- Det handler ikke kun om at 
kunne køre stærkt. Du kan vinde 
tid og placeringer, hvis du har dine 
kørerskifter på plads. Det har vi 
trænet meget de fire år, vi har kørt 
sammen, fortæller Claus.

Gokart i firmaidrætten
•	 	Der	er	14	firmaidrætsforeninger	og	syv	landskredsforeninger	med	gokart	

på programmet
•	 	Der	er	1.753	registrerede	kørere.	1.168	på	Sjælland,	349	på	Fyn/Jylland	

og 236 i landskredsen (2007-tal)
•	 	De	københavnske	foreninger	dominerer	med	over	1.100	medlemmer,	der	

kører gokart
•	 	Gokartgruppen	består	af:	Henning	Frederiksen,	Ålborg	Firmasport,	Car-

sten Sparholt, LTFU, Finn Berg, KFIU, Kim Palsbjørn, KFS, Jesper Birger 
Pedersen, LTFU, Preben Løvholm, LTFU og Steen S. Pedersen fra Dansk 
Firmaidrætsforbund.

- Samtidig handler det også om 
at kunne læse racet. Du skal kunne 
se, hvordan løbet udvikler sig, og 
se hvornår vi skal lave køreskiftet.

- Der er fuld koncentration, når vi 
kører derude. Derfor er det vigtigt, at 
makkeren der sidder udenfor, kan give 
instruktioner til køreren på banen. Vi 
har kørt gokart sammen de seneste 
fire år, så vi er blevet gode til at ken-
de hinandens tegnsprog inde på ba-
nen, siger Claus og Dan, der ligner et 
par glade skoledrenge, når de fortæl-
ler, hvorfor de kører gokart.

- Gokart er sjovt! Og så er det 
også sjovt at ses med gutterne fra 
de andre firmaer. Det er for det me-
ste faste kørehold, der stiller op, så 
vi kender hinanden og kan glæde os 
over de andres resultater. Vi stiller 
op med fire hold fra IBM, så vi hyg-
ger os med kollegerne sådan en 
weekend, uanset resultaterne, siger 
de to IBM-kørere, der sluttede på 
en 5. plads i finaleheatet.

Øverst på podiet kom holdet fra 
JD Stålmontage fra Fredericia, nr. 
to blev Team Yit 1 fra Århus og nr. 
tre blev FIFO Racing.

på DM-programmet i 2010
Efter succesen med PR-stævnet i 
indendørs gokart ligger det allerede 
nu fast, at indendørs gokart er med 
på det officielle DM-stævneprogram 
i 2010.

- Det blev slået fast med syv-
tommersøm, at interessen for in-
dendørs gokart er til stede, og i 
gokartgruppen er vi klar til at af-
holde DM-stævne næste år. Hvor-
henne stævnet afholdes er ikke 
lagt fast endnu, siger Steen S. Pe-
dersen.

Der er en klar overvægt af go-
kartkørere på Sjælland, og det var 
en af grundene til, at gokartgrup-
pen placerede PR-stævnet i Århus, 
for derigennem at øge interessen 
for gokart i Østjylland.

I kampen om 1/10 dele sekunder køres der tæt i svingene.
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Løb GENNEM VAND, skov, MUDDER og ...
12 km *Terrænløb 
lyder ikke af meget, men når 
startskuddet lyder – og vi lover 
det bliver et kæmpe brag –  
er du på vej ud i noget lort...
Løbeterræn som du aldrig har 
mødt det før! 
*Længden varierer fra by til by.

Vi Udfordrer 
dig og dine venner eller kolleger  
til en sjov dag hvor i kan se 
hvem der er hurtigst i det vilde 
terræn. 

Bagefter afholder vi et brag af en

Oktoberfest 
med rigeligt af lækker mande-
mad. 

Frk. Hildegard serverer kolde 

Carlsberg 
FadbamseR til 
at slukke den værste tørst med 
efter anstrengelserne.

Hurtigste mand og hurtig-
ste hold vinder gavekort fra  
TRIER REJSER 
som er værd at gå efter, hvis 
man altså er hurtig nok…

Men ligegyldigt hvad er du 
garanteret en super fed NIKE

NIKE XTREME T-shirt.
 

Kun Fantasien 
sætter grænser for hvad Extreme 
mandehørm kan bruges til.  Tag 
dit gamle løbetøj og sko med, for 
du kan sikkert ikke bruge det til 
noget som helst bagefter.
 

Du tilmelder 
dig på www.mandehørm.dk 
enten som individuel deltager 
eller som hold af 3-4 personer. 
Det er de 3 hurtigste på holdet 
der tæller til placeringen i hold-
konkurrencen. 

Extreme Mandehørm afvikles  

lørdag den 
10. okt. 2009  
i Fredensborg, Odense og Århus. 
Tilmelding kan ske fra 1. april 2009. 

Alle andre informationer finder 
du på løbets egen hjemmeside 

www.mandehørm.dk 
som du i øvrigt skal følge med 
på, for der kommer NYHEDER 
om løbet som sikkert vil inter-
essere dig.

Kom og vær med i Danmarks 
værste og største udfordring for 
mænd. 

Og så har vi kun et spørgsmål til 
dig...

Førergruppe 
eller fejeblad?

Fredensborg – odense – Århus

2009

Mandehørm_A4.indd   1 16/03/09   11:12:23
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Cyklen skal smøres og gøres forårsklar. Om kort tid skal 
den nemlig ud at køre i årets cykelmotions-kampagne ”Vi 
cykler til arbejde”, der ruller i perioden 4.-31. maj 2009. 
Og skal man have kollegerne med i den landsdækkende 
cykeldyst, er det nu, holdet skal samles. Tilmeldingsfri-
sten er tirsdag den 21. april. For at deltage skal man bare 
være mindst fire, som har lyst til at cykle til arbejde. Når 
holdet først er tilmeldt, kan man melde flere cyklister til 
sit hold helt frem til onsdag den 13. maj. 

Sund og Co2-netral
Dette års kampagne er den 11. sæson af ”Vi cykler til ar-
bejde”, som arrangeres af Dansk Cyklist Forbund (DCF) og 
Dansk Firmaidrætsforbund. At cykle til arbejde er både 
sund motion og sund fornuft i forhold til CO2-udlednin-
gen. På kampagnens hjemmeside www.vcta.dk kan man 
bl.a. beregne, hvor meget CO2 der spares ved at vælge 
cyklen frem for et motoriseret alternativ, når man skal 

transportere sig til og fra sin arbejdsplads. ”Vi 
cykler til arbejde” samler hvert år om-

kring 100.000 deltagere, og jo flere 
dage man cykler, jo større chance er 

der for at vinde nogle af kam-
pagnens mange lækre 
præmier til holdet. 

AF CAMILLA SVENSTRUP, KOMMUNIKATIONSKONSULENT, DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND. ILL.: DCF

Tirsdag den 21. april er sidste chance for at melde sit hold til årets kampagne, 
hvor ansatte på landets arbejdspladser opfordres til at cykle på arbejde. 

Tilmelding og mere information på www.vcta.dk

2009
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I Ankestyrelsen lægger man vægt 
på sundhed på arbejdspladsen, og 
at dømme efter de armkræfter der 
blev lagt i tøndeslagningen ved et 
udendørs fastelavnsarrangement 
den 2. marts i Ankestyrelsens gård-
have, så er medarbejderne en flok 
kernesunde energibundter. 

Tøndeslagningen og de efterføl-
gende fastelavnsboller var en festlig 
afslutning på den officielle sund-
hedscertificering af Ankestyrelsen, 
og de ti fastelavnstønder blev ikke 
levnet mange chancer, da omkring 
100 medarbejdere fra styrelsen trod-
sede småregn og kulde, og svang 
køllerne så det knaldede blandt de 
fredede husmure i Frederiksstaden. 

Sunde vaner på jobbet
Ankestyrelsen nedsatte i marts 
2008 et sundhedsudvalg, der i et år 

AF JOHN THRANE, REDAKTØR, DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND. FOTO. PREBEN B. SØBORG

Ankestyrelsen slår et slag 
for sundhed og motion
Ankestyrelsen er blevet sundhedscertificeret af Dansk 
Firmaidrætsforbund som den blot anden statslige virksomhed i Danmark.

har arbejdet med Dansk Firmaidræts-
forbunds SundhedsCertificering® – 
en proces, der har medvirket til, at 
styrelsen har arbejdet mere syste-
matisk med motion, sundhed og 
trivsel, og har skabt nye og sunde-
re vaner på arbejdspladsen. 

Inden tøndeslagningen overrakte 
konsulent i Dansk Firmaidrætsfor-
bund, Rikke Døssing, det officielle 
diplom til styrelseschef Thorkil 
Juul, som et synligt bevis på, at 
styrelsen arbejder målrettet med 
KRAMS-områderne, kost, rygning, 
alkohol, motion og stress. 

- Ankestyrelsen er en sund ar-
bejdsplads, hvor vi har fokus på 
medarbejdernes sundhed og trivsel. 
Vi vil gerne sikre os, at medarbej-
derne har en god balance mellem 
arbejdsliv og privatliv, sagde styrel-
seschef Thorkil Juul, og takkede 

sundhedsudvalget for den store 
indsats. 

- Udviklingen er i høj grad sket 
via medarbejdernes involvering i 
sundhedscertificeringen, og vi glæ-
der os meget over den store delta-
gelse fra medarbejderne i hele for-
løbet, sagde styrelseschefen. 

Sundhedsudvalget 
er tovholder
Bag fastelavnsarrangementet stod 
Ankestyrelsens sundhedsudvalg, der 
gennem hele forløbet har stået i 
spidsen for indsatsen med at få sty-
relsen sundhedscertificeret af Dansk 
Firmaidrætsforbund som den blot an-
den statslige virksomhed i Danmark. 

Startskuddet til arbejdet med at 
blive sundhedscertificeret kom ef-
ter en spørgeundersøgelse, hvor 
styrelsen fik kortlagt medarbejder-
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Sundhedsudvalget har været tovholder på sundhedscertificeringen af Ankestyrelsen. Tv. forman-
den for løbeklubben Ole Drachmann, konsulent Rikke Døssing fra Dansk Firmaidrætsforbund og 
styrelseschef Thorkil Juul med diplomet.

Alle kræfter blev lagt i ved tøndeslagningen.

nes sundhed og ønsker til kost og 
motion, fortæller Ulla Salling Pe-
tersen, der er konstitueret HR–chef 
og formand for sundhedsudvalget. 

Over halvdelen af medarbejderne 
ønskede tilbud om mere motion, og 
det fik blandt andet sat gang i lø-
beklubben og i oprettelsen af 
sundhedsudvalget. 

- I sundhedsudvalget fik vi samlet 
alle ildsjælene, så vi kunne pulje 
deres gode energi og vore mange 
sundhedsaktiviteter under ét. Med 
sundhedsudvalget har vi fået zoom-
et ind og blevet mere målrettet i 
vores sundhedsindsats. Det har 
skabt mere overblik for både os i 
sundhedsudvalget, i HR og for vores 
ledelse, siger Ulla Salling Petersen. 

Gang i løbeklubben
Som en direkte følge af den øgede 
fokus på motion, er der nu for alvor 
kommet gang i løbeklubben i Anke-
styrelsen.

Fuldmægtig Pernille Rask Ander-
sen har aldrig løbet før, men nu 
snører hun løbeskoene sammen 
med kollegerne tre gange om ugen, 
mandag, onsdag og fredag.

- Det er en helt ny verden, der 
har åbnet sig for mig, siger Pernille 

Sundhedscertificeringen af 
Ankestyrelsen blev fejret med en 
gang tøndeslagning i styrelsens 
smukke gårdhave, hvor Pernille 
Rask Andersen fra løbeklubben 
og formanden for sundheds-
udvalget Ulla Salling Petersen 
slog det første slag.

begejstret, og giver formanden for 
løbeklubben, Ole Drachmann, en 
stor del af æren for succesen.

- Ole er rigtig god til at få flere 
med i klubben. Vi er ca. 30 i klub-
ben, og han har testet os med en 
Coopertest og derefter inddelt os i 
forskellige hold alt efter niveau. Vi 
løber ca. 5-6 km hver gang, men vi 
har også været oppe på 9-10 km.

Løbeklubben har allerede delta-
get i flere løb i 2008, bl.a. B.T. ’s 
Halvmaraton, DHL-Stafetten og 
Havneløbet.

- Vi har fået løbetøj med Anke-
styrelsen på. Det styrker fællesska-
bet, og det er helt sikkert, at det 
er med til at fastholde motivatio-
nen, når der er kolleger, der står og 
venter på én, siger Pernille.

- Vi bakker hinanden op på den 
gode måde, og alle medarbejder-
grupper er repræsenteret, både 
HK’ere, AC’ere og chef-gruppen. Vi 
lærer hinanden at kende på en helt 
ny måde, og det har helt sikkert 
gavnet arbejdsmiljøet i styrelsen, 
fastslår Pernille.
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- Hej Ib. Tak for i dag og for et 
godt stævne! Kan du ikke lige sørge 
for, at vi kommer med igen i inden-
dørsturneringen her i foråret, siger 
spillerne fra Shell-Raff, da de er på 
vej hjem fra DM på stor bane i Fre-
dericia Idrætscenter.

Selvom stævnet hedder DM på 
stor bane, og der er sjællandsk del-
tagelse fra Døllefjelle, Slagelse og 
Vordingborg, så er mange af holde-
ne lokale, og det glæder stævnele-
der Ib Østergaard.

- Det er rigtig dejligt, at vi har 
mange lokale hold med til stævnet, 
for det er med til at øge interessen 
for vores løbende turneringer både 
inden- og udendørs. Vi får altid 
henvendelse fra tre-fire nye hold, 
siger Ib Østergaard, der kan nikke 
genkendende til tendensen med 
øget interesse for firmafodbold.

- Tilslutningen til firmafodbold 
har i flere år være vigende på be-

AF JOHN THRANE, REDAKTØR, DANSK 
FIRMAIDRÆTSFORBUND. FOTO. JOHNNY WICHMANN

Firmafodbold i fremmarch
Fuldt hus til DM på stor bane i firmafodbold i Fredericia 

kostning af de individuelle idrætter, 
men nu er udviklingen er vendt. Der 
er flere faktorer, der spiller ind, men 
jeg tror, at firmafodbold igen er ble-
vet populært, fordi det giver god 
motion, og fordi det giver en masse 
socialt samvær og fælles oplevelser. 
Vi mærker en øget interesse med 
henvendelse fra mange nye hold, si-
ger Ib Østergaard.

Flere hold på venteliste
Det var 17. gang, at Fredericia Fag- 
Og Firmaidrætsforbund afholdt DM 
på stor bane, og i år var stævnet 
fuldt booked med 32 hold, og med 
flere hold på venteliste.

- 32 hold er det er maximale an-
tal, vi kan være, hvis stævnet skal 
afvikles på én dag. Vi går faktisk 
med planer om at afholde et ekstra 
stævne i efteråret i oktober måned, 
og så det her i februar måned, op-
lyser Ib Østergaard.

DM på stor bane afvikles på en 
bane, der er 44 x 32 meter, og der 
er seks spillere på banen. Det giver 
dynamik og knald på i kampene. 

De to lokale hold, Shell-Raff og Carlsberg, Fredericia tørnede sammen to gange til DM på stor bane i Fredericia. I første kamp vandt Shell-Raff, 
og i den anden kamp trak Carlsberg-folkene det længste strå.

DM på stor bane
•	Banen	er	ca.	44	x	32	meter
•	Der	spilles	med	bander
•		Målenes	størrelse	er	5,1	x	2,0	

meter
•		Hvert	hold	består	af	max.	seks	

spillere på banen, hvoraf én skal 
være målmand

•		Der	må	benyttes	indtil	fire	ud-
skiftningsspillere.

Vinderne i DM på stor bane
1. FAGI, Fredericia, syv point
2. Olympen, Fredericia, seks point
3. Gamle Elever Kildevæld, Kolding, 
4 point
4. Decra, Fredericia, nul point
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DM på stor bane er med til at øge interessen 
for vore løbende turneringer, siger stævneleder 
Ib Østergaard fra Fredericia.

- Abdullah - skyd nu!
Der bliver heppet kraftigt fra City 

Kebabhus’ udskiftningsbænk, hvor 
spillerne følger kampens gang inde 
på den overdimensionerede inden-
dørs fodboldbane i Fredericia 
Idrætscenter.

Inde på banen parerer Abdullah or-
dre. Efter at have sat to modstandere 
af med en finte og et hurtigt ryk, 
trykker Abdullah af og sender med et 
kanonskud bolden ind i netmaskerne 
bag målmanden fra Cafe Hangout.

Stillingen er 3-1 til holdet fra 
City Kebabhus. Kort efter får Cafe-
holdet reduceret til 3-2, og det 
bringer spænding og intensitet ind 
i kampen igen. En lille batalje mel-
lem to spillere får temperamentet 
til at tænde, og kampens dommer 
må dæmpe gemytterne, før spillet 
igen kan fløjtes i gang.

Efter syv minutter kan spillerne 
fra City Kebabhus hoppe over ban-
den som vindere af kampen og pul-
je tre. Næste kamp er en knald eller 
fald kamp mod nr. to fra pulje fire.

Fodbold med tænding
Fem hold med indvandrerbaggrund deltog i DM på stor bane

Kniber med kondien
Spillerne fra City Kebabhus er over-
vejende af tyrkisk oprindelse, og 
holdet består af venner og familie. 

De spiller normalt i klubben FC Tyr-
ker i Fredericia, men har holdt pau-
se et års tid fra fodboldspillet, for-
di arbejde og studier også skal pas-
ses. De har tilmeldt sig DM på stor 
bane, fordi det er et godt stævne, 
og fordi det er helt anderledes at 
spille indendørs på den store bane.

- Det gik, som vi håbede på! Vi 
regner med at gå videre fra puljen, 
og så må vi se, hvordan det ellers 
går, siger holdleder Hasan Demir 
optimistisk, men har dog ét lille 
forbehold.

- Det kommer nok til at knibe 
med kondien. Det er meget hårdt at 
spille på den store bane, og der er 
knald på hele tiden, når kampene 
kun varer syv minutter. Mange af os 
har holdt pause, og så ryger vi næ-
sten alle sammen! Det er ikke godt 
for kondien, siger Hasan, der får ret 
i sin spådom.

Holdet fra City Kebabhus taber 
kampen mod to’eren i pulje fire, 
Taulov Pakkepost 2, og må sige tak 
for denne gang.

Abdullah fra City Kebabhus scorede et vigtigt 
mål i 3-2 sejren over Cafe Hangout.

Det kan holdleder Bjarne Gregersen 
fra Carlsberg, Fredericia, skrive un-
der på:

- Det er meget sværere og mere 
krævende end almindelig indendørs 
fodbold. Der er fuldt tryk på, fordi 
der ikke er nogen, der spiller over 
midten. Det stiller store krav til ud-
skiftningsbænken, fordi folk går 
hurtigt flade, når der skal løbes så 
meget, siger Bjarne Gregersen, in-

raffinaderi-folkene er godt sammen-
spillede.

- Vi må revidere målsætningen, 
men vi kan stadig nå at gå videre, 
hvis vi vinder den sidste kamp, si-
ger Bjarne Gregersen.

Senere på formiddagen mødes de to 
hold igen i en knald eller fald kamp. 
Denne gang trækker Carlsberg-folkene 
det længste strå, og sender Shell-fol-
kene hjem til søndagsfrokosten.

den han hopper ind over banden til 
et lokalopgør i puljen mod Shell-
Raff, Fredericia.

Det opgør ender med en sejr på 
2-0 til Shell-Raff, ikke mindst fordi 





22 Firmaidræt nr. 2   •   2009

Club La Santa er den perfekte ferie for alle, 
der vil røre sig, nyde en anderledes ferie og 
opleve suveræn stemning under sydens sol. 
 
Pak familien eller vennerne og snup en ferie 
med sport, afslapning og høj sol på Club La 
Santa. Vi har mere end 30 forskellige sports-
faciliteter til fri afbenyttelse. Når du ikke 
tramper i pedalerne eller hopper rundt under 
Lanzarotes sol, kan du bare slappe af ved vores 
store poolområde eller nyde Lanzarotes 
fantastiske natur. Vi ses… 

Enjoy the Club
La Santa Lifestyle...

Mere information på tlf. 76 500 400 · www.clublasanta.dk

7462 Enjoy_210x297.indd   1 13/03/09   13:30:49
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I 2008 kæmpede 1.100 deltagere sig gennem mudder 
og pløre i Fredensborg. Og de elskede det. I år får 
mænd med hang til ekstreme udfordringer og mudder-
bade hele tre byer at vælge mellem, når de skal løbe 
med i Xtreme Mandehørm. Løbet spreder sig nemlig til 
provinsen, hvor firmaidrættens foreninger i Odense og 
Århus slutter sig til Fredensborg og afvikler Xtreme 
Mandehørm samme dato – lørdag den 10. oktober 
2009. 

Firmahold for fire mænd
Xtreme Mandehørm inviterer mændene ud på godt 10 
kilometers strabadser gennem vand, skov og mudder, 
og i alle tre byer afsluttes dagens udfordringer med 
mad og underholdning. Ligesom i 2008 kan man vælge 
at stille op enkeltvis eller som et hold med tre eller 
fire mand, og det giver mulighed for, at firmaernes 
mandlige kolleger kan tage på tur sammen.

AF CAMILLA SVENSTRUP, KOMMUNIKATIONSKONSULENT, DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND. FOTO. STEEN S. PEDERSEN

Det ekstreme mandeløb udvider i år terrænet med to nye løbsbyer. 
Lørdag den 10. oktober går det løs i Odense, Århus og Fredensborg

2008-udgaven af Xtreme Mandehørm 
i Fredensborg var en succes. I 2009 
foregår løbet i tre forskellige byer.

- Firmaidrætten har fået chancen for at udbrede kon-
ceptet til Fyn og Jylland, og det er vi fantastisk glade 
for. Løbet var en kæmpesucces i Fredensborg i 2008, så 
vi tror på, der er et stort potentiale for også at tiltrække 
deltagere i Odense og Århus, lyder det fra Dansk Firma-
idrætsforbunds konsulent Steen Sulstad Pedersen, der 
sammen med FKS Odense og Århus Firma Sport er i fuld 
gang med forberedelserne til den 10. oktober.  

Tilmelding åbner den 1. april
Idéen til Xtreme Mandehørm er født i Fredensborg At-
letik Klub, hvor bagmanden til arrangementet hedder 
Jan Pold. Han står forsat i spidsen for løbet i Fredens-
borg, hvor han håber på mindst lige så mange deltage-
re i 2009 som i 2008. 

Tilmeldingen til Xtreme Mandehørm 2009 åbner ons-
dag den 1. april og foregår på løbets egen hjemmeside, 
der lyder adressen www.mandehorm.dk

Tilmelding og mere information på www.mandehorm.dk

Xtreme Mandehørm 2009
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- klar til at udfordre krop, psyke 
 og samarbejdsevner?
- lyst til variation, holdsport 
 og motion i naturen?

Firma Multi Motion  
adventurerace for firmahold 
og motionister

Tag udfordringen op, og deltag i et 
Firma Multi Motion-løb sammen 
med kollegerne:

Fredericia - 
lørdag den 6. juni 2009

Kgs. Lyngby – 
lørdag den 6. juni 2009

Aalborg – 
søndag den 7. juni 2009

Langesø – Fyn – 
lørdag den 5. september 2009

Hillerød – 
søndag den 11. oktober 2009
(kun for kvinder)

Se mere info 
på www.dfif.dk

Storebæltsvej 11  ·  5800 Nyborg
Telefon 65 31 65 60  ·  Fax 65 30 14 26
www.dfif.dk    ·    dfif@dfif.dk
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Dansk Firmaidrætsforbund inviterer 
til en åben landsdækkende turne-
ring i pistol- og riffelskydning. Alle 
skytter kan deltage i turneringen. 
Skytter som ikke er medlem af 
Dansk Firmaidrætsforbund, er også 
meget velkommen til at deltage.

Det eneste, der kræves, er, at 
man foretager et par prøveskydnin-
ger på Dansk Firmaidrætsforbunds 
skive 50 m (15 skud)/25 m (20 
skud på 150 sek. og 20 skud på 20 
sek.). Derefter er det muligt, at bli-
ve klassificeret i firmaidrætsregi.

”Én mod alle” turnering
Turneringen er en ”én mod alle” 
turnering efter gældende regler i 
Dansk Firmaidrætsforbund. Hver 
skydning tæller som et enkelt 
stævne. Hvis en skytte derudover, 
ved et andet stævne, skyder sig op 
i næste klasse, rykkes han/hun til-
lige op i Internetskydning. Der sky-

AF STEEN SULSTAD PEDERSEN, IDRÆTSKONSULENT, DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND. FOTO. JOHN THRANE.

Deltag i den landsdækkende turnering 
for ALLE riffel- og pistolskytter

Internetskydning er for alle skytter, både riffel- og pistolskytter.

des tre runder fra maj til juli/
august 2009. Det samlede resultat 
efter alle tre skydninger afgør den 
endelige placering i turneringen. 
Der skydes efter Dansk Firmaidræts-
forbunds generelle regler for pistol 
og riffel.

Tilmelding og resultat-
formidling på nettet
For at deltage i turneringen skal 
hver firmaidrætsforening finde en 
kontaktperson, der vil stå for den 
elektroniske tilmelding og resultat-
formidling til forbundet. Relevante 
oplysninger vil tilgå den enkelte 
kontaktperson, når denne har til-
meldt sig på forbundets hjemmesi-
de www.dfif.dk

Alle interesserede kan følge tur-
neringens resultater og stillinger 
ved at klikke sig ind på hjemmesi-
den. Bemærk! Sidste tilmeldings-
frist er den 19. april 2009.

præmier, deltagerbevis 
og priser
Til vinderne af de enkelte rækker er 
præmien gavekort til Sportmaster. I 
løbet af turneringen vil der endvi-
dere, blandt månedens indberettede 
resultater, ni gange blive trukket 
lod om gavekort til Sportmaster.

Til børneskytter er præmierne en 
medalje samt et gavekort til en mu-
sikbutik. Endelig vil hver deltager 
modtage en årspin som deltagerbe-
vis. Præmier ifølge Dansk Firma-
idrætsforbunds præmieregulativ.

Den samlede pris udgør kr. 65,- 
pr. deltager pr. skydestilling.

Yderligere information hos Dansk 
Firmaidrætsforbund, Nete Lindholm - 
nete@dfif.dk eller Steen S. Pedersen 
- steen@dfif.dk - tlf. 65 31 65 60. 
Specielt vedrørende regler så kontakt 
forbundets idrætsansvarlige i skyd-
ning, Jan Thorsted, tlf. 9732 3836, 
e-mail jan_t@sport.dk

2009INtERNEtSKyDNING uDENDøRS
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Billard       
Albani Cup 15-17/5-09 Odense Arne Eilsøe 2240 1068 24/4-09 a.eilsoe@webspeed.dk
      

Golf
Stableford Turnering 13-14/6-09 Morsø Jørgen Larsen 2195 0545 20/5-09 www.morsfirmasport.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
          

udefodBold       
Hannerupstævnet 17/5-09 Fredericia Ib Østergaard 4019 5876  jirdata@post5.tele.dk
          

KeGler       
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.      
Forårsvandring 3/4-09 Nykøbing F. Erik Christensen 5458 7508
27. Int. Mors Rundt 3/4-09 Morsø Povl Li Nielsen 9772 0563  www.morsfodslaw.dk
Blokhusvandring 4/4-09 Jammerbugt. Erik Jørgensen 9827 1956  www.fodslaw-jammerbugten.dk 
Forårsvandring 4-5/4-09 Nykøbing F. Erik Christensen 5458 7508  
27. Int. Mors Rundt 4-5/4-09 Morsø Povl Li Nielsen 9772 0563  www.morsfodslaw.dk
Yachtmarchen 5/4-09 Fodtusserne Benthe Nielsen 6226 3329  mkogbnielsen@nielsen.mail.dk
Aftenvandring 8/4-09 Bjerringbro Knud Riisgaard 8668 2147
Aftenvandring 9/4-09 Horsens Carsten Andersen 2022 7946  fodslawhorsens@ofir.dk
Gudenåmarch 9/4-09 Bjerringbro Knud Riisgaard 8668 2147
Langfredagstur 10/4-09 Skanderborg Christian Larsen 8692 1438  chrl@post.tele.dk
Purhøjvandring 10/4-09 Horsens Carsten Andersen 2022 7946  fodslawhorsens@ofir.dk
Skanderborg march 11/4-09 Skanderborg Christian Larsen 8692 1438  chrl@post.tele.dk
Aftentur 11/4-09 Viborg Ketty Nielsen 8662 3189  k-nielsen@post.tele.dk
28. Int. Påskemarch 11-12/4-09 Ravsted Gregers Knudsen 7464 7420  ibibsen@mail.dk
Aftentur i Sønderborg 12/4-09 Sønderborg Bent Holm 7444 2758  
Påsketur 21/4-09 Grænseegn. Arthur Beuschau 7467 8582  www.graensemarchen.dk
Påskevandr. Hald Ege 12/4-09 Viborg Ketty Nielsen 8662 3189  k-nielsen@post.tele.dk
Påsketur i Kompedal 12/4-09 Kjellerup Niels Peter Nielsen 8662 7588  www.fodslawkjellerup.dk
Påsketur i Kompedal 13/4-09 Kjellerup Niels Peter Nielsen 8662 7588  www.fodslawkjellerup.dk
Påskevandring 13/4-09 Køge Lykke Gundesen 3171 3708  www.fodslaw-koege.dk
Påskemarch 13/4-09 Sønderborg Bent Holm 7444 2758   
Påskeløbet 13/4-09 Fredericia Ib Østergaard 4019 5876  jirdata@post5.tele.dk
Aalborg-Skørping 18/4-09 Aalborg Mie Pedersen 9834 1009  www.fodslaw-aalborg.dk
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Få din forenings åbne stævne eller arrangement med på Dansk Firmaidrætsforbunds 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.

2009

Thyregod turen 18/4-09 Brande Inger-Marie Nielsen 9715 5861  www.fodslawbrande.dk
Forårstur 18/4-09 Hjørring Finn Gjesthede 9897 1698  www.fodslaw-hjoerring.dk
Forårstur 19/4-09 Hjørring Finn Gjesthede 9897 1698  www.fodslaw-hjoerring.dk
Forårstur 19/4-09 Storkbh. Jens A. Pedersen 4362 7128  
Trehøjeturen 20/4-09 Hosekræm. Ivar Dalsgaard 9713 1288  www.hosekraemmerne.dk
Maglesøvandring 25/4-09 Holbæk Kirsten Frederiksen 
Stjernevandring 25/4-09 Fredericia Harry Nielsen 7594 3249  www.fodslaw-fredericia.dk
Aftenvandr. Hirtshals 1/5-09 Hirtshals Per Jensen 9894 9460  www.fodslawhirtshals.dk
Vesterhavsmarch 2/5-09 Fræserne Elisabeth Degnbol 7514 3115  grethe.stojer@tele2.dk
Postens Euraudax 2/5-09 Århus Ivan Mejlgaard 8622 8047  naestformand@postens-mf.dk
30. Skagen-Hirtshals 2/5-09 Hirtshals Per Jensen 9894 9460  www.fodslawhirtshals.dk
Tre Ege March 3/5-09 Ege Aksel Kristiansen 
Odense Fjord Rundt 3/5-09 Odense Bodil Rasmussen 6619 0778  www.fodslawodense.dk
Kildemarch 3/5-09 Wændlarne Erik B. Nielsen 9892 0045  
St. Bededagsmarch 8/5-09 Gislev Alan Rasmussen 6262 3029  alan-lisbeth@ofir.dk
Aftenvandring 8/5-09 Vejle Annie Løff 7582 1287  annie-loeff@tunet.dk
Lyngmarch 8/5-09 Jydepotterne Lars Hagen 6110 6766  www.jydepotterne.dk
Fornæs March 8/5-09 Grenaa Geert Sørensen 8633 4475  j.sorensen@os.dk
Flynder Sø Rundt 8/5-09 Skive Leif Tatt 9754 2473  
Vejle Vandring 9/5-09 Vejle Annie Løff 7582 1287  annie-loeff@tunet.dk
Gråsten Slotsmarch 9/5-09 Sønderborg Ruth Holm 7448 7372  www.fodslawsonderborg.dk
Gråsten Slotsmarch 10/5-09 Sønderborg Ruth Holm 7448 7372  www.fodslawsonderborg.dk
Molsmarch 10/5-09 Ebeltoft Uffe Pedersen 2972 2988  uffe@fodslaw-ebeltoft.dk
Solsidestafetten 2009 12/5-09 Aalborg Hanne Andersen 9819 0522  www.aalborgfirmasport.dk
Grænse Marchen 15/5-09 Grænseegn. Arthur Beuschau 7467 8582  www.graensemarchen.dk
Grænse Marchen 16/5-09 Grænseegn. Arthur Beuschau 7467 8582  www.graensemarchen.dk
Svinkløv Vandring 17/5-09 Jammerbugt. Erik Jørgensen 9827 1956  www.fodslaw-jammerbugten.dk
Istidsvandring 18/5-09 Wabblerne Flemming Rasmussen 5134 6256  
Grøndalsmarchen 21/5-09 Grøndalsgr. Trine Thaule Skytte 6598 2550  
Drivvejen Ribe 21/5-09 Ribe Werner Straadt 7542 4250  jes.werner@tdcadsl.dk
Firseren 23-24/5-09 Skanderborg Christian Larsen 8692 1438  chrl@post.tele.dk
LadyWalk 2009 25/5-09 Aalborg Hanne Andersen 9819 0522  www.aalborgfirmasport.dk
Knudmosevandring 26/5-09 Herning Esther Smedegaard 2851 6537  smedegaard@webnetmail.dk
Nordsøstien – Hou 26/5-09 Aalborg Mie Pedersen 9834 1009  www.fodslaw-aalborg.dk
Nordsøstien  28/5-09 Hjørring Finn Gjesthede 9897 1698  www.fodslaw-hjoerring.dk
Hosekræm. Aftentur 29/5-09 Hosekræm. Ivar Dalsgaard 9713 1288  www.hosekraemmerne.dk
34. Hosekræm. March 30/5-09 Hosekræm. Ivar Dalsgaard 9713 1288  www.hosekraemmerne.dk
De 2 broers vandring 30/5-1/6-09 Nykøbing F. Erik Christensen 5458 7508  
39. Holstebro vandr. 31/5-09 Holstebro Leif Madsen 9742 6604  www.holstebrofodslaw.dk
Kongenshus Vandr. 1/6-09 Karup Jan Graversen 9756 4042  
Nordsøstien 2/6-09 Hirtshals Per Jensen 9894 9460  www.fodslawhirtshals.dk
Søvandring 3/6-09 Brande Inger-Marie Nielsen 9715 5861  www.fodslawbrande.dk 
Firma Team Challenge 6/6-09 Fredericia Hans Rasmussen 2255 3396  adventure@fffif.dk
Firma Multi Motion 7/6-09 Aalborg Hanne Andersen 9819 0522  www.aalborgfirmasport.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
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4.500 buschauffører i Danmark og 3 
mio. kr. fra Forebyggelsesfonden. Den 
kombination betyder, at selskabet 
Arriva nu opretter en landsdækkende 
idrætsforening for sine medarbejdere, 
samtidigt med at man går i gang 
med at blive sundhedscertificeret. På 
begge fronter har firmaidrætten en 
finger med i spillet. Den nye idræts-
forening ARRIVA IF, der efter al sand-
synlighed ser dagens lys i midten af 
år 2009, skal organiseres under 

AF CAMILLA SVENSTRUP, KOMMUNIKATIONSKONSULENT, DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND. FOTO. COLOURBOX

Arriva laver landsdækkende 
idrætsforening og sundhed på jobbet

Dansk Firmaidrætsforbund som en 
landsforening, ligesom certificerin-
gen naturligt nok sker i samarbejde 
med forbundet. Målet for Arriva er at 
give chaufførernes sundhed et løft 
og gøre selskabet til en attraktiv ar-
bejdsplads for alle. 

landsdækkende idrætsfor-
ening med lokal forankring 
- Alle undersøgelser viser, at bus-
chaufførerne er en udsat gruppe, 

når det gælder sundhed. Ambitio-
nen er derfor at give dem, og alle 
Arrivas medarbejdere, muligheden 
for at være fysisk aktive, lyder det 
fra Jens Højberg, der er ansat som 
projektleder for idræts- og sund-
hedsprojektet i Arriva.

- Da vi gik i gang med arbejdet 
med at oprette den landsdækkende 
idrætsforening ARRIVA IF, var det 
helt naturligt at tage kontakt til 
Dansk Firmaidrætsforbund for at 
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Arriva laver landsdækkende 
idrætsforening og sundhed på jobbet

Chaufførerne hos Arriva skal være glade og sunde. 
Derfor opretter transportselskabet nu ARRIVA IF og 

går i gang med at blive sundhedscertificeret

Buschaufførerne hos Arriva skal være 
glade og sunde. Nu opretter selskabet 
den landsdækkende idrætsforening AR-
RIVA IF og går i gang med at blive 
sundhedscertificeret.

medarbejderne har grebet om sig. 
Sideløbende med oprettelsen af AR-
RIVA IF er man nu gået i gang med 
et forløb for at blive sundhedscer-
tificeret. 
- Det handler om at integrere sund-
hedsindsatsen på et strategisk ni-
veau, hvor vi arbejder systematisk 
og helhedsorienteret med at gøre 
medarbejdernes sundhed til en fast 
del af dagsordenen hos Arriva. Vi 
har allerede politikker om alkohol 

og rygning, men mangler at sætte 
ind på kost- og motionsområdet. 
Det gør vi nu ved at se på sundhe-
den samlet set og arbejde for at få 
en SundhedsCertificering, fortæller 
projektleder Jens Højberg. 

80 chauffører uddannes til 
at være idræts- og sund-
hedscoach
Som et led i projektet gennemgår 
80 af Arrivas buschauffører fra hele 
landet lige nu en intern uddannel-
se, der skal klæde dem på til at 
agere idræts- og sundhedscoach og 
motivere kollegerne til et sundere 
og mere aktivt liv. 

- Til sommer gælder det den stif-
tende generalforsamling i ARRIVA 
IF, og i august måned får 300 af 
vores chauffører lavet et sundheds-
tjek, som vi følger op på med yder-
ligere to tjek senere på året og i 
2010. Så der sker en hel masse det 
næste års tid, siger Jens Højberg.

- Jeg har mødt en utroligt positiv 
indstilling til projektet både fra le-
delsen og fra medarbejderne ude i 
landet. Med den opbakning tegner 
de næste års arbejde til at blive 
virkeligt spændende.

skabe et fornuftigt organisatorisk 
fundament for foreningen. ARRIVA 
IF skal bredes ud til hele landet, så 
vi skaber en lokal forankring og til-
knytning til de lokale firmaidræts-
foreninger, hvor Arrivas medarbej-
dere rundt i hele landet kan gøre 
brug af de mange idræts- og moti-
onsaktiviteter, fortsætter han. 

Sundhed på strategisk niveau
Og Arrivas sunde ambitioner for 
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Hvis man holder af lange vandretu-
re og er glad for den danske natur, 
så er Hærvejsvandringen lige sa-
gen. Siden 1973 har Vandreforenin-
gen Fodslaw hvert år arrangeret 
Danmarks længste vandretur, der 
følger den jyske hærvej. Turen er 
på 300 km med start i Slesvig og 
mål i Viborg. Den gennemføres på 
syv dage, fra søndag til lørdag i uge 
28, det vil sige den første uge i in-
dustriferien. De fleste dage går vi 
mellem 45 og 50 km, dog er etaper-
ne om mandagen og på den sidste 
dag noget kortere. I de seneste år 
har der hvert år deltaget knapt 300 
på turen. 

Velforsynede rastepladser
Overnatningen foregår i sovepose i 
idrætshaller eller i skolernes klas-
selokaler og fællesrum. Al bagage 
transporteres på lastbil, så vandrer-
ne kun skal bære på det, der er 
brug for i løbet af dagen. Der er tre 
til fire rastepladser pr. dag. De er 
velforsynede med mad og drikkeva-
rer til Fodslaws normale lave priser. 
Mellem rastepladserne er der op-
stillet drikkedepoter, hvor deltager-
ne frit kan tage vand og saftevand. 
På frokostrasten serveres gratis 
suppe, og der kan købes madpakker 
og lune frikadeller. Morgenmaden 
og aftensmaden er kromad. Det er 
med i deltagerprisen, men drikke-
varerne er for egen regning. Om af-
tenen kan der købes drikkevarer og 

TEKST & FOTO. GERVID F. HANSEN, VANDREFORENINGEN FODSLAW

årets store udfordring for vandrefolket 
er Hærvejsvandringen. Danmarks længste 
vandretur bringer deltagerne ad den gamle 
hærvej fra Slesvig til Viborg.

Førstegangsdeltagerne skal under Immervad 
Bro for at komme helskindet til Viborg.

andre fornødenheder på overnat-
ningsstederne.

Sprogkundskaberne 
kan afprøves 
I 2008 var der vandrere fra 14 lande: 
Belgien, Canada, Danmark, Frankrig, 
Holland, Israel, Italien, Luxembourg, 
Malaysia, Norge, Schweiz, Storbritan-
nien, Tyskland og Østrig. Har man 
lyst til at få afprøvet sine sprogkund-
skaber, er der rige muligheder for 
det. Og man kan altid gøre sig for-
ståelig, selv om grammatikken og 
udtalen skulle halte lidt. Der er jo al-
tid mindst én fælles interesse, van-

dreture. Nogle af deltagerne skal bare 
prøve turen én gang. Andre bliver 
bidt af det – og kommer igen år efter 
år. To vandrere har deltaget alle 36 
gange. Jeg har selv været hær-
vejsvandrer i de sidste 22 år og er 
også tilmeldt i 2009. I 2008 var der 
38, som var med for første gang, og 
23 var med for anden gang. 

ingen Hærvejsvandring 
uden træning
Det er ikke muligt at træne til en 
uges vandring. Men man kan gøre 
meget for, at turen bliver mere fornø-
jelse end udfordring. Det er ikke nok 

Hærvejsvandringen – både  udfordring og fornøjelse

Fælles indmarch gennem Viborg.
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Hærvejsvandringen – både  udfordring og fornøjelse

Sol og sommer i Dollerup Bakker.

Hver dag er der tre til fire rastepladser.

at have deltaget i et par vandreture 
på 10 eller 20 km. Det ved alle, der 
har deltaget i Hærvejsvandringen, 
Nijmegen marchen eller andre store 
vandrearrangementer. Nogle week-
endture på to dage a 40 – 50 km er 
en stor hjælp. Vandreture over flere 
dage, for eksempel i påsken eller pin-
sen, er også god træning. Trods træ-
ning kan sygdom eller uventede ska-
der dog medføre, at man må stoppe. 
I 2008 måtte i alt 14 opgive under-
vejs på grund af skader, sygdom, 
manglende træning eller andre for-
hold. Alderen skulle ikke være nogen 
hindring for at deltage. Turen er gen-
nemført af vandrere i alderen fra om-
kring 10 til ca. 80 år.

Vandretur i eget tempo
Rastepladser og mål er indrettet ef-
ter, at deltagerne skal holde en 
vandrehastighed på 3,5 – 7 km i ti-
men inkl. pauser. Der er normalt 13 
timer til rådighed fra kl. 08.00 om 
morgenen til kl. 21.00 om aftenen. 
Det gør, at de fleste har mulighed 

Den 37. Hærvejsvandring
Den 37. Hærvejsvandring foregår 
fra 5. til 11. juli 2009. Brochure for 
turen kan findes på startstederne 
på vandreturene i foråret. Den kan 
også downloades fra hjemmesiden 
www.fodslaw.dk Her kan der tillige 
læses mere om turen. Hvis man sy-
nes, at syv dage og 300 km er for 
stor en mundfuld, er der mulighed 
for at starte i Jels onsdag morgen 
og gå med de sidste fire dage. Det 
giver en samlet vandretur på 165 
km. Det kan måske give mod på at 
prøve hele turen næste år.

for at holde rast og andre pauser i 
4 – 5 timer. Der er således også tid 
til at dvæle ved de seværdigheder, 
vi passerer. Eller til at nyde naturen 
på en grøftekant.  Man kan derfor 
stort set selv bestemme sit tempo 
og den måde, turen skal gennemfø-
res på. 

I turen deltager omkring 45 
hjælpere, der alle er frivillige og 
ulønnede. De fleste har været med 
i mange år. De kommer igen år ef-
ter år, fordi de kan lide hele stem-
ningen. Det gør, at de har stor ruti-
ne og ved, hvordan tingenes skal 
klares. De er organiseret i hold med 
hvert deres ansvarsområde. 
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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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Næstved Firma Sport var igen på 
banen, da dørene til KRAM-messen 
i firmasportens Idrætscenter blev 
slået op lørdag den 28. marts. Det 
var anden gang, at KRAM-messen 

TEKST & FOTO. JOHN THRANE, REDAKTØR, DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND

Borgerne fik et KRAM i Næstved
KrAM-messe i Næstved med 34 udstillere og et væld af aktiviteter

Borgmester Henning Jensen åbnede KRAM-
messen i 2008 med en tur på spinning-cyklen.

Efter mange år med DJM i terræn-
løb i Nyborg vil sektionsledelsen 
prøve noget nyt. Mesterskabet af-
vikles den 18. april 2009 i Roskilde 
på en løbsrute på den gamle ”Ros-
kilde Ring”, der var dansk motor-
sports mekka i 1950’erne og i be-
gyndelsen af 1960’erne.

Området er nu blevet omdannet 
til et flot naturområde med en af-
vekslende beplantning og en lille 

DJM i terrænløb på Roskilde Ring
Dansk jernbane Fritidsforbund (DJF) lokker nu løberne med 
en ny og spændende rute til mesterskaberne i terrænløb

sø. Her har sektionsledelsen med 
Carl Erik Hunnerup i spidsen plan-
lagt en meget afvekslende rute på 
ca. 2,2 km. Heraf er ca. 900 m på 
god grussti, ca. 900 m på græs og 
ca. 400 m på jordsti.

- Ruten er helt fri af motoriseret 
trafik og må betegnes som en ægte 
terrænrute. På grund af rutens svær-
hedsgrad har vi valgt, at de yngre 
herrer skal gennemløbe ruten fire 

gange, i alt ca. 8,8 km, og alle øvri-
ge deltagere to gange, i alt ca. 4,4 
km., oplyser Carl Erik Hunnerup.

Området ligger 10 minutters 
gang fra Roskilde station, og un-
dervejs passerer man Banedanmark 
Entreprises område i Roskilde, hvor 
man har fået lov at benytte lokaler 
til bad, omklædning og efterføl-
gende kaffebord med præmieudde-
ling.

blev afholdt, og succesen fra sidste 
år blev fulgt op med et væld af til-
bud på de 34 stande, hvor borgerne 
i Næstved kunne prøve kræfter med 
en lang række af aktiviteter, der re-
laterer sig til indsatsområderne 
Kost, Rygning, Alkohol og Motion 
(KRAM).

Udbyderne var Næstved Kommu-
ne, Næstved Rygcenter, Næstved 
Idræts Union, Næstved Firma Sport 
samt øvrige idrætsforeninger, pa-
tientforeninger og virksomheder i 
kommunen. KRAM-messen har haft 
stor betydning for Næstved Firma 
Sport, fortæller PR-ansvarlig Aja 
Andersen.

Masser af synlighed lokalt
- KRAM-messen sidste år gav os en 
masse synlighed og omtale og et 
fantastisk samarbejde med Næstved 
Kommune. Samtidig blev firmaspor-
ten også synlig i forhold til en 

række virksomheder på det sund-
hedsmæssige område, siger Aja An-
dersen.

Blandt standholderne var også 
Dansk Firmaidrætsforbunds afdeling 
for Motion på Arbejdspladsen, og 
her kunne borgerne få sat tal på 
deres sundhedstilstand og målt 
blodtrykket, konditallet, fedtpro-
centen samt vægt.

Igen i år var det borgmester Hen-
ning Jensen, der åbnede messen, 
og så kunne folk ellers kaste sig 
over aktiviteterne, lige fra spin-
ning, klatring på væg, stavgang, 
boksebold, til mountainbike, rulle-
skøjter, massage, zoneterapi, hyp-
nose, akupunktur, Nintendo Wii og 
meget mere. Tørsten blev slukket i 
gratis vand, tappet på flasker fra 
Næstved Vandværk.

læs mere på 
www.naestvedfirmasport.dk 
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Træningstips: Der er forår i luften, 
og vi kryber ud af vores vinterhi for 
at kaste os ud i det aktive sportsliv 
igen, men træning skal ske med 
omtanke. Overbelastningsskader er 
og bliver de hyppigste skader i 
mange sportsgrene.  

Hvorfor opstår 
overbelastningsskader?
Set over lang tid bliver man selv-
følgelig bedre af at træne. Konditi-
onen forbedres, og muskler, sener, 
ledbånd og knogler styrkes, men 
hver enkelt træningstur udgør en 
overbelastning for at stimulere 
denne proces.

Træner du hårdt, bruger du kraf-
tigt af enzymerne og de kemiske 

AF IDRÆTSKIRURG LARS KONRADSEN, HAMLETS IDRÆTSKLINIK. FOTO COLORBOX

træNiNG skal være en 
kontrolleret overbelastning

forbindelser i muskler, sener og 
knogler. Efter træningen er koncen-
trationen af disse derfor lavere. Du 
går nu ind i en såkaldt ”restitutions-
periode”, hvor du er svagere end før 
træningen. Det er imidlertid i denne 
periode med ”lavvande i kassen”, at 
kroppen stimuleres til at producere 
mere af de nødvendige forbindelser, 
så du efter restitutionsperioden en-
der på et nyt basisniveau, der ligger 
en lille smule over niveauet før træ-
ningen. Først nu er du parat til den 
næste ”overbelastning”. 

Den nedadgående spiral
Udsætter du imidlertid kroppen for 
en ny hård belastning, før den har re-
stitueret sig, belaster du de lagre, 

Fem gode træningsråd
•	 	Vær	tålmodig,	når	du	starter	træ-

ning op. Lad være med at tro, at 
du kan yde det samme som før 
vinterpausen. Start langsomt og 
byg stille og roligt op – det beta-
ler sig i den sidste ende

•	 Lyt	til	din	krop,	når	du	træner
•	 	Når	du	erkender,	at	en	overbe-

lastningsskade er på vej, så få 
den stoppet med det samme

•	 	Behandling	af	forskellig	slags	kan	
hjælpe dig med at fjerne sympto-
merne, forkorte helingsforløbet 
og styrke svage led i kæden

•	 	For	at	forhindre	at	skaden	opstår	
igen, er det alfa og omega, at 
du finder frem til, hvilken over-
belastning eller træningsfejl 
(træningsmængde, træningshyp-
pighed, træningsintensitet), der 
har været årsag til skaden.

   

som i forvejen er lave, og du risikerer 
at ende på et endnu lavere niveau. 

Den optimale afstand mellem to 
træninger varierer fra person til 
person og er afhængig af trænings-
intensitet, træningsniveau etc. Med 
andre ord er det meget svært at 
vurdere, hvad der er optimalt for 
den enkelte. Oven i dette kan det 
godt være, at du konditions- og 
muskelmæssigt føler, at det går 
fremad, men så har fx achillesse-
nen fået træningsbelastningerne i 
dens restitutionsperiode, så den 
langsomt bliver svækket, indtil den 
en dag begynder at gøre ondt. Når 
man tænker på, hvilken fin balan-
ce, der er tale om, er det ikke så 
underligt, at det ofte går galt.

AF IDRÆTSKIRURG LARS KONRADSEN, HAMLETS IDRÆTSKLINIK. FOTO. COLORBOX
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Ifølge Idrættens Analyseinstituts (Idan) seneste opgørelse 
over kommercielle fitnesscentre, har 480.000 danskere nu et 
medlemskort til et fitnesscenter. I 2008 er antallet af kom-
mercielle fitnesscentre vokset fra 380 ved årsskiftet 
2007/08 til 424 ved årsskiftet 2008/09. 

Tallene kommer fra projektet ”Sundhed for millioner”, der 
har til formål at analysere fitness-sektorens sundhedspoliti-
ske potentiale, og undersøge potentialet for at aktivere den 
store gruppe af fysisk inaktive danske. 

Med den store nettotilvækst i antallet af kommercielle fit-
nesscentre anslår Idan, at medlemstallet i de kommercielle 
centre nu er steget til ca. 480.000 medlemmer. 

Frafald et ømt punkt
Ifølge idrætsanalytiker Kasper Lund Kirkegaard fra Idan, skal 
man dog være opmærksom på, at tallene ikke siger noget 
om fitness-sektorens evne til at fastholde medlemmerne i 
fysisk aktivitet over en længere periode. 

Frafald er nemlig fitness-sektorens ømme punkt. Når træ-
ningsindsatsen efter nogle måneder ikke længere resulterer 
i samme fysiske fremskridt og målelige vægttab, falder man-
ge af kondicyklen igen, påpeger Kasper Lund Kirkegaard. 

Især to aldersgrupper stikker ud fra det samlede resultat. 
Svarene fra de helt unge fitnesskunder mellem 15 og 19 år 
vidner generelt om et flakkende og uregelmæssigt idrætsliv 
med flere inaktive perioder end de øvrige aldersgrupper. 

Hvor det generelt er 39 procent af fitnesskunderne, der 
kommer fra periodevis inaktivitet, er dette tal hos de 
15-19-årige helt oppe på 50 procent. 

Et andet interessant resultat er, at hele 30 procent af 
kunderne over 60 år angiver at komme fra fysisk inaktivitet, 
mens gennemsnittet for hele undersøgelsen er på 20 pro-
cent. 

–jt.

480.000 danskere 
er medlemmer af 
et fitnesscenter 
Fitness-branchen vokser – men har 
svært ved at fastholde medlemmerne

overbelastningsskader er 
som oftest længe undervejs
Overbelastningsskader skyldes såle-
des en lang kæde af mindre overbe-
lastninger, som svækker vævene, 
men som ikke nødvendigvis gør 
ondt i starten. Når du skal finde år-
sagen til overbelastningsskaden, 
skal du altså ikke kun lede lige, da 
smerterne opstod, men i mange 
måneder op til skaden.  

Det kan være svært at erkende 
en overbelastningsskade, fordi den 
kommer snigende. Oftest går 
idrætsudøverne først til lægen, 
når generne har varet i måneder, 
selv om de egentlig godt vidste fra 
begyndelsen, at der var tale om 
mere end muskelømhed.
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lÆS Mere oM KUrSerNe oG TilMelD DiG på WWW.DFiF.DK 
YDerliGere oplYSNiNGer, KoNTAKT Helle NielSeN på TlF. 65 31 65 60

Gps og geocaching - 
begynderkursus
Kurset henvender sig til skattejægeren/eventyr-
eren, motionisten og naturelskeren. Deltagelse 
i kurset forudsætter, at du er i stand til at gå 
ca. 5 km. Kendskab og tidligere erfaring med 
GPS er ikke en forudsætning for at deltage.
Kurset introducerer dig til de mange mulighe-
der og oplevelser GPS’en indeholder. Kurset 
starter helt fra bunden, og du vil opnå færdig-
heder i at færdes fortroligt og sikkert med en 
GPS i hånden. Du vil således lære at benytte 
GPS til navigation i terræn sammen med kort 
og kompas samt til Geocaching (Skattejagt 
med GPS).
Vi arbejder bl.a. med GPS’ens muligheder og be-
grænsninger. Du får den fornødne viden til selv 
at kunne arbejde med GPS – herunder også hvor-
dan GPS kan anvendes som element i motions-
aktiviteter som gang, løb og cykling.

på kurset lærer du om:
•		GPS	og	teknologien	bag	
•		Brug	af	GPS,	elektroniske	kort	og	kompas	
•		Kombiner	kort	og	kompas	med	GPS	
•		GPS	som	sikkerhedsudstyr	
•		Primitiv	navigation	
•	 Geocaching:	Introduktion	til	legen	
•			Geocaching:	Hvordan	opretter	jeg	min	egen	

Geocache?

Der stilles en GPS til rådighed under kurset, 
men hvis du selv har en GPS er det en god ide 
at medbringe den.

instruktør: Jens Ole Hald
Dato: 25. april 2009
Sted: Middelfart
Tilmeldingsfrist: Senest den 5. april 2009 

KuRSuStILBuD FRA DANSK 
FIRMAIDRÆtSFORBuND

Havkajak – 
begynderkursus
Kurset henvender sig til motionisten, naturel-
skeren og eventyreren. Deltagelse i kurset for-
udsætter, at du kan svømme. Kendskab og tidli-
gere erfaring med kajak er ikke en forudsæt-
ning for eller hindring i at deltage.
Begynderkurset introducerer dig til de mange mu-
ligheder og oplevelser havkajaksejlads indeholder. 
Kurset starter helt fra bunden, og du vil opnå 
færdigheder i at færdes fortroligt og sikkert i hav-
kajak. Endvidere vil du erhverve dig viden om-
kring turmuligheder langs kysten. På kurset læg-
ges der vægt på sikkerhed, vejledning og under-
visning i afslappende og naturskønne omgivelser 
samt god tid til individuel feedback og ønsker. 
Kurset kan også inspirere dig til at se de mange 
muligheder, som havkajakken giver for motion 
og naturoplevelser. Kurset kan være et spring-
bræt til flere krævende og omfattende kurser 
samt instruktøruddannelse i henhold til nor-
merne inden for havkajaksamrådet.

på kurset lærer du om:
•	 	Kajakken,	herunder	kendskab	til	forskellige	

typer og materialer 
•	 Ro-teknikker
•	 	Kajaksikkerhed,	herunder	selvredning	og	

kammeratredning 
•	 	Relevant	kajak-	og	sikkerhedsudstyr	samt	
 robeklædning
•	 	Navigering,	turplanlægning	og	færdsels-
 regler på vandet 
•	 	Natur	og	kultur	-	hvordan	forstyrrer	vi	

mindst muligt, når vi er på tur
•	 Førstehjælp.

instruktører: Uddannede havkajakinstruktører 
og -vejledere 
Dato: 13. – 14. juni 2009
Sted: Helnæs Mølle, Helnæs, Fyn
Tilmeldingsfrist: Senest den 15. maj 2009
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LANDEt RuNDt

Slagelse. Firmaidrætten 
skal være mere synlig
Firmaidrætten i Slagelse Kommune, 
der består af Familie- og Firmaidræt 
Korsør, Skælskør Firmasport og Sla-
gelse Firma Sport er i fuld gang med 
et større synligheds-projekt, der har 
til formål at markedsføre, brande og 
synliggøre ”FIRMAIDRÆTTEN i Sla-
gelse Kommune”. Projektet skal sam-
tidig forbedre det idrætslige og 
kampagnemæssige samarbejdet på 
tværs af foreningsskel. - Det handler 
også om at udnytte hinandens til-
bud og resurser til gavn for kommu-
nens borgere og arbejdspladser, si-
ger Kurt Petersen, der er koordinator 
for projektet. I projektet ligger også 
at afprøve en organisationsmodel, 
hvor projektet deles op i 12 funkti-
onsområder, med hver sin teamleder 
og teams, der skal planlægge og 
gennemføre de beskrevne funktions-
områder.

brønderslev. 
Standerhejsning og åbning 
af nye beachvolleybaner
Traditionen tro hejser Brønderslev 
Familie og Firma Idræt flaget ved 
sin årlige standerhejsning, og i år 
sker det lørdag den 18. april kl. 10-
15. Dette års arrangement har dog 
fået vokseværk og er blevet til en 
åben aktivitetsdag med et væld af 
tilbud og aktiviteter for byens bor-
gere og virksomheder. Ét af dagens 
højdepunkter bliver indvielsen af 
nye beachvolleybaner, som er an-
lagt ved foreningens center på 
Molsgade. Læs mere på www.bffi.dk

Silkeborg. 
Nyt navn til firmaidrætten
Silkeborg Firma-Sport har fået nyt 
navn og hedder nu Firmaidræt Sil-
keborg. Navneændringen blev ved-

taget på generalforsamlingen ons-
dag den 18. marts. Forslaget blev 
fremlagt af bestyrelsen for at få en 
vis samhørighed mellem navnet og 
den daglige omtale af foreningen, 
der bliver omtalt som firmaidræt-
ten, oplyser formanden for Fir-
maidræt Silkeborg, Steen Nørup. I 
forbindelse med navneændringen 
vil der blive udskrevet en logo-kon-
kurrence, hvor det bedste forslag 
præmieres. Læs mere på www.silke-
borg-firmasport.dk 

Morsø. 
Golf Stableford Turnering
Morsø Firmasport inviterer til Sta-
bleford Turnering i golf den 13.-14. 
juni 2009. Den 13. juni spilles der 
på Morsø Golfklubs bane, og den 
14. juni spilles der på Harrevig 
Golfklubs bane. Turneringen er åben 
for alle medlemmer af foreninger til-
knyttet Dansk Firmaidrætsforbund. 
Der startes kl. 9.00 begge dage, og 
der spilles i A- og B-række samt ju-
niorrække for spillere under 18 år. 
Ved tilmelding skal handicap oply-
ses. Der er præmier i alle rækker, 
og prisen pr. deltager for begge 
dage er kr. 600,-. Lørdag aften af-
holdes et aftenarrangement i Morsø 
Golfklubs klubhus.

Tilmelding på www.morsfirmasport.
dk senest den 20. maj 2009. Yderli-
gere information hos Jørgen Larsen 
på 97 74 21 19 eller 21 95 05 45. 

Køge. Ny forårsturnering 
i bowling
Bowlingudvalget i Køge Firma Bold 
(KFB) indbyder til forårsturnering i 
Køge Bowling Center. Der spilles 
tirsdag den 21. april kl. 17-20 og 
søndag den 26. april kl. 10-15. For-
årsturneringen bliver spillet for hold 
med tre personer på hvert hold, 

hvor man skiftes til at spille en rude 
hver. Man spiller fem serier, og der 
spilles med handikap. Prisen er kr. 
180,- pr. hold. Alle kan deltage, og 
man kan tilmelde sig helt frem til 
den dag, man skal spille. Man må 
danne hold, som man vil, og man 
må gerne spille på flere hold, oply-
ser formanden for bowlingudvalget i 
KFB, Ole Jacobsen. Tilmelding via 
www.kfb-koege.dk eller på e-mail 
bow.ole@webspeed.dk 

Nyborg. 
løbeklub i rødt og sort
Nyborg Løbeklub, der i efteråret 
2008 startede under Nyborg Firma
Sport, er nu klar til at stille op i for-
årets og sommerens motionsløb 
iklædt ens klubtøj i rødt og sort. – 
Det giver sammenhold, når vi stiller 
op til motionsløbene i ens tøj, siger 
løbetræner Susan Pallisberg. Klub-
dragten består af rød løbejakke og 
rød t-shirt, der matcher til sorte lø-
betights. Løbeklubben har 80 med-
lemmer, og har også en ”Løbeskole”, 
hvor der er tilmeldt 50 elever. Der 
trænes til at kunne løbe seks km, når 
løbeskolen er slut efter 16 uger. Syv 
trænere sørger for, at de 80 løbere i 
klubben kommer af sted på den rigti-
ge rute i det rigtige tempo. Læs mere 
på www.nyborgfirmasport.dk

Køge inviterer til Forårsturnering i bowling.
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Hans Thomsen hædret med 
forbundets guldnål

Formanden for DFIF Storkøbenhavn, 
Hans Thomsen, har modtaget Dansk 
Firmaidrætsforbunds Guldnål. Listen 
over de tillidserhverv som Hans 
Thomsen bestrider eller har vareta-
get inden for firmaidrætten er om-
fattende. Hans Thomsen er af mange 
kendt som en særdeles kompetent 
dirigent på talrige af forbundets re-
præsentantskabsmøder, og hans kar-
riere på forbunds- og kredsplan ræk-
ker tilbage til 1968. Hans kom ind i 
firmaidrætten i 1961 som bestyrel-
sesmedlem i Jernbanens Skakklub, 
og var formand for skakklubben frem 
til 1986. I perioden fra 1963 til 
1971 var han sekretær i Danske 
Jernbaners Fritidsforbund, og fra 
1973 til 1980 var han formand for 
Dansk Firmaidrætsforbunds kursus-
udvalg. I perioden fra 1990 til 2005 
var han medlem af Københavns 
Idrætsanlægs repræsentantskab, og 
han har siddet i repræsentantskabet 
for TV Lorry fra starten i 1989. Hans 
Thomsen har siddet i Idrættens 
Samarbejdsudvalg i Københavns 

Amt fra 1985, og været sekretær i 
Firmaklubbernes Skaksammenslut-
ning fra 1985. Senest blev Hans 
Thomsen i 2003 valgt som styre-
gruppe- og udvalgsmedlem i det ny-
oprettede udvalg for Motion på Ar-
bejdspladsen. Hæderen blev over-
rakt af forbundsformand Peder Bis-
gaard i forbindelse med en recepti-
on den 24. januar 2009, da de kø-
benhavnske foreninger markerede, 
at Hans Thomsen har været formand 
for DFIF Storkøbenhavn i 25 år.

Hæder i pandrup 
Firma & Familie idræt
I forbindelse med Pandrup Firma & 
Familie Idræts (PFFI) 25 års jubilæ-
um, der blev fejret den 8. november 
2008, har to ledere modtaget hæder 
fra Dansk Firmaidrætsforbund.

Formanden for PFFI, Søren Jen-
sen, modtog Dansk Firmaidrætsfor-
bunds fortjensttegn. Søren har væ-
ret formand for PFFI siden den 
spæde start i 1983, da foreningen 
startede op med en fodboldturne-
ring. I de første 10 år havde for-
eningen et medlemstal på mellem 
250 og 400, men de seneste 10 – 
15 år har foreningen gennemgået 
en fantastisk vækst og udvikling 
som specielt er skabt på to fronter, 
hhv. bowling og svømning. Med Sø-
ren som primus motor, har den 
nordjyske firmaidrætsforening ud-
viklet sig til en stor og driftig for-
ening, der ud over de to førnævnte 
aktiviteter, også har senioridræt, 
spinning, fitness, floorball, stav-
gang, golf, gokart og streetdance 
på programmet. I 1998 opnåede 
PFFI at blive hædret som Årets For-
ening i Dansk Firmaidrætsforbund.

Formanden for bowlingaktiviteter-
ne i PFFI, Lars Larsen, modtog 
Dansk Firmaidrætsforbunds hæders-

tegn. Lars står for alt omkring den 
praktiske afvikling af bowlingturne-
ringen i PFFI, som løber gennem 
hele vintersæsonen. Samtidig er 
Lars underviser på mange af forenin-
gens bowlingkurser og har i perioder 
været medlem af PFFI’s bestyrelse.

Fortjensttegn til 
skakleder i DjF
Formanden for Danske Jernbaners 
Fritidsforbunds (DJF) skaksektion, 
Bent L. Andersen, har modtaget 
Dansk Firmaidrætsforbunds fortjenst-
tegn. Bents tilknytning til firma-
idrætten startede i slutningen af 
1950’erne, hvor han var aktiv i 
Struer Jernbaneorkester. Bent har si-
den 1968, med en enkelt afbrydelse, 
siddet i bestyrelsen for Jernbanens 
Skakklub, enten som næstformand, 
sekretær eller turneringsleder. I 
1970’erne var Bent instruktør på 
Dansk Firmaidrætsforbunds skakkur-
ser. Siden 1978 har han været for-
mand for DJF’s skaksektion, og han 
er tillige medlem af bestyrelsen i Fi-
skeri- og Kammeratskabsforeningen 
Øby under DJF. Hæderen blev over-
rakt af sekretær i Firmaklubbernes 
Skaksammenslutning, Hans Thomsen.

Forbundet har ansat 
ny webjournalist
Dansk Firmaidrætsforbund har an-
sat Peter Risbro Brix som webjour-
nalist i forbundets kommunikati-
onsafdeling, hvor han får ansvaret 
for udviklingen og drift af forbun-
dets website og den elektroniske 
nyhedsformidling. Peter er uddan-
net cand. mag. i medievidenskab 
og international virksomhedskom-
munikation ved Syddansk Universi-
tet, og kommer fra en stilling som 
webmaster og projektleder hos 
Odense Sport & Event, hvor han har 

Hans Thomsen (tv) er blevet hædret med 
Dansk Firmaidrætsforbunds Guldnål i forbin-
delse med hans 25 års jubilæum som for-
mand for DFIF Storkøbenhavn. Hæderen blev 
overrakt af forbundsformand Peder Bisgaard 
(th). Foto. Poul-Erik Oppelstrup.
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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

Ann Baunbæk Hansen
Telefon 64 47 13 09 
Mobil 61 20 90 58
E-mail abh@dfif.dk

Jane Have Andersen
Telefon 65 31 72 53 
Mobil 40 45 78 62
E-mail jha@dfif.dk

Steen S. Pedersen
Telefon 66 14 91 22 
Mobil 40 51 10 02
E-mail steen@dfif.dk

KONSULENTER MOTION 
PÅ ARBEJDSPLADSEN
Jakob Thøger Michelsen
Mobil 22 35 37 33
E-mail jakob@dfif.dk 

Trine Andersen
Mobil 61 55 15 13
E-mail trine@dfif.dk

Rikke Line Walter Jensen
Mobil 23 36 26 96
E-mail rikkeline@dfif.dk

Rikke Døssing
Mobil 61 20 59 13
E-mail rikke@dfif.dk

haft ansvaret for webstrategi, ud-
vikling af webmedier og redaktio-
nelt indhold. Peter har tidligere 
været ansat i kommunikationsafde-
lingen i Dansk Boldspils Union med 
ansvar for DBU’s Landsholdklub. 
FIRMAIDRÆT siger velkommen til 
Peter på holdet.

Nye iA’ere indstillet til valg
På det kommende Idrætsmøde lør-
dag den 25. april 2009 skal der fin-
des nye idrætsansvarlige (IA’ere) i 
dart, gokart og golf. I dart siger Elin 
Mortensen, Vordingborg Firma Sport 
tak for denne gang, og i gokart er 
det Jesper Birger Pedersen, LTFU, der 
træder på bremsen. De nye kandida-
ter, der er indstillet til valg, er John 
Jensen, Vordingborg Firma Sport, der 

Peter Risbro Brix er 
ansat som web-
journalist i forbun-
dets kommunikati-
onsafdeling. 
Foto. Johnny Wich-
mann.

Arne V. Hansen (tv) kunne den 14. marts notere sig motionsløb nr. 400 i skovområdet ved Bøn-
dernes Hegn ved Bagsværd. Foto. Nils Agerup Sabroe.

stiller op hos dartspillerne, hos go-
kartkørerne stiller Carsten Sparholt, 
LTFU, op til valg, og hos golfspiller-
ne, der et stykke tid har været uden 
IA’er, stiller Michael Hansen, Slagel-
se Firma Sport, op til valg. 

Den løbende 
ildsjæl fra FKbU
72-årige Arne V. Hansen fra Firma–
Klubbernes Boldspil Union (FKBU) 
kunne lørdag den 14. marts 2009 
notere sig sit motionsløb nummer 
400 i skovområdet Bøndernes Hegn 
ved Bagsværd. Siden 1978 og frem 
til 2006 har Arne V. Hansen fast ar-
rangeret og deltaget i motionsløbet 
for medlemmer under firmaidræts-
unionerne FKBU, KFIU og LFTU. 
Han er en ægte ildsjæl: udvalgsfor-
mand for Atletik- og Motionsafde-
lingen i FKBU og passioneret om-
kring sit løb – fra at indhente skov-
tilladelser til at sætte skilte op, 
lave resultatlister og opsamle stati-
stik. Arne V. Hansens egne løbe-
præstationer holder sig i øvrigt al-
tid under én time på distancen på 
8,2 km i Bagsværd.
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- Tak for et godt stævne og en hyg-
gelig weekend!
Volleyballspillerne kommer hen til 
stævneleder Carina Andersen fra 
FKS Odense og siger tak for denne 
gang. DM-stævnet i volleyball er 
slut, det sidste smash er sendt i 
gulvet, og spillerne siger farvel til 
hinanden og på gensyn til næste 
år.

DM-stævnet samlede ti hold, og 
det blev en weekend med masser af 
volleyball og socialt samvær i FKS-
hallerne i Odense.

- Niveauet har virkeligt været et 
DM-stævne værdigt. Der har været 
rigtig mange tætte kampe, og efter 
min vurdering var det også de to 
bedste hold, der mødtes i finalen, 
siger Dansk Firmaidrætsforbunds 
idrætsansvarlige i volleyball, Jør-
gen Larsen, der har et brændende 
ønske til fremtiden.

- Vi vil gerne have flere hold med. 
Vi skulle gerne op på 25-30 hold til 
DM-stævnerne igen. Derfor har vi 

Kollegaopgør i finalen
Masser af stemning og tætte kampe til 
DM-stævnet i volleyball i Odense

også spurgt deltagerne, om de har 
nogle idéer til, hvordan vi kan få fle-
re hold med, og nogle har givet ud-
tryk for, at DM-stævnet måske ligger 
lidt for tidligt, siger Jørgen Larsen.

Tæt afgørelse i finalen
Finalen i mix-rækken blev et vaske-
ægte kollegaopgør mellem to hold 
fra A.P. Møller-Mærsk koncernen. 

Det blev Mærsk 1. der trak 
det længste strå i en spæn-
dende og tæt finale over 
Mærsk A med cifrene 25/21 
og 27/25.

Den spillende holdkaptajn 
Kristina Beckendorf fra A.P. 
Møller-Mærsk var naturligt 
nok godt tilfreds med forlø-
bet af weekenden.

- Vi har været af sted med 
16 spillere i alt, og det har 
været en super god week-
end. Volleyball er, som en 

social holdsport, helt perfekt som 
firmaidræt, siger Kristina, der har 
været ansat i A.P. Møller-Mærsk i 
15 år, og til daglig er direktør for 
afdelingen for procesudvikling.

- Det har været rigtigt svært at 
komme i finalen, for der er mange 
gode hold med. Selvom vi var rigtig 
trætte alle sammen i finalen, var 
der ikke nogen, som ville give op. 
Derfor blev finalen også så tæt, 
fortæller Kristina, der spillede på 
det tabende hold, og måtte nøjes 
med at tage sølvmedaljer med hjem 
til København.

Bronzemedaljerne gik til holdet 
fra Horten, der besejrede Herredså-
sen med 25/18 og 26/24 i kampen 
om 3. pladsen.

De to hold fra A.P. Møller-Mærsk mødtes i fi-
nalen ved DM-stævnet i volleyball i Odense.


