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Forebyggelseskommissionen
mangler fokus på arbejdspladsen

Foto. Johnny Wichmann

”Hvorfor ikke lade de
tæt på tre millioner
arbejdspladser i Danmark
spille en langt større rolle
i bestræbelserne på
at indfri de politiske
ambitioner i relation til
danskernes almene
sundhedstilstand
og levealder?”
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Sundhed og motion er stadigt hyppigere på den politiske dagsorden –
senest med Forebyggelseskommissionens rapport ”Vi kan leve længere
og sundere”, der udkom i april.
I Dansk Firmaidrætsforbund har
vi været spændte på rapportens anbefalinger. Ville Forebyggelseskommissionen nu endelig tage fat om
nældens rod og sætte arbejdspladsen højt op på listen af arenaer for
sundhedsfremmende foranstaltninger?
Desværre ikke. I den 472 sider
lange rapport er arbejdspladsen berørt på blot 11 sider. Og de 11 sider
undlader at behandle sundhedsfremme på arbejdspladsen i et mere
handlingsorienteret perspektiv.
Det glæder Dansk Firmaidrætsforbund, at Forebyggelseskommissionen anser arbejdspladsen for en
væsentlig arena for en samlet forebyggende og sundhedsfremmende
indsats. Men det ærgrer os, at rapporten kun meget kortfattet og
blot dokumenterende berører arbejdspladsen som sundhedsfremmende fællesskab. Vi har brug for
flere klare anvisninger og anbefalinger og mere reel handling for at
komme hurtigere frem mod målet.
Arbejdspladsen bør spille en
langt større og mere markant rolle i
den sundhedsfremmende indsats.
Hvorfor ikke være mere offensiv og

udarbejde et decideret idékatalog
med en lang række nyskabende råd
og anvisninger til, hvorledes sundhedsfremmende initiativer kan integreres i de ansattes hverdag på
de danske arbejdspladser? Hvorfor
ikke lade de tæt på tre millioner
arbejdspladser i Danmark spille en
langt større rolle i bestræbelserne
på at indfri de politiske ambitioner
i relation til danskernes almene
sundhedstilstand og levealder? Arbejdspladserne rummer et enormt
potentiale i den henseende, som en
af de arenaer, hvor danskerne tilbringer absolut størstedelen af deres vågne timer, ligesom det er en
af de arenaer, hvor der er bedst
mulighed for at få gang i de motionsuvante.
Som en idrætsorganisation, der
gerne vil tage et samfundsansvar på
sundhedsfremmeområdet, hilser vi
anbefalinger og initiativer vedrørende motion på arbejdspladsen velkomne. Det er dog vores overbevisning, at arbejdspladsens helt unikke
fællesskab stadig er undervurderet i
forhold til den ovennævnte indsats.
Det gode daglige fællesskab på arbejdspladserne kan blive en katalysator til at få pulsen op hos de knap
så motionsinteresserede danskere og
gøre konditallet endnu bedre hos de
allerede motionsvante – lad os se at
komme i gang!

Indhold
22
10

12

Næste nummer af Firmaidræt
udkommer tirsdag den
1. september 2009.
Redaktionen ønsker
læserne en god sommer!

19
4
6
8
10
12
15
17
19
20
21
22
25
26
28
30
31
33
34
36
38
40

27

60 års spillemonopol står for fald
Arbejdspladsen som sundhedsfremmende fællesskab
Ebeltoft blev Årets forening 2008
Forening og kommune samarbejder om motion på lokale arbejdspladser
Fra behovsdækning til behovsskabelse
Rovinj 2009. 340 danskere til idrætsfest i Koatien
DM-stævne. Blæst og Dolly Parton i Struer
Intro-golf. Golf uden næsen i sky
Tæt afgørelse i kollegagolf i Blommenslyst
Gang i kollegagolfen
Markedsføring så det batter
Arriva stifter ny idrætsforening
Brug bolden og få nye medlemmer
Idrætsmøde med mange udfordringer
Åbne arrangementer i firmaidrætten 2009
Kort nyt
Nye instruktører i firmaidrætten
Kursustilbud fra Dansk Firmaidrætsforbund
Navne
Landet Rundt
Udfordringer til ben og hoved

Redaktion:

Redaktør John Thrane (ansv.) og kommunikationskonsulent Camilla Svenstrup.
Årgang 52 nr. 3. 2009. De i artiklerne fremførte synspunkter er forfatternes og deles ikke nødvendigvis
af Dansk Firmaidrætsforbund. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte artikler og indlæg.
Abonnement: Sekretær Pia Hansen e-mail pia@dfif.dk
Oplag:
12.000 stk. Kontrolleret af Fagpressens Medie Kontrol. ISSN-nr. 0106-2700.
Udgiver:
Dansk Firmaidrætsforbund, Storebæltsvej 11, 5800 Nyborg. Tlf. 65 31 65 60. www.dfif.dk
Firmaidræt udkommer hver måned, juli og december måned undtaget. Medlem af Dansk Fagpresse.
Deadline for tekst og annoncer: Mandag den 10. august 2009.
Produktion og tryk: Elbo Grafisk a/s, Nørrebrogade 14-16, 7000 Fredericia.
Forside:
Svend H. Andersen svinger driveren, mens Micky Husted Andersen ser til. Golferne fra FM Proshop spiller med i
firmaidrættens kollegagolf turnering, der har samlet 72 hold fra hele landet. Foto. Johnny Wichmann.

Firmaidræt nr. 3

•

2009

3

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

60 års spillemonopol står for fald
Regeringen bryder med det 60 år gamle spillemonopol. Bred
opbakning til en delvis liberalisering af den danske spillelovgivning
Regeringen har besluttet at gennemføre en reguleret, delvis liberalisering af det danske spillemarked.
Planen er, at fremsætte lovforslag
om en liberalisering af den danske
spillelovgivning i den kommende
folketingssamling.
Liberaliseringen skal bygge på et
licenssystem, således at det bliver
muligt for udenlandske spilleudbydere – mod at betale en afgift til
staten – at udbyde sportsspil, kasinospil og poker på internettet på
lige fod med Danske Spil.
Med gennemførelsen af denne lovgivning vil der efter regeringens opfattelse skabes ro på det danske spillemarked, der har været præget af
ulovlig markedsføring og spiludbud
fra udenlandske udbydere, som ikke
har kunnet standses ved domstolene
på grund af verserende sager hos
blandt andet EU-Kommissionen.

Uholdbar situation
på spilleområdet
Skatteminister Kristian Jensen trak
linjerne op, da han på Danmarks
Idræts-Forbunds årsmøde uddybede
regeringens planer på spilleområdet.
- Situationen på det danske spillemarked kan ikke fortsætte som
hidtil. Vi står med et monopol, der
ikke kan håndhæves, samtidigt med
at det kun bidrager til endnu mere
usikkerhed, at EU-Kommissionen
har sat spørgsmålstegn ved det
danske monopol, og om det kan
4
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være i strid med fællesskabets regler, sagde Kristian Jensen.
- Danske Spil har på papiret eneret på markedet for spil og lotterier
herhjemme. Alligevel regner man
med, at ca. 60 % af Danske Spils
omsætning er udsat for konkurrence fra udenlandske virksomheder,
der tilbyder først og fremmest spil
på sport og poker. Det anslås, at
mere end 200.000 danskere jævnligt spiller på udenlandske spiludbydere via nettet. Alt i alt er markedet kendetegnet ved en situation, hvor virksomheder, medier og
almindelige borgere dagligt overtræder loven, sagde skatteministeren og pegede på, at regeringen vil

have et lovforslag klar inden sommerferien.
- Foreningslivet skal fortsat have
gode vilkår. Det har været tilfældet
indtil nu og vil også være resultatet efter en liberalisering. I den
kommende tid vil der sikkert komme endnu flere spørgsmål til liberaliseringen. Vi forventer at have et
konkret lovforslag klar inden sommerferien og en vedtagelse i den
kommende folketingssamling, sagde Kristian Jensen.

Idrætten bakker op
De tre hovedorganisationer i dansk
idræt, Danmarks Idræts-Forbund,
Danske Gymnastik- & Idrætsfor-

En reguleret, delvis liberalisering betyder at:
• 	regeringen vil liberalisere muligheden for at udbyde spil inden for
sportsspil, kasinospil og poker på internettet
• 	det bliver muligt for udenlandske spilleudbydere at tilbyde ovennævnte spil på lige fod med Danske Spil, således at der gives et friere valg mellem spilleselskaber
• 	alle spilleudbydere, som ønsker en licens til at udbyde spil på det
danske marked, skal følge de gældende danske regler og underlægges dansk kontrol
• 	spillemarkedet afskærmes mod spilleudbydere uden dansk licens
• 	der fortsat vil være fokus på beskyttelse af spillere – herunder i forhold til bekæmpelse af ludomani
• 	det forudsættes, at de nuværende overskudsmodtagere og staten sikres
en langsigtet løsning på de indtægter, som kommer fra spillemarkedet.

- Situationen på det danske spillemarked kan ikke fortsætte som hidtil.
Vi står med et monopol, der ikke kan håndhæves, sagde skatteminister
Kristian Jensen, da han talte på DIF’s årsmøde.

eninger og Dansk Firmaidrætsforbund hilser regeringens beslutning
om en delvis liberalisering af det
danske spillemarked velkommen.
- Danske Spil har længe måtte
operere på ulige vilkår, og er på en
lang række områder udsat for en
urimelig konkurrencesituation fra
de udenlandske spilleselskaber, der
har frit slag til at tilbyde en lang
række produkter på nettet. Vi bakker 100 % op om en delvis liberalisering af den danske spillelovgivning, siger Dansk Firmaidrætsforbunds formand, Peder Bisgaard.
Det pågældende licenssystem
skal sikre kontrol med pengestrømmene, indeholde bremseklodser for

at mindske risikoen for ludomani
samt sikre et fortsat tilskud til
idræt og fritidsliv.
- Det danske spillemarked skal afskærmes mod spilleudbydere uden
dansk licens. Det skal bl.a. ske ved
at gribe ind over for ulovlig markedsføring og blokere for adgang til
servere og for betalingsoverførsler
fra pengeinstitutter til spilleselskaberne, siger Peder Bisgaard.
Målsætningen med en delvis liberalisering af det danske spillemarked er at sikre en bedre beskyttelse
af spillere, undgå økonomisk kriminalitet gennem spil samt sikre et
fortsat provenu til udlodning til almennyttige formål.

Bred opbakning til forslag om liberalisering
- Vi er glade for, at der nu kan komme ordnede forhold på det danske spillemarked, siger Danske Spils administrerende direktør H.C. Madsen.

- Vi har længe måtte leve med helt uholdbare tilstande, som har betydet vigende overskud hos Danske Spil og
dermed faldende tilskud til dansk idræt. En delvis liberalisering vil bl.a. betyde, at også de udenlandske spilleselskaber skal bidrage til det danske samfund, siger Danmarks Idræts-Forbunds formand Niels Nygaard.

- Det er imidlertid vigtigt, at liberaliseringen kun omfatter sportsspil, kasinospil og poker på internettet, og
ikke skrabespil og lottospil. Det er også vigtigt, at der nu sættes ind over for de spilleudbydere, der ikke ønsker
en licens til at udbyde spil på det danske marked. De må ikke som hidtil have lov til at køre frihjul, siger DGI’s
formand Søren Møller.
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AF JOHN THRANE, REDAKTØR, DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND

Arbejdspladsen som
sundhedsfremmende
Forebyggelseskommissionens rapport berører kun kortfattet
arbejdspladsen som sundhedsfremmende fællesskab.
Firmaidrætten efterlyser mere reel handling for at nå målet
Forebyggelseskommissionens netop offentliggjorte rapport ”Vi kan leve længere og sundere”, fremhæver arbejdspladsens rolle i fremtidens sundhedsfremme, men
ambitionerne er desværre beskedne. I den 472 sider lange rapport fylder arbejdspladsen blot 11 sider, og de 11
sider undlader at behandle sundhedsfremme på arbejdspladsen i et mere handlingsorienteret perspektiv.
- Det glæder mig, at Forebyggelseskommissionen anser arbejdspladsen for en væsentlig arena for en samlet forebyggende og sundhedsfremmende indsats, lyder
det fra firmaidrættens førstemand, Peder Bisgaard, der
finder rapportens fokus på motion og sundhedsfremme
på arbejdspladsen særdeles vigtigt, men savner flere
klare anvisninger og anbefalinger, og mere reel handling for at komme hurtigere frem mod målet.
- Set med Dansk Firmaidrætsforbunds øjne er der behov for en skærpet og mere offensiv tilgang til arbejdspladsen som sundhedsfremmende instans, siger
Peder Bisgaard.

Motion skal integreres
i de ansattes hverdag
Rapporten påpeger, at programmer med fokus på individuel sundhedsadfærd har mindre effekt sammenlignet
med programmer, der også inddrager arbejdets organisering. Sundhedsfremmeaktiviteter, som inddrager organisatoriske forandringer og fællesskaber er således
at foretrække frem for aktiviteter med fokus på individuel adfærd.
Dette ligger fint i forlængelse af Dansk Firmaidrætsforbunds erfaringer med at sundhedscertificere danske
virksomheder i halv- og helårlige intensive forløb, hvor
arbejdets organisering og løsninger for fællesskabet er
i centrum i arbejdet med virksomhedernes politikker og
visioner for sundheden på arbejdspladsen.
6
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- I Dansk Firmaidrætsforbund har vi igennem de seneste syv år anvendt en væsentlig del af vore ressourcer på at integrere motion i de ansattes hverdag på de
danske arbejdspladser. Det er blandt andet sket gennem motionskampagner, sundhedstjek, sundhedsanalyser og omfattende sundhedscertificeringer af en lang
række danske virksomheder, siger Peder Bisgaard.
- Vore erfaringer viser, i lighed med Forebyggelseskommissionens analyser, at barriererne for deltagelse i sundhedsfremmeprogrammer såsom omkostninger, transport
og tid er begrænsede, hvis programmerne er en integreret del af arbejdet og – ligeledes i lighed med Forebyggelseskommissionens analyser – at motions- og sundhedsfremmeinitiativer på arbejdspladsen giver adgang til
grupper, som de mere bredde folkesundhedskampagner
kan have svært ved at nå, pointerer Peder Bisgaard.

39 mio. kr. til sundhedsfremme
på arbejdspladserne
Ifølge rapporten er der et stort potentiale i at løfte
forebyggelsesindsatsen via indsatser på tværs af sektorer – her nævnes private virksomheder, organisationer,
foreninger og offentlige myndigheder. For at nå de rigtige målgrupper er det derfor vigtigt, at sundhedsfremme
tænkes sammen med den bredere arbejdsmiljøindsats i
virksomhederne. Forebyggelsesfonden, som i 2009 uddeler i alt 339 mio. kr. – og heraf konkret 39 mio. kr. til
sundhedsfremme på arbejdspladserne – kan her være en
vigtig finansieringskilde til projekter, der integrerer
sundhedsfremme og arbejdsmiljø, siger rapporten.
I rapporten peges der på, at der er et stort potentiale
for at løfte forebyggelsesindsatsen gennem samarbejde
mellem ledelse og medarbejdere, ligesom arbejdsmarkedets parter opfordres til at indgå aftaler om gode rammer for sundhedsfremmende indsatser. Der er et stort

fællesskab

potentiale for at løfte forebyggelsesindsatsen gennem
samarbejde på tværs af sektorer, men mange mindre
virksomheder har ikke de sundhedsfaglige ressourcer eller størrelsen til at igangsætte større kvalitetssikrede
initiativer inden for forebyggelse og sundhedsfremme.
Rapporten opfordrer kommunerne til, i samarbejde
med interesseorganisationerne, at stille ressourcer og
kompetencer til rådighed for mindre virksomheder i bestræbelserne på at øge virksomhedernes interesse og
motivation for sundhedsfremmende initiativer på arbejdspladsen.

Partnerskaber om
sundhedsfremmende aktiviteter
- Dansk Firmaidrætsforbund kan til fulde tilslutte sig
Forebyggelseskommissionens opfordring til arbejdsmarkedets parter om at indgå aftaler om gode rammer for
sundhedsfremmende fysisk aktivitet på arbejdspladsen,
siger Peder Bisgaard.
- Vi hilser alle initiativer om partnerskaber vedrørende motion og sundhedsfremme velkommen. Vores hidtidige projekter har primært været koncentreret om områder, hvor vi direkte har løftet sundhedsindsatsen for
kommuner eller private virksomheder, men der er ingen
tvivl, om at partnerskaber og andre tværgående indsatser, rummer et meget stort potentiale i forebyggelsesindsatsen, påpeger Peder Bisgaard, der afslutningsvis
slår fast, at han gerne havde set, at Forebyggelseskommissionen generelt havde brugt endnu flere kræfter på
at afdække arbejdspladsernes ressourcer som instrument for forebyggelse og sundhedsfremme.
- Hvorfor ikke være endnu mere offensiv i bestræbelserne på at forbedre folkesundheden der, hvor danskerne gennem hele deres liv bruger en så væsentlig del af
deres tid, lyder det fra Peder Bisgaard.

Forebyggelsestilbud
relateret til arbejdspladsen
•	Ud over at arbejdsmiljølovgivningens krav skal overholdes, bør
medarbejdere, hvor det er relevant, sikres tilbud om træning
med henblik på at øge deres fysiske styrke og kondition for at
forebygge nedslidning.
•	Forebyggelsesfondens støtte
skal i højere grad målrettes indsatser, der evidensbaseret integrerer KRAM-faktorer relateret til sundhedsfremme og arbejdsmiljøforbedringer, herunder
særligt med fokus på metoder til håndtering af
stress i arbejdet.
•	Forebyggelsesfondens formål udvides til at omfatte
udvikling af samarbejdet mellem praktisk forebyggelse og forskning for at skabe evidensbaserede modeller for implementering af viden og for at systematisere resultaterne og dermed skabe evidens for
fremtidige forebyggelsestiltag.
•	Arbejdsmarkedets parter anbefales at indgå aftaler
om gode rammer for sundhedsfremmende, evidensbaseret fysisk aktivitet på arbejdspladsen både som
et supplement til arbejdet og som et led i arbejdets
udførelse. Det er afgørende, at aftalerne baseres på
anbefalinger fra sagkundskaben.
•	Kommunerne opfordres til at støtte virksomheder,
der ønsker at prioritere forebyggelse på arbejdspladsen, med viden og praktisk know how.
	Kilde: ”Vi kan leve længere og sundere”. Forebyggelseskommissionens
anbefalinger til en styrket forebyggende indsats. 2009. Side 401.
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AF JOHN THRANE, REDAKTØR, DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND. FOTO: PRIVATFOTO

Ebeltoft blev Årets forening
Ebeltoft Firma- og Familie Idræt hædret
som Årets forening 2008 i firmaidrætten
Kåringen af Årets forening fandt
sted i forbindelse med Dansk Firmaidrætsforbunds formandsmøde i
april på Hotel Nyborg Strand, hvor
formanden for Ebeltoft Firma- og
Familie Idræt (EFFI), Jan Rasmussen, i overværelse af 140 foreningsformænd og -ledere modtog
det synlige bevis på hæderen, Ejgon Bertelsens Mindepokal.
- Vi er utroligt stolte over at
være kåret til Årets forening. Det
bekræfter jo, at det, vi gør som
forening, er vigtigt og rigtigt, lød
reaktionen fra formanden.

Med hæderen som Årets forening følger også
et gavekort til en aktivitetsdag på 8.000 kr.
Forrest fv. næstformand John Munk og kasserer Johannes Sørensen, bagerst fv. formand
Jan Rasmussen, sekretær Lars Peter Jensen
og idrætskoordinator Francois Philippon.

Primus motor for sundhed
på arbejdspladsen
De 1.803 aktivitetsmedlemmer
(2008-tal) i EFFI kan vælge mellem
en lang række aktiviteter, lige fra
badminton, fodbold og motionscykling til fitness, golf og petanque.

EFFI markerer sig i det hele taget
som en aktiv medspiller i lokalsamfundet, både som en succesfuld arrangør af Dansk Firmaidrætsforbunds
DM-stævner, og som initiativtager og
primus motor i arbejdet med at fremme motion og sundhed på arbejdspladserne i Ebeltoft. Det var således
en stor lokal arbejdsplads i Ebeltoft,
Kvadrat A/S, der blev den første virksomhed i Østjylland, som blev sundhedscertificeret af Dansk Firmaidrætsforbund. I hele forløbet har foreningen spillet aktivt med for at placere
Kvadrat A/S i front som et foregangseksempel på sundhedsområdet. Ikke
mindst fordi formanden for EFFI, Jan
Rasmussen, er ansat på Kvadrat A/S.

Frugtbart samarbejde med
kommunen
EFFI har også medvirket i Dansk Firmaidrætsforbunds projekt kontakt-

Årets leder i Dansk Firmaidrætsforbund
Det blev formanden for Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union (LTFU),
Preben Løvholm Christensen, der
løb med titlen som Årets leder i
Dansk Firmaidrætsforbund 2008.
Kåringen fandt sted i forbindelse
med forbundets formandsmøde i
april på Hotel Nyborg Strand, hvor
Preben modtog det synlige bevis på
hæderen i form af Agerbæks Æresskulptur, mens 140 foreningsformænd og -ledere kvitterede med
klapsalver.
8
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- Det kom fuldstændigt bag på
mig at blive kåret som Årets leder.
Men jeg er selvfølgelig rigtig glad
for, at mit arbejde inden for firmaidrætten gør en forskel, lød reaktionen fra LTFU-formanden efter
kåringen.

Ildsjæl og igangsætter
Med mere end 30 års ledererfaring i
firmaidrætten er Årets leder i Dansk
Firmaidrætsforbund anno 2008 en
vaskeægte ildsjæl og igangsætter,

både på forbundsplan og i foreningsregi. Preben blev i 2003 valgt
ind i Idræts- & Motionsudvalget i
Dansk Firmaidrætsforbund, og her
har han markeret sig som en nytænkende og energisk fornyer af firmaidrættens mange aktivitetstilbud.
Karrieren som frivillig leder inden
for firmaidrætten startede i LTFU i
1978, hvor Preben blev valgt til
posten som formand for badmintonafdelingen. Den post styrede
han med stor succes i 20 år frem til

Chris MacDonald var på besøg i
Ebeltoft og gav gode råd og inspiration, da motionsprojektet
”By på skrump” startede op.

personer, som bl.a. har resulteret i
et meget frugtbart samarbejde med
Syddjurs Kommune, der med 4.000
medarbejdere spredt ud over kommunen ser mange perspektiver i et
tættere samarbejde med foreningen.
Senest er EFFI gået ind i projekt
”By på skrump”, der er et samarbejde mellem Syddjurs Kommune
og Danmarks Radio (DR), som skal
vise, hvordan borgerne i en hel by
kan lægge vanerne om og blive

1998. I perioden 1981 – 1989 var
han 2. næstformand i LTFU, og i
1997 blev han så valgt som formand for foreningen.
Med Preben ved ”roret” er der så
godt som hvert år blevet sat gang i
nye aktiviteter i LTFU. Han har således været med til, at foreningen
har startet stavgang, gokart, futsal, floorball, minigolf, qianball og
senest Firma Multi Motion. Udover
formandskabet fungerer Preben som
redaktør for LTFU-Nyt.

sundere og mere aktive. EFFI bidrager til motionsdelen med at arrangere store ugentlige cykelture i
Ebeltoft by og omegn. Projekt ”By
på skrump” skal munde ud i en
række på otte programmer, der vises i den bedste sendetid i efteråret 2009.
Læs mere om EFFI på foreningens
hjemmeside www.effi.dk og om
”By På Skrump” projektet på
www.ebeltoftby.dk

Fakta om ”By På Skrump”
• 	”By På Skrump” er et projektsamarbejde mellem DR og Syddjurs
Kommune, 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
ekspertbistand 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.

EFFI har masser af
tilbud til medlemmerne:
Badminton, styrke- og kredsløbstræning, fodbold inde og ude, golf,
håndbold, lystfiskeri, motionscykling, petanque og whist.

Preben Løvholm Christensen, formand for LTFU, er
kåret til Årets leder i Dansk Firmaidrætsforbund 2008.
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AF CAMILLA SVENSTRUP, KOMMUNIKATIONSKONSULENT, DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND. ARKIVFOTO: METTE JOHNSEN

Forening og kommune samarbejder
om motion på lokale arbejdspladser

Kolding Firma Sport tilbyder nu de lokale virksomheder, at de kan få en instruktør ud på
arbejdspladsen og lave forskellige slags motionsaktiviteter for medarbejderne.

10
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Lokale partnerskaber var et af temaerne på
firmaidrættens formandsmøde i april 2009.
I Kolding tegner man sig for et aktuelt eksempel

Fem forskellige motionstilbud til
medarbejderne på de lokale arbejdspladser i Kolding. Det er det konkrete resultat af et samarbejde mellem Kolding Firma Sport og kommunens afdeling Sund By Kolding.
Virksomheder med adresse i kommunen har siden april måned kunnet booke den lokale firmaidrætsforenings instruktører til at komme
ud på arbejdspladsen til en times
forebyggende gymnastik, pilates,
coreball, step eller bodytoning.
Det sker på baggrund af en undersøgelse fra december 2008 om
sundhedsfremme på arbejdspladsen
blandt 280 virksomheder i Kolding
Kommune, hvor Sund By Kolding
efterfølgende har allieret sig med
Kolding Firma Sport og Kolding
Idrætsforening for at kunne henvise til eksterne leverandører af motion på arbejdspladsen.

Stort potentiale
for foreningen
Der ligger umiddelbart et stort potentiale for Kolding Firma Sport i
det nyslåede samarbejde. Kommunens undersøgelse har nemlig vist,
at 44,2 % af virksomhederne, der
besvarede undersøgelsen, ikke har
et tilbud om motion og idræt til
deres ansatte.

- Vi vil gerne gå ind og gøre noget for virksomhederne på det her
område, det er jo helt oplagt. Dels
har vi alle vores eksisterende aktiviteter, som medarbejderne selvfølgelig kan komme og deltage i. Men vi
har også ret hurtigt i samarbejdet
med Sund By Kolding fundet ud af,
at vi bliver nødt til at kunne tilbyde
noget ude på selve arbejdspladsen.
Derfor har vi nu udviklet de fem tilbud om motion på arbejdspladsen,
og et sjette tilbud med motion på
hjul er på vej, hvor medarbejderne
kan køre spinning på cykler, vi kommer ud med til virksomheden, fortæller formand for Kolding Firma
Sport, H.C. Jørgensen.

Instruktørteam stables
på benene
Fra at idéen blev født, til at foreningen nu kan gå ud på arbejdspladserne i Kolding med de fem
motionstilbud, er der gået en periode med masser af praktisk arbejde
og intern koordinering. Først og
fremmest har man skullet stable et
instruktørteam på benene, der kan
tage ud på arbejdspladserne både
før, efter eller i selve arbejdstiden.
- Det har vi kunnet løse, fordi vi
har nogle instruktører, som er under uddannelse eller er freelancere,

og derfor har mulighed for at passe
opgaven ind i deres dagligdag, forklarer H.C. Jørgensen, der venter
spændt på, hvordan virksomhederne i Kolding tager imod de nye tilbud fra foreningen.

Lokale partnerskaber
i firmaidrætten
•	Mål nummer 11 i Dansk Firmaidrætsforbunds strategiske oplæg
”Firmaidrætten i Bevægelse”
handler om at opsøge partnerskaber rettet mod arbejdspladser.
•	På forbundets formandsmøde i
april 2009 fortalte tre firmaidrætsforeninger – fra Fredericia, Odense
og Kolding – om deres erfaringer
med lokale partnerskaber og samarbejde med kommunen.
•	I Fredericia har foreningen en
årelang tradition for at placere
sig aktivt i flere idrætspolitiske
udvalg og netværk inden for
kommunen – og derigennem
opnå indflydelse og synlighed i
lokalområdet.
•	I Odense har foreningen høstet
gode erfaringer og et stærkt
samarbejde med kommunen ved
at være med i det lokale partnerskabsprojekt ”Gang i Odense”.
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AF HANS THOMSEN, MEDLEM AF UDVALGET FOR MOTION PÅ ARBEJDSPLADSEN, DFIF. FOTO. METTE JOHNSEN

Fra behovsdækning
til behovsskabelse
Idrætten har traditionelt dækket medlemmernes
behov for idræt og motion. I fremtiden må idrætten
forvente, at der stilles krav om, at idrætten aktivt
arbejder for at skabe behov for idræt og motion
Behovsdækning
Firmaidræt i bevægelse sætter fokus på sundhedsfremme, det er
ensbetydende med, at vi må begynde at se vores aktiviteter fra en ny
vinkel.
Idrætten har hidtil primært dækket medlemmernes kendte behov og
ønsker om idræt og motion. Nye
idrætsgrene og nye aktiviteter er
generelt kun igangsat, når der er
interesserede, der har efterspurgt
nye tiltag, som f.eks. kan være opstået i udlandet.
Idrætsforeningerne i Danmark –
også firmaidrætsforeninger – har,
når efterspørgslen har været der,
søgt at finde egnede ledere til at
igangsætte nye aktiviteter. Det har
f.eks. været floorball, aerobic,
spinning eller stavgang.
Firmaidrætsforeningerne har på
baggrund af deres opbygning som
flerstrengede foreninger ofte været
hurtigere til at igangsætte nye aktiviteter end andre idrætsforeninger. Det må trods dette fastslås, at
der kun i meget få tilfælde har været tale om en proaktiv indsats,
hvor foreningerne har iværksat nye
aktiviteter, uden at disse forud har
været efterspurgte.
Den organiserede idræt må se i
øjnene, at det politiske system
fremover vil stille krav til en mere
aktiv indsats, hvis de nuværende
direkte og indirekte tilskud til
12
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idrætten skal bevares. Den generelle økonomiske situation i kommunerne vil også sætte fokus på de
midler, der tilflyder idrætten.

Behovsskabelse
Der stilles nu krav til den organiserede idræt om at være mere aktiv
med henblik på, at medvirke til befolkningen får en sundere levevis.
Det betyder, at idrætten ikke kan
vente på, at deres aktiviteter bliver
efterspurgt eller, at der kommer interesserede og efterspørger nye initiativer.
Danmarks Idræts-Forbund (DIF)
og Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) har erkendt dette
ved f.eks. at igangsætte aktiviteter
for overvægtige og ikke-motionsvante børn.
Det har i forbindelse med erhvervslivets salgs- og markedsføring
været en kendsgerning, at behov er
ikke noget, man direkte kan skabe,
men at man kan åbne folks øjne for
et behov, som de ikke vidste, de
havde. Hvor mange af os viste, at vi
havde behov for en mobiltelefon og
behov for at sende SMS’er?
Det er ud fra den forudsætning,
at firmaidrætsforeningerne skal
være med til at vække behovet for
deltagelse i foreningernes aktiviteter. Dansk Firmaidrætsforbund er på
det behovsskabende område forud
for de øvrige idrætsorganisationer,

idet vi gennem flere år har haft
Motion på Arbejdspladsen (MpA).
De aktiviteter, som vi tilbyder
gennem MpA, det være sig sundhedstjek, sundhedsprofiler, sundhedscaféer eller aktivitetsdage, får
mange øjnene op for behovet for
aktivitet og motion, hvilket de ikke
tidligere var opmærksomme på. Der
er dog ingen garanti for, at de pågældende går i gang med at dyrke
motion og slet ikke, at en eventuel
aktivitet sker i en firmaidrætsforening. Her ligger den store udfordring for alle aktørerne på dette
område, hvilke er:
- arbejdsgiverne hhv. arbejdspladserne

Gennem det mangeårige arbejde med motion på arbejdspladsen
er Dansk Firmaidrætsforbund på det behovsskabende område
forud for de øvrige idrætsorganisationer.

- medarbejderne på arbejdspladserne
- MpA, såvel medarbejdere som instruktører
- firmaidrætsforeningerne.

Samarbejde med
foreningerne
Vi kan ikke forvente, at arbejdspladserne og medarbejderne vil have
særlig sympati for firmaidrætten.
Det er derfor op til firmaidrætten
selv at leve op til udfordringen, hvilket kræver gensidig forståelse og
samarbejde mellem alle involverede.
Firmaidrætsforeningerne skal over
for de lokale virksomheder aktivt
medvirke til at markedsføre MpA’s
produkter, ligesom MpA ved gen-

nemførelse af aktiviteter skal inddrage den lokale forening i størst
muligt omfang. Den lokale forening
inddrages, når der f.eks. arrangeres
aktivitetsdage, ligesom foreningen
efterfølgende målrettet markedsfører sine aktiviteter over for deltagerne i aktivitetsdagen.
Et særligt forhold gør sig gældende i forbindelse med sundhedscertificering af en virksomhed. Det
er her en nødvendighed, at vi i
Dansk Firmaidrætsforbund forstår
at udnytte den synergieffekt, der
vil være ved at inddrage de lokale
foreninger med henblik på, at tilbyde sundhedsfremmende motionsog idrætsaktiviteter. Det vil styrke

muligheden for, at den lokale forening får tilgang af nye medlemmer.
Samarbejdet gavner den lokale forening og betyder, at MpA har bedre
muligheder for at få nye kunder til
sundhedscertificering. Den finansielle situation gør det ikke lettere at få
attraktive aftaler om sundhedscertificering og dermed opnå det ønskede
økonomiske resultat.

En historisk mulighed
Sundhedscertificering har allerede
skaffet Dansk Firmaidrætsforbund
stor offentlig bevågenhed både i
pressen samt i det politiske system.
Dansk Firmaidrætsforbund har en
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”Der stilles nu krav til den organiserede idræt om at være
mere aktiv med henblik på, at medvirke til befolkningen får
en sundere levevis. Det betyder, at idrætten ikke kan vente
på, at deres aktiviteter bliver efterspurgt eller, at der
kommer interesserede og efterspørger nye initiativer.”
historisk mulighed for at placere
sig i en særlig position i idræts- og
motionssammenhæng med en sundhedsfremmende profil, bl.a. gennem satsning på MpA-aktiviteterne.
Det er vigtigt, at der i hele organisationen er en bred opbakning herom, selvom det på kort sigt kan
kræve økonomisk satsning. Satsningen på sundhedsfremme skal
ikke ske på bekostning af den traditionelle firmaidræt men i nært
samarbejde hermed.

Kan og vil vi?
Kan og vil vi tage udfordringen op?
Selvfølgelig kan vi det. Vi har såvel
centralt som decentralt en velfungerende organisation, der nu styrkes
ved oprettelsen af regionerne og
ansættelsen af ni nye firmaidrætssælgere.
Om vi vil er et andet spørgsmål,
som måske skal drejes i en helt anden retning, nemlig om vi kan lade
være? Udviklingen i medlemsaktiviteten og deltagelsen i Dansk Firma-

idrætsforbunds arrangementer indikerer, at vi er nødt til at gøre en
aktiv indsats.
Resultatet af drøftelserne med
DGI samt breddeidrætsbetænkning
er et yderligere incitament til at
tage nye initiativer. Forebyggelseskommissionens anbefalinger og
Dansk Firmaidrætsforbunds målsætning om en 5 % aktivitetsstigning
trækker i samme retning.
Så det kan kun gå for langsomt
med at komme i gang!

Indhentning af børneattester
er et lovkrav
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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
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346 danskere til idrætsfest i Rovinj
Danmark er flot repræsenteret ved den 17. europæiske
firmaidrætsfestival den 17.-21. juni i Rovinj i Kroatien
De rød-hvide farver kommer til at
spille en fremtrædende rolle den 17.
juni, når over 4.500 firmaidrætsfolk
fra 24 lande gør deres entré ved åbningsceremonien ved firmaidrætsfestivalen i Rovinj i Kroatien.
Danmark sender nemlig ikke færre en 346 firmaidrætsfolk af sted til
fire dage med idræt og samvær, og
det bliver et flot syn med de mange
rød-hvide farver ved åbningshøjtideligheden, som finder sted onsdag
aften kl. 21.00 på rådhuspladsen i
byens centrum.

Grundfos sender
69 deltagere
Grundfos sender det største hold til
Kroatien med i alt 69 deltagere, der
skal dyste i bowling, petanque,
fodbold, beachvolley og badminton. Traditionen tro er IF Bispebjerg Hospital også flot repræsen-

teret med 43 deltagere, der skal
slås for Danmark i minigolf, dart,
badminton, bowling og golf.
FIRMAIDRÆT er også repræsenteret
ved idrætsfesten i Rovinj, og der vil
løbende blive reporteret hjem til
www.dfif.dk med billeder og tekst fra
de fire dage med idræt, fest og farver.

Gensyn med Rovinj
Det er præcis 20 år siden, at der
sidst blev afholdt firmaidrætsfestival i Rovinj i det daværende Jugoslavien i 1989. Danmark sendte
dengang 241 firmaidrætsfolk med
festival-ekspressen frem og tilbage
gennem Europa, og der fortælles
stadigvæk mange historier om den
mindeværdige togtur til det gamle
østblokland. På deltagerlisten er
der da også enkelte gengangere fra
1989, bl.a. fra FKS-Odense og TM
Line i Randers.
Danskerne har ikke tradition for
at hente mange medaljer ved de
europæiske firmaidrætsfestivaler.
Mange af de andre europæiske lande har en anden indstilling til,
hvad firmaidræt handler om, og
sender ofte elitesportsfolk af sted.
De danske sportsfolk kan derfor let
løbe ind i nogle alvorlige nederlag
på volleyball- og fodboldbanen. Til
gengæld indtager Danmark som regel favoritrollen i badminton- og
dartturneringen.

Der er garanti for, at de rød-hvide farver kommer til at spille en fremtrædende rolle ved firmaidræts-festivalen i Kroatien, lige som de gjorde det ved den forrige festival i Clermont-Ferrand i
Frankrig i 2005.

Disse firmaer deltager i Rovinj
Carstens & Larsen Randers, TSF-Sydhavsøerne Maribo, DSB IF Randers, SAS
Petanque Frederiksberg, Posten Taastrup, Ståldrengene Frederiksværk, Opholdsstedet Bennebove 12 Jyderup, Coop Idræt Albertslund, Grundfos A/S,
FKS-Odense, TDC/IK Telefonen Odense, TM Line Randers, IF Telefonen København, FKBU Fodbold, IF Bispebjerg Hospital, HI København, A.L. Broderi,
Cimber Air, Roskilde Firma Sport, DSB København, Coca Cola København,
Scan Production Vissenbjerg, De Mente Bridge Club Odense, FC Circle Århus.

Firmaidræt nr. 3

•

2009

15

2009
Fredensborg – odense – Å rhus

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.

Udfordrer

Vi
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 mandemad.
Frk. Hildegard serverer kolde

Carlsberg
FadbamseR til
at slukke den værste tørst med
efter anstrengelserne.
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Hurtigste mand og hurtigste hold vinder gavekort fra

Extreme Mandehørm afvikles

lørdag den
TRIER REJSER 10. okt. 2009
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.
Fantasien

Kun
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.

tilmelder

Du
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 holdkonkurrencen.

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 interessere 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?

TEKST & FOTO: PETER OVE RISBRO BRIX, WEBJOURNALIST, DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND

Fynske Micky Husted Andersen har fundet 7-jernet frem og gør sig klar til at slå hen over den ene af Dolly Parton bakkerne.

Blæst og Dolly Parton i Struer
I blæsende, men fantastiske omgivelser nord for Struer, blev der den
9.-10. maj spillet DM i golf i firmaidrættens regi. 66 spillere deltog i
den individuelle turnering lørdag, og 24 hold stillede op i jagten efter
DM-titlerne søndag
Golfbanen i Humlum er en naturoplevelse i sig selv. På dage, hvor
driveren svigter dig og roughen
bliver din nærmeste ledsager banen rundt, er banen stadig en dejlig oplevelse. Der er nemlig udsigt
til havet på 17 ud af banens 18
huller. Med alt fra små havkig til
spektakulære 200-graders panorama udsigter over vandet fra Lemvig
over Thyborøn til Struer. Et glimt
ud over vandet kan få enhver irritation til at forsvinde, ligesom en
god golfrunde kan fordufte efter en
triple-bogey på 18. green.
Og når man midtvejs på golfrunden støder ind i Dolly Parton bak-

kerne, som de lokale har døbt de
to markante tvillingeknolde langs
venstre side af fairway på hul 11,
kan man kun trække på smilebåndet og nyde sin kamp med den udfordrende bane.

Ud og prøve nye baner
Den udfordring tog 66 forventningsfulde golfere op, og teede
lørdag ud på den forblæste golfoplevelse, som det også er at spille i
Struer Golfklub. Efter en super dag
med godt vejr stod Henrik Friis Sørensen fra Aabybro som vinder af
B-rækken med flotte 40 stablefordpoint. De blev bl.a. spillet hjem

efter par på fire ud af banens fem
par-3 huller. Det flotte resultat
betød samtidig en nedskrivning i
handicap fra 22,1 til 20,5 til søndagens holdturnering, hvor Henrik
også deltog.
- Jeg gik en rigtig god runde
lørdag, så det var en god oplevelse, fortæller nordjyden undervejs
på golfrunden søndag.
- Det har været ren hygge og en
dejlig weekend. Man kan kun nyde
det – en masse dejlige mennesker
og flot natur. Banen i Struer er en
helt anden end vores egen i Aabybro, der er helt flad som en pandekage. Vi har en spændende hjem-
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Henrik Friis Sørensen redder sig ud af
sandkassen med sandjernet.

mebane, men det er altid sjovt at
komme ud og prøve nye baner.
Henrik er aktiv i en anden af firmaidrættens idrætsgrene hvor det
også handler om præcision og
boldøje, og det var faktisk på den
måde, at Henrik havnede til DMstævnet i firmagolf.
- Jeg spiller firmabillard i Aalborg Firmasport sammen med Peter
Dorf Kristensen (idrætsansvarlig i
billard red.). Han spurgte en dag,
om jeg ikke ville med til DM-stævnet i golf som hans makker i holdturneringen, fortæller Henrik, der
sikkert sender varme tanker til
makkeren, efter at DM-titlen kom i
hus lørdag.

Vinden spiller med
Peter Dorf Kristensen deltager selv
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Ved ankomsten til Struer Golfklub advarede både Dannebrog og Firmaidrætsbanneret spillerne om, at vinden ville være en fast følgesvend på alle 18 huller.

for tredje gang i træk i firmaidrættens DM-stævne i golf.
- Det har bestemt været en rigtig god oplevelse, at være med til
DM-stævnet. Her er en skøn natur
med en fantastisk udsigt, og banen
stiller samtidig meget høje krav til
dig med den kraftige vind, der er
her. Vinden spiller med på stort set
alle huller, forklarer den foreningsaktive golfer.
I samme firebold som makkerparret fra det nordjyske gik et andet
kendt golfer-par fra firmaidrætten,
Micky Husted Andersen og Svend
H. Andersen fra Fyn. Holdkaptajn
Micky fortæller om deres indgangsvinkel til DM-stævnet:
- Vi deltager i alle de stævner, vi
synes, der er sjove, og der er firmaidrættens DM-stævne et af dem. Vi

deltager også i kollegagolf, hvor vi
var med i finalestævnet på Sct.
Knuds Golfklub’s bane i Nyborg sidste år. Vi vandt puljen på Fyn, og
den skulle vi meget gerne forsvare
igen i år, siger holdkaptajnen.
I årets DM-stævne blev det udover
en fin fjerdeplads i holdturneringen
også til social hygge med familien
for de fynske spillere.
- Det er rigtig sjovt at deltage i
turneringen, og i år har vi også
valgt at lave en familietur ud af
det. Vi har lejet et par hytter på en
campingplads, og så sidder koner
og børn og hygger sig, mens vi går
en runde golf, slutter Micky inden
pw’eren kommer frem fra baggen,
klar til et indspil fra 110 meter
med den kraftige limfjordsvind i
ryggen.

TEKST & FOTO. PETER OVE RISBRO BRIX, WEBJOURNALIST, DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND

Golf uden næsen i sky
Introgolf-kursus med humør,
grin og match på hyggeplan
DM-stævnet i golf blev afviklet den
9.-10. maj på Struer Golfklubs
smukt beliggende bane, og alt
imens golfkuglerne strøg af sted i
små kontrollerede fades og draws,
og der blev noteret 3, 4 eller 5 taller på scorekortene i DM-turneringen, blev der få meter derfra både
grinet højlydt, hånet og noteret en
del 10’ere på scorekortet.
24 glade golfinteresserede mennesker havde nemlig valgt at tilbringe en weekend i Struer Golfklub
med den lokale golftræner Michael
Eriksen til firmaidrættens årlige introgolf-kursus.

Humoren spiller med
Med en afslappet og humoristisk
tilgang til tingene kom deltagerne
igennem spillet i selskab med det
lokale golf-es.
- Et introgolf-kursus er opbygget,
så du kommer hele vejen rundt om
spillet. Det er delt ud på to formiddage, hvor jeg og en assistent underviser deltagerne i de forskellige
slag. Efter frokosten sender vi deltagerne ned på vores 9-hullers
pay’n play bane, hvor der bliver
spillet nogle matcher på hyggeplan, fortæller golftræneren.
- Ligesom med fodbold og håndbold er der nogen, der har talent
for det, mens andre lige skal dreje
hænderne lidt ekstra inden den sidder i skabet. Meningen med sådan
en weekend er også, at deltagerne

skal hygge sig, og jeg forsøger da
også som træner at komme med en
joke eller to. Så føler de ikke, at
golf er så alvorligt og med næsen i
sky, som nogen måske kan have et
billede af, siger Michael Eriksen.

En fantastisk weekend
Søndag eftermiddag skal deltagerne
forsøge at omsætte den nye viden
til en række lige slag og en markant lavere score end om lørdagen.
Ved første hul på par-3 banen står
det hurtigt klart, at der er verbale
tæsk – leveret med et grin og et
glimt i øjet – når et kraftfuldt golfsving resulterer i en jordfræser, der
flytter sig 10 meter.
En af de ivrigt grinende er Britt
Kjær Jørgensen fra Kalundborg, der
er med for første gang.
- Jeg havde en forventning om,
at blive en helt del bedre til golf
end før jeg kom, og jeg synes, det
har været en fantastisk weekend.
Det har været super hyggeligt, og
vi har haft en rigtig god træner. Nu
har man fået nogle værktøjer, og
ved hvordan det skal gøres. Det kan
godt være det ikke kan ses på spillet endnu, men nu gør man da et
forsøg, siger Britt, der måske vender tilbage om et par år til et DMstævne i golf på den store bane.
- Nej, jeg tør ikke at være med
næste år, men måske om to år, giner hun.

Britt Kjær Jørgensen fra Kalundborg fik masser af gode råd af golf-pro Michael Eriksen.

Vil lære teknikken
Et af ofrene for de mange drillerier
i den samme fire-bold, er den ene
mand blandt tre kvinder, Gert Jørgensen fra Slagelse, der i løbet af
de to dage med introgolf har haft
en masse gode oplevelser.
- Jeg spiller omkring 10 runder
om året på pay’n play baner, og der
farer bolden til højre og venstre.
Jeg bruger nogle gange putteren
seks-syv gange på greenen, så nu
vil jeg lære det ordentligt!
- Jeg har lært en masse om teknikken, så nu må jeg se, om jeg kan
huske det, når jeg kommer hjem. Det
er helt klart noget, jeg kan anbefale,
siger Gert, der på intet tidspunkt lod
sig påvirke af kvindernes drillerier,
og faktisk lignede en golfspiller, der
fremover kommer til at gå mere lige
ud end fra højre til venstre.
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TEKST & FOTO. JOHN THRANE, REDAKTØR, DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND

Tæt afgørelse i kollegagolf
”Lady Birdies” levede op til navnet i første
kamp i kollegagolf turneringen
Missede birdie-chancer

Heidi Christiansen og Eva Johansen (th) samt Erik Lund Nielsen (tv) og Jørgen Vraa fra
Blommenslyst spillede uafgjort i deres første kamp i puljen i kollegagolf.

- Jamen, vi har da hørt et par bandeord – eller tre mere end vi plejer
i dag, siger Eva og Heidi fra ”Lady
Birdies” med et smil, da de sammen med Erik og Jørgen fra modstanderholdet ”Vissenbjerg” sidder
bænket i solen uden for klubhuset i
Blommenslyst Golfklub.
Pigerne hentyder til, at herrerne
fik en skidt start på de første ni
huller, og det affødte et par saftige
kommentarer.
De to hold, ”Lady Birdies”, bestående af Eva Johansen og Heidi Christiansen, og ”Vissenbjerg” med Erik
Lund Nielsen og Jørgen Vraa på holdet, har netop rundet de 18 huller
på banen i Blommenslyst nordvest
for Odense, hvor de har krydset golfkøller og -jern i Dansk Firmaidrætsforbunds kollegagolf-turnering.

Møder nye golfspillere
Alle fire golfere spiller i Blommenslyst Golfklub, men har faktisk aldrig
gået en bold sammen før.
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- Vi kender naturligvis hinanden,
og hilser når vi mødes på banen og
i klubhuset, men det er meget
usandsynligt, at vi var kommet til
at gå en bold sammen, hvis vi ikke
havde tilmeldt os turneringen i kollegagolf, siger Eva og Heidi, der ser
frem til de næste kampe.
Eva og Heidi startede sammen i
Blommenslyst Golfklub for seks et
halv år siden, og de spiller nu i
h.h.v. handicap 13,3 og 23,5.
- Det er vores første kamp i puljen, og jeg synes, at idéen bag turneringen er rigtig god. Der sker jo
ofte det, at man spiller med de
samme folk, som man plejer. Så det
er sjovt at gå en bold med andre
spillere, og så kommer vi også ud
og spille på andre baner mod de
andre hold, siger Eva, mens hun
dobbelttjekker scorekortene inden
de bliver skrevet under. Som holdkaptajn er det hendes ansvar at
sende kortene ind efter alle fem
kampe i puljen.

Der viser sig at blive en tæt afgørelse. Begge hold har scoret 38 point,
og både pigerne og herrerne kan
pege på et par afgørende huller,
hvor sejren kunne være hevet hjem.
- Jeg troede faktisk, at vi havde
tabt, siger Jørgen Vraa, der også er
formand for Blommenslyst Goldklub,
og som efter eget udsagn er kendt
for at være lidt af en ”koldstarter”.
- Jeg starter altid lidt skidt på de
først ni huller, men så plejer jeg at
komme godt igen. Det gjorde jeg
også i dag, hvor det blev til 20
point på de sidste ni huller.
På 18. hul lavede Jørgen et super
indspil fra plus 50 meter, hvor bolden lagde sig knap en meter fra flaget, og en birdie var inden for rækkevidde. Det afgørende put blev dog
misset, og hullet blev spillet i par.
Også pigerne havde en sejr i
hænderne.
- Heidi og jeg er jo konkurrencemennesker begge to, og så er man
jo lidt mere koncentreret, når man
spiller en hold-match. Vi kom rigtig
godt fra start, og førte temmelig
stort, men så kom det dårlige golfspil pludselig samtidig med, at herrerne spillede sig op, siger Heidi,
der på 7. hul – et par 5 hul, havde
chancen for en birdie.
- Jeg kom på green i tre slag, men
det blev desværre også til et langt
put, så jeg måtte ”nøjes” med et par
på hullet, siger Heidi med et smil, og
glæder sig over, at de levede op til
navnet ”Lady Birdies”, da Eva kunne
notere en enkelt birdie på scorekortet.

Gang i kollegagolfen
72 hold fra hele landet dyster om hæder og flotte præmier
i firmaidrættens kollegagolf-turnering
Efter en succesfuld start i 2008, har Dansk Firmaidrætsforbunds kollegagolf-turnering i 2009 virkelig
fået fat rundt om i landet. I april og maj måned
har 72 hold fordelt på 13 puljer dystet om en plads
i finalerunden den 18. september på Fredericia
Golfklubs bane.
Der er tre puljer fra Hovedstadsområdet, én pulje
fra Midtsjælland, to puljer fra Fyn og syv puljer fordelt i Jylland.
Deltagelsen i turneringen er tredoblet, og det
skyldes ikke mindst en mere intensiv markedsføring
af kollegagolf i 2009 blandt de firmaidrætsforeninger som har firmagolf på programmet.
- De har alle modtaget et postkort med invitation
til turneringen, og vi har samtidig haft annoncer på
Golfbox’s hjemmeside i februar og marts måned, siger
idrætskonsulent Ann Baunbæk Hansen fra Idræts- &
Motionsafdelingen i Dansk Firmaidrætsforbund.

Vil forsvare puljesejren
Turneringen løber hen over sommeren hvor alle puljekampene skal afvikles, hvorefter puljevinderne kvalificerer sig til finalestævnet. Et hold i kollegagolf består
af op til tre personer, og der skal stille to personer til
hver match. Alle spillere skal kunne fremvise gyldigt
DGU-kort og være fyldt 16 år på første spilledag.
Spilleformen er four-ball stableford, hvor alle fire
spiller deres egen bold i matchen, og den bedste
score på hver side tæller som holdets score. Der
spilles med 7/8 handicap.
Et af de hold som deltog sidste år og som er med
igen i 2009 er FM Proshop fra Fyn. Brødrene Micky
og Svend Husted Andersen satser på at forsvare
puljesejren på Fyn fra sidste år.
- Kollegagolf er et rigtig godt koncept, og idéen
med at komme ud og møde andre golfere på nye
baner er rigtig god, siger Proshop-folkene, der også
stillede op ved DM-stævnet i Struer og hentede en
fjerdeplads i holdturneringen med hjem til Fyn.

Holdet fra FM Proshop Fyn er med igen, når der dystes i kollegagolf.
Svend H. Andersen ser til, mens makkeren Mickey H. Andersen koncentrerer sig om putningen.

Se mere om kollegagolf på www.dfif.dk
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AF KURT PETERSEN, MARKEDSFØRINGSANSVARLIG, FIRMAIDRÆTTEN I SLAGELSE KOMMUNE

Markedsføring så det batter
De tre firmaidrætsforeninger i Slagelse Kommune har med succes
samlet kræfterne i en fælles markedsføringsindsats for at gøre
firmaidrætten mere synlig

Kuglestøder og Vild med dans-vinderen Joakim B. Olsen kastede glans over firmaidrættens markedsføringsfremstød ved Sportsmessen i Slagelse.
Th. markedsføringsansvarlig Kurt Petersen fra firmaidrætten i Slagelse Kommune.

Ved kommunesammenlægningen i
2007 opstod den helt specielle situation, at der nu er tre firmaidrætsforeninger i Slagelse Kommune,
nemlig Slagelse Firma Sport, Familie- og Firmaidræt Korsør og Skælskør Firmasport.
Den nye Slagelse Kommune kom
ved kommunesammenlægningen til
at bestå af 76.000 indbyggere, og
ledelsen i de tre firmaidrætsforeninger fik den gode idé at lave et
22
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projekt, der kunne samle kræfterne
til en fælles markedsføringsindsats
af FIRMAIDRÆTTEN i Slagelse Kommune.

Udvikling af foreningerne
Formålet med projektet er at brande og synliggøre firmaidrætten i
Slagelse Kommune, for at skabe en
større bevidsthed om vores eksistens og de aktiviteter der tilbydes
kommunens arbejdspladser og bor-

gere, og for at vise politikerne vores bidrag til det sundhedsfremmende arbejde, der ligger højt på
agendaen i Slagelse Kommune.
Samtidig vil vi gerne udvikle de
tre firmaidrætsforeninger gennem
en tættere lederkontakt og anvende nye samarbejdsformer. Vi skal
lære at udnytte hinandens resurser,
så vi i fremtiden kan løfte større
fælles opgaver.
Til det formål blev der oprettet en

projektorganisation, der består af
en styregruppe med de tre formænd
og tre fagpersoner samt 12 teams,
der er rekrutteret fra de tre firmaidrætsforeninger. Der er i øjeblikket involveret ca. 60 personer i alle
projektets faser, og vi forventer at
komme op på 70. Dertil kommer involvering af Flyvevåbets Hjemmeværn med 15 personer til P-anvisning og førstehjælp i forbindelse
med projektets største deltagermæssige succes, nemlig afviklingen af
”Ladywalk” i Slagelse den 25. maj
med over 3.000 deltagere.

Intensiv markedsføring
Markedsføringsindsatsen har både
været intensiv, bredspektret og
omfattende. Det har kostet mange
resurser, men det er efterfølgende
også dejligt at erfare, at indsatsen
har stået mål med udbyttet.
I 2008 udarbejdede vi en profilfolder og et indstik i Uge Nyt på seks
tabloidsider med en beskrivelse af
de tre foreninger, og de tilbud som
foreningerne har på programmet.
I 2009 har vi baseret projektet
på de tre motionskampagner, der
gennemføres i maj måned. Dels

”Tour de pedal” og ”Vi cykler til arbejde” samt ”Ladywalk” der afvikles
ni steder over hele landet med fælles start mandag den 25. maj kl.
18.30.
Ved en intensiv markedsføring er
det lykkedes for firmaidrætten i
Slagelse Kommune, at sælge de tre
kampagner i maj måned til kommunens borgere, og i særdeleshed ”Ladywalk”, hvor der er tilmeldt 3.049
deltagere fra det meste af Sjælland.
Det største hold kommer fra Slagelse Sygehus med i alt 225 deltagere.
I projektgruppen havde vi skønnet et deltagerantal på 800, så
med et plus på over 2.200 deltagere er styregruppen lidt groggy efter
tilmeldingsfristens udløb den 30.
april. På et teammøde den 6. maj
måtte vi have trimmet projektorganisationen til, så den kunne imødekomme det øgede antal deltagere.

Maleri har givet
pressedækning
Et af de markedsføringsevents der
har givet mest pressedækning, er
budrunden på Per Hillos inspirerende maleri ”Our love”, der slutter
den 25. maj 2009 kl. 18.00, hvoref-

ter beløbet ubeskåret overrækkes
til Hjerteforeningens repræsentant
i Slagelse.
Maleriet fik firmaidrætten overrakt af kunstneren på sportsmessen
i Slagelse, umiddelbart efter kuglestøder og Vild med dans-stjernen
Joakim B. Olsens indlæg og autografskrivning på messen. Maleriet
har efterfølgende været udstillet i
de lokale banker i Slagelse Kommune. I skrivende stund ligger det højeste bud på 5.000 kr., men vi håber naturligvis på at beløbet kommer højere op.
Vi har også høstet en del presseomtale i forbindelse med en artikel
om CO2-frie dage i maj. Budskabet
er, at hver gang en person cykler
eller går, så vinder både det enkelte menneske og miljøet. Motion er
gavnligt for helbredet og kan være
med til at forebygge en lang række
livsstilssygdomme, og så er det jo
fantastisk for krop og sjæl at være
i god fysisk form.
Artiklen har været bragt i flere distrikts- og dagblade, hvor der samtidig opfordres til at deltage i de tre
kampagner i maj måned og lade bilen stå, og få noget motion i stedet.

Fakta om markedsførings-projektet

Hvad har vi fået ud af det?

•	Der er indrykket artikler i to foreningsblade og annonceret otte gange i
dagbladene samt på KultuNaut.
•	Der er lagt bannere på syv hjemmesider, sendt mails ud til 425 personer
som mailkæde, og vi har været repræsenteret på en KRAMS-messe i
Næstved og en sportsmesse i Slagelse.
•	Der har været distribueret kampagnematerialer indeholdende vores profilfolder, indbydelser til ”Tour de pedal”, brochurer om ”Ladywalk” og
hvervefoldere til ”Vi cykler til arbejde”.
•	Der udsendt 1.100 breve til virksomheder med over fem medarbejdere,
100 virksomheder har været besøgt i de tre byer. Der er i alt distribueret
3.500 brochurer, 1.500 hvervefoldere og 4.000 print.

•	Masser af synlighed og omtale i
Slagelse Kommune.
•	En stigning i deltagerantallet til
”Vi cykler til arbejde” på 81 deltagere.
•	3.049 deltagere til ”Ladywalk”.
(Mod en prognose på 800 deltagere).
•	Masser af spaltemillimeter i distrikts-, uge- og dagblade med en
annonceværdi på mange tusinde kr.
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Firma Multi Motion
Langesø, Fyn
Lørdag den 5. september 2009

Præmiesponsor

• Adventurerace for motionister i hold af 3 personer
• Cykling, orienteringsløb, kano og samarbejdsopgaver
• Distancer på 30, 55 eller 90 km

Tag udfordringen op - tilmeld dig og dit hold!

www.dfif.dk
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AF PEDER TROLLE, FORENINGSKONSULENT, DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND

Arriva stifter ny idrætsforening
Seks måneders målrettet arbejde kulminerede lørdag den 16. maj
i Fredericia, da ansatte i Arriva afholdt stiftende generalforsamling
for idrætsforeningen Arriva IF
32 repræsentanter fra garageanlæg
over hele landet deltog ved generalforsamlingen. Desuden deltog
Arrivas HR-direktør Jens Erik Christiansen som repræsentant fra Arrivas ledelse. Stiftelsen af Arriva IF
er en del af et sundhedsprojekt,
som Arriva søsatte for deres ansatte i efteråret 2008 for at fremme
medarbejdernes sundhed.
Dansk Firmaidrætsforbund har
undervejs i forløbet hjulpet Arriva
med udformning af de vedtægter

og retningslinjer, som blev vedtaget på generalforsamlingen, og ligeledes var det foreningskonsulent
Peder Trolle, der som dirigent styrede slagets gang på dagen.

Målet er 1.000 medlemmer
Som formand for den nystiftede
forening blev Lone Trantow valgt.
Lone Trantow sidder til dagligt som
produktions- og logistikdirektør på
Arriva’s hovedkontor i Kastrup. Der
blev yderligere valgt seks medlem-

mer til bestyrelsen samt nedsat et
aktivitetsudvalg bestående af fem
medlemmer. Foreningens målsætning er inden for halvandet år at
runde 1.000 medlemmer.
Arriva IF’s bestyrelse afholder det
første bestyrelsesmøde i løbet af
juni, hvor bestyrelsen skal konstitueres og alle formaliteter debatteres. Bestyrelsen har en forventning
om, at foreningens første aktiviteter bliver udbudt allerede i begyndelsen af efteråret.

Dansk Firmaidrætsforbund søger udvalgsmedlem
til afdelingen Motion på Arbejdspladsen (MpA)
Har du interesse for sundhedsfremme på arbejdspladsen og
tilhørsforhold til en af vores foreninger? Og har du fri tid til
et udvalgsarbejde, der byder på konstante forretningsmæssige
udfordringer? Så er du måske den engagerede person, vi søger,
som bidrager med gode idéer, nye vinkler og et godt humør.

Ring og hør mere om stillingen

Arbejdsindhold

Kort om MpA

Arbejdet som udvalgsmedlem består af:
• Medlem af den centrale ledelse i Dansk Firmaidrætsforbund
• Direkte medbestemmelse på MpA’s fremtid
• Indsigt i udvalgsarbejde på forbundsplan
• 6 – 8 møder om året – placeret efter arbejdstid
• Mailkorrespondance og telefonmøder efter behov.

Vi tilbyder
•
•
•
•

Pc til udvalgsarbejdet
Rejsegodtgørelse
Telefongodtgørelse
Hyggeligt samvær med den centrale ledelse i
Dansk Firmaidrætsforbund.

Du skal være velkommen til at kontakte formand
Kurt Petersen på tlf. 40 45 78 59 eller afdelingsleder
Bo Isaksen på tlf. 65 31 65 60 for yderligere information
om stillingen.
MpA beskæftiger i dag 8 personer i fuldtidsstillinger og 75
sundhedsinstruktører på deltid rundt i hele landet. MpA
motiverer til sundhedsfremme på og for arbejdspladserne.
MpA yder en aktiv indsats overfor arbejdstagerne og arbejdsgiverne ved at motivere til sundhedsfremme på arbejdspladserne. MpA’s ønske er: at blive arbejdspladsernes foretrukne
samarbejdspartner på sundhedsfremmeområdet.
At være en væsentlig medspiller på det sundhedspolitiske
område. At skabe værdi for Firmaidrætten og involvere de
lokale foreninger.

Ansøgningsfrist og tiltrædelse

Vælges på kommende repræsentantskabsmøde i november
2009. Indstilles gennem din forening

Storebæltsvej 11 · 5800 Nyborg
Telefon 65 31 65 60 · Fax 65 30 14 26
www.dfif.dk · dfif@dfif.dk
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TEKST & FOTO. AJA ANDERSEN, NÆSTVED FIRMA SPORT

Motionen med de store bolde samlede 40 deltagere fordelt på to hold.

Brug bolden – og få nye
Næstved Firma Sport ramte plet med et
tilbud om motion med de store bolde
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Mål to i ”Firmaidræt i Bevægelse” handler om at øge
antallet af aktivitetsmedlemmer i firmaidrætten med 5
% om året. Og hvordan gør vi så lige det? I Næstved
Firma Sport havde vi et ledigt lokale, som vi kunne
bruge som forsøg på at leve op til ovennævnte mål.
Vi fik den idé, at mange borgere sikkert havde en
stor bold liggende derhjemme, som aldrig blev brugt.
Mange havde sikkert hørt, at motion på bolden var
godt, men ikke tænkt nærmere over, hvordan bolden
kunne blive en del af hverdagen.
Vi fik derfor fat i nogle studerende fra den lokale fysioterapiskole, som sagde ja til at tage et hold. Det afgørende for de studerende var, at det kunne passes ind
i deres studier. Vi valgte, at tilbyde ni gange én time
med afslutning op til påske. Det var, hvad de studerende kunne presse ind i deres fritid, men også et godt
tilbud til medlemmer af Næstved Firma Sport.

Oprettede to hold
Det viste sig meget hurtigt, at der var stort behov for
vores nye tiltag. I løbet af få dage havde vi ca. 20 tilmeldinger, og telefonen blev ved med at kime. Vi oprettede en venteliste. Da det lykkedes for os at få et
par studerende mere, oprettede vi endnu et hold. Vi
nåede op på ca. 40 deltagere på de to hold.

medlemmer

Det dejlige var, at vi havde ramt plet. At der var borgere, der gerne ville være med. Mange har nævnt, at de
så i avisen, at de kunne få gang i den bold, som bare lå
og samlede støv. Og så var det overskueligt at aktiviteten kun strakte sig over ni gange. Der er mange, der har
en hverdag, hvor de ikke kan se sig ud af, at de skal af
sted en aften om ugen en hel vinter. Måske er det et
element, som vi skal lære at tænke ind i vores tiltag?

Gode undervisere
Anni Knudsen har været gymnastikinstruktør i mange
år, og hun var rigtig glad for undervisningen i de store
bolde.
- Det har været rigtig godt. Jeg har lært meget om
at bruge bolden, og det er en rigtig god træning. Jeg
kan mærke på kroppen, at jeg har været med, og jeg
kan også mærke, at jeg har fået trænet min balance,
siger Anni Knudsen.
- Stemningen på holdet har også været god. De studerende har gjort det godt. De underviste for første gang,
og de blev mere og mere sikre efterhånden som tiden
gik. De var hele tiden modtagelige for tilbagemeldinger.
Det gode ved de fysioterapistuderende er, at de ved noget om kroppens opbygning og musklerne. Når de kan
se, at der er en deltager, der ikke lige kan den øvelse,
som vi var i gang med, så ved de, hvordan den enkelte
deltager kan få samme udbytte af en anden øvelse. Jeg
kommer igen en anden gang, siger Anni Knudsen.

Gør brug af de studerende
I Næstved Firma Sport er vi også tilfredse. Vi kom i
gang med en ny aktivitet. Vi fik nye medlemmer, og vi
fik noget synlighed i de lokale medier. Nye mennesker
kom til idrætscentret, og hvem ved, måske begynder
de også på andre aktiviteter. De første to har haft prøvetimer i spinning.
Vi har gode erfaringer med at gøre brug af de studerende fra de lokale uddannelsessteder, og vi kan kun
opfordre til, at andre foreninger også gør det. De studerende fra fysioterapiskolen instruerer i motion med
de store bolde, og vi bruger dem også til motionen i
Livsstilsklubben. I Livsstilsklubben bruger vi også de
studerende fra Ankerhus, som uddanner diætister, til
kostvejledningen.
Fysioterapistuderende Michaela Bøttger fra fysioterapiskolen i
Næstved underviser holdet i at bruge de store bolde.
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Formanden for Idræts- & Motionsudvalget i Dansk Firmaidrætsforbund, Axel Petersen,
fremlagde tallene for tilslutningen til DM-stævner, og appellerede til idrætslederne om
at gå hjem og arbejde for at få flere deltagere med fra foreningerne.

Idrætsmøde med
mange udfordringer

Håndboldleder Jørgen Johansson, Firmaklubbernes Boldspils Union, fik overrakt Knud
Busch’s Mindepokal af formanden for Idræts& Motionsudvalget, Axel Petersen (th). Pokalen, der er indstiftet i 1999, er evigt vandrende
og uddeles hvert andet år på idrætsmødet til
en firmaidrætsleder, der har virket til gavn for
håndboldsporten i Dansk Firmaidrætsforbund.

Nye tiltag til debat for at vende udviklingen
med dalende deltagerantal til DM-stævnerne
Samtlige idrætsgrene, hvor der bliver afholdt DM-stævner i Dansk Firmaidrætsforbund, var den 25. april
samlet til idrætsmøde i Nyborg.
Traditionen tro, blev idrætsmødet
indledt med et fællesmøde, hvor
alle de godt 170 deltagere fik en
orientering om nogle af de indsatsområder, som der er blevet arbejdet
med på forbundsplan de seneste to
år. Efter fællesmødet gik idrætslederne til separate idrætsmøder i de
i alt 14 idrætsgrene med DM-stævner i firmaidrætten. (Se referaterne
fra idrætsmøderne på ForeningsNet).
Formanden for Idræts- & Motionsudvalget, Axel Petersen, orienterede indledningsvis om forbundets store strategiske satsning,
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”Firmaidrætten i bevægelse”, hvor
der er opstillet ikke færre end 12
delmål, der skal indfries inden
2012.
Et af disse mål er en medlemsfremgang på 5 %, og set i lyset af
en vigende tilslutningen til forbundets DM-stævner, så ligger der store
udfordringer og venter for de frivillige ledere ude i firmaforeningerne.

Indendørs gokart som nyt
DM-stævne
Axel Petersen kunne dog indgyde
idrætslederne ny optimisme ved at
fortælle succeshistorien om indendørs gokart, hvor der i 2008 blev
etableret en arbejdsgruppe med
nogle ildsjæle med benzin i blodet.
Gruppen fik kortlagt gokart i fir-

maidrætten, og arrangerede et PRstævne i Århus i indendørs gokart
for 2-mands hold i marts måned
2009. Gruppen havde en forventning om, at 25 hold ville deltage,
men måtte lukke tilmeldingen med
74 hold. På baggrund af den succes, bliver der afholdt et officielt
DM-stævne i indendørs gokart i
2010.
I nogle af de øvrige DM-idrætter
er der i 2008 oprettet arbejdsgrupper, der skal udvikle idrætten. Der
er oprettet arbejdsgrupper i badminton, petanque, bowling og volleyball. I petanque har gruppen været i gang i et godt et år, og har
fremlagt et forslag til nye spilleregler på idrætsmødet, ligesom der arbejdes med at udvikle nye dommer-

Carsten Sparholt, ny
idrætsansvarlig for
gokartkørerne.

og instruktørkurser. I bowling er der
stor interesse for at være med i arbejdsgruppen, og næste skridt er at
indkalde til møde i bowlinggruppen.

Dalende tilslutning
til DM-stævnerne
Axel Petersen fremlagde statistikker
over Dansk Firmaidrætsforbunds
medlemmer i de enkelte idrætter,
og over, hvor mange af disse medlemmer der har deltaget i DM-stævnerne. Tallene viser, at det samlede
antal DM-deltagere er dalende, og
at der virkelig er brug for hjælp fra
foreningerne til at få vendt udviklingen.
Tallene blev kommenteret fra flere sider, og der kom også konstruktive forslag fra salen til hvordan,
man kan få flere deltagere med til
DM-stævnerne, bl.a. at man går tilbage til det gamle navn, ”Landsstævne”, der sender et signal om et
mere socialt stævne med samværet
i højsædet.
Et andet forslag var at indføre faste afviklingssteder for DM-stævnerne, og dermed tage hensyn til
den geografiske placering, der er
meget vigtig for nogle idrætter.
Idræts- & Motionsudvalget blev
også opfordret til at overveje muligheden med éndags-stævner, og
at man i højere grad tager hensyn
til, at stævnerne ikke falder sammen med andre arrangementer.
Også den forkætrede 3/5 regel fik
et par kommentarer med fra salen.
3/5 reglen siger, at der skal være
mindst tre hold eller fem individuelle deltagere i en række, førend
der kan afvikles et officielt DM i
rækken. Holdningen fra mange af
de fremmødte idrætsledere var, at
reglen skal lempes eller – om muligt – slettes helt.

Nye
idrætsansvarlige

John Juul, ny
idrætsansvarlig for
dartspillerne.

På idrætsmødet i Nyborg blev
der valgt nye idrætsansvarlige
i dart, gokart, golf og petanque

Anett Bülow, ny
idrætsansvarlig for
petanquespillerne.
Michael Hansen, ny
idrætsansvarlig for
golfspillerne.

På idrætsmødet i gokart, blev Carsten Sparholt, Lyngby-Taarbæk Firmaidræts
Union (LTFU), valgt til ny idrætsansvarlig for gokartkørerne i firmaidrætten.
Carsten sidder med i gokartgruppen, der har arbejdet med igangsætningen af
indendørs gokart som DM-idræt, og han er også tovholder på DM-stævnet i
udendørs gokart, der afvikles af LTFU.
På idrætsmødet i dart blev John Juul, Vordingborg Firma Sport, valgt til ny
idrætsansvarlig. John Juul har i en årrække været suppleant til Idræts- & Motionsudvalget, og han har i otte år været kasserer i Storstrømskredsen. John har
også været med til at arrangere flere DM-stævner i dart og bowling.
På idrætsmødet i petanque var der kampvalg mellem Anett Bülow fra Kolding
Firma Sport og Palle Stenhøj Jørgensen fra Hillerød Firmasport, og det var det
stærke køn, repræsenteret ved Anett Bülow, der blev valgt til ny idrætsansvarlig
for petanquespillerne. Anett er næstformand og formand for petanqueudvalget i
Kolding Firma Sport.
På idrætsmødet i golf blev Michael Hansen, Slagelse Firma Sport, valgt til ny
idrætsansvarlig for golf’erne i firmaidrætten. Michael er et kendt ansigt i forbundet, idet han fra 2000 til 2008 var forbundets webmaster. I dag arbejder Michael
som konsulent i firmaet GolfBox, der leverer softwareløsninger til alle landets
golfklubber.
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Aktiviteter i Dansk
Firmaidrætsforbund
Idrætsgren

Dato

Forening

Kontaktperson

Telefon

’09
Sidste tilmeld.

E.mail/Hjemmeside

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			
								
Kegler							
Keglestævne
7-8/11-09
Sønderborg
Ingerlise Dahl
7445 8707
24/10-09 ingerlise.dahl@gmail.com
Krolf							
Krolf Åben
Åben Krolf

20-21/6-09
8-9/8-09

Fredericia
Fredericia

Carlo Petersen
Carlo Petersen

7591 2385		
7591 2385		

pea@fffif.dk
pea@fffif.dk

Motionsløb, gang, cykelløb m.m.						

Nordsøstien
2/6-09
Søvandring
3/6-09
Svendborgsundmarch 5/6-09
Hadsund Brovandring 6/6-09
Firma Team Challenge 6/6-09
Svendborgsundmarch 6-7/6-09
FIRMA MULTI MOTION 7/6-09
Fødselsdagsvandring 7/6-09
Unicef March
8-11/6-09
Gendarm stien
12-13/6-09
Stjernevandring
13/6-09
Maribosøerne Rundt 13/6-09
Tange Sø Rundt
13/6-09
Danmarksstafetten
14/8
Museumsbanen
14/6-09
Kongeå-Marchen
14/6-09
Klostermarch
14/6-09
Hald Sø Rundt
14/6-09
Frederikshavnervandr. 14/6-09
Alsstien
20/6-09
Helgenæs
20/6-09
Nordsøstien-Bulbjerg 20/6-09
Slagelsesmarchen
20-21/6-09
Molsvandring
21/6-09
Ravnsø rundt
24/6-09
Nordsøstien-Rubjerg 25/6-09
Uge 27, Holbæk
29/6-3/7-09
Hærvejsvandringen
5-11/7-09
Drivvejen – Varde
7/7-09
Fur Rundt
11/7-09
Nordsøstien – Løkken 18/7-09
Aftenvandr. Tversted 18/7-09
Tannisbugtmarch
19/7-09
Læsø March
26/7-09
Danmarksstafetten
22/8
FIRMA MULTI MOTION 5/9-09
Xtrem Mandehørm
10/10
Xtrem Mandehørm
10/10
Xtrem Mandehørm
10/10
FIRMA MULTI MOTION 11/10-09
		

Hirtshals
Per Jensen
9894 9460		
Brande
Inger-Marie Nielsen
9715 5861		
Svendborg
Benthe Nielsen
6326 3336		
Hadsund
Rita Holt
9857 1946		
Fredericia
Hans Rasmussen
2255 3396		
Svendborg
Benthe Nielsen
6326 3336		
Aalborg
Hanne Andersen
9819 0522		
Nykøbing F. Erik Christensen
5458 7508		
DMF
Klaus Nielsen
2526 0457		
Sønderborg
Ruth Holm
7448 7372		
Køge
Lykke Gundesen
3171 3708		
Lolland
Peter Jørgensen
2960 9954		
Bjerringbro
Knud Riisgaard
8668 2147
Næstved
Aja Andersen
55735684		
Lolland
Peter Jørgensen
2960 9954
Kongeåen
Niels Peter Nissen
4037 8278
Sydthy
Jenny Kobberø
9794 5345		
Viborg
Ketty Nielsen
8662 3189		
Frederikshv. Gunnar Jørgensen
9843 1760		
Als
Bjarne Heesch
7445 9374		
Ebeltoft
Uffe Petersen
2972 2988		
Jammerbugt. Erik Jørgensen
9827 1956		
Slagelse				
Aarhus
Anders Jensen
2074 5458		
Skanderborg Christian Larsen
8692 1438		
Hjørring
Finn Gjesthede
9897 1698		
Holbæk
Kirsten Frederiksen
5943 8445		
Fodslaw		
8661 3588		
Landstryger Hanne Moesgaard
7522 0612		
Fur
Olly Ekstrand
9759 3904		
Hjørring
Finn Gjesthede
9897 1698		
Hirtshals
Per Jensen
9894 9460		
Hirsthals
Per Jensen
9894 9460		
Læsø
Freddy Sørensen
9894 1139		
Ringsted
Henning Frederiksen 40784353		
DFIF
Steen S. Pedersen
40511002		
Fredensborg				
Odense				
Århus				
Hillerød
Kjeld Myhre
48267325		

www.fodslawhirtshals.dk
www.fodslawbrande.dk
www.svendborgsundmarchen.dk
www.hadsundfodslaw.dk
adventure@fffif.dk
www.svendborgsundmarchen.dk
www.aalborgfirmasport.dk
www.dmf-ivv.dk
www.fodslawsonderborg.dk
www.fodslaw-koege.dk
http://www.diba.dk
jennykc47@yahoo.dk
www.fodslawviborg.dk
gj-lindebo@webspeed.dk
bjh@danfoss.com
uffe@fodslaw-ebeltoft.dk
www.fodslaw-jammerbugten.dk
www.slagelsesmarchen.dk
www.aarhusfodslaw.dk
chrl@post.tele.dk
www.fodslaw-hjoerring.dk
www.holbaek-gangsport.dk
www.fodslaw.dk
ollyjohnfur@mail.dk
www.fodslaw-hjoerring.dk
www.fodslawhirtshals.dk
www.fodslawhirtshals.dk
98941139@mail.dk
http://www.diba.dk
www.dfif.dk
http://www.mandehorm.dk/
http://www.mandehorm.dk/
http://www.mandehorm.dk/
http://www.firmasporten.dk

Petanque							

Fredericia Åben
8-9/8-09
Fredericia
Poul Erik Andersen
7592 7639		
pea@fffif.dk
Åbent stævne
5-6/9-09
Kolding
Carsten Bülov			
ac-bulov@stofanet.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
Firmaidræt nr. 3
2009
tilmelding, arrangerende forening samt tlf. eller e-mail for kontaktperson.
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Kort nyt

Danskerne skal ud
i naturen og motionere
Dansk Firmaidrætsforbund har indgået et samarbejde med Dansk
Orienterings-Forbund om at udbrede
kendskabet til konceptet ”Poster i
skoven”. Ideen bag konceptet er at
gøre det let for alle at komme ud i
naturen og løbe eller gå med kort
efter de fast etablerede poster.
Posterne står der hele året rundt,
og orienteringskort kan købes lokalt og nogle steder downloades
fra den lokale orienteringsklubs
hjemmeside. Posterne er typisk
placeret i nærheden af naturmæssige seværdigheder, og målgrupperne er familien og motionisterne.
Så nu er det bare med at snøre løbeskoene og komme ud i det fri.
Læs mere på www.do-f.dk

Ingen multimedieskat
til idrættens frivillige
Idrættens organisationer gik som
nogle af de første almennyttige organisationer på barrikaderne, da regeringen som en del af sin skattereform foreslog, at en multimedieskat på 5.000 kr. også skulle gælde
det frivillige foreningsliv.
Forslaget mødte modstand fra
mange sider og er nu pillet ud af
skattereformen. Regeringen og
Dansk Folkeparti meddelte den 17.
april, at man vil friholde idrættens
frivillige trænere og ledere for en
multimedieskat.
Beslutningen om ikke at lægge
en multimedieskat på det frivillige
foreningsliv bliver hilst velkommen
af forbundsformand Peder Bisgaard,
Dansk Firmaidrætsforbund.
- Foreningslivet er i forvejen presset på de frivillige ledere, så i Dansk
Firmaidrætsforbund synes vi, det er
en rigtig dårlig idé at pålægge le-

derne en skat på det elektroniske
udstyr, f.eks. pc, telefon eller bredbånd, som foreningen stiller til rådighed. Vi er glade for, at regeringen og dens støtteparti nu friholder
de frivillige trænere og ledere, således at de stadigvæk kan udføre deres frivillige arbejde uden ekstra
omkostninger, siger Peder Bisgaard.

Inspiration til informationsmateriale om foreningen
I forbindelse med ansættelsen af
de regionale firmaidrætssælgere har
mange foreninger brug for at få opdateret deres informationsmateriale
eller få produceret noget helt nyt.
Det kan være en ny informationsfolder om foreningen og dens tilbud, løsblade om de enkelte
idræts- og motionsaktiviteter i foreningen eller andre typer informationsmaterialer.
På ForeningsNet på siden ”PR og
markedsføring” under menupunktet
”Kommunikation” har vi samlet en
række eksempler på forskellige typer informationsmaterialer fra foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund. Har I spørgsmål eller brug
for rådgivning og hjælp til at få
produceret informationsmateriale
for foreningen, er I velkomne til at
kontakte kommunikationskonsulent
Camilla Svenstrup på forbundskontoret i Nyborg.

Kursusoversigten
for efteråret 2009
Den nye kursusoversigt for efteråret 2009 fra Dansk Firmaidrætsforbund er nu på gaden. Kursusoversigten udsendes fremover udelukkende i elektronisk form, og man
kan nu se efterårets kurser ved at
gå ind på www.dfif.dk og hente
kursusoversigten som en pdf-fil.

Kursusoversigten for
efteråret 2009 er nu
på gaden.

Der er både nye og gammelkendt
kursustilbud i efterårets kursusoversigt. Blandt de nye tilbud er bl.a.
kursus om opstart af en løbeskole
og et mountainbike-kursus for begyndere og let øvede. På IT-siden er
der et nyt kursus i brugen af CMSsystemet getONLINE, der er forbundets tilbud om en hjemmesideløsning til foreninger. Fra Motion på
Arbejdspladsen er der tilbud om en
uddannelse som sundhedsambassadør på virksomheden.

Snup en overnatning i det fri
En naturlejrplads er et hyggeligt og
billigt sted at overnatte, hvis du
kan klare dig uden en tre-retters
menu og springmadras. Bogen
”Overnatning i det fri” er netop udkommet og indeholder mere end
900 overnatningssteder. Pladserne
retter sig mod cyklister, vandrere,
ryttere og sejlere, og der er ikke
adgang for biler. Til gengæld er der
tale om billig overnatning. Prisen
er mellem 0 og 20 kr. pr. nat. Naturlejrpladserne ligger spredt over
hele landet, men ind imellem er de
en smule gemt af vejen. Derfor er
guidebogen ”Overnatning i det fri”
en god investering. Her finder man
detaljerede kort, GPS-koordinater
og beskrivelser af de enkelte pladser og deres faciliteter.
Bogen koster 119 kr. og kan bl.a.
købes hos boghandlere, på turistbureauer, i Dansk Cyklist Forbunds butik og hos Dansk Vandrelaug. Pladserne i bogen opdateres løbende på
hjemmesiden www.teltpladser.dk
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Gi’ den gas med dine kolleger
kom til DM i firmaidræt
- det er også for dig!

Du kan også deltage i DM i Firmaidræt – eneste forudsætning er, at du er medlem af din lokale
firmaidrætsforening. DM i Firmaidræt er sport, sjov og samvær med kolleger og andre idrætsfolk
fra virksomheder i hele landet.
Se nedenstående oversigt over DM-stævner i Firmaidræt i efteråret 2009.
Vi glæder os til at se dig og dine kolleger!

DM-stævner efteråret 2009
Beachvolley, hold

Gokart, hold

Pistol 25 m

10.-11. oktober i København
(FKBU)

Håndbold, ude

Riffel 50 m

Dart, hold

Petanque,
single, double og triple

5.-6. september i Svendborg

Billard, indv.

3.-4. oktober i Sønderborg

Fodbold, ude

19.-20. september i Holstebro

5.-6. september på Roskilde
Racing Center (LTFU)
19.-20. september i Holstebro

•
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12.-13. september i
Ringkøbing

28.-29.-30. august i
Vordingborg

Se mere og tilmeld dig på
www.dfif.dk
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12.-13. september i
Ringkøbing

Storebæltsvej 11 · 5800 Nyborg
Telefon 65 31 65 60 · Fax 65 30 14 26
www.dfif.dk · dfif@dfif.dk

AF JOHN THRANE, REDAKTØR, DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND

Nye instruktører i firmaidrætten
Dansk Firmaidrætsforbund styrker arbejdet med idrætterne i foreningerne
og uddanner nye instruktører i pistol- og riffelskydning, petanque og fitness
Syv nye petanque-instruktører

Syv nye petanque-instruktører står klar til at dele ud af deres nye viden.

Dansk Firmaidrætsforbund fik søndag den 29. marts
syv nye petanque-instruktører: Egil Lauritsen og Kirsten Semberg fra Ebeltoft Firma- og Familie Idræt,
John Duvald og Vinnie Duvald fra Ringkøbing og Omegns Firmaidræt, Maj-Britt Hansen og Søren Hansen
fra Aktiv Fritid Midtfyn og Ken Vøge fra Ærø Firma
Sport. Instruktør på petanque-uddannelsen var Per
Møller Jensen, Hjørring Firma Sport. Dansk Firmaidrætsforbund ønsker alle de nye instruktører tillykke
med uddannelsen.

Otte nye fitness-instruktører
Dansk Firmaidrætsforbund fik søndag den 26. april
otte nye fitness-instruktører: Anne Grethe Sand fra
Lemvig og Omegns Firmaidræt - Lemvig Motionscenter. Claus Svarter Larsen, Linda Holm Johansen og
Ulla Dahl Hansen fra Fakse Idræt & Fritid. Clive
McQueen, Morten Mellerup og Thomas Helsinghof fra
Struer Firmaidræt – Struer Fitness og Tessa Tøstesen
fra Esbjerg Kommune. Instruktører på kursusforløbet
var Morten Vang Jensen og Kim Grandahl Papsø.
Dansk Firmaidrætsforbund ønsker alle de nye instruktører tillykke med uddannelsen.
Otte nye fitness-instruktører flankeret af forbunds-instruktørerne Morten
Vang Jensen og Kim Grandahl Papsø.

Tretten nye pistol- og riffelinstruktører

De 13 nye pistol- og riffel-instruktører samlet efter veloverstået eksamen
og diplomoverrækkelse.

Dansk Firmaidrætsforbund fik søndag den 3. maj 13
nye pistol- og riffelinstruktører: Britta Madsen, Henning Madsen og Keld Jensen fra Horsens Firma Idræt.
Carsten Wilhelmsen og Morten Egelund Kristensen fra
Haderslev Familie og Firma Sport. Dorthe Kock, Vamdrup Firma Sport. Jens Offersgaard Ovesen, Herning
Firma Idræt. Lisbeth Minna Kristiansen, Vordingborg
Firma Sport. Erik Bue Hansen, Ina Kofod-Sonne, Inga
Rasmussen, Leif Kofod-Sonne og Mogens Rasmussen
fra FKS Odense. Instruktører på kursusforløbet var
Lone Christiansen, Keld L. Hansen og Helge Hansen.
Dansk Firmaidrætsforbund ønsker alle de nye instruktører tillykke med uddannelsen.
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KURSUSTILBUD FRA
DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND
Mountainbike for
begyndere og let
øvede
Kurset henvender sig til begynderen, der ønsker at
prøve mountainbike-kørsel eller den let øvede
mountainbiker, som gerne vil finpudse sin teknik
og prøve et af Fyns bedste mountainbike-områder.
Langesø-området nær Odense byder på et varieret
terræn med udfordringer for såvel begynderen og
den let øvede.
Instruktør: Søren Nørregaard Madsen
Dato: Den 8. august 2009
Sted: Langesøskoven, Fyn
Tilmeldingsfrist: Senest den 28. juni 2009

Opstart af løbeafdeling/løbeskole
Giv foreningens nuværende og nye medlemmer
mulighed for at løbetræne i foreningen. Løb er
god motion og kan dyrkes på alle tider af døgnet
og hvor som helst. Og for mange løbere er motivationen størst, når der løbes med andre. Kurset
henvender sig til foreninger, der vil tilbyde løb
som aktivitet i foreningen. Deltagerne vil på kurset få en række brugbare værktøjer, gode idéer og
forslag, der kan bruges som vejledning til opstart
og vedligehold, således at man som forening og
medlem får succes med løbetræningen.
Instruktører: Jesper Petersen og Kurt Larsen
Dato: Den 12. september 2009
Sted: Nyborg
Tilmeldingsfrist: Senest den 1. september 2009

Spinning – instruktøruddannelse
Få den rette viden og fundament til at fungere
som spinning-instruktør i en forening/motionscenter. Efter endt uddannelse med afsluttende
praktisk og teoretisk eksamen, skal du som instruktør kunne undervise i spinning på alle niveauer. Uddannelsen, som afvikles i samarbejde
med Bobby Croshaw, SpinUs, er bygget op omkring Spinning 1, 2 & 3. Bemærk at kurset forløber over to weekender, den 19. - 20. september
og den 3. - 4. oktober.
Instruktører: Bobby Croshaw m.fl.
Dato: Den 19. - 20. september og 3. - 4. oktober
2009
Sted: Randers
Tilmeldingsfrist: Senest den 6. september 2009

Spinning
– pulstræning
Du får et pulsur på, og du mærker på din egen
krop, hvordan du kan undervise efter puls i begyndertimer og til elitetræning. Hvilke pulszoner
skal træningen ligge i? Hvordan reagerer kroppen
ved træning? Opbygning af en time i forhold til
musik/øvelser/puls. To timer med teori og to timer med praktik på spinningcyklen.
Instruktør: Bobby Croshaw
Dato: Den 5. september 2009
Dato: Den 6. september 2009
Sted: Randers
Tilmeldingsfrist: Senest den 26. august 2009

Hent den nye kursusoversigt for efteråret 2009 på www.dfif.dk
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Fitness – instruktøruddannelse
Med denne uddannelse bliver du den kompetente
instruktør, der kan vejlede og instruere andre f.
eks. foreningsmedlemmer eller kolleger i rigtig
brug af motionsmaskiner.
Uddannelsen er bygget op omkring modul 1, 2 &
3, som forløber over i alt 30 timer samt din praksis i motionscentret.
Instruktører: Morten Vang Jensen og Kim Grandahl Papsø
Datoer:
Fitness 1: Den 26. september 2009
Fitness 2: Den 31. oktober 2009
Fitness 3: Den 21. - 22. november 2009
Sted: Ringkøbing
Tilmeldingsfrist: Senest den 6. september 2009

Havkajak
– begynderkursus
Lær din havkajak at kende og bliv sikker på dine
færdigheder på vandet. Kurset henvender sig til
begynderen og motionisten. På dette kursus øves
bl.a. grundlæggende færdigheder som roteknik,
kajaksikkerhed, selvredning og kammeratredning
samt navigation. Få de basale teknikker på plads

og nyd naturen ved de danske kyster. Deltagelse i
kurset forudsætter, at du kan svømme. Kendskab
og tidligere erfaring med kajak er ikke en forudsætning for at deltage.
Instruktører: Uddannede havkajak-instruktører og
-vejledere
Dato: Den 29. - 30. august 2009
Sted: Helnæs, Fyn
Tilmeldingsfrist: Senest den 7. august 2009

GPS og Geocaching
– begynderkursus
Kurset introducerer dig til de mange muligheder
og oplevelser GPS´en indeholder. Kurset starter
helt fra bunden, og du vil opnå færdigheder 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).
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.
Instruktør: Jens Ole Hald
Dato: Den 26. september 2009
Sted: Middelfart
Tilmeldingsfrist: Senest den 6. september 2009

LÆS MERE OM KURSERNE OG TILMELD DIG PÅ WWW.DFIF.DK
YDERLIGERE OPLYSNINGER, KONTAKT HELLE NIELSEN PÅ TLF. 65 31 65 60
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Nyt om navne

Ny foreningskonsulent
i Region Midtjylland
Dansk Firmaidrætsforbund har ansat Camilla Jørgensen, der er bosiddende i Lystrup ved Århus, som ny
foreningskonsulent i Region Midtjylland. Camilla er 33 år, samboende med Rasmus og deres lille søn,
Noah, på 2½ år, og er uddannet
socialrådgiver fra Den Sociale Højskole i Århus i 2002. Camilla har en
solid baggrund som mangeårig frivillige foreningsleder, instruktør og
bestyrelsesformand for Lystrup IF
Svømmeafdeling, og hun har i 10
år spillet på det danske kvindelandshold i vandpolo. Camilla har
sideløbende uddannet sig på lederkurser i både DIF- og DGI-regi, og
har bl.a. gennemført Dansk Svømmeunions Lederuddannelse i 2008.
Camilla har også arbejdet som projektleder og idrætskoordinator for
DGI Østjylland, med ansvar for bl.a.
svømning, dans & musik, tennis,
bordtennis, volleyball,
atletik og senioridræt.
FIRMAIDRÆT ønsker
Camilla velkommen på
konsulent-holdet i firmaidrætten.

Camilla Jørgensen er ansat
som firmaidrættens nye foreningskonsulent i Region
Midtjylland.

Firmaidrætten ansætter
ti nye firmaidrætssælgere
Som en følge af udviklingsprojektet
”DFIF i Bevægelse”, der blev vedtaget på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i november
2008, har Dansk Firmaidrætsforbund nu ansat i alt ti nye firmaidrætssælgere i firmaidrættens
otte regioner. Firmaidrætssælgerne
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skal styrke foreningernes opsøgende arbejde, og understøtte foreningerne i at skabe mere firmaidræt og
sundhedsfremme hos de lokale virksomheder i regionerne.
I Region Fyn er ansat Lasse Sønnichsen, Odense. I Region Syd- og
Sønderjylland er ansat Carsten Thomsen, Kolding. I Region Nordjylland er
ansat Verner Clemmensen, Svenstrup.
I Region Østjylland er ansat Henrik
Brandt, Randers. I Region Midt- og
Vestjylland er ansat Kim Andersen,
Lemvig. I Region Sydvestjylland er
ansat Henning Mernø, Bramming. I
Region Sjælland er ansat Jakob Bjerre, Ringsted. I Region Hovedstaden,
Roskilde, er ansat Henrik Oxe, Roskilde. I Region Hovedstaden, Hillerød,
er ansat Kjeld Myhre, Hillerød og Region Hovedstaden, København er ansat Lone Strecker, Rødovre. I næste
nummer af FIRMAIDRÆT vil vi bringe
en nærmere præsentation af de nye
firmaidrætssælgere.

Æresmedlem i
firmaidrætten i Fredericia
På generalforsamlingen i Fredericia
Fag- og Firmaidrætsforbund (FFFIF)
den 25. april valgte Finn Rasmussen
at stoppe sit virke i bestyrelsen efter 40 års frivilligt lederarbejde med
mange tillidsposter, som er blevet
varetaget med stor energi. Som tak
for de mange års lederarbejde i FFFIF blev Finn udnævnt til æresmedlem i foreningen. Finn har tidligere
modtaget hæder for sit arbejde for
firmaidrætten. Han modtog således i
1981 FFFIF’s hædersnål, i 1991 fik
han overrakt Dansk Firmaidrætsforbunds hæderstegn, og i 1994 modtog han forbundets fortjensttegn. I
2004 blev han hædret som Årets
Idrætsleder i Vejle Amtskreds og fik,
ved den lejlighed, sit navn indgra-

veret i Hans Borbjerg Pokalen, der
er indstiftet af amtskredsen til minde om FFFIF’s legendariske formand
Hans Borbjerg. Selv om Finn har
valgt at stoppe i bestyrelsen, vil
han fortsat være aktiv som leder i
FFFIF. Finn vil nemlig stadig være
med til at servicere klubhuset og
klubhusets brugere.

Fortjensttegn i Aabenraa
Firma Idræt
På generalforsamlingen i Aabenraa
Firma Idræt den 19. februar modtog tre frivillige ledere Dansk Firmaidrætsforbunds fortjensttegn.
Hæderen blev overrakt af forbundsformand Peder Bisgaard.
Formanden for Aabenraa Firma
Idræt, Hans Jørgen ”Sjønne” Christensen, startede i foreningen i
1976, da han blev valgt ind i fodboldudvalget. Et par år efter blev han
formand for udvalget, og Hans Jørgen var i løbet af 1980’erne med til
at starte flere nye rækker i indendørs
fodbold, ligesom han startede med
indendørs fodbold på store mål. Da
der i 1991 blev åbnet et bowlingcenter i Aabenraa, kunne Hans Jørgen
straks se mulighederne i firmabowling, og bowling har siden hen udviklet sig til den største idrætsgren i
Aabenraa Firma Idræt. I 2002 blev
Hans Jørgen valgt som formand for
foreningen, og han har siden været
primus motor bag starten af en livsstilsklub, stavgang og petanque i foreningen. I 2007 blev han valgt som
kredsformand i Sønderjylland, og han
er medlem af fritidsrådet i Aabenraa.
Medlem af badmintonudvalget i
Aabenraa Firma Idræt, Leif Iversen,
startede i udvalget for over 25 år
siden, og er ikke kun særdeles aktiv
på banen og som leder, men er
også aktiv med at få kollegerne i

Af PR- o

gang med at dyrke badminton. Leif
er udvalgets IT-mand, og han har
været en flittig stævne-official ved
samtlige DM-stævner, som Aabenraa Firma Idræt har været værter
for i alle 25 år.
Medlem af badmintonudvalget
Svend Jensen har været en særdeles aktiv leder i udvalget de seneste 25 år. Svend er manden, der
holder styr på alle resultater ved
afviklingen af stævner og turneringer. Svend siger aldrig nej, når
Aabenraa Firma Idræt har brug for
hjælp, og han har været en værdsat official til alle DM-stævner, som

Aabenraa Firma Idræt har afholdt i
alle 25 år.

Hæderstegn i Struer
På generalforsamlingen i Struer Firmaidræt den 24. februar 2009 modtog bestyrelsesmedlem Carsten
Gehlert Dansk Firmaidrætsforbunds
hæderstegn. Hæderen blev overrakt
af foreningskonsulent Lise Vestergaard. Carsten startede i Struer Firmaidræt i 1994, hvor han blev
valgt ind i bestyrelsen. Da foreningen startede i Vest Bowl, sad han i
bestyrelsen for bowlingcentret frem
til 1998. Carsten sad i en periode i

Fortjensttegn og hæderstegn i Aalborg
På generalforsamlingen i Aalborg Firmasport den
9. februar 2009 modtog fire frivillige ledere Dansk
Firmaidrætsforbunds fortjensttegn og fem frivillige
ledere blev hædret med forbundets hæderstegn.
Hæderen blev overrakt af styrelsesmedlem i Dansk
Firma-idrætsforbund, Helle Friis Kristiansen, Sæby.
De fire fortjensttegn blev givet til:
Per Simonsen startede i Aalborg Firmasport i 1979
og var fra 1981 til 1991 formand for skydeudvalget,
og fra 1993 til 1997 var han næstformand og sekretær i idrætsafdelingen. Fra 2000 til 2006 var Per
folkevalgt revisor, og han fik i 1989 Aalborg Firmasports 10-års nål. I 2001 modtog han Lederpokalen
og i 2006 fik han 25-års nålen.
Kjeld Thomsen startede i skydeafdelingen i starten
af 1970’erne, og var i en periode også formand for
afdelingen. I 1997 blev Kjeld valgt som sekretær for
idrætsafdelingen, hvor han stadig sidder. Kjeld har
siddet i forbundets daværende riffelsektion, og han
modtog i 1984 Aalborg Firmasports 10-års nål og i
2007 25-års nålen.
Poul Pedersen blev valgt ind i skydeafdelingen i
1978, og han har siddet i udvalget lige siden,
heraf de seneste år som næstformand. Poul har i
mange år været leder af Aalborg Kommunes skydeafdeling, og han modtog i 1989 Aalborg Firma-

forbundets PR-gruppe, og han har i
mange år haft ansvaret for Struer
Firmaidræts markedsføring.

Hæderstegn i Sønderborg
På generalforsamlingen i Sønderborg
Familie og Firma Sport den 25. februar 2009 modtog Svend Aage Frederiksen Dansk Firmaidrætsforbunds
hæderstegn. Hæderen blev overrakt
af foreningskonsulent Torben Laursen. Svend Aage blev medlem af
kegleudvalget i 1993, og han bestrider posten som en meget kompetent
og samvittighedsfuld kasserer for
den store idrætsgren i foreningen.

sports 10-års nål, og i 2004 modtog han 25-års
nålen.
Svend Aage Larsen blev i midten af 1960’erne valgt
ind i firmaklubbens bestyrelse på Sundby Slagteri. I
1998 blev han formand for firmaklubben og var formand indtil slagteriet lukkede i 2004. Svend Aage
blev i 1990 valgt ind i fodboldafdelingen i Aalborg
Firmasport, og blev senere næstformand i afdelingen.
Svend Aage modtog i 1978 Aalborg Firmasports 10års nål og i 2007 modtog han 25-års nålen.
De fem hæderstegn blev givet til:
Birthe Buur Hansen blev valgt ind i Aalborg Firmasports bestyrelse i 2005. Birthe var i en årrække
kasserer i firmaklubben Told Skat Fritid, og hun
modtog i 1999 Aalborg Firmasports 10-års nål.
Ole Birkkjær blev valgt ind i Aalborg Firmasports billardudvalg i 1987, og han modtog i 1997 10-års nålen.
Svend Nielsen blev valgt ind i Aalborg Firmasports
billardudvalg i 1987 og han modtog ligeledes i 1997
10-års nålen.
Per Christensen blev valgt ind i fodboldafdelingen i
1992, og i 2007 modtog han Aalborg Firmasports
10-års nål.
Bent Dalsgård var i starten af 1990’erne med til at
starte en firmaklub op på sin arbejdsplads, og i 2003
blev han valgt ind i Aalborg Firmasports bordtennisudvalg. Bent modtog i 2004 foreningens 10-års nål.
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Landet rundt

Nakskov. Årets Cykelby
2008

Skanderborg. Vand og
bananer til cyklister

Det blev atter engang pedaltramperne fra Vestlolland, der kom
øverst på podiet som Årets cykelby
i Dansk Firmaidrætsforbund. De
ihærdige cyklister sprang i sadlen
ikke færre end 9.420 gange, og tilbagelagde svimlende 380.428 km
på de lollandske cykelstier og veje i
løbet af de 26 uger, som der blev
cyklet. Et imponerende resultat!
Det flotte resultat afholder dog
ikke cykelkoordinator Bjarne Sørensen fra Nakskov Firma & Familie
Sport fra at sætte nye mål i 2009
for pedalatleterne fra de ti foreninger, som træder i pedalerne i Nakskov og omegn.
- Vi har sat os det mål at nå de
10.000 ture i 2009, siger Bjarne
Sørensen, der også har lavet et
regnestykke for, hvordan de mange
cykelture skal nås.
- Der er ti turledere, der kører i
26 uger med ca. 40 cyklister i gennemsnit hver gang. Det giver
10.400 ture i alt. Selvom det ikke
er alle cyklister, der kører i alle 26
uger, er der nogle, der kører flere
gange på en uge, og vi har folk,
som næsten kører hver dag i hele
perioden, så derfor er de 10.000
ture slet ikke urealistisk, siger Bjarne Sørensen.

Tour de pedal-cyklisterne i Aktiv
Fritid Skanderborg kom til at nyde
godt af et uventet sponsorat, da de
gjorde holdt hos købmand Klaus
Kristiansen, REMA 1000 i Vestergade i Skanderborg. Efter turen på 21
km rundt om Skanderborg Sø, var
der opsamling hos købmanden inden turen ind igennem lyskrydsene.
Cyklisterne må have set meget varme og tørstige ud, for pludselig
stod købmand Klaus Kristiansen,
helt uopfordret, med nogle halvliters kildevand, som han rundhåndet delte ud til cyklisterne. Som om
det ikke var nok hentede købmanden en kasse bananer, som også
blev fordelt med rund hånd. Så ud
over at få styr på kolonnen, blev
alle tanket op med væde og energi
til den sidste del af cykelturen.
Tour de pedal har aldrig tidligere
oplevet noget sådant, oplyser Kurt
Frahm fra Aktiv Fritid Skanderborg.

Ledere og trænere fra Motionsklubben Amager med beviset på hæderen som vinder af
Motionstouren i Dansk Firmaidrætsforbund
2008. Foto. Dan Reinhardt.
Der var gratis kildevand og bananer fra købmand Klaus Kristiansen, REMA 1000, til Tour
de pedal-cyklisterne. Foto. Kurt Frahm.

København.
Motionsklubben Amager
vandt Motionstouren 2008

De ihærdige turledere fra Nakskov med diplom og pokal som Årets Cykelby i Dansk Firmaidrætsforbund. Foto. Ole Eriksen.
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re og stavgængere i klubben tilbagelagde ikke færre end 38.245 km
på stier, fortorve og gader på Amager. Helt nøjagtigt blev det til
4.988 motionsture fordelt på 2.820
løbeture og 2.168 stavgangsture.
Ud over at deltage på de mange
ugentlige motionsløbehold og stavgangshold, kan medlemmerne også
boltre sig i vandet til svømning og
vandgymnastik, træde i pedalerne
til motionscykling og spinning,
styrke kroppen med gymnastik og
aerobic, og senest er der også kommet beachvolley til som et nyt tilbud.
På andenpladsen i Motionstouren
kom Idræt om Dagen under Firmaidræt Silkeborg, hvor der blev gået
465 ture og 4.291 km med stavene,
og løbet 3.148 ture og rullet
30.018 km på rulleskøjter.

Det var endnu engang Motionsklubben Amager under Københavns Firma Sport, der løb med titlen som
vinder af Motionstouren i Dansk
Firmaidrætsforbund. De gæve løbe-

Skanderborg. Fortræning til
Midsommerstafetten
Fortræningen til Midsommerstafetten er i gang, og det er løbere
fra Skanderborg Firma Idræt og løbeklubben HI Motion Skanderborg,
der tager sig af fortræningerne, der
foregår to gange om ugen. Deltagerne deles op i hold efter niveau,
og alle mødes ved springvandet
bag Skanderborghus kl. 19.30 på

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

Startskuddet til Midsommerstafetten lyder den 25. juni og fortræningen er i gang. Privatfoto.

onsdagene den 3. juni, 10. juni og
17. juni. Desuden løbes der også
søndag den 7. juni, 14. juni og 21.
juni. Her er starttidspunktet kl.
10.00, og alle er velkomne til at
prøve kræfter med de fem kilometer, som stafetruten strækker sig
over. Der er gratis løbetrøjer til de
ti personer, der deltager i flest fortræninger. De skal dog deltage
mindst fire gange for at komme i
betragtning.
Midsommerstafetten, som arrangørerne kalder for ”Danmarks smukkeste firma- og familiestafet” foregår torsdag den 25. juni kl. 19.00,
og det er fjerde gang startskuddet
lyder. Start og mål er ved Skanderborghus, og der er både en stafetrute og en walkrute. Stafetruten løbes af hold på tre personer, som
hver løber fem km. Walkruten er på
syv km og henvender sig til gående. Som noget nyt i år vil der være
tidtagning med chip. Tilmelding
kan ske via hjemmesiden www.
skanderborgfirmaidraet.dk

Hillerød. Cafémøde om
Kvinder på Toppen
Onsdag den 3. juni danner Hillerød
Firmasports nye Foreningshus på
Milnersvej 35D ramme om et cafémøde om kvinders vej til toppen i
danske idrætsorganisationer. I samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund har Dansk Firmaidrætsforbund
inviteret et panel bestående af Tine
Teilmann, nyvalgt bestyrelsesmedlem
i Danmarks Idræts-Forbund, Helle
Bro, direktør i Bro Kommunikation
og formand for Fonden Nordsjælland
Elite, Jeanette Thornberg, styrelsesmedlem i Dansk Firma-idrætsforbund, og Carsten Grønmann Larsen,
bestyrelsesmedlem i Dansk Håndbold
Forbund. Panelet vil fortælle om deres erfaringer og ”best practice” med
efterfølgende debat.
Cafémødet er et led i Dansk Firmaidrætsforbunds arbejde med ligestilling - Kvinder på Toppen - der
har været i gang siden 2006. Du
kan finde mere information om
”Kvinder på Toppen” på forbundets
hjemmeside på ”ForeningsNet”.

Claus Schou
Skovager 5, Gevninge
4000 Roskilde
Tlf. 46 41 03 21
Mobil 21 60 05 85
E-mail claus.schou@dfif.dk
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E-mail jst@dfif.dk
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E-mail ela@dfif.dk
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Mobil 61 20 90 59
E-mail ptb@dfif.dk
Sannie Kalkerup
Skovhaven 6, Eskildstrup
4560 Vig
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E-mail sk@dfif.dk

Torben Laursen
Gl. Kongevej 48
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E-mail tl@dfif.dk
Bo Ravn Bertelsen
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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
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Udfordringer
til ben og hoved
300 seniorer blev udfordret ved årets store
seniorsportstræf i Rønbjerg den 12.-14. maj
men, sagde Harry, der sammen med
godt 30 andre aktive seniorer fra
Grindsted deltog i seniortræffet.

De to ægtepar fra Grindsted, Christian og Birte plus Ingrid og Harry samt Grethe fra Maribo holdt tungen lige i munden og klarede
samarbejdsopgaven ”pælen” i fin stil.

Årets store seniorsportstræf bød på
både gammelkendte såvel som nye
aktiviteter, da 300 seniorer gjorde
flittigt brug af både de indendørs
og udendørs faciliteter i DanParcs
Rønbjerg. Nyt på programmet var
bl.a. Seniormultimotion, hvor naturen blev brugt som motionsrum, og
hvor seniorerne skulle gennemføre
en kombination af udendørs motionsaktiviteter og samarbejdsopgaver, der stillede krav til både benene og hovedet.
- Det er en dejlig og spændende
måde at få motion på, og samtidig
prøve nogle nye spændende aktiviteter, sagde holdet med to ægtepar
fra Grindsted, Birte og Christian
samt Ingrid og Harry, plus Grethe
fra Maribo. De fem aktive seniorer
brugte onsdag eftermiddag til at
gennemføre opgaverne med de lidt
kryptiske navne; ”osten”, ”stammen”, ”pilen”, ”øksen”, ”pælen” og
”tyksakken”.
- Det er jo ikke noget, vi prøver
til daglig, og det er nyt og udfordrende. Og så har vi det sjovt sam40
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Grindsted-folkene var en af de i alt
23 seniorsportsforeninger under
Dansk Firmaidrætsforbund, der deltog i træffet, og Jørgen Pilegaard
fra forbundets seniorsportsgruppe
glædede sig over fremmødet, da han
bød velkommen til de tre aktive
dage i Rønbjerg.
- I Dansk Firmaidrætsforbund har
vi sat seniorerne på dagsordenen. I
forbundets vision står der ”at firmaidrætten er arbejdspladsernes og
seniorernes foretrukne samarbejdspartner på firmaidræts- og sundhedsområdet.” Det betyder, at vi
gerne vil indfange seniorerne, når
de træder ud af arbejdsmarkedet og
have dem i vores foreninger mange
år fremover, sagde Jørgen Pilegaard
og afslørede, at ambitionen er, at
halvdelen af alle seniorsportsforeninger er med ved næste års seniorsportstræf.
- Vi har 110 seniorsportsforeninger i forbundet, og vi vil gerne
have, at halvdelen af foreningerne
er repræsenteret næste gang, vi
holder et seniorsportstræf. Derfor vil
vi i de kommende tre år arbejde hen
i mod et større lokalt samarbejde
mellem seniorsportsforeningerne og
firmaidrætsforeningerne. Et samarbejde, hvor det handler om at udnytte hinandens ressourcer og skabe
de bedst mulige aktiviteter for flest
mulige mennesker.
Se mere om seniorsportstræffet
på www.dfif.dk

Alt Henvendelse TIL: Dansk Firmaidrætsforbund, Storebæltsvej 11, 5800 Nyborg

Seniorerne skal indfanges

