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leder
Danskerne har taget firmaidrættens
motionskampagne til sig

Foto. Johnny Wichmann

”I Dansk Firmaidrætsforbund synes vi, det er
et utrolig stærkt signal at
sende til medarbejderne,
at man som arbejdsgiver
også vil prioritere medarbejdernes sundhed.”
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Der er for længst slået fast, at motion giver bonus på bundlinjen,
både i form af mere velvære hos de
fysisk aktive, og for de virksomheder som bakker op om motion på
arbejdspladsen.
Derfor er det ekstra glædeligt, at
der er lagt op til masser af motion
i uge 38, 39 og 40, når Dansk Firmaidrætsforbund for syvende år i
træk sætter gang i den landsdækkende motionskampagne Arbejdspladsen Motionerer.
Motionskampagnen skal få ansatte på landets arbejdspladser til at
motionere på livet løs og dyste om,
hvem der får rørt sig mest muligt i
perioden fra den 14. september til
den 4. oktober 2009.
Tilmeldingerne til kampagnen er
allerede gået i gang, og interessen
er stor fra mange arbejdspladser. I
skrivende stund vokser deltagerantallet time for time, og i forhold til
tidligere år er vi rigtig godt med.
Rigtig mange kommuner og private arbejdspladser har i år valgt
at benytte kampagnen som et strategisk personaletiltag, hvor arbejdspladsen går ind og betaler for,
at de ansatte kan deltage i kampagnen.
I Dansk Firmaidrætsforbund synes
vi, det er et utrolig stærkt signal at

sende til medarbejderne, at man
som arbejdsgiver også vil prioritere
medarbejdernes sundhed.
Derfor ser Dansk Firmaidrætsforbund også med spænding frem til
den sundhedskonference, som arrangeres i samarbejde med dagbladet Børsen, hvor virksomhederne
kan blive klogere på effekten af deres investering i sundhed på arbejdspladsen.
På sundhedskonferencen vil HRdirektører og ledere få vigtig input
til, hvordan de bedst muligt iværksætter sundhedsfremmende tiltag
og tilbud til medarbejderne. Inputtet vil komme fra en række danske
og udenlandske oplægsholdere, der
vil klæde deltagerne på med den
nyeste viden og ”best practice” eksempler inden for feltet.
Men lige nu gælder det om at
samle et hold på sin arbejdsplads
og tilmelde sig årets kampagne.
Målet er 20.000 deltagere, og som
tallene ser ud på nuværende tidspunkt, må det siges at være et realistisk mål.
Tilmeldingen er åben på kampagnens hjemmeside – www.dfif.dk/
kampagne - så det er bare om at
samle kollegerne og deltage i kampagnen og lodtrækningen om en rejse til Club La Santa for hele holdet.
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Kan sundhed
på arbejdet
betale sig?
Hvordan får virksomheden mest sundhed for pengene?
Hvor meget er de sunde medarbejdere værd og hvad koster de usunde?
Få svaret på årets mest interessante sundhedskonference arrangeret
af dagbladet Børsen og Dansk Firmaidrætsforbund

Return on Investment i sundhedsfremme på arbejdspladsen
Tirsdag den 27. oktober 2009 i Planetariet, København
Deltag i konferencen, og bliv klogere på
effekten af virksomhedens investering i
sundhedsfremme:
• Mød en række spændende oplægsholdere, der opdaterer
dig med den nyeste viden fra ind - og udland
• Få effektive værktøjer og ”best practice” eksempler
fra danske og udenlandske virksomheder
• Bliv inspireret til virksomhedens sundhedsarbejde
• Kom på sundhedscafé og test din sundhed
• Oplev den fantastiske atmosfære i Planetariets
kuppelformede rumteater

Pris:

Kr. 495,- ekskl. moms for abonnenter på dagbladet Børsen
samt medlemmer og kunder hos Dansk Firmaidrætsforbund
Kr. 670,- ekskl. moms for ikke-abonnenter på dagbladet
Børsen inkl. 1 måneds levering af avisen på hjemmeadresse
(værdi kr. 290,-). Der beregnes porto til udlandet

Hør blandt andre:
Larry Champan (USA), internationalt
anerkendt foredragsholder og ekspert
i Return on Investment i
sundhedsfremme på arbejdspladsen

Kjeld Møller Petersen, cand. oecon.
og professor i sundhedsøkonomi, SDU

Stefan Lundström, sundhedsøkonom
og underviser, Mälardalans Högskola

Pia Kiby, konsulent, projektleder
på sundhedsprojekt hos DSB S-tog

Tilmelding og info:

Læs mere og tilmeld dig på dfif.dk/konference

Målgruppe:

Ledere og medarbejdere, som beskæftiger sig med HR eller
sundhed og trivsel på arbejdspladsen i private samt offentlige virksomheder
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www.dfif.dk

Gert Hosbond, udviklingschef,
Sparekassen Farsø – kåret som
Årets Sundeste Arbejdsplads 2008

www.borsen.dk

AF CAMILLA SVENSTRUP, KOMMUNIKATIONSKONSULENT DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND. PRESSEFOTO PLANETARIET

Konference om sammenhængen mellem
sunde medarbejdere og sund økonomi
Dansk Firmaidrætsforbund og dagbladet Børsen går sammen om
sundhedskonference, hvor virksomhederne kan blive klogere på
effekten af deres investering i sundhed på arbejdspladsen
Møller Petersen, der er cand. oecon.
og professor i sundhedsøkonomi på
SDU, og svenske Stefan Lundström,
ligeledes sundhedsøkonom.
Der bliver desuden rig mulighed
for at høre om praktiske erfaringer
med emnet fra konkrete sundhedsprojekter i en række virksomheder,
hvor eksempelvis cand.merc. og
konsulent Pia Kiby fortæller om resultaterne af et pilotprojekt hos DSB
S-tog. Fra Farsø Sparekasse kommer
udviklingschef Gert Hosbond, kåret
som Årets Ildsjæl 2008 og en vigtig
medspiller, der i 2008 var med til at
sikre sparekassen kåringen som
Årets Sundeste Arbejdsplads.

Kåring af Årets Sundeste
Arbejdsplads 2009

Hvordan får virksomheden mest
sundhed for pengene? Og kan det
betale sig? HR-direktører og lederne
i landets virksomheder har ofte brug
for håndfaste beviser og argumenter, der taler til den økonomiske
bundlinje, når de skal vurdere, hvordan de bedst muligt iværksætter tiltag og tilbud om sundhedsfremme
for medarbejderne. Det får det de nu
mulighed for at få svar på, når
Dansk Firmaidrætsforbund og dagbladet Børsen inviterer til sundhedskonference tirsdag den 27. oktober i Planetariet i København.

Konferencen tager fat om emnet
”return on investment” i sundhedsfremme på arbejdspladsen, og en
række danske og udenlandske oplægsholdere klæder deltagerne på
med den nyeste viden og ”best
practice” eksempler inden for feltet.

Sundhedsøkonomer
og praktikere
Med konferencens fokus på effekten
af sundhedsfremme sammenholdt
med den økonomiske side af sagen
har arrangørerne hentet oplægsholdere som blandt andre danske Kjeld

Planetariet og dets spektakulære
kuppelformede rumteater danner
rammen om konferencen den
27.oktober, som har plads til 240
deltagere. Deltagerne kan starte
konferencen med en tur i sundhedscaféen, der tilbyder test af
bl.a. fedtprocent, blodtryk og Body
Age, ligesom der undervejs i dagens
program er indlagt sunde pauser i
form af frugt og let fysisk aktivitet.
På konferencen kåres desuden
Årets Ildsjæl samt Årets Sundeste
Arbejdsplads 2009 blandt sundhedscertificerede offentlige og private virksomheder.
Tilmelding og information om
konferencen på www.dfif.dk/konference
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TEKST & FOTO. JOHN THRANE, REDAKTØR, DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND

Forventningerne til et oplevelsesrigt ophold i den maleriske turistby, Rovinj, på halvøen Istrien i
Kroatien var så absolut tilstede, da
5.000 firmaidrætsfolk fra 24 europæiske lande havde sat hinanden
stævne til fire dage med masser af
idræt og socialt samvær fra den 17.
til den 21. juni 2009.
Traditionen tro blev sportsfestivalen skudt i gang med et stort åbningsshow på havnefronten i byens
midte, med indmarch og præsentation af de 24 deltagende nationers
flag. De mange tusinde sportsfolk
fik serveret en smagsprøve på kroatisk folklore med dans og sang, inden et rockorkester slog tonen an
til den første af en række fester i
sporten og samværets tegn.
Forinden havde borgmesteren i
Rovinj, Giovanni Sponza, der også
er præsident for arrangementskomiteen bag European Company
Sports Games 2009 Rovinj, budt
sportsfolkene velkommen til byen
og lovet dem en uforglemmelig oplevelse.
Og forventningerne blev indfriet
til fulde. Masser af sol om dagen
med temperaturer på den gode side
af 30 grader. Lange varme lyse aftener i selskab med kolleger og
venner på fortovsrestauranterne
langs den lange havnefront i Rovinj. Øl i hanerne, musik, fest og
dans hver aften. Hvad kan man forlange mere?
6
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De kroatiske værter fra Rovinj overdrager
EFCS-fanen og værtskabet for ECSG 2011
til Hamborg hvor sportsfestivalen finder
sted den 22.-26. juni 2011.

DK den fjerdestørste nation
Jo, der var jo lige det, som vi alle
var kommet til Kroatien for. Nemlig
at dyste på fodbold- og håndboldbanerne eller på de nyanlagte petanquebaner med udsigt ud over
bugtens blå vand, hvor oliemilliardæren Roman Abramovich’s kæmpe
lystyacht lå for anker.

De danske farver var flot repræsenteret i Rovinj, hvor ikke færre
end 346 danskere havde taget turen sydpå – flere på en kombineret
sports- og ferierejse. Dermed var de
rød-hvide farver den fjerdestørste
nation deltagermæssigt, kun overgået af Tyskland, Frankrig og
værtsnationen Kroatien. Det betød

De danske dartspillere fra Bispebjerg Hospital ryddede medaljebordet i
dartturneringen i Rovinj. Fv. Leo Kristensen med pokalen for bedste
herrehold, Jonna Uldahl, Charlotte V. Hansen og Ulla Frithjof med pokalen for bedste damehold, samt John Schmidt og Karsten Larsen.
Ulla Frithjof og Karsten Larsen vandt begge guld i den individuelle turnering og Charlotte V. Hansen og John Schmidt fik sølv. Privatfoto.

Dejligt vejr, fantastisk flot by, masser af oplevelser og gode sportslige
resultater er facit efter den 17. europæiske sportsfestival i Rovinj, Kroatien

Den hurtigste kvinde på atletikbanerne
i Rovinj, Jane Nielsen fra COOP Idræt
Albertslund med guldmedaljen i 100 m.
løb og sølvmedaljen i 200 m. løb.

også, at der var dansk deltagelse i
næsten alle 21 sportsgrene.

vandt rub og stub, både hos herrerne, damerne og i holdturneringen.

Sportslig positiv oplevelse

Danske medaljer

Forventningerne til niveauet for den
sportslige afvikling var på forhånd
nedtonet kraftigt, men med den
brede pensel blev også den sportslige del af idrætsfesten en positiv oplevelse. Fra alle de danske deltagere
var der rosende ord til de kroatiske
værter for en stort arbejde for at få
turneringerne til at køre, og der var
kun enkelte torne på roserne.
Bowlingspillerne var advaret om,
at bowlingbanerne var sat op i en
tidligere tobaksfabrik, hvor der nu
var parkeringskælder, men banerne
fungerede perfekt, og eneste problem
var et temmelig højt støjniveau.
En af de lovede golfbaner var kun
halvt færdig, så golfspillerne måtte
på en køretur til Trieste i Italien
for at spille den første dag. Næste
dag bød på en sjælden udflugt til
golfbanen på øen Brijuni, som var
daværende præsident Josip Broz Titos personlige ejendom, da han var
leder af Jugoslavien fra 1945 til sin
død i 1980.
Dartspillerne fra Bispebjerg Hospital og DSB fik sig en gedigen
overraskelse da de skulle sende de
første pile af sted. Det var nemlig
ikke international dart, der blev
spillet, men en slags pilekast på en
almindelig skive. Det slog dog ikke
de gæve danske dartspillere ud. De

Og nu, når vi er ved medaljerne: De
rød-hvide farver hentede masser af
metal med hjem. I volleyball blev
det til sølv i mix-rækken til TDC, og i
beachvolley hentede Grundfos også
en sølvmedalje med hjem. I minigolf
fik Bispebjerg Hospital en overraskende bronzemedalje i holdturneringen. I golfturneringen hentede Jesper Puggard, Cimber Air, en individuel bronzemedalje, og sammen med
holdkammeraterne Kristian Dalsgaard
og Knud Lorenzen fik han også en
bronzemedalje i holdturneringen.
Den gladeste af alle danske medaljetager var dog Jane Nielsen fra
COOP Idræt Albertslund, der i bogstaveligste forstand løb med guldet
i 100 meter løb. Også i 200 meter
løb blev det til en flot sølvmedalje
til den hurtige pige.
Selvom det ikke blev til medaljer
til alle de danske deltagere, fik de
alle hver deres gode oplevelser med
hjem i sportstasken, og tillige nye
venskaber på tværs af nationaliteter. Venskaber der snart vil kunne
genopfriskes, når den næste eurosportsfestival afvikles i Hamborg
den 22.-26. juni 2011.
Se alle resultater, officielle billeder og video fra ECSG 2009 Rovinj
på www.ecsg2009rovinj.com
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AF PETER OVE RISBRO BRIX. WEBJOURNALIST DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND. FOTO. JJ KOMMUNIKATION

Efter sidste års succes i Fredensborg
har mandehørmen spredt sig til Odense
og Århus. Missede du tilmeldingen i
Fredensborg, så er der stadig ledige
startnumre i Xtreme Mandehørm i
Odense og Århus den 10. oktober.

Mandehørmen
spreder sig
Løbesuccesen Xtreme Mandehørm fra Fredensborg
har vokseværk. Til efteråret spreder mandehørmen sig
til Odense og Århus, hvor FKS Odense og Århus Firma
Sport står for den praktiske afvikling af løbene.

8

Firmaidræt nr. 4

•

2009

Frk. Hildegard og hendes søstre har tjekket ruten ud i Odense og Århus ud
og udtaler: ”Føj for en møjert af en rute – den er sgu’ ikke for tøsedrenge”.

Mandehørm er én ting, men Xtreme
Mandehørm er i sagens natur for viderekomne ”mandehørmere”. I
Odense og Århus byer er der plads
til, at mere end 1.000 mænd skal
forcere alverdens naturlige som
unaturlige forhindringer i det vejrlig, guderne har skemalagt til den
10. oktober 2009.
Løbet i Fredensborg er for længst
udsolgt med 1.500 mandehørmere
til start, og deltagerantallet stiger
støt i de to debuterende løbsbyer,
Odense og Århus. Der er dog stadig
rigelig plads til, at endnu flere
mandehørmere fra Odense og Århus
melder sig under de maskuline faner.

Tag landsholdstrøjen med
Frk. Hildegard har nemlig skruet
gevaldigt op for charmeoffensiven
og lokket fodboldlandsholdet til at
banke svenskerne fra kl. 20.00! Der
bliver vist landskamp på storskærm
- så tag bare din landsholdstrøje
og klaphatten med, så glemmer du
sikkert hurtigt dine ømme muskler,
når du stemmer i med slagsang og
en kold øl.
Efter de ca. 10 km benhårde forhindringsløb står den på alt, hvad
en mandehørmer drømmer om. Store kolde fadøl, rigtig machomad,
tyrolerstemning med frk. Hildegard
og hendes søstre, landskamp på
storskærm og meget andet.

Drengerøvsløb i Odense
I Odense glæder man sig rigtig meget til at modtage de mange mænd,
men advarer alle, der overvejer at
tilmelde sig – der er ikke plads til
pylrehoveder.
Formand for FKS Odense, Vagn A.
Jensen ser frem til at modtage de
mange drengerøve.
- Vi glæder os rigtig meget til at
modtage de forhåbentligt mange
løbere. Det er en stor udfordring at
arrangere så stort og specielt et
løb, men vi har hentet hjælp udefra, så vi kan lave et rigtig flot og
professionelt løb. Det er et rigtigt
drengerøvsløb, hvor man kan få lov
at bevise, at man stadig kan være
med og ikke er et pylrehoved, siger
formanden for den lokale firmaidrætsforening.
Løbet i Odense har rigtig gode
forhold, idet løbet afvikles omkring
FKS Odenses matrikel i Højme i
Odense Sydvest.

Polterabend i Århus
I Århus bliver løbets konkurrenceelement understreget af, at start
og mål ligger på Jysk Væddeløbsbane i det smukke Marselis-område.
I Århus venter der løberne ikke så
få overraskelser og udfordringer.
Løbsarrangør fra Århus Firma Sport,
Brian York, glæder sig til at præsentere det unikke koncept for århusianerne.

- Man kan godt glæde sig til
Xtreme Mandehørm i Århus. Jeg har
selv lige løbet ruten, og den bliver
kanonsjov for deltagerne. Jeg kan
godt love, at det bliver den mest
varierede løberute, der har været i
Århus til dato. Det er et meget kuperet og varieret terræn, som,
kombineret med de aktiviteter, der
skal være bagefter, nærmest bliver
til en komplet polterabend for
drengene.

Folkefest for mænd
- Xtreme Mandehørm er et nyt koncept i Århus, hvor der i forvejen er
mange løbetilbud. Men dette løb er
unikt på den måde, at det bliver en
folkefest for mænd med mange sjove og spændende ingredienser. Men
man skal ikke tage fejl, det bliver
et rigtig hårdt løb at gennemføre,
hvor løbere på alle niveauer vil blive udfordret maksimalt.
- Men det løsner altid godt op i
musklerne at deltage i festen bagefter, slutter Brian York med et
glimt i øjet.
I skrivende stund er der tilmeldt
over 450 mandehørmere i Odense
og knap 600 i Århus. I begge byer
er der plads til 1.000.

Tilmeldingen er åben, så
længe der er pladser på
www.mandehorm.dk
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Synscenter med fokus
Synscenter Refsnæs i Kalundborg stiller
skarpt på medarbejdernes sundhed
Fredag den 26. juni blev i dobbelt
forstand en festdag for medarbejderne på Synscenter Refsnæs i Kalundborg.
En stor del af personalet var traditionen tro samlet til afslutning på
skoleåret og et farvel og på gensyn
efter sommerferien, men i år sprang
champagnepropperne også i anledning af, at Synscenter Refsnæs blev
den første virksomhed i Region
Sjælland, der kan bryste sig af at
være sundhedscertificeret af Dansk
Firmaidrætsforbund.
Synscenterets sundhedscertificering
er den foreløbige kulmination på mere
end ti måneders koncentreret arbejde
med KRAMS-områderne – Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress.
Synscenter Refnæs har gennemgået en kæmpe sundhedsmæssig udvikling på blot ti måneder. Det skyl-

des ikke mindst en ihærdig indsats
af sundhedskoordinator Merete
Mørk, der i samarbejde med Dansk
Firmaidrætsforbund, virksomhedens
eget sundhedsudvalg og 13 sundhedsambassadører fra de forskellige
afdelinger, har arbejdet målrettet
med de fem KRAMS-områder.

Medarbejderne
får større overskud
Den øverste chef for Synscenter Refsnæs, centerleder Kenn Steen Andersen, glædede sig over det flotte resultat, som medarbejderne har nået
på den korte tid, da han, af konsulent
Rikke Døssing fra Dansk Firmaidrætsforbund, fik overrakt diplomet med
det synlige bevis på virksomhedens
sundhedscertificering.
- Vi lægger vægt på, at Synscenter
Refsnæs skal være en sund og attrak-

Op af stolene. Inden overrækkelsen af sundhedscertificeringen
var der naturligvis fælles motion for alle ansatte.
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Diætist Kathrine Søgaard Hansen var spændt på om sundhedstjek nr. 2 ville
vise en forbedring: - Jeg er blevet inspireret til at begynde i en løbeklub, hvor
vi løber to gange om ugen, så jeg håber virkelig at mit kondital er blevet forbedret! Heldigvis kunne instruktør Anne Tune fra Dansk Firmaidrætsforbund
berolige Kathrine med, at hendes kondital var krøbet i vejret til flotte 39,5.

på sundheden
Har KRAMS-projektet haft
indflydelse på dit aktivitetsniveau på arbejdspladsen og hjemme?
• B
 egge steder – har fået styr på
et for højt blodtryk
• Både hjemme og på arbejde –
jeg er meget mere fysisk aktiv
end tidligere
• Er begyndt at lave noget mere i
min fritid, har overskud til mere
• Jeg har ikke været så god til at
deltage i aktiviteterne herude,
men derhjemme er jeg begyndt
at dyrke meget motion. Det var
helt klart sundhedsprofilerne,
der gjorde det.

Fakta om sundhed på
Refnæs Synscenter

I forløbet har der været fin opbakning til de mange motionsaktiviteter, og hver uge har der
været tilbud om motion på hold og træning i synscentrets motionsrum. Foto. Johnny Wichmann.

tiv arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives og er motiverede for deres
arbejde, sagde Kenn Steen Andersen,
og uddybede hvorfor man på Synscenter Refsnæs har fokus på sundhed.
- Vi tror på, at sundhed fører til
øget velvære, der medfører, at medarbejderen har større overskud til sig
selv og andre i både arbejdsmæssige
og personlige sammenhænge.

Sunde vaner ind i
virksomhedens kultur
Der var også roser til medarbejdernes arbejde med sundhedscertifice-

ring fra Rikke Døssing, der har fulgt
arbejdet med certificeringen på
nærmeste hold.
- Det har været rigtig spændende
at følge med i jeres arbejde med
sundhedscertificering. I har ydet en
flot og helhjertet indsats på alle
KRAMS-områder, og I er nået utroligt langt på meget kort tid, sagde
Rikke Døssing, idet hun fremhævede sundhedsudvalget og sundhedsambassadørernes løbende indsats i
dagligdagen.
- I har formået at få indlejret de
nye sunde vaner rigtig godt i orga-



• S undhedsprojektet har fokus på
alle fem KRAMS-områder: Kost,
Rygning, Alkohol, Motion og
Stress, og for hvert område er
der udarbejdet en specifik handleplan
• Ansvaret for sundhedsprojektet
ligger i et sundhedsudvalg, der
har koordineret indsatsen i afdelingerne via 13 sundhedsambassadører
• Formanden for sundhedsudvalget, Louise V. Nielsen, har været
tovholder i forhold til ansøgning
om støtte til projektet hos Region Sjælland
• Ud af ca. 190 medarbejdere fik
142 lavet en sundhedsprofil med
en motiverende samtale. 85 har
fået foretaget et sundhedstjek
med opfølgning på sundhedsprofilen.
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Sundhedsambassadørerne har været drivkraften i den daglige
indsats for øget sundhed i afdelingerne.

Sundhedskoordinator Merete Mørch og formanden for sundhedsudvalget Louise W. Nielsen
har været tovholdere på sundhedsprojektet
på Synscenter Refsnæs.

nisationens kultur. Det skyldes
blandt andet de ihærdige ambassadører blandt medarbejderne, som
løbende har sat fokus på sundhed i
dagligdagen.

- Der har været rigtig god opbakning til mange af motionsaktiviteterne. Vi har oplevet, at der er
mange, som er kommet i gang med
at motionere, og vi havde 31, der
deltog i Vi cykler til arbejde, og vi
havde stor succes med 40 deltagere
i DHL-Stafetten, siger Merete
Mørch.
Ud over de mange nye tiltag på
motionsfronten, har medarbejderne
også kunnet deltage i en lang række andre sundhedstiltag som f.eks.
kostvejledning, rygestopkursus, healing og Qi Gong.
I efteråret 2008 og foråret 2009
blev der afviklet en intern konkurrence ”Vi skridter ud”, hvor der
blev talt skridt. I efteråret 2008
deltog alle afdelinger og ca. 85 %
af alle medarbejdere. I foråret 2009
deltog 75 % af alle medarbejdere,
og der var tre afdelinger, der deltog
med 100 % af alle ansatte.
Sundhedsprojektet på Synscenter
Refsnæs er blevet støttet af Region
Sjælland, i form af en særlig pulje
til forbedring af arbejdsmiljøet.
Synscenteret har dog, også i fremtiden, ønsket at sætte vedvarende
fokus på sundheden i form af deres
eget fastlagte sundhedsbudget.

Handleplan for
alle medarbejdere
Forløbet startede i september
2008, hvor 142 af de 190 medarbejdere sagde ja tak til at få lavet
en Sundhedsprofil af Dansk Firmaidrætsforbund. Sundhedsprofilen

Fakta fra sundhedsindexundersøgelsen der indgår
i SundhedsCertificeringen
af Synscenter Refnæs. 72
ud af 198 ansatte har svaret.
• 6 1 % mener at sundhedsprojektet har været med til at gøre
arbejdsglæden større.
• 34 % bruger frokosttilbuddet oftere nu end tidligere
• 50 % mener at sundheds-projektet har udbygget det kollegiale/
sociale netværk
• 58 % mener at projektet har
haft positiv betydning for aktivitetsniveauet.
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gav medarbejderne ”tal på sundheden” med målinger af kondital,
fedtprocent, kolesteroltal m.m.
samt en ”motiverende samtale”
omkring kost, motion og livsstil.
Sundhedsprofilerne munder, efter
eget ønske, ud i en personlig handleplan for medarbejderen, udarbejdet i samarbejde med konsulenten.
Alle medarbejdere er desuden blevet
tilbudt et opfølgende sundhedstjek
i foråret 2010. Samtidig har alle
medarbejdere modtaget et omfattende tilbud om motion på arbejdspladsen, oplyser Merete Mørch, der
er uddannet fysioterapeut.

God opbakning til
motionsaktiviteterne
Synscenter Refnæs råder over en
svømmehal og en gymnastiksal, der
har været flittigt brugt til motionsaktiviteterne.
- Alle medarbejderne har modtaget flere tilbud om motionsaktiviteter, lige fra træning i synscentrets motionsrum, svømning i
svømmehallen og tilbud om gang,
stavgang og løb, ligesom der hver
uge har været tilbud om motionshold med pulstræning og særlige
ryghold, siger Merete Mørch.

n

AF PETER OVE RISBRO BRIX, WEBJOURNALIST DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND. ARKIVFOTO.DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND
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Nyt liv til MailMotion
ndheden

undheden fokus på sundheden

Firmaidrætten har pustet nyt liv i MailMotion, der nu udkommer i
levende billeder. Motionsmailen lander direkte i din indbakke
Dansk Firmaidrætsforbunds måske
største digitale succes, MailMotion,
har fået nyt liv og kommer nu fra
den 1. september i form af levende
billeder – direkte i din indbakke
hver dag.
I løbet af sommeren er sidste
hånd blevet lagt på en relancering
af det ekstremt populære onlinetilbud med motion.
Der er blevet optaget en stor
pulje nye øvelser og efterfølgende
klippet og klistret, så firmaidrætten
nu kan tilbyde et endnu mere unikt
motionsprodukt, rettet mod de
danske virksomheder.
Hver formiddag modtager de tilmeldte – helt gratis naturligvis –
en mail med link til dagens videoøvelse. Her har konsulent Trine
Kyed fra Dansk Firmaidrætsforbund
tilrettelagt en række på tre øvelser,
der får gang i forskellige dele af
kroppen på få minutter.
Det nye format med levende billeder i form af små videoklip på ca.
halvandet minuts varighed betyder,
at det er blevet endnu lettere at
udføre øvelserne.

Det gratis digitale tilbud om motion direkte i din mailbakke, MailMotion, er blevet
redesignet med nye øvelser, og udkommer
nu hver dag med levende billeder i form af
et videoklip med speak til øvelserne.

Nemmere at lave øvelserne
- Modtagerne får nu levende billeder samtidig med at der speakes,
og det betyder, at man tydeligt kan
se, om man laver øvelserne korrekt,
siger Trine Kyed.
- Det er meget nemmere for folk at
lave øvelserne korrekt, og så bliver
folk instrueret med speak, i stedet
for at de skal læse sig til instruktionerne. Hvis du udfører øvelserne,
samtidig med at videoen kører på

din skærm, så føler du faktisk, at der
er en ”personlig coach”, der hjælper
dig med at lave øvelserne korrekt.
Siden med MailMotion er også
komplet nydesignet med nye billeder
af forslag til sunde opskrifter, og der
er også en reklame for efterårets
store motionskampagne, Arbejdspladsen motionerer. Her kan man tilmelde sig og deltage i kampagnen,
og få både god motion og vinde fine

præmier. Der er masser af flotte lodtrækningspræmier til deltagerne,
bl.a. løbetrøjer fra Adidas, hudplejemidler fra Derma, sjippetove fra Reebok og førstepræmien er ikke mindre
end en aktiv ferierejse til hele holdet
til Club la Santa Sport på Lanzarote.
Læs mere om MailMotion
og tilmeld dig på
www.dfif.dk/mpa/mailmotion
Firmaidræt nr. 4

•

2009

13

TEKST & FOTO. MICHAEL BO RASMUSSEN / BAGHUSET

Spinning med palmesus
Frederikshavn Firma Klubber satte sus i spinningcyklerne
på palmestranden på Frederikshavn Nordstrand
Det behøver ikke at foregå i sure
gymnastiksale, når man dyrker firmaidræt. Er det ikke mere eksotisk
tillokkende at være på stranden under åben blå himmel mens vinden
suser i palmerne?
Det var virkeligheden for de 19
deltagere, som midt i sommerferien
deltog i Palmespinning 2009. Det
foregik ikke på Solkysten eller et
andet feriemål sydpå, men på Frederikshavns stolthed: den kunstige
palmestrand, som hver sommer
etableres på Frederikshavn Nordstrand. Her blev der trampet i pedalerne i fire timer imens cyklerne
ikke rørte sig ud af stedet.

Tager cyklen til spinning
- Men det bliver ikke kedeligt, faktisk går tiden hurtigt, når man
først er i gang, siger en af deltagerne, Henrik Rasmussen fra Frederikshavn. Han går til spinning en
eller to gange om ugen, og kan da
også se frem til en cykeltur på 5-6
kilometer for at komme hjem, idet
han er cyklet til arrangementet.
Gitte Andersen fra Sæby synes
heller ikke, at det var specielt hårdt
at knokle på cyklen i fire timer:

- Jeg har også prøvet marathonspinning, hvor tre eller fire personer
deles om at holde en cykel i gang i
24 timer, så palmespinning er ikke
så hårdt, siger Gitte, der også er
med i en spinningklub, hvor det sociale spiller en stor rolle. Her mødes
man både til spinning og hygge i
virkeligheden og på Facebook.

Succesen gentages næste år
Palmespinning blev afholdt første
gang sidste år med 12 deltagere, og
for Frederikshavn Firma Klubber har
idéen med at flytte spinningcyklerne
ud på palmestranden været en overvældende succes, fortæller centeransvarlig Marianne Schmidt, der også
er Body Bike-instruktør.
- Det var en af vore dygtige Body
Bike-instruktører i Frederikshavn Firma Klubber, Morten Mehl, der fik idéen sidste år. Vi har fået masser af mediedækning fra Nordjyske Medier,
24Nord Jyske TV samt lokalavisen Frederikshavn, og sidste år ringede en af
vores konkurrenter fra fitnesscentret
og roste os for vores super gode idé.
Jeg tror, at de ønsker, at det var dem,
der havde fået idéen, siger Marianne
Schmidt med et smil på læben.

- Folk har allerede spurgt efter
datoen for næste års palmespinning, men den er ikke fastlagt endnu. Men det er helt sikkert, at alle
os instruktører er klar til en ny omgang spinning på palmestranden
næste år, det kan jeg godt love. Vi
havde heller ikke klaret den store
opsætning på dagen uden vores
trofaste frivillige hjælpere fra Frederikshavn Firma Klubber, Susanne,
Tanja, Lene, Kim, Kesse, Christian
og Jakob, siger Marianne Schmidt.
- De spinner ikke selv, men måske overvejer de at prøve vores nye
cykelsimulatorer, som vi lige har
fået opstillet to stk. af i centret. Vi
kender dem fra Tour de France-studiet. Cykelsimulatorerne kan man
booke sig ind på ved henvendelse
til vores formand, Jørgen Christensen, slutter Marianne Schmidt.

Frederikshavns stolthed, den kunstige palmestrand, som hvert år etableres
på Nordstranden, dannede for andet år i træk rammerne omkring succesen
med palmespinning i Frederikshavn.
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MØDER & EVENTS

Kunder

Placering

EvEnTS

Hvert år er Odense Congress Center i kontakt
med en meget stor gruppe kunder, og hvert
møde har for os en særlig betydning. Det
skal det også have for dig, og vi kan lave
dit arrangement præcis, som du ønsker
det. Vi vil begejstre vores kunder gennem
oplevelser, og vi kan hjælpe dig med at gøre
det samme.

Odense Congress Center er placeret midt
i landet, få minutter fra motorvejen.
Placeringen gør Odense Congress Center til
det ideelle mødested for store såvel som
små møder, konferencer og fester. Hotellet
har 102 store, lyse værelser og i restauranten
kan nydes en dejlig morgenbuffet.

Odense Congress Center er meget mere
end et konferencested – og det kan du få
glæde af. Du kan tage dine mødedeltagere,
medarbejdere eller gæster med til en musical,
koncerter, fodboldkampe og meget, meget
mere! Dit møde – dit ønske – vores løsning!

Odense Congress Center • Ørbækvej 350 • 5220 Odense SØ • Tlf. 6556 0100 • www.occ.dk
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AF JAKOB THØGER MICHELSEN. FOTO METTE JOHNSEN

Sæt gang i motionen
på arbejdspladsen
Dansk Firmaidrætsforbund afvikler for 7. år i træk den
landsdækkende motionskampagne Arbejdspladsen motionerer.
Formålet er at sætte fokus på den daglige motion.
De fleste véd det godt – det er vigtigt at holde sig i gang og få den
daglige motion. Alligevel er det ofte
det, som kommer bagest i køen, når
der skal prioriteres mellem arbejde,
familie, venner og oplevelser. Derfor
lancerer Dansk Firmaidrætsforbund
hvert år den landsdækkende motionskampagne ”Arbejdspladsen motionerer” med det formål, at få flere
til at huske på den daglige motion.
I løbet af kampagneugerne 38, 39
og 40, fra den 14. september til
den 4. oktober 2009, skal kollegerne på de danske arbejdspladser derfor forsøge at motionere 30 minutter hver dag – og gerne mere.
Helt konkret foregår det således,
at kollegerne danner et motions-

hold på mellem 4 og 16 deltagere.
Holdet udnævner en holdkaptajn,
der fungerer som kontaktperson til
Dansk Firmaidrætsforbund, og som
står for tilmeldingen til kampagnen
på hjemmesiden: www.dfif.dk/kampagne

30 minutters daglig
motion er målet
I løbet af kampagnen skal hver enkelt deltager registrere, hvor mange
minutters motion han eller hun får
lavet i løbet af dagen, og taste det
ind på holdets motionsside, og når
kampagnen er slut, deltager hele
holdet i lodtrækningen om en rejsepræmie til Club La Santa.
De 30 minutters daglig motion

som er målet, behøver deltagerne
ikke at lave på én gang. De kan fint
deles op i mindre bidder, så man f.
eks. cykler til og fra arbejde 10 minutter hver vej, og hjemme spiller
bold med børnene, løber en tur, eller dyrker idræt i sin lokale forening. Af samme grund, er der heller ikke krav om, at motionen skal
finde sted i arbejdstiden.
Ud over rejsepræmien, trækker
Dansk Firmaidrætsforbund lod om
en række mindre præmier blandt
alle holdkaptajner, som har et hold
med i kampagnen og samtidig udsteder vores hovedsponsorer Loebeshop.dk og Adidas et gavebevis
til hver holdkaptajn på kr. 155,- til
køb af en løbetrøje.

Læs meget mere om kampagnen og tilmeld dit hold på www.dfif.dk/kampagne
Firmaidræt nr. 4
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AF JAKOB THØGER MICHELSEN, KONSULENT MPA. FOTO. LA SANTA SPORT

Både familier, motionister og
sportsfanatikere kan få deres ønsker
opfyldt på ferieøen Lanzarote.

Club– etLa
Santa
væld af muligheder
ter, squashbaner, badmintonhal, fitnesscenter
med det nyeste udstyr, racercykler, mountainbikes, børnecykler, aerobic, beachvolley, olympisk
svømmeanlæg og meget mere gør det til en smal
sag for feriecenteret, at leve op til løfterne om
masser af aktiviteter for alle aldre og niveauer.

Planlægning er nøgleordet

Som deltager i Arbejdspladsen motionerer, har du og dit motionshold mulighed for at vinde en uges ferie i motionsmekkaet
Club La Santa, men der er også plads til afslapning ved det
store poolområde.

Aktiviteter fra morgen til aften er vel egentlig
ikke lige det, de fleste forbinder med en ferie i
sydens sol, men alligevel strømmer folk til feriestedet Club La Santa. Forklaringen er enkel: Club
La Santa er én gigantisk sportslegeplads med aktiviteter for både store og små. Idéen er så gennemført, og mulighederne så mangfoldige, at
formentlig selv de mest indædte motionsmodstandere vil blive grebet af stemningen.
Placeret på den nordvestlige del af den solbeskinnede ferieø Lanzarote ligger Club La Santa
med et væld af faciliteter. Tennisbaner, surfcen18
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På Club La Santa præsenteres alt som et tilbud ingen skal føle sig forpligtet eller presset til at
deltage. Faktisk foregår alt ud fra den enkelte
feriegæsts egne valg.
I praksis foregår aktiviteterne ved, at man blot
booker en bane på det ønskede tidspunkt - Club
La Santa råder over udstyr til alle de sportsgrene, der tilbydes. Når man låner udstyr lægger
man en polet, og når man afleverer det lånte
grej tilbage, får man sin polet igen, så man kan
gå i gang et andet sted. Så enkelt er det!
Sideløbende med de mange aktiviteter som frit
stilles til rådighed, er der også faste dags- eller
ugeprogrammer. Disse rummer et væld af muligheder for, at deltage i aktiviteter sammen med
andre. For eksempel er der turneringer i boldspil,
konkurrencer i minitriatlon eller duatlon, holdundervisning i tennis, squash eller windsurfing
og meget mere. Disse tilbud gælder for alle, og
fælles for dem er, at man kan deltage på forskellige niveauer.
Derudover kører Club La Santa en række
events, hvor der er særligt fokus på én ting f.
eks. er der i januar inspirations uge til en røgfri
livsstil, mens der tidligere har været både kostog motionsuger samt vandre- og oplevelsesuger.

arbejdspladsen motionerer

Det er ikke for sjov, at
Derma har fået lov til at
bruge disse to mærker

Se mere om mulighederne på Club La Santa
på www.clublasanta.dk

Derma er produceret af

Faktisk er det eneste problem på Club La Santa, at der er så mange valgmuligheder, at planlægning er absolut nødvendigt.

En miljø- og ISO-certificeret dansk produktionsvirksomhed, der i mere end 30 år har udviklet
miljøvenlige produkter inden for kropspleje –
bl.a. til hospitals- og institutionsbrug. Se mere
på www.dermapharm.dk og www.derma.dk

Club La Santa og Lanzarote
Selve Club La Santa Centeret rummer bl.a. 400
lejligheder fordelt på tre etager og i tre kategoDermaWoman_B_95x140.indd 1
07/08/09
rier. Derudover er der de forskellige idrætsfaciliteter med bl.a. sportshal og olympisk svømmeanlæg samt købmand, frisør, fysioterapeut, tøjbutikker, vaskeri og egen lægeklinik.
Club La Santa råder over en række dygtige instruktører, som kan undervise i alle de sportsgreOplev Danmarks største Aqua, Spa & Wellness Center
ne, som tilbydes. Både rutinerede og nybegyndemed bl.a. udendørs opvarmede bassiner med udsigt
re kan således få den instruktion, der måtte
over Kattegat!
være behov for.
3 dages
Derudover er der mulighed for, til stor fornøjelse for både børn og voksne, at få børnene
passet i den såkaldte playtime-børnehave. En
• 2 x overnatninger i Wellness værelse
• 2 x 2 retters valgfri menu
pasningsordning, hvor de mindste kan afleveres
• 1 x frokost i Wellness caféen
i nogle timer, mens far eller mor selv udfolder
• 2 x morgenbuffet
sig. Børnene laver her en række aktiviteter, leg
• 2 x behandlinger
og hygge med Club La Santas unge guider, det
• Fri adgang til Fitnesscentret og Aqua, Spa afdelingen
såkaldte ”Green Team”.
Hvis man skulle have behov for at slappe af en
Pris pr. person
formiddag eller to, er der mulighed for det både
Pris ved ankomst søndage
ved poolen og uden for Club La Santa. For eksempel kan man gå på det lokale marked i byen
Tillæg for havudsigt pr. værelse pr. nat kr. 50,Tillæg for enkeltværelse kr. 600,Teguise eller leje en bil og køre rundt og se den
særprægede natur, som vulkanøen Lanzarote for
en stor del udgøres af.
Lanzarote er med andre ord et sted med masser af muligheder, og det er kun dig selv, der beFrederikshavnsvej 70 - 72
9300 SÆBY
stemmer!

09.51

Aqua, Spa
Wellness

Wellness ophold

2.995,-

2.795,-

AQUA, SPA &
WELLNESS RESOR T

Telefon 98 46 17 00
E-mail info@hotelviking.dk
www.hotelviking.dk
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arbejdspladsen motionerer

AF JAKOB THØGER MICHELSEN, KONSULENT MPA. FOTO. MICHAEL IVERSEN, DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND

Masser af præmier i årets
Motionskampagnen Arbejdspladsen
motionerer 2009 har skruet op for
niveauet, så der nu er langt flere
præmier på højkant end nogensinde
tidligere.

Når Dansk Firmaidrætsforbund i ugerne 38, 39
og 40 fra den 14. september til den 4. oktober
slår dørene op for den 7. udgave af motionskampagnen Arbejdspladsen motionerer, er der stor
chance for at du får mere en blot motionen ud af
at deltage i kampagnen.

Adidas og Loebeshop.dk
Kampagnen har nemlig i år indgået en række
sponsoraftaler, som gør, at der er langt flere præmier i omløb. Den mest omfattende aftale er lavet
med Adidas og Loebeshop.dk, som ud over opbakningen til kampagnen, lancerer en række meget
fordelagtige tilbud til kampagnedeltagerne.
Således modtager alle holdkaptajner ved tilmelding et gavebevis i form af en kode, til køb
af en Adidas Response løbe t-shirt hos loebeshop.dk til kun kr. 45,-.
Derudover kan alle, som deltager i kampagnen,
opnå rabat på udvalgte Adidas-produkter hos
Loebeshop.dk, så muligheden for at blive klædt
på til motion er absolut til stede.

20
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Få lavet en flot collage
med dine egne fotos
Illux.dk laver en personlig
collage til din væg ud fra
dine fotos, tegninger,
avisudklip og tekster mm.
Rabat. Deltager du i motionskampagnen Arbejdspladsen
Motionerer, så får du rabat på udvalgte Adidas-produkter
hos Loebeshop.dk, og hvis du er holdkaptajn, kan du få
en flot Response løbe t-shirt til blot 45 kr.
Der er skruet op for ambitionsniveauet på præmiesiden i
motionskampagnen Arbejdspladsen Motionerer, og du
kan bl.a. vinde sippetov fra Reebook-sjippetov fra Mediesport, cremer fra Derma, kunstmalerier, håndklæder fra
Boehringer Ingelheim og meget mere.

Vores designere sætter det
hele sammen til en flot helhed.
Når du har godkendt designet
printes og indrammes collagen
og sendes til dig klar til
ophængning.
Læs mere om de mange spændende
muligheder på:

www.illux.dk

kampagne
Livsstilspræmier
Ud over aftalen omkring tøj, har Dansk Firmaidrætsforbund også indgået en aftale med analyse og IT-virksomheden E-opinion, som gratis
stiller én måneds medlemskab af livsstilsværktøjet SundIndex til rådighed. Faktisk er det så
smart lavet, at når man modtager sin login-kode
til Arbejdspladsen motionerer, kan denne også
benyttes i SundIndex.
Med SundIndex er det muligt, at føre dagbog
over både kalorier og motion, og på den måde se
om man er på rette vej i forhold til sine mål om
f.eks. et vægttab.

Det vrimler med præmier
For at anerkende holdkaptajnernes arbejde i forbindelse med kampagnen, har vi udover de nævnte
præmier sat en lang række andre større og mindre
præmier på højkant – f.eks. billetter til ”Disney on
Ice” for hele familien, gavekort til køb af cykelhjelm eller malerier til udsmykning på kontoret eller i hjemmet – kort sagt, det vrimler med præmier.

www.LotteLinnet.dk
Mit liv er en lang leg med farver, former, maling og pensler.
Siden starten af 90érne har jeg været professionel kunstmaler.
Jeg maler og sælger mine malerier, jeg har også plakater og
lærredstryk af nogle af mine billeder.

¥ Lotte Linnet

Jeg udfører udsmykning og indretningsopgaver.

¥ Nedergårdsvej 39, Skejby

Malerier udføres gerne på bestilling.

¥ 8200 Århus N
¥ tlf. 86784844
¥ mobil 20710173
¥ www.lottelinnet.dk
¥ lottelinnet@mail.dk
Ved besøg i mit Galleri
ring venligst og aftal tid.
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arbejdspladsen motionerer

AF JANE STAAL HANSEN, erhvervsskolernes forlag. FOTO. PRIVATFOTO

Drømmerejse til Bountyland
14 kolleger fra Erhvervsskolernes Forlag
motionerede sig i 2008 til drømmeferien
i Den Dominikanske Republik

Den 15. oktober 2008 lød der høje jubelråb på
gangene på Erhvervsskolernes Forlag. Udbrud
som ”Ja, ja, den er god med dig.”, ”Det er løgn”
og ”Hvor dumme tror du, vi er?” fløj gennem luften. Enkelte af os var muligvis bevidste om,
hvad dag det var – men langt de fleste havde
glemt alt om lodtrækningen af en rejse til Den
Dominikanske Republik gennem Dansk Firmaidrætsforbunds motionskampagne.
Vi vidste da godt, at der var en rigtig lokkende
præmie forbundet med at deltage i kampagnen,
men det var egentlig ikke derfor, vi havde tilmeldt os. Kampagnen var et incitament til at få
rørt sig samtidig med, at det gav mulighed for
socialt fællesskab med kollegerne.
Da vores holdkaptajn Jane Staal Hansen endelig fik os overbevist om at det var rigtigt, blev vi
nødt til lige at mødes og skåle for Dansk Firmaidrætsforbund i kantinen. Og så begyndte den
lange nedtælling. Vi var i oktober og skulle først
af sted til april – der var lang tid til.
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De 14 vindere fra sidste års motionskampagne blev indlogeret på
Punta Cana Resort & Club, der
ligger lige ud til havet omgivet
af hvide sandstrande og høje
palmer.

Ventetiden blev ikke kortere, efter vi havde
tjekket Den Dominikanske Republik og hotellet
ud. Hvis internettet talte sandt, så skulle vi til
Bountyland. Og det kom vi – vi troede faktisk
ikke vores egne øjne.

Hvide sandstrande og høje palmer
Allerede ved ankomsten i lufthavnen fornemmede vi, at vores rejse skulle blive noget helt specielt: lufthavnen var en kæmpe kæmpe basthytte
– og der stod piger og uddelte blomsterkranse.

arbejdspladsen motionerer
Det blev helt uvirkeligt, da vi nåede hotellet:
Punta Cana Resort & Club lå lige ud til havet
omgivet af hvide sandstrande og høje palmer –
det lignede fuldstændig de billeder, vi havde set
hjemmefra. Hvor heldig har man lov at være? Vi
blev indlogeret på lækre dobbeltværelser – alle
med udsigt til vandet.
Den første dag måtte vi bare læne os tilbage
og nyde stranden, det varme havvand (28 grader), den smukke strand – for ikke at nævne den
fuldstændig overdrevent lækre morgenbuffet.
Der var alt: frugt, brød, kager, musli, bacon, æg,
omeletter og smoothies – alle præferencer kunne
tilgodeses lige fra den meget meget sunde til
den meget meget usunde version. Det hele blev
indtaget med den skønneste udsigt ud til vandet.
Hvis vi blev ramt af dårlig samvittighed, var
der masser af mulighed for at få rørt sig bagefter
bl.a.: fitnesscenter, bordtennis, tennisbaner,
windsurfing, snorkling og gode gå- og løbeture
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arbejdspladsen motionerer



på den fire km lange strand. Man kunne også gå
en tur ind på hotellets naturreservat og få en
dukkert i en af de mange små laguner med det
krystalklare vand og svømme med fiskene og
skildpadderne.

Kontrasternes land

ABCD
Value through Innovation
Præmiesponsor til
“arbejdspladsen motionerer”

Boehringer Ingelheim er en af de 20 største medicinalvirksomheder i verden. Vi er drevet af vores vision. Den hjælper
os med at skabe værdi gennem innovation i vort firma og
med hele tiden at holde blikket rettet mod fremtiden med
fornyet styrke og engagement.
Boehringer Ingelheim Danmark A/S beskæftiger 150 medarbejdere og havde i 2008 en årlig omsætning på ca. 600
mio DKK.
Læs mere om os på:

www.boehringer-ingelheim.com
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Det var svært at blive træt af bare at hænge ud.
Men vi kunne godt fornemme, at vores forhold
ikke var typiske for Den Dominikanske Republik,
som er et tredje verdens land. Vi ville ud og se
mere af det land, vi havde været så heldige at få
lov at besøge.
Det var et bombardement af indtryk og en
fuldstændig kontrast til vores dominikanske
”hverdag”. Vi så rigtig meget fattigdom, familier,
der boede i faldefærdige blikskure, børn, der var
nødt til at tigge, sukkerrørsmarker, tobaksplantager, cigarfabrikker og smuk, smuk natur. Mødte
masser af venlige og glade mennesker – det kunne ikke undgå at give stof til eftertanke. Vi er så
privilegerede.
Vi var 14 kolleger af sted fra alle afdelinger i
firmaet og i forskellige aldre – og vi havde det
rigtig godt sammen. Selvfølgelig var alle 14 ikke
samlet hele tiden. Vi havde på forhånd snakket
om, hvilke forventninger vi havde til turen og
hinanden – og det fungerede bare. Det var helt
frit for, om man havde lyst til at slappe af på
stranden med en pina colada i hånden eller om
man ville på opdagelsesrejse i landet. Det kan
kun anbefales – det giver et rigtig godt sammenhold, som fortsætter hjemme i hverdagen.
Nu kan vi næsten komme til at glemme, at vi
var på en fantastisk rejse sammen i foråret. Men
når hverdagen bliver for meget hverdag, kan vi
lige minde hinanden om, at vi har haft en uforglemmelig uge i Den Dominikanske Republik. Og
står det helt skidt til, kan vi kigge på væggen på
kontoret, som er fyldt med billeder fra turen. Vi
deltager selvfølgelig igen i år. Tænk nu hvis…

AF CAMILLA SVENSTRUP, KOMMUNIKATIONSKONSULENT DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND. ARKIVFOTO: JOHN THRANE

Massiv tilslutning til
motionsløb for medarbejdere
Et tilbud om en søndagstur i skoven lokkede 420
ansatte fra køkkenfirmaet HTH til at trække i løbeskoene

Hos køkkenfirmaet HTH’s fabrik i Ølgod har de fundet et
koncept, der i den grad virker, når det handler om at få
medarbejderne med til at motionere. Ikke mindre end
420 ud af omkring 640 ansatte – eller over 75 % af
medarbejderstaben – lykkedes det fabrikkens sundhedscenter at få ud at løbe en tur i skoven ved Ølgod søndag
den 30. august, da der for første gang blev afviklet HTH
motionsløb på distancerne tre, fem og ti kilometer.

Langt over målet
Solveig Klausen, der sidder i bestyrelsen for sundhedscenteret på HTH, er begejstret over den overvældende
store tilslutning blandt kollegerne.
- Vi regnede med, at motionsløbet nok kunne samle en
godt 100 deltagere blandt medarbejderne. Så da det viste
sig, at vi blev over 400, kunne vi jo kun være ovenud til-

fredse. En positiv overraskelse at ramme så langt over
vores eget mål, fortæller hun og gætter på, at de tre varierede distancer med den korteste tur på bare 3 km er
en del af forklaringen på det høje deltagerantal.

Ledelsen bakker op
Initiativet med HTH’s eget motionsløb har ifølge Solveig
Klausen fået flere medarbejdere, som ikke har løbet før,
til at melde sig til og træne sammen op til løbsdagen.
- Folk har gået meget op i det og motiveret hinanden, og ledelsen har også bakket positivt op hele vejen, fra idéen opstod til afviklingen. Det handler om at
give medarbejderne mulighed for at få en sjov dag –
og samtidigt være sunde, lyder det. Med 420 løbere på
banen i Ølgod sidste søndag i august er der således en
god chance for, at HTH gentager succesen næste år.
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AF JOHN THRANE, REDAKTØR, DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND

Danmarksstafetter med vokseværk

Så gik starten til Danmarksstafetten i Køge med deltagelse af 135 hold. Privatfoto.

Danmarksstafetterne i firmaidrætten samler flere og flere
hold. Nye deltagerrekorder i Næstved, Køge og Ringsted
Danmarksstafetten er også
blevet afviklet i:
Ringsted Firma Sport
Startskuddet til Danmarksstafetten i
Ringsted lød den 22. august, og den
3. udgave af stafetløbet gav en ny
deltagerrekord med ikke færre end
434 deltagere fordelt på 123 hold.
Aalborg Firmasport
Solsidestafetten blev skudt i gang
den 12. maj, hvor 41 hold prøvede
kræfter med den krævende rute med
start og mål ved Nørresundby Idrætscenter. Efterfølgende kunne løberne
nyde en aften med forplejning, havgus og sauna i Svømmelandet.
Københavns Firma Sport og
Firma-Klubbernes Boldspil Union
Startskuddet til Danmarksstafetten
i København lød den 28. maj, hvor
19 hold havde fundet vej til den
naturskønne rute i Utterslev Mose.

26

Firmaidræt nr. 4

•

2009

Den 26. udgave af Danmarksstafetten i Næstved satte en ny imponerende deltagerrekord med 2.068
løbere på 572 hold. Dermed blev
sidste års deltagerrekord på 521
hold slået med 51 hold.
Arrangørerne fra Herlufsholm Atletik og Motion og Næstved Firma
Sport kunne også glæde sig over
perfekt løbevejr for løberne i skoven ved Herlufsholm, hvor startskuddet til det traditionsrige motionsløb lød den 14. juni.
- Vi havde helt perfekt løbevejr,
og stafetløbet har udviklet sig til
en folkefest og familieudflugt, siger
Lone Jacobsen fra Næstved Firma
Sport, der peger på flere grunde til
succesen.
- Det er svært at sige, hvorfor løbet har vokset så meget de senere
år. Det skyldes jo nok, at der er rigtig mange familier, venner og kolleger, som gør stafetløbet til en herlig udflugt, og så har vi jo også
rigtig mange firmahold med. Vi får

også meget omtale i de lokale medier, så alle i Næstved ved, at der
bliver løbet Danmarksstafet. Der er
også mange lokale firmaer, som
sponsorerer præmier til løbet. I år
var der præmier til 45 hold, og det
er en opbakning, som vi er utroligt
glade for.

Ridder med på
motionsbølgen
- Vi ridder også med på motionsbølgen, og jo mere der bliver skrevet om, at det er sundt med motion, jo større bliver interessen for
at være med i løbet, siger Lone Jacobsen, der også peger på det gode
samarbejde med Herlufsholm Atletik og Motion, hovedsponsoren
DiBa Bank og Næstved-Bladet.
Eneste malurt i bægret på en ellers dejlig dag var problemer med
tidtagningen. Man var i år gået
over til at scanne løbernes tider
ind. Det gav problemer med især
første- og andenløbernes tider,

De 115 skolehold med piger og drenge i alle aldre
fyldte godt på ruten i Næstved. Foto. Aja Andersen.

hvorimod holdenes samlede tid var
korrekt. Det vil man naturligvis rette op på til næste år, lover arrangørerne.

Vokseværk i Køge
Også i Køge kunne Køge Atletikklub
og Køge Firma Bold se tilbage på
en ny deltagerrekord i den 3. udgave af Danmarksstafetten i Køge, der
blev skudt i gang om aftenen den
3. juni.
- Vi startede i 2007 med 63 hold.
I 2008 var der 103 hold, og i år havde vi 135 tilmeldte hold med 490 løbere, fortæller en glad formand for
Køge Firma Bold, Alice Døssing.

Løberne skulle ud på en 5 km
rute gennem Nørremarkens villakvarter og gennem Åsen, et smukt
skovområde i området, og selvom
solen skinnede fra en skyfri himmel, måtte løberne kæmpe med en
stærk modvind, der tog hårdt på
kræfterne.
- Igen i år havde vi en løber, som
løb alle fire gange selv, helt utroligt.
- Vi er ovenud tilfredse med den
flotte fremgang, og det beviser, at
vi har fat i det rigtige koncept.
Som noget nyt kunne firmaerne leje
et telt på stadionpladsen, det var
der et firma, som havde benyttet
sig af i år.

- Vi har et fantastisk samarbejde
med Køge Atletikklub og DiBa Bank,
som trækker det store læs, og det
skal de have tak for, siger Alice Døssing, der også sender en venlig tanke til sponsorerne for frugt, drikkelse og sund slik til de trætte løbere.

Internetskydning 15 meter 2009/2010
Deltag i den landsdækkende konkurrence for riffelog pistolskytter.
Tilmelding senest
den 25. oktober 2009.
Alle skytter kan deltage.
Se mere på www.dfif.dk

Storebæltsvej 11 · 5800 Nyborg
Telefon 65 31 65 60 · Fax 65 30 14 26
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AF PETER OVE RISBRO BRIX, WEBJOURNALIST DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND. FOTO. JOHN THRANE, REDAKTØR

Foreningerne ser frem til samarbejdet
med de otte nye firmaidrætskonsulenter

Firmaidrætten skal sælges
Dansk Firmaidrætsforbund har tænkt i nye baner
med ansættelsen af otte nye firmaidrætskonsulenter, hvis fornemmeste opgave er at skabe aktivitet
i lokalforeningerne landet over. Den offensive strategi er en del af Firmaidræt i Bevægelse, hvor det
bl.a. handler om, at firmaidrætten skal være mere
synlig, og hvor et af målene er en medlemsfremgang hos foreningerne. De nye konsulenter skal
styrke foreningernes opsøgende arbejde, og understøtte foreningerne i at skabe mere firmaidræt og
sundhedsfremme hos de lokale virksomheder i de
otte regioner.

Ud og stemme dørklokker
Firmaidrætskonsulenterne kommer til at stemme
dørklokker hos virksomhederne landet over samt
indgå partnerskaber mellem foreninger, kommuner,
organisationer m.m. – alt sammen med styrkelse af
den lokale forening for øje. Konsulenterne er fordelt ud mellem de nye firmaidrætsregioner, hvor
København er repræsenteret med to konsulenter.
Samarbejdet er allerede rigtig godt i gang hos flere
af foreningerne landet over.
En af de foreninger der har glædet sig til ansættelsen af de nye konsulenter er Aalborg Firmasport,
som er den største forening i region Nordjylland.
Formanden for Aalborg Firmasport, Verner Sørensen, ser frem til, at firmaidrætten nu kan komme
ud til virksomhederne med tilbud i arbejdstiden.
- Vi har glædet os rigtig meget til at få en firma-
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idrætskonsulent tilknyttet i lokalområdet, der kan
sælge foreningens tilbud til virksomhederne. Det
har længe været på tegnebrættet, og vi har fra
starten syntes, det var en god idé. Med den lokale
konsulent bliver det nemmere at nå ud til virksomhederne, end det har været for os med vores frivillige kræfter, siger Verner Sørensen.

Håber på flere medlemmer
En anden af de foreninger, der har glædet sig til
ansættelsen af en firmaidrætskonsulent, er Kolding
Firma Sport, som er den største forening i Kolding
Kommune. Formanden for Kolding Firma Sport, H.C.
Jørgensen, siger:
- Vi ser med meget positive øjne på, at vi nu har
fået en firmaidrætskonsulent tilknyttet i lokalområdet. Det giver os mulighed for, at den daglige indtjening i form af medlemmer bliver forøget. Vi ser
frem til at få konsulenten ud på de lokale virksomheder og fortælle om vores mange tilbud.
- Samtidigt kan vi jo få input retur fra virksomhederne om, hvad de ønsker, og hvordan vi skal
gøre tingene, så det bliver interessant for dem. Det
kan så være med til at sætte skub i nye aktiviteter
i foreningen. Vi håber, at vi inden for en årrække
kan vokse med 5 % flere medlemmer end i dag.
Først og fremmest handler det dog om, at synliggøre foreningen så flere kommer til at kende vores
mange tilbud og aktiviteter, slutter H.C. Jørgensen.

De otte nye firmaidrætskonsulenter
Carsten Thomsen, Region Syd- og
Sønderjylland. 39 år, bosiddende i
Kolding med kæreste og to børn.
Uddannet sælger i sportsbranchen
samt arbejdet i kontor- og produktionsjob. I fritiden håndboldtræner
samt håndboldinstruktør hos Jysk
Håndbold Forbund, og har dyrket
en masse forskellige sportsgrene.
Verner Clemmensen, Region Nordjylland. 60 år, gift. Arbejdet som
sælger, salgschef og indkøber inden
for dagligvarebranchen Har altid
dyrket meget sport, bl.a. fodbold,
håndbold, badminton og nu også
golf, og har været træner i fodbold
og håndbold. Interesser: Alt sport,
foreningsliv og -arbejde, hygge
med familie og de to børnebørn.

Lasse Sønnichsen, Region Fyn. 29
år og bor med kæresten i Odense.
Uddannet i idræt og sundhed ved
Syddansk Universitet, og er idrætslærer på Køng idrætshøjskole. Har
altid deltaget i foreningsidræt, både
som udøver, instruktør og bestyrelsesmedlem. Interesser: I fritiden
dyrkes en masse forskellige sportsgrene. Når det blæser, trænes der på
vandet til DM i freestyle kitesurfing.
Jakob Bjerre, Region Sjælland. 39
år, gift, to børn og bopæl i Ringsted. Bachelor i idræt fra Institut
for idræt, København, og underviser på Osted Efterskole samt salgskonsulent i A-sport. Interesser: Musik (spiller trommer) og idræt.
Ungdomstræner og bestyrelsesmedlem i Midtsjællands Badmintonklub.

Henrik Brandt, Region Østjylland.
35 år, gift, to børn og bosiddende i
Randers. Har arbejdet inden for
salg af sportstøj- og rekvisitter hos
Sport Direct og driver også selvstændig virksomhed med salg af
sportstøj. Interesser: Alle former
for sport. Er fodboldtræner og løber
i fritiden, og nøgleordet for Henrik
er opsøgende arbejde og kontakt
med andre mennesker.

Kjeld Myhre, Hillerød og Region
Hovedstaden. 42 år, single, har en
datter. Uddannet inden for salg, og
opvokset med foreningslivet og har
arbejdet med sport og motion hele
livet. Også ansat som sportschef i
Hillerød Firmasport. I fritiden arrangerer Kjeld aktive motionsrejser
for Ruby Rejser, bl.a. cykelrejser til
Italien og Frankrig.

Henning Mernø, Region Sydvestjylland. 57 år, gift, har tre børn og
bor i Bramming. Uddannet på Handelshøjskolen og arbejdet hele livet
med salg, markedsføring og forretningsudvikling. Har altid været meget aktiv inden for sportens verden
som træner, instruktør, foreningsleder og dommer. Glæder sig til at
kunne kombinere arbejde og fritidsinteresse.

Lone Strecher, Region København.
50 år, gift, to store børn og bopæl
i Rødovre. Baggrund: Account manager i IT-branchen og 25 år som
frivillig leder, primært i Rødovre Ishockey Klub. Sponsoransvarlig for
ungdomshold, i bestyrelsen i forældreforeningen samt frivillig kioskog barmedhjælper. Vil helst spille
en udadvendt rolle, og have med
mennesker at gøre.
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KURSUSTILBUD FRA
DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND
Spinning - instruktøruddannelse
I samarbejde med SpinUs og Bobby Croshaw afvikler Dansk Firmaidrætsforbund instruktøruddannelse i Spinning.
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 fra firmaet SpinUs, er bygget
op omkring Spinning 1, 2 & 3. Kurset forløber
over to weekender.
Instruktører: Bobby Croshaw m.fl.
Datoer: Den 7. - 8. nov. og 21. - 22. nov. 2009
Sted: Randers
Tilmeldingsfrist: Senest 25. okt. 2009

Fitness - instruktøruddannelse
Uddannelsen er til dig, der ønsker en instruktøruddannelse i fitness-/motionscenter med diplom
efter bestået eksamen.
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 30 timer samt praksis i motionscentret.

Instruktører: Morten Vang Jensen og
wKim Grandahl Papsø
Dato:
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

Step aerobic for
begyndere og let
øvede
Bliv fortrolig med steptræning og få inspiration
til de mange muligheder, der er med stepbænken.
Med udgangspunkt i rene basistrin lærer du at
lave lette kombinationer og variationer, så du kan
videreudvikle dine steptimer. Du vil få metoder til
opbygning af undervisningsblokke og sammensætning af serier.
Du får også tips til de vigtigste undervisningsteknikker i steptræning for både begynder og let
øvede (decideret undervisningstekniktræning er
ikke del af kurset, det er hjemmearbejde).
Instruktør: Marina Aagaard
Dato: 8. november 2009
Sted: Kolding
Tilmeldingsfrist: Senest den 1. oktober 2009

Hent den nye kursusoversigt for efteråret 2009 på www.dfif.dk
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Step aerobic for
øvede
Til dig, der er øvet og har brug for inspiration og
redskaber til at forbedre og udvikle både bestående og nye steptimer. På dette kursus får du bl.a.
tips til, hvordan man kan variere og kombinere de
overordnede principper til utallige variationer. Få
eksempler på hvordan steptræningen kan gøres
både udfordrende og motiverende med fokus på
opbygning med flow og funktionalitet.
Kom og lær, hvordan steptræningen kan kontrolleres, så du til enhver tid øjeblikkeligt kan gøre
steptimen sværere eller hårdere efter deltagernes
behov.
Instruktør: Marina Aagaard
Dato: 15. november 2009
Sted: Kolding
Tilmeldingsfrist: Senest den 11. oktober 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).
Kurset henvender sig til skattejægeren / eventyreren, motionisten og naturelskeren. Deltagelse i
kurset forudsætter at du er i stand til at gå ca. 5
km. Kendskab og tidligere erfaring med GPS er
ikke en forudsætning for at deltage.
Der stilles en GPS til rådighed under kurset, men
hvis du selv har en GPS er det en god ide at medbringe den.
Instruktør: Jens Ole Hald
Dato: 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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Aktiviteter i Dansk Firma

2009

Idrætsgren

Dato

Forening

13-14/2-10

Svendborg

Kontaktperson

Telefon

Sidste tilmeld.

E.mail/Hjemmeside

Badminton
Kom og vær med

Ann Karina Pedersen

6222 2579

10/12-09

svendborg@firmasport.dk

							

Billard							

Albani Cup Senior
Kom og vær med

19-20/10-09 Odense
13-14/2-10 Svendborg

Arne Eilsøe
SFS’ kontor

2240 1068
6222 5809

25/9-09
10/12-09

a.eilsoe@webspeed.dk
svendborg@firmasport.dk

						
Bowling							
300 nedrykker
26/9-09
Haderslev
Birthe Gehlert
7452 4567 11/9-09
www.firmasport-haderslev.dk
Åbent bymesterskab 25/10-09
Sønderborg
Sven Christensen
2042 5793 2/10-09
www.sfs-sonderborg.dk		
Vælt en and
1/11-09
Svendborg
SFS’ kontor
6222 5809 15/10-09
www.firmasport.dk
Sønderjyske mesterskaber
23-24/1-10		
Hans J. Christensen 7462 3272		
aabenraa@aafi.dk
Kom og vær med
13-14/2-10 Svendborg
SFS’ kontor
6222 5809 10/12-09
svendborg@firmasport.dk
Knæk et æg
11/4-10
Svendborg
SFS’ kontor
6222 5809 15/3-10
www.firmasport.dk

Håndbold
Kom og vær med

13-14/2-10

Svendborg

SFS’ kontor

6222 5809

10/12-09

svendborg@firmasport.dk

Indefodbold							
Kom og vær med

13-14/2-10

Svendborg

SFS’ kontor

6222 5809

10/12-09

svendborg@firmasport.dk

Kegler							
Keglestævne
Keglestævne
Keglestævne
Keglestævne

31-1/11-09
7-8/11-09
6-7/2-10
13-14/2-10

Haderslev
Sønderborg
Haderslev
Sønderborg

Torben Dahl
Ingerlise Dahl
Torben Dahl
Ingerlise Dahl

6160 0450		
7445 8707 19/10-09
6160 0450		
7445 8707 25/1-10

www.firmasport-haderslev.dk
ingerlise.dahl@gmail.com
torbendahl@gmail.com
ingerlise.dahl@gmail.com

Motionsløb, gang, cykelløb m.m.						
Etapevandring
– 24 t.
Æbletur til Fejø
Løkken-Hirtshals
Riberhusmarch
Løgstørvandring
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4-5/9-09
5/9-09
5/9-09
6/9-09
6/9-09

Brande
Lolland
Hjørring
Ribe
Løgstør

Inger-Marie Nielsen
Peter Jørgensen
Finn Gjesthede
Werner Straadt
Karl E. Mortensen

9715 5861		
2960 9954		
9897 1698		
7542 4150		
9867 6389		

www.fodslawbrande.dk
www.fodslaw-hjoerring.dk
jes.werner@tdcadsl.dk

idrætsforbund
Idrætsgren

Aftenvandring
Egebjergmarchen
Søvandring
Grejsdalsvandring
Jyske Aas
Guldborgsundmarch
31. Østsjællandsmar.
Kerteminde
Vandring
Søvandring
Hav & Klit Vandring
Tønder Vandring
Efterårsvandring
Drivvejen
– Holstebro
Vandr. på
Nordsøstien
Falkevandring
Efterårsvandring
Vandr. på
Nordsøstien
35. Int.
Nørresøskovv.
Beringsvandring
Morsø March
Tølløsevandring
Slivsøvandring
Oktobervandring
Kartoffelmarch
Dyssemarch

Dato

Forening

Kontaktperson

Telefon

Sidste tilmeld.

E.mail/Hjemmeside

11/9-09
12/9-09
12/9-09
12/9-09
12/9-09
12-13/9-09
13/9-09

Derud’a
Stenstrup
Viborg
Vejle
Aalborg
Derud’a
Køge

Birgit Rasmussen
Benthe Nielsen
Ketty Nielsen
Annie Løff
Mie Pedersen
Birgit Rasmussen
Lykke Gundesen

6086 4480		
6226 3339		
8662 3189		
7582 1287		
9834 1009		
6086 4480		
3171 3708		

birgit.rasmussen@postkasse.com
mkogbnielsen@nielsen.mail.dk
www.fodslawviborg.dk
annie.loeff@tunet.dk
www.fodslaw-aalborg.dk
birgit.rasmussen@postkasse.com
www.fodslaw-koege.dk

13/9-09
13/9-09
13/9-09
19/9-09
19/9-09

Munkebo
Herning
Jammerbugt.
Tønder
Silkeborg

Arne Kristiansen
Esther Smedegaard
Erik Jørgensen
Inger Halwas
Carsten Pedersen

6597 6710		
2851 6537		
9827 1956		
7472 3808		
5057 1869		

www.munkebofodslaw.dk
www.fodslawherning.dk
www.fodslaw-jammerbugten.dk
inger@halwas.dk
www.fodslaw-silkeborg.dk

19/9-09

Holstebro

Leif Madsen

9742 6604		

www.holstebrofodslaw.dk

19/9-09
20/9-09
20/9-09

Frederikshv.
Sønderborg
Silkeborg

Gunnar Jørgensen
Bent Holm
Carsten Pedersen

9843 1760		
7444 2758		
5057 1869		

gj-lindebo@webspeed.dk

26/9-09

Hadsund

Rita Holt

9857 1946		

27/9-09
27/9-09
27/9-09
3/10-09
3/10-09
3/10-09
4/10-09
4/10-09

Als
Horsens
Morsø
Holbæk
Haderslev
Fynboerne
Landstryg.
Grenaa

Bjarne Heesch
Carsten Andersen
Povl Li Nielsen
Kirsten Frederiksen
Helge Tobiasen
Carl Emil Henriksen
Hanne Moesgaard
Geert Sørensen

7445 9374		
2022 7946		
9772 0563		
2088 8313		
7454 3085		
6614 7923		
7522 0612		
8633 4475		

www.fodslaw-silkeborg.dk

bjh@danfoss.com
fodslawhorsens@ofir.dk
www.morsfodslaw.dk
www.holbaek-gangsport.dk
www.fodslawhaderslev.dk
emil-pia@galnet.dk
j.sorensen@os.dk

		
Petanque							
Åbent stævne
5-6/9-09
Kolding
Carsten Bülov			
ac-bulov@stofanet.dk
											

Skydning							
Riffel og pistol
Odense-stævnet
Riffel og pistol
Kom og vær med

7-8/11-09
6-7/2-10
13-14/2-10
13-14/2-10

Sønderborg
Odense
Haderslev
Svendborg

Kirsten Gaba
Leif Sørensen
Kjeld Østergaard
SFS’ kontor

2877 0688 30/10-09
6617 6320 14/1-10
7452 7765		
6222 5809 10/12-09

www.sfs-sonderborg.dk
www.fks-odense.dk
www.firmasport-haderslev.dk
www.firmasport.dk

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. 4
2009
tilmelding, arrangerende forening samt tlf. eller e-mail for kontaktperson.
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AF KURT PETERSEN, SLAGELSE FIRMA SPORT. FOTO PRIVATFOTO.

Fra én fjer til fem høns

- eller en spontan idé, der blev til en succes
Budrunde på maleri gav masser af PR og
synlighed for firmaidrætten i Slagelse
Kommune, penge til Hjerteforeningen
og mange deltagere i LADYWALK

Sportsjournalisten John Idorn har
engang udtalt, at hvis der er en
skæv vinkel på en historie, så skal
pressen nok offentliggøre den. Det
er også læren af denne historie, der
fortæller om en strøtanke, der blev
til en ide, der igen udviklede sig til
et egentligt og realiserbart koncept,
som skulle afprøves, uden vi havde
den mindste ide om, hvad det indebar og om det var indsatsen værd.

Budrunde på maleri

Kunstneren Per Hillo donerede et maleri, ”OUR LOVE” til firmaidrætten. Maleriet blev solgt
gennem en budrunde, hvor maleriet var udstillet i fire lokale banker.
34
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Konceptet kom til at bestå af: Et
maleri, med titlen ”OUR LOVE”, der
blev skænket af den lokale kunstner
Per Hillo, som siden hen viste sig at
være meget mere end lokal, idet han
i maj 2009 udstillede sine billeder i
New York. For at skabe mest mulig
opmærksomhed omkring maleriet,
så blev dette overrakt til firmaidrætten i Slagelse Kommune på sportsmessen i Vesthallen – maleriet havde en værdi på 11.500 kr.
Maleriet skulle bortauktioneres
og hele beløbet skulle foræres til
et godgørende formål, for også ad
den vej at skabe opmærksomhed
omkring ideen. Valget faldt på den
lokale afdeling af Hjerteforeningen,
idet LADYWALK på landsplan også
havde valgt at donere en del af
overskuddet til Hjerteforeningen,
hvilket forstærkede opmærksomheden og herved synergieffekten.
Auktionstanken blev konverteret
til en budrunde, der skulle løbe over
otte uger. Der blev indgået den aftale, at fire banker i hhv. Slagelse,
Skælskør og Korsør skulle have maleriet, staffeliet og kunstnerens malerpensler udstillet i deres vindue i
to uger hver. Det var så muligt at
byde på maleriet i denne periode i
banken og via mail. Ved hvert skift
blev pressen indbudt til en oriente-

ring. Herudover blev der opstillet et
stativ med LADYWALK brochurer til
markedsføring af eventen mandag
den 25. maj 2009, hvor der deltog
3.232 kvinder.
På denne dag kl. 18.00 var det
muligt at afgive det sidste bud på
maleriet, der opnåede det højeste
bud på kr. 6.000 kr. Dette beløb blev
umiddelbart herefter overrakt på tribunen, til den lokale repræsentant
af Hjerteforeningen, af budgiveren.

Win-Win-situation for alle
Resultatet af indsatsen blev en
win-win-situation for alle involverede parter:

Firmaidrætten fik skabt større opmærksomhed om og synlighed af de
tre foreninger i Slagelse Kommune,
nemlig Slagelse Firma Sport, Skælskør Firmasport og Familie- og Firmaidræt Korsør.
Der blev bragt ni artikler i fem
forskellige dagblade med 11 billeder
og 4.800 spaltemillimeter, svarende
til en annonceværdi, uden farvetillæg, på knap 25.000 kr. Initiativet
havde også til formål at markedsføre LADYWALK i Slagelse.
Den lokale Hjerteforening fik 6.000
kr. til velgørende arbejde, og kunstneren Per Hillo blev promoveret, og blev
derved bedre kendt i lokalområdet.

Gode råd til andre
Vi var af den opfattelse, at pressen
ikke havde den store interesse og
forståelse for de aktivitets- og
sundhedsfremmende tilbud, vi i det
daglige tilbyder den lokale befolkning, men med ihukommende John
Idorns råd, så har vi fået et helt
anderledes syn herpå ved den gennemførte pressekontakt og markedsføring.
Det sværeste er nok lige at få
spiren til en ide, men forsøg –
øvelse gør mester. Og sluttelig: få
opbygget et godt netværk af kontaktpersoner hos de lokale medier.

Sundhedsambassadør-uddannelse
Sæt skub i sundheden på din arbejdsplads

Dansk Firmaidrætsforbund afholder nu igen den
populære ”Sundhedsambassadør-uddannelse”,
hvor virksomhedens ildsjæle får inspiration og
motivation til at igangsætte og vedligeholde
virksomhedens sundhedsindsats.
Emner, der behandles i uddannelsen er bl.a.:
• Sundhedsambassadørens rolle
• Motivations- og forandringsarbejde
• Kommunikation
• Værktøjskasse med ideer til sundhedsarbejdet
Uddannelsen foregår torsdag d. 12. november 2009 i Nyborg.
Ring og hør nærmere på telefon: 65 31 65 60 eller
læs mere på: www.dfif.dk/mpa

Storebæltsvej 11 · 5800 Nyborg
Telefon 65 31 65 60 · Fax 65 30 14 26
Firmaidræt nr. 4
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Nyt om navne

Hæder til ledere i Hillerød
Fire frivillige ledere i Hillerød Firmasport blev i forbindelse med generalforsamlingen den 26. februar
2009 hædret af Dansk Firmaidrætsforbund.
Formanden for linedance- og bowlingafdelingen, Betty Ellegaard, har

Primus motor for
linedance- og bowling
i Hillerød Firmasport,
Betty Ellegaard, har
modtaget forbundets
fortjensttegn.
Privatfoto.

Jørgen Larsen (tv),
Ulla Madsen og Bjarne
Madsen, har modtaget
forbundets hæderstegn. Privatfoto.

Hædersbevisninger i Odense
I forbindelse med generalforsamlingen i FKS Odense den 3. marts
2009 modtog fire ledere hæder fra
Dansk Firmaidrætsforbund.
FKS Odenses formand, Vagn Anker
Jensen, modtog forbundets fortjensttegn. Vagn startede i 1976
som bestyrelsesmedlem i en firmaklub. I 1997 blev han udvalgsformand, og i 2004 blev han valgt ind
i FKS Odenses bestyrelse. Vagn har
også i flere år markeret sig på
kreds- og forbundsplan og har også
siddet i bestyrelsen for De Samvirkende Idrætsklubber i Odense. På
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modtaget Dansk Firmaidrætsforbunds
fortjensttegn. Betty startede som
sekretær i FKS Odenses skydeudvalg
i 1976, og i 1979 blev hun involveret i bestyrelsen som redaktør af FKS
Odenses medlemsblad. I 1985 blev
Betty medlem af forbundets uddannelsesudvalg, hvor hun var en initiativrig kursusleder på adskillige kurser, og i samme periode var Betty
også redaktør af Næstved Firma
Sports medlemsblad. I 1987 blev
Betty så medlem af Hillerød Firmasport og blev senere redaktør af foreningens medlemsblad. I 2002 blev
Betty formand for bowlingudvalget,
og tre år senere var hun med til at
starte linedance op i foreningen. I
2006 modtog Betty Hillerød Firmasports Lederpokal – og dags dato er
Betty stadig primus motor for afdelingerne i linedance og bowling.
Den tidligere formand for Hillerød Firmasports L’hombreklub, Jørgen Larsen, modtog Dansk Firmaidrætsforbunds hæderstegn. Jør-

gen startede i L’hombreudvalget i
1991 og fortsatte sit virke til 2003.
I 2001 modtog Jørgen Hillerød Firmasports Lederpokal.
Den nuværende formand for dartudvalget, Bjarne Madsen, modtog
Dansk Firmaidrætsforbunds hæderstegn. Bjarne stiftede bekendtskab
med Hillerød Firmasport i 1989, da
han var kontaktperson for Fa. O.
Sommer A/S. I 1996 blev han medlem af dartudvalget, og i 2003 blev
han formand for dart. I 2001 modtog
han Hillerød Firmasports Lederpokal.
Hillerød Firmasports aktivpokal
blev i 1993 givet til Ulla Madsen,
der i 1998 blev medlem af dartudvalget. Ulla har i tiden 2000 til
2007 været en yderst aktiv kontaktperson for Celwawe A/S – og
her i 2009 modtog hun Dansk Firmaidrætsforbunds hæderstegn.
Hæderen blev overrakt af formanden for Hillerød Firmasport og
Dansk Firmaidrætsforbund, Peder
Bisgaard.

forbundsplan har han været supervisor for SuperNova, og han har
været formand for bowlingafdelingen.
Medlem af FKS-Hallens bestyrelse, Bent Bækdal, modtog ligeledes
forbundets fortjensttegn. Fra 1978
og frem til dato har han siddet som
udvalgsmedlem og -formand i motionsafdelingen og udvalgsmedlem i
håndboldafdelingen for FKS Odense.
Bent sad i den daværende håndboldsektion i Dansk Firmaidrætsforbund og var samtidig medlem af
Fynskredsen i 1980’erne. Bent er
tidligere blevet hædret for sit man-

geårige frivillige arbejde, og han
modtog i 1987 FKS-nålen. I 1988
fik han FKS Odenses 10 års krus. I
1993 blev det til FKS Odenses Lederpokal, og i 1994 fik han overrakt forbundets hæderstegn.
Udvalgsmedlem i udefodbold,
Torben Pedersen, modtog forbundets hæderstegn. Torben er en rigtig arbejdshest og er altid parat til
at påtage sig de mange opgaver,
der opstår i en fodboldafdeling –
om det så er inde- som udefodbold,
stævner eller turneringer i FKS
Odense. Torben har arbejdet i sin
klubbestyrelse, MD Food, fra 1988

Af PR- o

og frem til dags dato – samtidig
med at han har været udvalgsmedlem i indefodbold fra 1990 til
1996. Torben fik i 2001 overrakt
FKS-nålen.
Svend Erik Sørensen, udvalgsmedlem i badminton i FKS Odense,
har fået overrakt forbundets hæderstegn. Svend Erik trækker til
dagligt et stort læs med de mange
opgaver inden for badminton, og
samtidig er han altid parat til at
påtage sig nye opgaver. Svend Erik
har arbejdet i sin klubbestyrelse,
SPOK, siden 1983 og frem til dags
dato. I april 1998 blev han valgt
ind i badmintonudvalget i FKS
Odense, hvor han også yder en stor
indsats med tilrettelæggelsen af de
mange stævner og turneringer. I
2002 fik Svend Erik overrakt FKSnålen.
Alle fire hædersbevisninger blev
overrakt af styrelsesmedlem i Dansk
Firmaidrætsforbund, Claus Schou,
Roskilde.

Ringkøbing hædrer
frivillige ledere
Da Ringkøbing og Omegns Firmaidræt (ROFI) afholdt generalforsamling den 17. marts 2009, blev
der uddelt hædersbevisninger af
Dansk Firmaidrætsforbunds næstformand og foreningens formand
Ragna Knudsen.
Titte Lodberg, der har været med
i svømmeudvalget i mere end 30 år,
modtog forbundets fortjensttegn
for den trofaste og ihærdige indsats, som hun har ydet i svømmeafdelingen gennem rigtig mange år.
På sin egen stilfærdige måde skaber Titte tæt kontakt til både børn
og voksne i svømmernes verden –
og hun forstår til fulde at skabe
hygge og glæde om sig.

Nuværende udvalgsformand Asger
Lauridsen, der siden 1991 har beskæftiget sig med badmintonafdelingen i ROFI, modtog forbundets
hæderstegn for sin mangeårige arbejdsindsats. Asger er primus motor ved DM- og landsstævner –
både internt i ROFI – men også på
kredsplan. Asger går man aldrig
forgæves til, om det så er ved dommerbordet i badminton, fodbold eller håndbold, der er brug for assistance.

Asger Lauridsen og Titte Lodberg, ROFI, har
modtaget hæder fra Dansk Firmaidrætsforbund. Foto. Erhard Leach, ROFI.

Omegns Firmaidræt (ROFI). Han
kæmpede for ROFI med et imponerende engagement gennem 35 år,
både indadtil og udadtil.
Vagn startede som aktiv fodboldspiller og skytte i ROFI. Han ydede
en stor frivillig indsats i byggeriet
af den første ROFI-hal i 1975, og i
1976 blev han valgt ind i ROFI’s
skydeudvalg, hvor han siden 1990
var formand. Det var en mærkesag
for ham, at børn og unge stiftede
bekendtskab med skydning, og
både i arbejdstiden og i fritiden
åbnede han gerne dørene for alle,
der ville prøve at skyde. For Vagn
var det vigtigste at skabe et godt
socialt fællesskab, og Vagns store
arbejde gennem årene blev påskønnet med forbundets hæders- og fortjensttegn samt Leo Frederiksens
Mindepokal. Vi vil komme til at
savne Vagn, som kammerat og den
ildsjæl han var i ROFI, og vi vil
savne de mange gode menneskelige
egenskaber, som han besad.
Vore tanker går til Mona, Tina og
Lonni. Æret være Vagns minde.

Dødsfald. Vagn Ø. Petersen,
Ringkøbing

Ragna Knudsen.
40 års jubilæum

Fra formanden for Ringkøbing og
Omegns Firmaidræt (ROFI) og
næstformand i Dansk Firmaidrætsforbund, Ragna Knudsen har vi
modtaget disse mindeord om formanden for skydeudvalget i ROFI,
Vagn Ø. Petersen:
Det var med stor sorg, at vi i
ROFI modtog meddelelsen om, at
vores gode bestyrelseskollega, Vagn
Ø. Pedersen, er død, kun 58 år.
Vagn var en fighter. Det var han i
sin sygdomsperiode, i sit arbejdsliv
og i de mange år, hvor han ydede
en utrolig aktiv indsats for firmaidrætten og for Ringkøbing og

Dansk Firmaidrætsforbunds næstformand, Ragna Knudsen, kunne
den 21. juli fejre 40 års jubilæum
som ansat i Advokatfirmaet Thorninger, Ringkøbing. Ragna har specialiseret sig i handler, landbrugshandler, udstykninger m.v., ligesom
hun har ansvaret for advokatfirmaets bogholderi og regnskab. Ragna
har siden 1990 været meget engageret i Ringkøbing og Omegns Firmaidræts bestyrelse, hvor hun siden 2007 har været formand, og
samme år blev hun valgt til posten
som næstformand i Dansk Firmaidrætsforbund.
Firmaidræt nr. 4
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Landet rundt

Viborg. Motioner om
kap med chefen
Viborg Firmaidræt og Fitness Viborg
er på banen med firmaspinning til
firmaer, der gerne vil gøre en ekstra
indsats for at pleje de ansatte. Med
start fra september vil Viborg Firmaidræt og Fitness Viborg tilbyde
spinning og fitness på firmahold, så
kollegerne kan møde op i samlet
flok og træde i pedalerne uanset
alder, BMI eller kondition.
- Chancen for at lokke flere kolleger med er større, når det er de
kendte ansigter fra kantinen, man
skal ud og motionere sammen med,
siger Christian Bornhøft fra Viborg
Firmaidræt. Samtidig er det også
en økonomisk fordel at dyrke spinning med kollegerne, og man kan
desuden træne med sine kolleger,
når man har tid og lyst.
- Det er klart, at vi ved at henvende os til firmaer også er i stand
til at give en rabat, så det ikke koster det samme, som hvis man var
tilmeldt som privatperson, siger
Christian Bornhøft.

Hjørring.
Firma Sport lider bladdøden
Endnu et medlemsblad i den perlerække af foreningsblade som firmaidrætsforeningerne
udgiver, lider nu bladdøden. I det seneste nummer af Hjørring Firma
Sports medlemsblad,
FIRMA SPORT, skriver
redaktør og foreningsformand Per Møller
Jensen, at bladet efter
22. årgange ophører
med udgangen af
Hjørring Firma Sports medlemsblad, FIRMA
SPORT, går ind ved udgangen af 2009.
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2009. Det skyldes dels økonomien,
idet annoncørerne stille og roligt
falder fra, dels at det også er ganske tidskrævende at lave et foreningsblad. Fremover må medlemmerne kigge i mailboksen efter et
nyhedsbrev, og søge på en ny
hjemmeside, www.hjorringfirmasport.dk, for at få indbydelser og
information fra foreningen. Hvis
man ikke er online, kan man også
få tilsendt et nyhedsbrev på papir,
lover Per Møller Jensen.

Hillerød. Motion på hjul
Hillerød Firmasport går i offensiven
og går nu ud til virksomhederne for
at tilbyde motion og træning. Det
nye tiltag hedder Motion på hjul.
Motionen kan foregå i arbejdstiden
eller lige før eller lige efter, og det
kan være en times spinning i baglokalet eller en times yoga på kontoret, oplyser formanden Peder Bisgaard. Han peger på, at det for nogle
virksomheder kan være svært at
komme ud til firmasportens lokaler,
og så er det jo en oplagt idé, at firmasporten så kommer ud til virksomhederne med tilbuddene. Der
har allerede været mange positive
tilkendegivelser på det nye initiativ,
der har fået støtte fra både Nordea,
Danske Bank og Tuborg Fondet.

Grindsted.
Panterdag for seniorer
Grindsted Familie og Firma Idræt afholdt den 1. august en Panterdag
for 125 aktive seniorer fra foreningen. Panterdagen blev afholdt på
Museumsgården Karensminde, og
det var det muntre samvær med motion, som var i højsædet. 70 af seniorerne havde startet dagen med
en cykeltur på 10 km ud til muse-

umsgården, og vel ankommet gik
det løs med aktiviteterne, hvor seniorerne bl.a. skulle kaste med gummistøvler, spille petanque og krolf.
Efter aktiviteterne blev der budt på
sildemadder, en øl og en dram efterfulgt af pølser og koteletter fra grillen, førend turen gik hjemad igen.

Odense. Rekordtilmelding
til Etapeløbet
Årets udgave af Etapeløbet i FKS
Odense kan notere sig en fin deltagerfremgang med 69 tilmeldte løbere. Motionsudvalget i FKS Odense, der står bag Etapeløbet, kan
også glæde sig over flere ”nye” ansigter blandt løberne, og det lover
godt for resten af løbsaftenerne.
Der løbes i alt seks aftener, altid
om onsdagen, og ruten er på ca.
6,9 km. De enkelte løbere får registreret deres tid, og kan således
sammenligne tiderne og se om konditionen bliver bedre hen over
sommeren. Der afsluttes med et finaleløb en lørdag i september.

Frederikshavn. På cykel
op af Mont Ventoux
Med inspiration fra årets TV-dækning af Tour de France, hvor TV2
havde opstillet en cykelsimulator i
studiet, har Frederikshavn Firma
Klubber investeret i to stk. cykelsimulatorer. I TV2-studiet skulle man
kæmpe sig op ad det skallede
bjerg, Mont Ventoux, men cykelsimulatorerne byder også på mange
andre berømte stigninger, bl.a.
Alpe d’Huez, som man kender fra
talrige transmissioner fra Tour de
France. Cykelsimulatorerne er opstillet i FFK-Centret, hvor man kan
leje cyklerne på timebasis og teste
ens egne evner som bjergrytter på
de store stigninger.

Kort nyt
”Steder på ruten” kan
også downloades gratis
fra www-loa-fonden.dk
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

Hver fjerde testede
fitness-udøver er dopet
Mellem 10.000 og 50.000 benytter
sig flittigt af dopingpræparater i
danske fitnesscentre, viser tal fra
Anti Doping Danmark (ADD), der siden 2008 har foretaget hundredvis
af dopingtests over hele Danmark.
ADD gennemførte i 2008 2.750 dopingkontroller, hvilket er det største
antal i Danmark nogensinde og en
stigning på 14 % i forhold til 2007.
Stigningen skyldes den øgede kontrol i motions- og fitnesscentre.
I 2008 blev der udført 463 tests i
fitnesscentre, og af dem var de 111
positive. Det svarer til, at hver fjerde
testede fitness-udøver i 2008 var
dopet, og tendensen fortsætter i
2009. I første halvdel af 2009 er der
blevet udført 376 dopingtests i fitnesscentrene, og heraf er 76 testet
positive. Testene bliver foretaget
uden varsel blandt udøverne, og testes man positiv, kan man se frem til
en to-årig karantæne fra alle centre,
der er med i ordningen. På baggrund
af de positive tests anslår ADD, at
mellem 10.000 og 50.000 fitnessudøvere bruger doping i Danmark.
Kilde. www.antidoping.dk

Steder på ruten – ny bog fra
Lokale- og Anlægsfonden
Lokale- og Anlægsfonden har i
mange år arbejdet med udvikling af
steder for friluftsaktiviteter i byen
– til leg, idræt, og kultur på gader,
pladser og i parker. Med denne udgivelse i skriftrækken ønsker Lokale- og Anlægsfonden at pege på udviklingsmuligheder for friluftslivet i
det bynære landskab og i det åbne
land. Fonden har i en årrække støttet udviklingen af særlige støttepunkter på området, fx spejderhytter, friluftsgårde og forskellige for-

mer for opholdsfaciliteter. ”Steder
på ruten” er tænkt som inspiration
for både brugere og myndigheder.
Forfatteren, arkitekt MAA Dan B.
Hasløv, mener, at planlægningen af
et tidssvarende friluftsliv må tage
udgangspunkt i at kombinere ruten
og steder til friluftsaktiviteter. I
bogen gennemgås en række eksempler på gode ruteforløb, der kan
tjene som inspiration.
”Steder på ruten” er den 14. udgivelse i Lokale- og Anlægsfondens
skriftrække. Bogen koster 60 kr. og
kan bestilles via e-mail fonden@
loa-fonden.dk, tlf. 32 83 03 30.
Bogen kan også downloades gratis
fra www.loa-fonden.dk

Husk at indhente
børneattester
Den nye sæson står for døren, og de
sidste aftaler med instruktører og ledere er ved at blive indgået. Vi skal i
den forbindelse minde om, at det er
lovpligtigt at indhente børneattester, når instruktører og ledere har
direkte eller tilbagevendende kontakt med børn under 15 år i deres
daglige virke i foreningen. Dette
gælder både nye og gamle instruktører, såfremt der ikke er indhentet
børneattester på vedkommende tidligere. Vejledning i håndtering af børneattesterne kan hentes her: http://
www.dfif.dk/dfif/politik/Bilag3.pdf
Yderligere information vedr. børneattesten kan indhentes ved henvendelse til foreningskonsulent Peder Trolle, tlf. 61 20 90 59. E-mail:
ptb@dfif.dk

Næstformand Ragna Knudsen
Bøgevej 32
6950 Ringkøbing
Telefon 97 32 23 15
E-mail ragna@dfif.dk
Helle Friis Kristiansen
Barbras Allé 5
9300 Sæby
Telefon 98 46 10 32
Mobil 51 52 23 06
E-mail helle.friis@dfif.dk
Svend Mandel Hansen
A. L. Drewsensvej 14, 2. th.
2100 København Ø
Telefon 35 43 27 04
Telefon arb. 72 37 66 38
E-mail svend.mandel@dfif.dk
Claus Schou
Skovager 5, Gevninge
4000 Roskilde
Tlf. 46 41 03 21
Mobil 21 60 05 85
E-mail claus.schou@dfif.dk
LEDERGRUPPE
Generalsekretær
Jan Steffensen
Telefon 64 47 33 17
Mobil 40 33 99 20
E-mail jst@dfif.dk
Afdelingsleder, IT & Økonomi
Lars Borup Andersen
Telefon 65 36 18 59
Mobil 40 16 85 60
E-mail lb@dfif.dk
Afdelingsleder
Idræts- & Motionsafdelingen
Erik Lindholt Andersen
Telefon 65 96 18 48
Mobil 30 54 20 85
E-mail ela@dfif.dk
Afdelingsleder
Motion på Arbejdspladsen
Bo Isaksen
Telefon 62 23 14 33
Mobil 61 55 41 80
E-mail bo@dfif.dk
Afdelingsleder
Kommunikationsafdelingen
Jesper Ræbild
Telefon 65 31 82 20
Mobil 23 29 80 67
E-mail jesper@dfif.dk
FORENINGSKONSULENTER
Peder Trolle
Vestre Gade 8 B
2605 Brøndby
Telefon 36 35 10 00
Mobil 61 20 90 59
E-mail ptb@dfif.dk
Sannie Kalkerup
Skovhaven 6, Eskildstrup
4560 Vig
Telefon 59 32 83 84
Fax. 59 32 84 41
Mobil 40 45 78 63
E-mail sk@dfif.dk

Torben Laursen
Gl. Kongevej 48
6200 Aabenraa
Telefon 74 63 25 15
Mobil 40 45 78 64
Fax 74 63 25 14,
E-mail tl@dfif.dk
Bo Ravn Bertelsen
Konsul Graus Gade 10
6000 Kolding
Telefon 75 53 00 59
Mobil 26 74 00 59
E-mail brb@dfif.dk
Jan Grumstrup
Vibevej 20, 9500 Hobro
Telefon 98 51 01 01
Mobil 40 33 98 32
Fax 98 52 02 35
E-mail jg@dfif.dk
Camilla Jørgensen
Hyldehaven 3, 8520 Lystrup
Telefon 86 22 82 39
Mobil 26 70 97 03
E-mail cj@dfif.dk
KOMMUNIKATION
Redaktør
John Thrane
Telefon 66 16 08 88
Mobil 20 45 55 02
E-mail jt@dfif.dk
Kommunikationskonsulent
Camilla Svenstrup
Telefon 66 19 20 93
Mobil 61 55 62 64
E-mail camilla@dfif.dk
Webjournalist
Peter Ove Risbro Brix
Telefon 65 31 65 89
Mobil 26 28 20 25
E-mail pb@dfif.dk
KONSULENTER IDRÆT
& MOTION
Carsten Hansen
Telefon 65 91 04 01
Mobil 40 45 78 67
E-mail ch@dfif.dk
Ann Baunbæk Hansen
Telefon 64 47 13 09
Mobil 61 20 90 58
E-mail abh@dfif.dk
Jane Have Andersen
Telefon 65 31 72 53
Mobil 40 45 78 62
E-mail jha@dfif.dk
Steen S. Pedersen
Telefon 66 14 91 22
Mobil 40 51 10 02
E-mail steen@dfif.dk
KONSULENTER MOTION
PÅ ARBEJDSPLADSEN
Jakob Thøger Michelsen
Mobil 22 35 37 33
E-mail jakob@dfif.dk
Trine Andersen
Mobil 61 55 15 13
E-mail trine@dfif.dk
Rikke Line Walter Jensen
Mobil 23 36 26 96
E-mail rikkeline@dfif.dk
Rikke Døssing
Mobil 61 20 59 13
E-mail rikke@dfif.dk
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Champagne til
bankens fartdjævle
Interessen for at køre gokart er vokset
eksplosivt i Danske Bank, der stillede med ni
hold til København Firmasports Le Mans-serie
I Danske Bank gør de det, de er bedst til.
Det slogan lever medarbejderne også op til på gokartbanen – tilmed i en hastighed, så ledelsen i Danske Gokart, der organiserer de fartglade kolleger, dårligt kan
følge med. Og konkurrenterne slet ikke.
Interessen for at køre gokart i Danske Bank er vokset eksplosivt de seneste fem
år. Tempoet er ligeledes slået igennem på asfalten. I en tid med finanskrise er det
længe siden, at ansatte i den finansielle sektor har haft lejlighed til at lade så
mange champagnepropper sprænge og sprøjte med de liflige dråber, som efter afslutningen på Le Mans-mesterskabet arrangeret af Københavns Firmasport.

Danske Gokart fejrede nemlig både en første- og fjerdeplads på Roskilde Racing
Center foran de 50 gokarthold i finalestævnet.
Efter en periode med tilbagegang er Danske Gokart gået fra ca. 30 til 78 medlemmer. Og det er ikke slut endnu. Danske Gokart stillede alene med ni hold til
mesterskabsserien.
- Vi regner med at kunne klare 100 medlemmer, siger formanden for Danske Gokart, Brian Jørgensen. Tilgangen i hans tid som formand har været 10-15 stk. om
året, bl.a. gennem et åbent hus arrangement.
- Vi har været oppe på 126 deltagere, men på grund af økonomien måtte vi sætte loft på 96. Pladsen var revet væk på tre-fire timer.

Champagnepropperne sprang, da Danske Bank’s
gokartkørere fejrede mesterskabet foran Dong
på andenpladsen og CSC på tredjepladsen.
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50 hold til finalestævnet

