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Af Peder BisgAArd, forBundsformAnd, dAnsk firmAidrætsforBundLeder

LEdEr

”Xtreme Mandehørm rammer 
en trend, der er stor efterspørg-
sel på lige nu. En lørdag, hvor 
mænd kan være mænd, udfor-
dre sig selv, blive møgbeskidte 

og slutte af med festivitas i 
venner og kollegers selskab.”

Foto. Johnny Wichmann

er du førerhund eller fejeblad? er 
du en rigtig mand, og tør du tage 
udfordringen op med en omgang 
Xtreme mandehørm? så er der helt 
sikkert en ledig plads til dig i mud-
derhullerne! sådan har det lydt i 
invitationerne til Xtreme mande-
hørm anno 2009.

og mange tog udfordringen op. 
den 10. oktober kastede knap 
3.400 mænd sig ud i strabadser så-
som mudderhuller, vandgrave og 
stejle stigninger, da dansk fir-
maidrætsforbund og fredensborg 
Atletik klub bød på danmarks mest 
udfordrende mandeløb - Xtreme 
mandehørm i henholdsvis fredens-
borg, Århus og odense.

 konceptet har i stor stil fat i de 
danske mænd. fredensborg og År-
hus meldte alt udsolgt med hen-
holdsvis 1.673 og 962 deltagere, 
mens knap 800 tilmeldte sig i 
odense. et meget tilfredsstillende 
resultat - ikke mindst set i lyset af, 
at det både i Århus og odense var 
premiere år for dette anderledes lø-
bearrangement. det er godt gået af 
vores foreninger firmasport klub-
bernes sammenslutning, odense og 

Xtreme Mandehørm – 
løbekoncept i medvind

Århus firma sport, der har grebet 
udfordringen med et flot resultat til 
følge.

Xtreme mandehørm rammer en 
trend, der er stor efterspørgsel på 
lige nu. en lørdag, hvor mænd kan 
være mænd, udfordre sig selv, blive 
møgbeskidte og slutte af med festi-
vitas i venner og kollegers selskab. 
Lysten til at deltage afspejles ek-
sempelvis i, at deltagere fra det 
sydligste og nordligste Jylland kør-
te flere hundrede kilometer for at 
deltage i Århus-udgaven af løbet.

Løbet er et lysende eksempel på, 
at det sagtens kan lade sig gøre at 
mobilisere store grupper af idræts-
udøvere til at hive en dag ud af ka-
lenderen for at konkurrere og have 
det sjovt, blot konceptet rammer 
rigtigt. og det er et eksempel på 
den dynamik, der generelt kende-
tegner det danske idrætsbillede – 
brugernes ønsker og behov ændrer 
sig stadigt hurtigere – og gudske-
lov for det. det udfordrer idrætsor-
ganisationerne til at tænke nyt – 
og vi trænger alle sammen til at få 
rusket op i den traditionelle måde 
at gøre tingene på! 
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Af John thrAne, redAktør, dAnsk firmAidrætsforBund

Ved repræsentantskabsmødet i hil-
lerød i 2007 blev de delegerede 
budt velkommen af en videohilsen 
fra daværende indenrigs- og sund-
hedsminister Lars Løkke rasmussen 
og daværende kulturminister Brian 
mikkelsen. når de 500 delegerede 
indtager deres pladser ved repræ-
sentantskabsmødet fredag den 13. 
november 2009 på hotel nyborg 
strand, bliver de budt velkommen 
af den ”ægte vare”.

idrættens minister, kulturmini-
ster Carina Christensen, har nemlig 
sagt ja tak til en invitation til at 
overvære åbningen af mødet fredag 
aften og tale til de delegerede fra 
firmaidrættens 90 foreninger. efter 
ministerens åbning vil mødet fort-
sætte med den gældende forret-
ningsorden, bl.a. med styrelsens 
mundtlige beretning, frem til kl. 
22.30, hvorefter mødet suspende-

Ministeren åbner 
repræsentantskabsmødet 2009
Repræsentantskabsmødet den 13.-15. november afvikles efter en ny 
model med en tema-del. kulturministeren åbner mødet fredag aften

Kulturminister Carina Christensen åbner firmaidrættens repræsentantskabsmøde 
fredag den 13. november. Foto. Kulturministeriet.

res, og aftenen sluttes af med nat-
mad.

Tema-del med debatoplæg
dette års repræsentantskabsmøde 
vil blive afviklet efter et helt anden 
koncept end tidligere år. mødet er 
udvidet med to overnatninger, og 
det er gjort for at skaffe plads i 
programmet til en særlig tema-del, 
der varer frem til lørdag middag.

det første tema vil handle om 
”firmaidrætten efter 2012”. her har 
idræt & motionsudvalget været i 
tænkeboks og arbejdet med en 
række scenarier for fremtiden for 
idrætten i dansk firmaidrætsfor-
bund. idræt & motion vil fremlæg-
ge et oplæg til debat for de delege-
rede.

efter en kaffepause vil fir-
maidrætskonsulent henning mernø 
fremlægge et oplæg om ”en fir-

maidrætskonsulents opstart”. op-
lægget skal inspirere og give gode 
idéer til, hvordan man bedst kan få 
integreret de nye firmaidrætskonsu-
lenters arbejde i foreningerne.

Vedtægtsændringer  
og tilskudsordninger
Lørdag eftermiddag bliver der taget 
fat på den gældende dagsorden 
med forslag til en lang række ved-
tægtsændringer, ændringer af en 
række tilskudsordninger samt for-
slag til en ny dopingpolitik, der er 
fælles med de øvrige idrætsorgani-
sationer. det fremlagte budgetfor-
slag for 2010 og 2011 skal behand-
les, og der er valg til den centrale 
ledelse og udvalgene.

efter en lang lørdag eftermiddag 
vil være mulighed for, at de delege-
rede kan strække benene, få frisk 
luft, og spadsere til forbundskonto-
ret, hvor der vil være åbning af hi-
storisk udstilling.

Lørdag aften vil der traditionen 
tro være festmiddag, og underhold-
ningen under middagen er lagt i 
hænderne på gruppen Los mos-
quitos, der har sin helt egen unikke 
sound med en blanding af klassiske 
slagtøjsinstrumenter, keyboards, 
trommer og olietønder. efter mid-
dagen spiller det populære danse-
band fra nyborg, rustik Band, op 
til dans med populærmusik fra 
50’erne og frem til i dag.

Se program og mødemappe på 
www.dfif.dk 
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Af sAnnie kALkeruP, foreningskonsuLent, dAnsk firmAidrætsforBund

fra 2010 blæser der nye vinde for 
firmaidrætten i københavn. På et 
møde den 24. november vil de tre 
københavnske firmaidrætsforenin-
ger, københavns firma sport (kfs) 
københavns firma idræts union 
(kfiu) og firma-klubbernes Bold-
spil union (fkBu), først opløse 
unioner og forening for derefter at 
stifte ”firmaidræt storkøbenhavn” 
der vil komme til at tælle mere end 
80.000 medlemmer.

det første skridt blev taget for to 
år siden, da repræsentantskaberne 
hos kfs, kfiu og fkBu, gav deres 
bestyrelser grønt lys til at arbejde 
videre med en fusion af foreninger-
ne, så der i fremtiden kun var én 
firmaidrætsforening i københavns 
kommune.

siden da har bestyrelserne og af-
delingerne i foreningerne arbejdet 
målrettet på at ”væve trådene sam-
men”. tre kulturer, tre administrati-
ve systemer, tre forskellige kontin-
gent- og medlemspolitikker og me-
get andet er blevet debatteret, 
sendt til høring i udvalg og afdelin-
ger.

Køreplanen godkendt
det næste store skridt frem mod fu-
sionen blev taget på et stormøde 
den 15. september, hvor alle udvalg 
og afdelinger fra de tre organisatio-
ner var inviteret til informations-
møde og status på fusionen. her 

     Nye tider for 
FirmaidrættEN i København      
Fusion skaber ny forening med 80.000 medlemmer i storkøbenhavn

blev organisationsopbygningen, 
udkastet til endelige vedtægter, 
administration og økonomi samt 
arbejdet i afdelingsudvalgene, 
fremlagt og debatteret, så arbejds-
gruppen bag fusionen kunne få de 
sidste bemærkninger og kommenta-
rer med i det endelige oplæg.

firmaidræt storkøbenhavn vil 
klart være dansk firmaidrætsfor-
bunds største forening med om-
kring 80.000 medlemmer. den nye 
forening vil kunne tilbyde mere end 
20 aktiviteter og idrætter. kerne-
området vil fortsat være de traditi-
onelle idrætsaktiviteter i form af 
stævner og turneringer, men man 
ønsker også fremover i høj grad at 
sætte fokus på de øvrige områder 
som dansk firmaidrætsforbund til-
byder. 

Strukturen er på plads
firmaidræt storkøbenhavn vil orga-
nisatorisk komme til at bestå af en 
bestyrelse med otte bestyrelses-
medlemmer – alle valgt på forenin-
gens repræsentantskab og en række 

Firmaidræt Storkøbenhavn
den 24. oktober fusionerer københavns firma sport (kfs), københavns firma idræts 
union (kfiu) og firma-klubbernes Boldspil union (fkBu) og danner firmaidræt storkø-
benhavn. den nye forening får 80.000 medlemmer der kan dyrke idræt og motion i mere 
end 20 forskellige idrætsgrene.

afdelingsudvalg, et udvalg for hver 
fast idrætsaktivitet.

Bestyrelsen vil, ud over formand, 
næstformand/økonomiansvarlig, 
kommunikationsansvarlig og udvik-
lingsansvarlig, bestå af fire besty-
relsesmedlemmer, som hver er re-
præsentant og koordinator for fire 
til seks af foreningens idrætsaktivi-
teter. opgaven for de fire bestyrel-
sesmedlemmer er at virke som det 
daglige bindeled mellem bestyrel-
sen, foreningens administration og 
foreningens idrætsaktiviteter.

for hver fast idrætsaktivitet ned-
sættes et afdelingsudvalg, som be-
står af mindst tre medlemmer. ud-
valget har ansvar for afvikling af 
turneringer og stævner, træningsar-
rangementer, uddannelse, udvikling 
og samarbejdet med dansk fir-
maidrætsforbunds idrætsansvarlige. 
de fleste afdelingsudvalg er i fuld 
gang med samarbejdet – og flere 
har allerede i dag en fælles turne-
ring. senest fra 2011 vil der være 
en fuldstændig ”sammensmeltning” 
af alle idrætsgrene.
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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

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	og	offentlige	
virksomheder

Hør blandt andre: 

Larry Chapman	(USA),	internationalt	
anerkendt	foredragsholder	og	ekspert	
i	Return	on	Investment	inden	for	
sundhedsfremme	på	arbejdspladsen

Fødevareminister	Eva Kjer Hansen

Kjeld Møller Pedersen,	professor	i	
sundhedsøkonomi,	SDU

Stefan Lundström,	sundhedsøkonom	
og	underviser,	Mälardalans	Högskola

Pia Kiby,	cand.merc.	i	strategi,	
organisation	og	ledelse,	certificeret	i	
programledelse	af	sundhedsfremmeprojekter

Gert Hosbond,	udviklingschef,	
Sparekassen	Farsø	–	kåret	til	
”Årets	sundeste	arbejdsplads	2008”

Kan sundhed 
på arbejdet 
betale sig?

www.dfif.dk/konference

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
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for andet år i træk kårer dansk fir-
maidrætsforbund Årets sundeste ar-
bejdsplads blandt virksomheder, der 
har gennemgået en sundhedsCertifi-
cering®. dette års kåring finder sted 
på konferencen ”return on invest-
ment i sundhedsfremme på arbejds-
pladsen”, der foregår tirsdag den 27. 
oktober i Planetariet i københavn. 

de nominerede til Årets sundeste 
arbejdsplads 2009 er synscenter 
refsnæs, fødevareerhverv (direkto-
ratet for fødevareerhverv) og Born-
holms erhvervsskole.

Rollemodeller for 
sunde arbejdspladser
følgegruppen for sundhedsCertifi-
cering®, der skal kåre Årets sunde-
ste arbejdsplads 2009, beskriver de 
tre nominerede virksomheder som 
gode rollemodeller for, hvordan 
man lever op til at være en sund 
arbejdsplads. det bekræftes af den 
store og professionelle indsats, der 

Af CAmiLLA sVenstruP, kommunikAtionskonsuLent dAnsk firmAidrætsforBund. foto: John thrAne, redAktør

Årets sundeste arbejdsplads 
kåres på konference
Tre sundhedscertificerede virksomheder er nomineret til 
kåringen, der finder sted den 27. oktober i Planetariet

Leder af hjemmeplejen i Tommerup, Kirsten Busch, fik sammen med Assens Kommunes ældrechef, Michael Bjørn (tv.), overrakt diplomet som 
Årets sundeste offentlige arbejdsplads 2008 af Dansk Firmaidrætsforbunds formand, Peder Bisgaard.

Årets sundeste arbejdsplads 2009 
•	 	Kåringen	varetages	af	følgegruppen	for	SundhedsCertificering®,	der	be-

står af fageksperter inden for sundhed - Leif skive, Bengt saltin, gisela 
sjøgaard, kaya roessler, Jørgen falk og krista e. Blaabjerg.

•	 	Til	kåringen	som	Årets	ildsjæl	2009	er	de	nominerede:	Lise	Friberg	Jen-
sen fra dagscenter korsør, merete mørch nielsen fra synscenter refsnæs 
og søren rønn fra euC Vest.

Læs mere om kåringen på sund.dfif.dk

er gjort for medarbejdersundheden 
hos både synscenter refsnæs, fø-
devareerhverv og Bornholms er-
hvervsskole. 

Styr på KRAMS
de nominerede arbejdspladser har 
gennem certificeringsforløbet sat 
fokus på krAms (kost, rygning, al-
kohol, motion og stress), hvor der 

er udarbejdet politikker og iværksat 
en lang række tiltag og tilbud, som 
medarbejderne kan gøre brug af for 
at styrke deres sundhed. motion på 
arbejdspladsen, sunde kantineord-
ninger, udendørs træningsarealer 
og tilbud om rygestop er bare et 
lille udpluk af eksempler på de 
mange muligheder, man stiller til 
rådighed for medarbejderne.
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motionskampagnen Arbejdspladsen motionerer har 
kørt for 7. gang på landsplan i regi af dansk firma-
idrætsforbund. i år sluttede tilmeldingerne på 27.566 
deltagere, og dermed er der sat ny rekord for deltagel-
sen i motionskampagnen. i forhold til 2008 kampag-
nen er det en forøgelse på mere end 10.000 deltagere, 
oplyser afdelingsleder i motion på Arbejdspladsen, Bo 
isaksen.

- Vi har i flere år ligget på omkring 16-17.000 del-
tagere, og har egentlig været ganske godt tilfreds med 
det resultat. På den baggrund er det helt fantastik at 
vi i år har rundet mere end 27.000 deltagere. Arbejds-
pladsen motionerer, er nu en af de største motions-
kampagner i firmaidrætsregi, og et af de største en-
kelt-arrangementer i dansk firmaidrætsforbunds histo-
rie nogensinde.

Travlhed i kampagnesekretariatet
At kampagnedeltagelsen i år har været så stor, har 
lagt hårdt pres på kampagnesekretariatet hos dansk 
firmaidrætsforbund.

- Vi håbede på flere deltagere end i 2008, men hav-
de slet ikke forventet så stor en stigning. man kan ro-
ligt sige, at vores organisation kom på overarbejde i 
en periode, og hvis der er enkelte af vores deltagere 
som har oplevet lidt knas med hjemmesiden, eller en 

Af JAkoB thøger miCheLsen, konsuLent, dAnsk firmAidrætsforBund. foto. mette Johnsen.

Ny rekorddeltagelse i 
ArbEjDsplADsEN MOtiONErEr
Motionskampagnen sprænger rammerne for deltagelse 
i aktivitet under dansk firmaidrætsforbund

Kampagnesekretariatet bag Arbejdspladsen motionerer kom på overarbejde 
med en stigning på mere end 10.000 deltagere, oplyser afdelingsleder 
Bo Isaksen fra Dansk Firmaidrætsforbund.

lidt for lang svar tid, så skyldes det, at der har været 
lynende travlt, siger Bo isaksen.

Arbejdspladsen motionerer fik i år også en helt ny 
kampagne hjemmeside.

- Vi valgte i samarbejde med vores leverandør e-opi-
nion, at lancere en helt ny hjemmeside i år, fordi vi 
gerne ville have mulighed for at imødekomme delta-
gerne med en mere brugervenlig kampagne hjemmesi-
de. det har fungeret rigtig godt, men har også her det 
første år det givet en række spørgsmål og en del un-
dren fra nogle af vores deltagere. Vi er helt sikre på, 
at vi sammen med e-opinion kan præsentere en endnu 
bedre hjemmeside i 2010, der bliver endnu mere bru-
gervenlig og med flere nye spændende muligheder, si-
ger Bo isaksen.

Samme tidspunkt hvert år
Arbejdspladsen motionerer, er næst efter cykelkampag-
nen Vi cykler til Arbejde som dansk firmaidrætsforbund 
er medarrangør af sammen med dansk Cyklist forbund, 
en af de største motionskampagner i danmark. kam-
pagnen ligger hvert år i de samme tre uger – nemlig 
uge 38, 39 og 40 i september og oktober måned.

Vinderne i årets kampagne trækkes den 19. oktober, 
og førstepræmien er en tur til Club La santa på Lanza-
rote.
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Ny rekorddeltagelse i 
ArbEjDsplADsEN MOtiONErEr i uge 38, 39 og 40 har der været 

sat ekstra fokus på motionen på de 
danske arbejdspladser. mange an-
satte har dystet internt med kolle-
gerne eller på holdene for at få mo-
tioneret så mange minutter som 
muligt. den mulighed har virksom-
hederne også i Virksomhedsdysten, 
der i år har samlet flere end nogen-
sinde.

i Virksomhedsdysten kan virk-
somhederne få et samlet overblik 
over hvor meget dens tilmeldte 
medarbejdere har motioneret i 
kampagnen. dette tal kan de så 
holde op imod nabovirksomheden, 
eller andre tilsvarende arbejdsplad-
ser, og på den måde dyste om at 
blive den arbejdsplads der motio-
nerer mest.

Kommunerne bakker op
en lang række danske kommuner 
har i år valgt at benytte sig af mu-
ligheden for at deltage i Virksom-
hedsdysten. oven i det, har kom-
munerne også valgt at betale del-
tagergebyret for deltagere.  nogle 
kommuner som har valgt at betale 
for deltagelsen for alle tilmeldte – 
både kommunalt og privat ansatte. 
Andre kommuner har valgt modeller 
hvor de betaler for de kommunalt 

Af JAkoB thøger miCheLsen. konsuLent, dAnsk firmAidrætsforBund

VirKsOMhEDErNE DystEr pÅ  
35 virksomheder med over 6.000 deltagere 
i Arbejdspladsen motionerer, har dystet 
mod hinanden i Virksomhedsdysten

ansatte, mens andre igen har valgt 
at lade det være op til den enkelte 
afdeling, hvorvidt deltagergebyret 
skulle være gratis for medarbejder-
ne.

uanset hvilken model kommuner-
ne har valgt, er der tale om en 
stigning i antallet af deltagere som 
er med i motionskampagnen og 
samtidig er med i en virksomheds-
dyst. helt præcist er 6.256 ud af 
kampagnens over 27.500 deltagere 
med i en virksomhedsdyst.

Et strategisk personaletiltag
en lang række arbejdspladser be-
nytter Arbejdspladsen motionerer 
som et strategisk personaletiltag 
for at sætte fokus på sundhed, mo-
tion og socialt samvær. 

- det er tydeligt for os, at en 
lang række arbejdspladser i stigen-
de grad er begyndt at tage ansvar 
for deres ansattes fysiske og socia-
le velbefindende, siger Bo isaksen, 
der er afdelingsleder i dansk fir-
maidrætsforbund.

Arbejdspladserne er i højere grad 
er begyndt at kigge på sundheds- 
og motionskampagner som et stra-
tegisk personaletiltag. det vidner 
et stigende antal forespørgsler fra 
virksomheder der vil afvikle om 

motionskampagner på arbejdsplad-
sen.

- Vi har fået en række henvendel-
ser om at køre kampagner for en-
kelte arbejdspladser og på særlige 
tidspunkter af året. hvis det viser 
sig, at der er et behov i denne ret-
ning, så er vi naturligvis klar til at 
tage udfordringen op og hjælpe 
virksomhederne med at arrangerer 
kampagnerne, siger Bo isaksen.

Virksomhedsdysten 2009
Virksomhedsdysten er et gratis til-
bud. her kan du:
•			få	et	samlet	overblik	over,	hvor	

mange motionsminutter din ar-
bejdsplads har motioneret

•			sammenligne	de	samlede	moti-
onsminutter på din arbejdsplads 
med andre virksomheder i Virk-
somhedsdysten

•			sammenligne	motionsminutter	
mellem de enkelte hold på ar-
bejdspladsen.

der var tilmeldt 35 arbejdspladser 
med i alt 6.250 deltagere til virk-
somhedsdysten i forbindelse med 
Arbejdspladsen motionerer 2009.

MOtiON
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Af JAn B. Jensen. foto JJ kommunikAtion

Doktor sikrer sundheden
Arbejdspladsen motionerer er et af mange sundheds-
fremmende tilbud for de 900 medarbejdere hos BeC

egentlig er det tilfældigt, men ef-
ternavnet doktor siger alt.

som ansvarlig for de sundheds-
fremmende aktiviteter på Banker-
nes edB Central (BeC) bliver mari-
anne doktor mødt med sjove be-
mærkninger om sammenhængen 
mellem navnet og arbejdsopgaver-
ne.

- nu skal vi ned til ”doktor sund” 
og vejes, lyder det på gangene, når 
deltagerne på vejeholdet gør klar 
til den ugentlige dom på vægten.

marianne doktor står i spidsen 
for projektet ”sund BeC” og bruger 
80 pct. af sin arbejdstid på at ud-
vikle en bred vifte af tilbud, der 
kan sikre 900 kolleger mere velvære 
og et sundere liv – og dermed en 
bedre trivsel, større arbejdsglæde 
og et lavere sygefravær.

- medarbejdernes sundhed har 
høj prioritet i ledelsen, og den 
holdning passer godt ind i virksom-
hedens filosofi om, at der skal være 
sammenhæng mellem arbejde og 
fritid. samtidig er det vigtigt at 
signalere, at det er et tilbud, der er 
frivilligt og kan bruges på den 
måde, der passer den enkelte 
bedst, siger marianne doktor.

kampagnen Arbejdspladsen moti-
onerer er bare et af mange tilbud, 
som medarbejderne i afdelingerne i 
roskilde og herning kan deltage i. 
det har alene 286 af dem gjort i år 
– fordelt på hold med kuriøse nav-
ne som ”hotshots”, ”de driftige ”, 
”6 om dagen plus det løse” og 
”rund er også en form”. det er 

tredje år, at BeC er så massivt repræ-
senteret i kampagnen.

Sundhedsprofil til alle
samtlige medarbejdere får tilbudt en 
BodyAge test, der bl.a. illustrerer for-
skellen mellem den fysiske og den kro-
nologiske alder. testen varer 70 minut-
ter og kommer rundt om emner som 
kolesterol, blodtryk og Bmi, og alle 
data samles i en sundhedsprofil. det 
tilbud har over halvdelen af medarbej-
derne taget imod.

- Ved at følge udviklingen i sund-
hedsprofilerne hos en gruppe medar-
bejdere kan vi se, at projektet har 
gjort en forskel. de er blevet sundere, 
de har smidt en del af det ”farlige” 
fedt omkring livet, har fået bedre Bmi-
tal samtidig med at deres lyst til at 
dyrke motion er steget, siger marianne 
doktor.

udbuddet af aktiviteterne er meget 
varieret, og måden at motivere medar-
bejderne på er vidt forskelligt.

- it-medarbejderen, der sidder foran 
computerskærmen i mange timer dag-
ligt med tre liter cola på skrivebordet 
er ikke den, der melder sig før til spin-
ning. derfor skal tilbuddene variere 
meget og være på et niveau, som alle 
kan være med til, siger marianne dok-
tor.

et af eksemplerne på de varierede 
tilbud er powerwalk i arbejdstiden hver 
onsdag med en fælles gåtur.

- det er meget populært, og tids-
punktet er for at understrege, at det er 
legalt at motionere i arbejdstiden ved 
at flekse ud i en time. og det breder 
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Marianne Doktor står i 
spidsen for projektet 
”Sund BEC” og bruger 80 
pct. af sin arbejdstid på 
at udvikle en bred vifte af 
tilbud, der kan sikre 900 
kolleger mere velvære og 
et sundere liv. 
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Bankernes EDB Central
Bankernes edB Central (BeC) er en forening af 67 pengeinstitutter med et 
fælles behov for it-ydelser. derudover tæller kundelisten flere hundrede fi-
nansielle virksomheder.
hovedaktiviteten er udvikling og drift af it-systemer til den finansielle 
sektor.
Ansatte: 900 (750 i roskilde og 150 i herning)
Omsætning i 2008: 1.153 mio. kr.

BeC er hædret af region sjælland med sundhedsprisen for 2008. Præmien 
var på 100.000 kr., der blev brugt til at arrangere to legedage med en 
masse fysisk aktivitet i roskilde og herning.

Eksempler på sundhedsfremmende tilbud 
i BEC, der er gratis for medarbejderne:
•		Ugentlige	sundhedsråd
•		Et	årligt	BodyAge	Test
•		Ergonomisk	vejledning	ved	fysisk	arbejdsplads
•		Rygestopkurser
•		Vejehold
•		Fri	afbenyttelse	af	motionsrum	–	Roskilde
•		Introduktion	af	maskiner	i	motionsrummet
•		Stavgang
•		Gratis	udlån	af	pulsure	og	blodtryksmålere
•		Lysterapi
•		Massagestol
•			Mærkning	af	fedtindhold	i	maden	i	kantinen	(rød-gul-grøn)
•			Powerwalk	i	arbejdstiden	–	benyttelse	af	afspadsering/flex
•		Fælles	cykeltræning
•			Tilskud	til	kampagner	som	bl.a.	Vi	cykler	til	arbejde,	Arbejdspladsen	

motionerer, Ladywalk
•		Løbetræning

 sig. da en af områdelederne gik 
med, kom der tre af medarbejderne 
fra samme afdeling, fordi lederen 
gik foran som et godt eksempel.

Sund kost i kantinen
de mange tilbud handler om mere 
end fysisk aktivitet.  der er også 
fokus på sund kost. salatbaren er 
den første, medarbejderne bliver 
mødt af i kantinen, og samtlige 
retter er mærket med farverne rød, 
gul og grøn. den grønne farve sym-
bolisere en ret uden fedt, de gule 
retter indeholder en begrænset 
fedtmængde, mens de røde er ovre 
i kategorien af fedtholdige retter. 

desuden får virksomheden ofte 
besøg af en diætist, så medarbej-
derne kan få gode råd om, hvordan 
sammensætningen af frokosten bør 
være i forhold til det niveau, den 
enkelte motionerer på. endelig er 
antallet af cola-automater på gan-
gene reduceret til to.

- det er stadig et tilbud. der bli-
ver ikke peget fingre, hvis man kun 
har røde retter med den fede høn-
sesalat på bakken – alligevel kan 
farvesammensætningen godt give 
anledning til interne drillerier mel-
lem deltagerne i de enkelte idræts-
aktiviteter, siger marianne doktor.

Et af de mange motionstilbud hos BEC er powerwalk i arbejdstiden hver onsdag med en fælles gåtur.
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Vinderen af fire billetter til Disney on Ice samt overnatning for to 
voksne to børn på Odense Congress Centre.
Lone hegnet fra rousøskolens sfo, norddjurs kommune

- Har du/I deltaget tidligere i kampagnen?
Ja, deltog også kampagnen i 2008.

- Hvor mange deltagere er du holdkaptajn for?
Jeg er holdkaptajn for 13 deltagere på et hold.

- Hvilken motion laver I, i forbindelse med kampagnen?
Vi har motioneret med håndbold, gymnastik og andre sportsgrene. derud-
over også spinning og løb, og så cykler vi på arbejde. Vi går også med 
skridttællere og udfordrer hinanden. Vi omregner vores skridt til minutter 
på dansk firmaidrætsforbunds hjemmeside. Ved vores ugentlige personale-
møde starter vi desuden med lidt motion, sang og dans.

Vinderen af en cykelhjelm fra Mills
Janne Wølke friis, hjemmeplejen i Augustenborg, Caroline Amalie gården

- Har du/I deltaget tidligere i kampagnen?
nej, det er første gang i år at vi deltager.

- Hvor mange deltagere er du holdkaptajn for?
Jeg er holdkaptajn for seks deltagere på et hold.

- Hvilken motion laver I, i forbindelse med kampagnen?
hos os har motionen gået på fitess, løbe- og gåture, og desuden cykler vi 
til og fra arbejde.

Vinderen af et stk. halvårsabonnement på magasinet Naturli´
helle Lund gregersen, middelfart sparekasse, fyn

- Har du/I deltaget tidligere i kampagnen?
nej, det er første gang at vi deltager i kampagnen

- Hvor mange deltagere er du holdkaptajn for?
Jeg er holdkaptajn for 28 deltagere fordelt på tre hold.

- Hvilken motion laver I, i forbindelse med kampagnen?
det er meget forskelligt. Vi har bl.a. løbet, cyklet og gået ture.

Af CAroLine BoruP Andersen, dAnsk firmAidrætsforBund

Arbejdspladsen motionerer 
            - VOXpOp
Dansk Firmaidrætsforbund udlodder præmier til 
holdkaptajnerne der sørger for at kollegerne får sved på panden
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- Vi cykler da hele året! der er ikke 
noget, der hedder dårligt vejr her i 
afdelingen, og vi fortsætter også, 
efter at motionskampagnen er slut. 
Vi laver bare vores eget skema, be-
dyrer deltagerne på holdet fra afde-
lingen for industrimiljø, nmt (na-
tur, miljø, trafik) i odense kommu-
ne.

holdet har deltaget i Arbejds-
pladsen motionerer, og det er ble-
vet til over 7.100 motionsminutter 
i løbet af de tre uger, kampagnen 
har kørt. der er blevet cyklet til og 
fra arbejde mellem 30 og 60 minut-

tekst & foto. John thrAne, redAktør, dAnsk firmAidrætsforBund

Motionen styrker fællesskabet
Holdet fra Industrimiljø, nmt i odense kommune har ikke kun fået sved på panden 
og bonus på badevægten med motionen. de har også fået styrket fællesskabet

Motionsholdet fra Industrimiljø på cyklen til ære for fotografen og læserne af FIRMAIDRÆT. Fra venstre er det Anette Vindt, Poul-Erik Sørensen, 
Anja Henriksen, holdkaptajn Maria Benavent, Sheila Kjeldsen, Lone Bjerre, Bettina Poulsen og Sabine Nørgaard.

ter hver dag, der er blevet løbet og 
gået ture, dyrket motion i fitnes-
scentret, skigymnastik og poweryo-
ga, og havearbejdet og tømrerar-
bejde på huset er også blevet regi-
streret på skemaet.

- det er første gang, vi deltager i 
Arbejdspladsen motionerer, og vi 
har også deltaget i Vi Cykler til Ar-
bejde, fortæller maria Benavent, 
der har været holdkaptajn for en 
flok motionsivrige kolleger.

det skyldes ikke mindst, at afde-
lingen har deltaget i et 16 ugers 
pilotprojekt ”motion på Arbejds-

pladsen” som odense kommune 
gennemførte i foråret 2009.

Kickstartet af pilotprojekt
- deltagelsen i pilotprojektet var 
en kickstart, og det gav en masse 
for sammenholdet i afdelingen. Vi 
har lært hinanden meget bedre at 
kende, og det har betydet rigtig 
meget socialt. Vi støtter hinanden 
med motionen. Vi kan godt sige, at 
der er lidt gruppepres, men det er 
på den gode måde, siger holdkap-
tajnen, og resten af holdet supple-
rer:
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Motionen styrker fællesskabet
Holdet fra Industrimiljø, nmt i odense kommune har ikke kun fået sved på panden 
og bonus på badevægten med motionen. de har også fået styrket fællesskabet

Gaveregn til 
efterårets cyklister
når efterårets kulde og mørke nær-
mer sig, et det svært at forsætte 
cykelturene på arbejde. Cykelvenlig 
Arbejdsplads vil gerne hjælpe alle 
nmt’s 180 medarbejdere til at hol-
de fast i de gode cykelvaner. i ef-
teråret frem til den 17. dec. afhol-
des hver uge en lodtrækning, hvor 
man kan vinde lækkert regntøj, ud-
styr til cyklen, gavekort og biograf-
billetter og meget mere.

Cykelvenlig Arbejdsplads er et pi-
lotprojekt i samarbejde med dansk 
Cyklistforbund og odense kommu-
ne, der skal finde frem til de fakto-
rer, der får medarbejdere til at væl-
ge cyklen til arbejde.

Få lavet en flot collage 
med dine egne fotos

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.

Illux.dk laver en personlig   
collage til din væg ud fra 
dine fotos, tegninger,  
avisudklip og tekster mm.

Læs mere om de mange spændende  
                               muligheder på: www.illux.dk

- det er fællesskabet omkring 
motionen der har givet os blod på 
tanden. Vi motionerer ikke sammen 
alle sammen, men registreringen af 
motionen har givet en god følelse 
af fællesskab.

efter pilotprojektet stoppede, har 
afdelingen fortsat med motionen. 
Ledelsen har bakket op, bl.a. med 
en halv times fritid hver onsdag til 
fællestræning op til dhL-stafetten, 
hvor 25 ud af ca. 30 medarbejdere 
deltog.

fortræningen til dhL-stafetten 
blev også startskuddet til en løbe-
klub, hvor man mødes hver onsdag 
kl. 15.30 og løber en tur på 5 km. 
målet for Poul-erik, Anette og shei-
la fra holdet er en halvmaraton ved 
Broløbet i maj 2010.
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Årets udgave firma multi motion 
(fmm) i Langesøskoven satte ny 
deltagerrekord og blev også årets 
største adventureløb i danmark. 
mere end 110 hold stillede til start 
lørdag den 5. september og gjorde 
stierne i Langesøskoven og de om-
kringliggende veje usikre for andre 
trafikanter.

de skarpeste hold på dagen var 
team Anneberg på den lange 90 km 
distance. På den mellemste distan-
ce på 55 km gentog team Blodrus 
sejren fra 2007, og på den korte 30 
km distance var det holdet fra her-
ning ok – mix, der var hurtigst.

ud over at orienterer sig i det 
smukke landskab i og omkring Lan-
gesøskoven, skulle de 330 deltage-
re også igennem en lang række sjo-

tekst. Peter oVe risBro BriX. foto. mArtin offersen og steen s. Petersen

Masser af  
i langesø Motion til vands, til lands og i luften med 

firma multi motion i Langsøskoven

ve og ikke mindst udfordrende op-
gaver. og det er netop de mange 
finurlige opgaver der er med til at 
gøre fmm til et helt specielt og 
meget populært adventureløb, 
hvor det også handler om at ud-
nytte holdets evner og styrker op-
timalt.

der blev prøver kræfter med ud-
fordringer både til lands, til vand 
og i luften, når armkræfterne blev 
testet i klatring i tov højt til vejrs, 
præcisionen blev udfordret på sky-
debanen, lungerne blev testet i 
morud friluftsbad, og huskeren blev 
udfordret i kano på Langesø. samti-
dig skulle der også navigeres rundt 
i o-løb i skoven og findes poster 
ude i det omliggende terræn på 
mountainbike.

Firma Multi 
Motionsløb i 2010
•	 Ålborg
•	 Silkeborg	/	Herning
•	 Fredericia
•	 Langesø,	Fyn
•	 Lyngby
•	 Hillerød
•	 Vordingborg	/	Næstved

Se mere på www.dfif.dk 
om Firma Multi Motion
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Adventurløb med bred appel
fmmi Langesø er vokset fra en be-
skeden start på 40 hold for fire år 
siden, til danmarks største adventu-
reløb, og det skyldes ifølge primus 
motor bag eventen, steen s. Peter-
sen, at løbet har en bred appel.

- Vi markedsfører løbet både 
overfor firmaer, begyndere og øve-
de. de to korte distancer appellerer 
til førstegangs udøvere af adventu-
re sporten og til firmaholdene, og 
så har vi den lange distance, hvor 
de allerbedste hold også bliver ud-
fordret, siger steen s. Petersen.

konceptet har også fænget hos 

flere af firmaidrættens foreninger. i 
2009 har fire foreninger, Ålborg, 
fredericia, hillerød og Lyngby alle 
med stor succes afviklet adventure-
løb, og i 2010 kommer silkeborg/
herning og Vordingborg/næstved 
til på listen over arrangører.

- fmm i Langesø er vores flag-
skib, og bliver i høj grad brugt som 
idégenerator for de øvrige adventu-
reløb som firmaidrættens lokalfor-
eninger arrangerer. det er her de 
henter den nødvendige inspiration 
til at gøre netop deres løb til gode 
oplevelser som trækker nye delta-
gere til, siger steen s. Petersen.



Farten og humøret var højt dagen igennem - her i 
skifteområdet hos Team OBK Greased Lightning.
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Odense Congress Center • Ørbækvej 350 • 5220 Odense SØ • Tlf. 6556 0100 • www.occ.dk

mellem mennesker
Odense er placeret midt i Danmark. Næsten hele landet kan være i byen på 
under to timer. Det gør Odense Congress Center til Danmarks mest centrale 
mødested for mennesker, messer, konferencer og – ikke mindst – sport.

Odense Congress Center har erfaringen, faciliteterne og et smilende 
personale, der løser alle dine opgaver og ønsker. Med gæsten i centrum løfter 
OCC hvert enkelt arrangement. Odense Congress Center vil begejstre gennem 
oplevelser, og her er sporten den perfekte ledsager.

Danmarks mest moderne multiarena, Arena Fyn, er den perfekte ramme til dit 
sportsarrangement. Arena Fyn har allerede lagt gulv til håndbold i europæisk 
topklasse, Nordea Danish Open i tennis, Denmark Open i badminton, EM i 
trampolin og meget mere.

Desuden giver vores store haller, mindre sale og mange mødelokaler en 
spændvidde, der rummer alt. Dit vigtige møde, din spændende konference 
eller den store messe for fagfolk og publikum.

Odense Congress Center giver dig overnatning, kapacitet, muligheder og en 
uovertruffen tilgængelig beliggenhed. Besøg os – og brug os.

MØDET
Dagsmødepriser 
fra

530,-
Kontakt konferenceafd. for information 
og tilbud på mail konf@ose.dk eller
tlf. 6556 0350.

Annonce firmaidræt oktober 2009.indd   1 08-10-2009   09:09:51
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næstved firma sport er blevet tildelt 
næstved kommunens årlige tema-
pris. det er bl.a. sket med baggrund 
i foreningens projekt unge overvæg-
tige i aldersgruppen 15-23 år.

det er folkeoplysningsudvalget i 
næstved kommune, der har indstif-
tet Årets temapris, der uddeles på 
baggrund af sidste års tema for 
forsøgs- og udviklingspuljen, hvor 
temaet var kost og motion. udval-
get havde endvidere besluttet, at 
ansøgninger, som relaterede sig til 
krAm og motionsrådgivningspro-

Af Jørgen rAsmussen, formAnd for foLkeoPLYsningsudVALget, næstVed kommune.

Motionsprojekt udløste temapris  til firmasporten
Motionsprojekt for unge udløste næstved 
kommunes temapris til næstved firma sport

Formanden for Næstved Kommunes Folkeop-
lysningsudvalg, Jørgen Rasmussen, overrakte 
Årets temapris til Næstved Firma Sports re-
præsentant, Aja Andersen. Privatfoto

Af John thrAne, redAktør, dAnsk firmAidrætsforBund. foto. AJA Andersen

 UNg mOtiON 
med et socialt sigte

Projekt Ung Motion i næstved står klar med personlig 
rådgivning, fysiske aktiviteter og socialt samvær

overvægtige unge er i gode hæn-
der i næstved kommune, hvor pro-
jekt ung motion står klar med per-
sonlig rådgivning, fysiske aktivite-
ter og socialt samvær. det sker i 
tæt samarbejde med næstved fir-
ma sport. 

de unge, som er mellem 15 og 23 
år, kommer blandt andet til projek-

tet fra gymnasiet, handelsskolen, 
euC og næstved kommunes unge-
netværk, og alle kan komme ind fra 
gaden.

- hver torsdag kl. 16.30 dyrker 
de unge motion sammen med kom-
munens projektleder Annette Lar-
sen samt studerende enten fra den 
lokale fysioterapiskole eller fra An-

jekterne, skulle indgå i priorite-
ringskriterierne.

endvidere skal prismodtageren af 
Årets temapris være en folkeoply-
sende forening, der har søgt og 
fået midler fra folkeoplysningsud-
valgets forsøgs- og udviklingspulje, 
og efterfølgende har anvendt og 
implementeret midlerne som be-
skrevet i ansøgningen.

Sundt alternativ til PC’en
folkeoplysningsudvalget har i sin 
begrundelse for tildelingen af Årets 

kerhus seminarium med ernæring 
og fysisk aktivitet som speciale, 
fortæller Aja Andersen fra næstved 
firma sport.

motionen varer omkring en time, 
hvorefter de unge samles med An-
nette Larsen og de studerende, til 
en snak om hvordan de unge har 
det. hver gang går snakken lystigt 
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Motionsprojekt udløste temapris  til firmasporten

Efter motionen hver torsdag er der samvær og 
hygge med udsigt til frugtkurven.

hen over bordet, med udsigt over 
frugtkurven og vand fra hanen til 
fri afbenyttelse.

En personlig rejse
- holdet med de unge har eksiste-
ret siden starten af 2008. i foråret 
2009, søgte næstved firma sport 
15.000 kr. fra en pulje i folkeoplys-
ningen til køb af rekvisitter, og vi 
fik bevilget hele beløbet som en 
underskudsgaranti. Pengene plus 
lidt til gik til store bolde, stepbæn-
ke, liggeunderlag, håndvægte med 
mere, fortæller Aja Andersen.

- det er utroligt, hvad de unge 
har udrettet i de små to år projek-
tet har forløbet. i starten var de 
reserverede, men nu driller de både 

temapris bl.a. lagt vægt på næst-
ved firma sports motionsprojekt for 
unge overvægtige i aldersgruppen 
15-23 år. foreningen blev i 2008 
bevilget kr. 15.000 fra forsøgs- og 
udviklingspuljen i underskudsga-
ranti til opstart af projektet.

målet med motionsprojektet var 
at være et sundt alternativ til 
PC’en, men også, at motionsgrup-
pen kunne medvirke til, at den en-
kelte unge fik højere selvværd, et 
vigtigt netværk samt at projektet 
vil kunne medvirke til skubbe den 
enkelte videre i en positiv udvik-
ling. Projektet blev også støttet af 
servicestyrelsens forsøgspulje til 
aflønning af tre og en halv fuld-

tidsstillinger – heraf kr. 20.000 til 
motionsprojektet, som var øremær-
ket til kontingent, medlemskab og 
frugt.

som opfølgning og mål håber 
man at kunne fortsætte samarbej-
det mellem kommune og det frivil-
lige foreningsliv. 

En aktiv forening
erfaringerne fra projektet kommer 
til at stå i en såkaldt ”kogebog”. 
folkeoplysningsudvalget har også 
lagt vægt på næstved firma sports 
store involvering i tilrettelæggelse 
og afvikling af krAm-messer i både 
2008 og 2009 i firmasportens egne 
lokaler. 

hinanden og dem, som ellers kom-
mer forbi. der er ingen tvivl om, at 
de har været igennem en rejse i de-
res liv. udover de sociale relationer, 
så har de unge også fået mere selv-
tillid, energi og mod på livet. det 
er simpelthen en fornøjelse at se 
de unge springe ud som smukke 
”roser”. 

- det var således også en stor 
glæde, at vi på foreningernes dag 
modtog næstved kommunes tema-
pris. det er en fornøjelse, når vi 
kan være med til at hjælpe de 
unge, og når der er andre, som 
lægger mærke til foreningen på 
den baggrund, så er det jo ekstra 
sjovt, fortæller en glad forenings-
leder.

modtageren af Årets temapris 
blev afsløret i forbindelse med 
foreningernes dag den 5. septem-
ber. det synlige bevis blev over-
rakt af formanden for kommunens 
folkeoplysningsudvalg, Jørgen 
rasmussen, til foreningens repræ-
sentant Aja Andersen. Ved samme 
lejlighed blev to andre priser ud-
delt til foreningslivet i kommunen. 
det var Årets ildsjæl og Årets for-
ening.

foreningernes dag i næstved er 
en årlig tilbagevendende begiven-
hed, hvor kommunens foreningsliv 
præsenterer sine aktiviteter uden-
dørs. der deltog i år mere end 40 
foreninger i arrangementet.

Læs mere om motionsprojektet 
på www.naestvedfirmasport.dk
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dansk firmaidrætsforbunds kollega-
golf finalestævne blev afviklet den 
18. september 2009, hvor solen 
skinnede fra en skyfri himmel, og 
hvor vinden kom med en svag brise 
hen over fredericia golf Clubs bane 
- perfekt golfvejr!

26 forventningsfulde puljevindere 
fra 13 hold mødte op med skarp-
slebne jern og store smil på læben. 
de første kollegahold slog den før-
ste bold ud kl. 13.10, og efter fire 
og en halv time kom de tilbage 
med en god kulør i kinderne.  

scorekortene blev grundigt gen-
nemgået af holdene, inden de blev 
afleveret til indtastning, og for hvert 
hold der kom ind, steg spændingen 
om, hvem der ville vinde dette års 
kollegagolf turnering. Vinderne blev 
torben Arno hansen og knud erik 
svej fra holdet kao fra pulje fire med 
en score på 44 stableford point.

Runners up i tæt kamp 
kampen om anden- og tredjepladsen 
blev fantastisk tæt. Andenpladsen 
gik til hvidovre hospital med martin 
gregers og Claus skovsgaard på hol-
det, der tilsammen scorede stable-
ford 43 point. På tredjepladsen – 
med samme stableford score – kom 
holdet fra Prevas med søren foged 
og thomas kjeldsen i et meget tæt i 
opløb, hvor afgørelsen først faldt på 
det 16. hul. en tæt afgørelse der ikke 

Af Ann BAunBæk hAnsen, idrætskonsuLent. foto. John thrAne, redAktør, dAnsk firmAidrætsforBund.

Finalestævne i perfekt  golfvejr
Finalestævnet i dansk firmaidrætsforbunds turnering i 
kollegagolf blev afviklet i perfekte rammer i fredericia

blev mindre spændende af, at netop 
hvidovre hospital og Prevas havde 
gået de 18 huller sammen.

efter pulje- og vinderpræmier var 
blevet overrakt, blev der budt på 
en hyggelig buffet, som satte 
punktum for en god dag i fredericia 
og for en god golfturnering sam-
men med kollegaer på mange for-
skellige golfbaner i danmark.

Kollegagolf i 2010
Arbejdsgruppen, der står bag dansk 
firmaidrætsforbunds koncept med 
kollegagolf, har evalueret på 2009 
turneringen, og i 2010 bliver der 
justeret lidt på turneringsformen.

i 2010 vil turneringen være åben 
for alle spillere med amatørstatus. 
det betyder, at bredden indenfor 
golf har bedre mulighed for at del-

Martin Gregers fra Hvidovre Hospital slår ud på hul nr. 4 ved finalestævnet på Fredericia Golfbane. 
Holdkammerat Claus Skovsgaard og holdet fra Prevas, Søren Foged og Thomas Kjeldsen ser til.
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Finalestævne i perfekt  golfvejr Vigtige datoer for Kollegagolf 2010
•	 Tilmeldingsfristen	er	den	11.	april	2010
•	 Turneringen	starter	den	19.	april	2010
•	 Finalestævnet	spilles	den	17.	september	2010

tage, idet en spiller med højhandi-
cap kan danne hold med spiller 
med lavhandicap.

der bliver også sat større fokus 
på markedsføringen i 2010, med 
målrettet markedsføringsmateriale 
der sendes bredere ud til virksom-
heder i hele danmark. samtidig 
skal der være øget fokus på at få 
skabt kontakt til golfpersoner i for-

bundets foreninger, idet de vil være 
gode ambassadører for turneringen 
lokalt.

Arbejdsgruppen har også, på 
baggrund af erfaringerne fra turne-
ringen i 2009, besluttet at stramme 
op i forhold til afvikling af hold-
matcher. der indføres derfor fem 
stopdatoer, indenfor hvilken holde-
ne fra puljerne skal afvikle deres 

holdmatcher. det er for at undgå, 
at et hold trækker sig midt i sæso-
nen, fordi de pludselig får svært 
ved at nå at spille alle deres kam-
pe.

i 2010 vil puljevinderne, som har 
haft tre personer tilmeldt på hol-
det, på finaledagen blive inviteret 
til en individuel turnering for den 
tredje deltager.

Eva Blom Johansen fra Lady Birdies slår sig fint 
ud af problemerne i sandbunkeren på hul nr. 7.

Vinderholdet fra Kao, Knud Erik Svej og Torben Arno Hansen, 
putter på hul nr. 5. Holdet vandt finalen med 44 stabelford point.
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de 425 deltagere i dm-stævnerne i 
fodbold og håndbold i holstebro fik 
oplevet det vestjyske vejrlig både 
på den blide og den hårde måde. 
hele lørdagen skinnede solen fra en 
skyfri himmel, og skabte perfekte 
forhold for legen med bolden på 
grønsværen. søndag formiddag sat-
te blæsten og kraftige regnbyger 
sit præg på de sportslige udfoldel-
ser, men humøret hos både fod-
bold- og håndboldspillerne var in-
takt.

det var holstebro firmaidræt med 
stævneleder Palle krintel i spidsen, 

tekst & foto: John thrAne, redAktør, dAnsk firmAidrætsforBund

Fodbold i PErFEKtE rammer
425 deltagere til holstebro firmaidræts dm i fodbold  
og i håndbold i weekenden den 19.-20. september

der var værter, og idrætscenter 
Vest lagde baner til de sportslige 
udfoldelser for både fodbold- og 
håndboldspillerne. i idrætscenter 
Vest var det hele inden for række-
vidde med et kæmpestort udendørs 
areal med mange baner, hvor stæv-
nerne kunne afholdes samlet. hal 2 
dannede rammen om aftenfesten 
lørdag aften, der bød på hyggeligt 
samvær, dans og fest.

Mange københavnske hold
dm-stævnet i fodbold samlede 375 
spillere, fordelt på 59 hold, til dy-

sten på grønsværen. de køben-
havnske farver var flot repræsente-
ret med ni hold fra fkBu og otte 
hold fra kfiu, der havde taget den 
lange vej fra stenbroen til det vest-
jyske fredag aften. og fkBu kunne 
godt have været flere, men på 
grund af afbud måtte tre hold blive 
hjemme. det ærgrer fkBu-fodbold-
leder michael kofoed sig over.

- Vi forsøger altid at prioritere 
firmaidrættens dm-stævner, og vi 
havde satset på at stille med 12 
hold i holstebro. desværre måtte vi 
trække tre hold grundet afbud. det 

Alt klappede for 
ODENsE syGEhUs
Udendørs håndbold er blevet en specialitet under firmaidrætten,  
der kun spilles en enkelt gang hvert år til dm-stævnet

Pigerne fra Odense Sygehus (i sort) siger tak for 
kampen til modstanderne fra Centralsygehuset Esbjerg.

hvis der var nogen, som skulle kom-
me til skade ved dm-stævnet i 
håndbold og fodbold i holstebro, så 
var hjælpen ikke langt væk. to ud af 
de fire hold, der stillede op i old-
girlsrækken i udendørs håndbold, 
bestod af spillere fra odense syge-
hus if og Centralsygehuset esbjerg, 
så hjælpen og kyndig pleje i tilfæl-
de af en skade var aldrig langt væk 
på banerne ved idrætscenter Vest.

det er efterhånden kun i fir-
maidrætten, at der afvikles stævner 
i udendørs håndbold. der bliver fær-

re hold i turneringen år for år, men 
spillerne vil nødigt undvære den år-
lige tur til dm-stævnet.

Alle kender hinanden
- Vi kender jo hinanden fra tidligere 
år, og det er super hyggeligt. Vi hå-
ber, at vi kan få flere hold med til 
næste år, når dm-stævnet skal afvik-
les i odense, siger spillerne fra 
odense sygehus if.

modstanderne kom fra Centralsy-
gehuset esbjerg, esbjerg kommune, 
og nordea Viborg, og så stillede 
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AQUA, SPA &
WELLNESS RESORT

Frederikshavnsvej 70 - 72
9300 SÆBY
Telefon 98 46 17 00
E-mail info@hotelviking.dk
www.hotelviking.dk

Oplev Danmarks største Aqua, Spa & Wellness Center 
med bl.a. udendørs opvarmede bassiner med udsigt 
over Kattegat!

3 dages

Wellness ophold
• 2 x overnatninger i Wellness værelse
• 2 x 2 retters valgfri menu
• 1 x frokost i Wellness caféen
• 2 x morgenbuffet
• 2 x behandlinger
• Fri adgang til Fitnesscentret og Aqua, Spa afdelingen

Pris pr. person   2.995,-
Pris ved ankomst søndage   2.795,-
Tillæg for havudsigt pr. værelse pr. nat kr. 50,-
Tillæg for enkeltværelse kr. 600,-

 Aqua, Spa
Wellness

er utroligt frustrerende for en hold-
leder, der har tilmeldt hold, sørget 
for transport, overnatning m.m., at 
der bliver meldt afbud, fortæller 
michael kofoed, der dog kunne 
glæde sig over, at et par af fkBu’s 
hold var med til at præge turnerin-
gen. det blev til to gange sølv i 
dame- og veteran-rækken.

BK Rengøring gjorde rent 
bord
i dame-rækken var holdet fra ikf 
med helt fremme, men måtte se sig 
henvist til andenpladsen af et 

stærkt spillende hold fra fredericia 
garnisons if. i veteranrækken blev 
det til sølv til holdet fra r98, der 
tabte til nkt fra Aalborg firmasport 
i finalen.

fkBu’s hold i 7-mands herreræk-
ken var forsvarende mestre fra 
2008, og målsætningen var at tage 
til holstebro og forsvare titlen, 

danfoss sønderborg med et mix-
hold, som fik lov til at spille med 
udenfor dm-turneringen.

- det er da ærgerligt, hvis det skal 
stoppe med udendørs håndbold. det 
har sin helt egen charme, og hvad 
pokker skal vi så gøre? Vi skal af 
sted og have en hyggelig weekend 
sammen med pigerne hvert år, siger 
susanne Brinck fra Centralsygehuset 
esbjerg, der har været med siden de 
glade 70’ere, hvor der var 50-60 
hold med til stævnerne i udendørs 
håndbold.

- Vi spiller kun udendørs én gang 
om året, og det er til firmamester-
skaberne, siger pigerne fra odense 
sygehus if, der kunne drage hjem til 
fyn med guldmedaljerne i håndbold-
tasken efter sejr i alle tre kampe.

Se billeder fra DM-stævnet i fod-
bold og håndbold på www.dfif.dk

men kvartfinalen blev endestatio-
nen med et nederlag i straffe-
sparkskonkurrencen til deloitte 
sport fra Århus. i stedet gik me-
sterskabet i 7-mands herrerækken 
til Bk rengøring, Aalborg firma-
sport, der besejrede novo nordisk, 
kalundborg, i finalen.

BK Rengøring (i hvidt) 
fra Aalborg Firmasport 
gjorde rent bord og 
hentede mesterskabet 
i 7-mands fodbold med 
hjem til Aalborg ved 
DM-stævnet i fodbold i 
Holstebro.
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10.000 registrerede cykelture. det 
var det erklærede mål for cykelko-
ordinator Bjarne sørensen fra nak-
skov firma & familie sport, da han 
kvitterede for hæderen til nakskov 
som Årets cykelby 2008 under 
dansk firmaidrætsforbund.

og målet var uhyggeligt tæt på 
at blive nået her i 2009. de ihærdi-
ge pedaltrampere fra de 10 moti-
onscykelforeninger, som træder i 
pedalerne i nakskov og omegn, nå-
ede præcist 9.879 registrerede cy-

Af John thrAne, redAktør, dAnsk firmAidrætsforBund. foto. Jørgen knøfLer, if32 LiVsLAng idræt

Cykelture i sol og regn
Tour de pedal 2009 samlede over 40 tusinde registrerede 
cykelture, og der blev cyklet over 1 million km

Debutanterne i Tour de pedal fra IF32 Livslang Idræt klarede ikke blot punkteringer, men også 
at cykle sig ind på en flot 11. plads ud af 37 foreninger.

Tour de pedal - Top 10
Ture 2009 Km 2009 Ture 2008

nakskov firma & familie sport 9.879 392.976 9.420

familie og firmaidrætten i Varde og omegn 3.081 57.995 0

skjern, tarm, ølgod firma & familieidræt 2.814 32.111 3.501

grindsted familie og firma idræt 2.774 33.367 5.125

fredericia fag- og firmaidrætsforbund 2.029 30.712 1.879

ringkøbing og omegns firmaidræt 1.660 16.104 2.595

hjørring firma sport 1.622 37.290 2.043

Brønderslev familie og firma idræt 1.579 18.900 2.245

sæby firma idræt 1.421 20.061 1.280

struer firmaidræt 1.317 30.680 0

kelture, og tilbagelagde ikke færre 
end 392.976 km på de lollandske 
cykelstier og landeveje. dermed 
blev nakskov atter engang en suve-
ræn vinder af titlen som Årets cy-
kelby, og mon ikke at Bjarne søren-
sen vil gøre alt for, at de 10.000 
cykelture bliver nået i 2010?

hvis man tager et kig på top 10, 
er det de gamle kendinge, der præ-
ger listerne. det er stadigvæk po-
pulært at tage en cykeltur i det 
vestjyske. de tre næste pladser er 

besat af Varde, der er tilbage i fel-
tet efter et års fravær samt støfi 
og grindsted.

Cyklet i regn og sol
over østpå kan de dog også træde i 
pedalerne. en af de nye deltagere er 
seniorsports foreningen if32 Livs-
lang idræt fra glostrup. med 1.061 
cykelture og 22.616 km i sadlen, ki-
lede seniorerne fra glostrup sig ind 
på en 11. plads i konkurrencen om 
at blive Årets cykelby. der er blevet 
cyklet hver onsdag hele sommeren, 
hvad enten der var regn eller sol.

- hver anden eller hver tredje 
onsdag spiste holdet sammen på en 
af omegnens små cafeer eller klub-
huse, eller også var det en madpak-
ketur. samtidig prøvede vi at tilføre 
noget kulturelt i form af f.eks. be-
søg på kroppedal museum eller på 
thorsbro Vandværks museum, for-
tæller turleder Jørgen knøfler fra 
if32 Livslang idræt.

- denne form for cykelture har 
tiltrukket flere og flere til tour de 
pedal, og vi fortsætter med at køre 
om onsdagen, nu blot i if32 Livs-
lang idræts regi.
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Af John thrAne, redAktør, dAnsk firmAidrætsforBund. foto. Jørgen knøfLer, if32 LiVsLAng idræt

Løbeskoene, vandrestøvlerne og 
rulleskøjterne har ikke fået lov til 
at samle støv i firmaidrættens mo-
tionstour 2009. der er blevet løbet, 
vandret, gået stavgang og løbet på 
rulleskøjter i alt 162.592 km – det 
svarer til godt fire gange rundt om 
Jorden – og der er registreret i alt 
20.479 motionsture rundt omkring 
i de 26 foreninger, der har tilmeldt 
sig motionsdysten.

et kig på top 10 listen afslører, 
at det atter engang blev de ihærdi-
ge motionister fra motionsklubben 
Amager under københavns firma 
sport, der med 2.566 registrerede 
løbeture og 2.168 stavgangsture 
vandt motionstouren 2009 med i 
alt 4.734 motionsture. de friske lø-
bere og stavgængere i klubben til-
bagelagde ikke færre end 37.642 
km på stier, fortove og gaderne på 
Amager, og udover at deltage på de 
mange ugentlige motionsløbehold 
og stavgangshold, kan medlemmer-
ne også boltre sig i vandet til 

Af John thrAne, redAktør, dAnsk firmAidrætsforBund

Gang i Motionstouren 2009
Løb, gå eller rul. i firmaidrættens motionstour 
er der plads til alle, og det sagde over 20 
tusinde motionister ja tak til i 2009

Stavgang bliver stadig mere populær. I 2009 
blev der tilbagelagt over 48.000 km med sta-
vene i firmaidrættens Motionstour. Arkivfoto. 

Motionstouren - Top 10
Ture 2009 Km 2009 Ture 2008

motionsklubben Amager (kfs)   4.734 37.642 4.988

idræt om dagen, silkeborg (sif)   3.777 48.606 3.613  

middelfart firma og familie idræt   2.477 11.955 1.036

Aalborg seniorsport   1.335 9.417 836

fredericia fag- og firmaidrætsforbund   1.327 13.908 959 

næstved firma sport   1.021 6.170 1.434

frederikshavn firma klubber     875 5.250 -

helsingør firma idræt     839 6.288  948 

familie- og firmaidræt korsør     704 3.597 -

svendborg firma sport     680 3.400 -

svømning og vandgymnastik, træde 
i pedalerne til motionscykling og 
spinning og gå til gymnastik.

Kamp til stregen fra jyderne
københavnerne fik dog kamp til 
stregen af idræt om dagen, silke-
borg, der med 558 stavgangsture 
og ikke færre end 3.219 vandreture 
sluttede på i alt 3.777 motionsture. 
de aktive seniorer fik slidt grundigt 
på skosålerne, og har vandret ikke 
færre end 48.606 km på fortove og 
stier i det naturskønne område i og 
omkring silkeborg.

i silkeborg har de aktive seniorer i 
idræt om dagen masser af motions-
tilbud til de ivrige pensionister. hver 
mandag og fredag året rundt arran-
geres gåture i de skønne naturområ-
der. hver mandag går ”super-
traverne” en tur på ca. 10–12 km. 
om fredagen er gåturene lidt korte-
re, ca. 5-7 km. der tilbydes også 
særlige naturgåture, hvor man får en 
god naturoplevelse. dertil kommer 

stavgangsture, og det sidste nye 
skud på stammen er nu cykelture.

fynboerne kan dog også være 
med. Årets højdespringer i motions-
touren blev middelfart firma og fa-
milie idræt, der sluttede på en flot 
tredjeplads i motionsdysten. i mid-
delfart blev der registreret 1.223 
løbeture og 1.254 stavgangsture, 
og hver mandag og torsdag kan 
man komme ud og gå, både med 
eller uden stave.
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opbygning af undervisningsblokke og sammensæt-
ning af serier.

du får også tips til de vigtigste undervisnings-
teknikker i steptræning for både begyndere og let 
øvede (decideret undervisningstekniktræning er 
ikke en del af kurset, det er hjemmearbejde).

Instruktør: marina Aagaard
dato: den 8. november 2009
sted: kolding
tilmeldingsfrist: senest den 21. oktober 2009 

Step aerobic 
for øvede
til dig, der er øvet og har brug for inspiration og 
redskaber til at forbedre og udvikle både beståen-
de og nye steptimer. På dette kursus får du bl.a. 
tips til, hvordan du 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 kon-
trolleres, så du til enhver tid øjeblikkeligt kan 
gøre steptimen sværere eller hårdere efter delta-
gernes behov.

Instruktør: marina Aagaard
Dato: den 15. november 2009
Sted: kolding
Tilmeldingsfrist: senest den 28. oktober 2009

Spinning - instruk-
tøruddannelse
i samarbejde med spinus og Bobby Croshaw afvik-
ler dansk firmaidrætsforbund en instruktøruddan-
nelse i spinning, hvor kursisterne får den rette vi-
den og fundament til at fungere som spinning-in-
struktør i en forening/motionscenter. kurset hen-
vender sig til alle, der har lyst til at tage en spin-
ninguddannelse og som har deltaget i flere spin-
ningtimer. derudover er lidt musikforståelse en 
fordel.

uddannelsen forløber over fire dage (to weeken-
der), og er bygget op omkring spinningkursus 1, 2 
& 3 med afsluttende praktisk og teoretisk eksa-
men på kursus 3. Begge eksaminer skal bestås for 
at modtage et certificeret bevis. Bemærk, at der 
ikke er arrangeret overnatning på dette kursus.

Instruktører: Bobby Croshaw m.fl.
Datoer: den 7. - 8. nov. og 21. - 22. nov. 2009
Sted: randers
Tilmeldingsfrist: senest den 25. okt. 2009

Step aerobic for be-
gyndere 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 

KUrsUstilbUD FrA 
DANsK  FirMAiDrÆtsFOrbUND

HENT DEN NyE KURSUSOVERSIGT FOR EFTERÅRET 2009 PÅ www.DFIF.DK



29Firmaidræt nr. 5   •   2009

LÆS MERE OM KURSERNE OG TILMELD DIG PÅ www.DFIF.DK 
yDERLIGERE OPLySNINGER, KONTAKT HELLE NIELSEN PÅ TLF. 65 31 65 60

KUrsUstilbUD FrA 
DANsK  FirMAiDrÆtsFOrbUND

Foreningens erstatningsretslige ansvar
kurset omhandler det juridiske ansvar, som du har 
som frivillig foreningsleder i en moderne forening. 
kurset er især rettet imod foreninger, som har el-
ler påtænker ansættelsesforhold. kurset indehol-
der bl.a. følgende emner:
a. erstatningsansvar i forbindelse med arrange-
menter, herunder
 -  hvem kan og må være frivillige hjælpere?
 -  arrangørens pligter.
 -  hvem bærer ansvaret?

b. Personalejura, herunder
 -   forskellen på at være fastansat, tilknyttet 

eller frivillig.
 -   ansættelseskontrakter, standardaftaler og 

faldgruber.
 -   skattemæssige konsekvenser for arbejdsgiver.

c. ferieloven, herunder
 -  ferie og afspadsering.
 -  centrale bestemmelser.

d. typer af forsikringer, herunder
 -  hvem er dækket?
 -  forsikring i relation til arrangementer.

Instruktører: Bertel rasmussen, martin Justesen 
og Jan grumstrup
Dato: den 5. – 6. marts 2010 
Sted: fredericia
Tilmeldingsfrist: senest den 31. januar 2010
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Storebæltsvej 11  ·  5800 Nyborg
Telefon 65 31 65 60  ·  Fax 65 30 14 26
www.sund.dfif.dk    ·    sund@dfif.dk

Et sundt stempel 
på virksomheden!

	Sunde medarbejdere

	Sund virksomhed

	Sund økonomi

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

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

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

Over 40 arbejdspladser har allerede 
fået certifikat på sundheden

Dansk	Firmaidrætsforbunds	SundhedsCertificering®	følges	af	en	
gruppe af fagfolk fra bl.a. Sundhedsstyrelsen og det Nationale 
Center	for	Arbejdsmiljø.	
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Vi støtter bl.a.:
Telt, shelter, vikingeskib, havkajak, fiskeplatform, ladcykel, bålplads, informationsfolder, bålhus, frugt-
træer, udsigtsplatform, skolebigård, fuglekasser, feltnaturformidlingsudstyr, snittekasser, fugletårn, natur-
vejleder, naturpark, vikingehus, båludstyr, vandkikkert, plancher, informationstavler, flydebro, snittebænke, 
undervisningsmateriale, affaldskampagne, guidebog, formidlingshus, handicaprampe, bro, håndbog, 
konference, forskning, båd, naturskole, trampesti, idéudvikling, naturbøger og meget andet.

Du kan få et ansøgningsskema tilsendt 
fra Friluftsrådet eller hente det på vores 
hjemmeside www.friluftsraadet.dk 
under ”Tips/Lotto”. Her kan du også 
læse meget mere om mulighederne  
og finde inspiration.

Du er velkommen til at ringe, hvis du vil 
have mere at vide.

Ansøgningsfrist tre gange om året:  
1. november, 1. marts og 1. juli.

Friluftsrådet
Scandiagade 13 
2450 København SV 
tips@friluftsraadet.dk 
tlf. 3379 0079

En god  
naturoplevelse... 

Søg penge fra tipsmidlerne

Har du en god idé, som 
kan gi’ dig og andre 
oplevelser i det fri?

Så har Friluftsrådet måske 
pengene! Og det er let at søge.

Tips- og lottomidler til friluftslivet administreres af Friluftsrådet

Alle skytter kan deltage i turnerin-
gen. for dfif medlemmer er det 
klassekort, udstedt den 1. maj 
2009 eller senere, der bestemmer, 
hvilken klasse man deltager i. for 
skytter, som ikke er medlemmer af 
dfif, er det også muligt at deltage. 
i løbet af turneringen vil der blandt 
månedens indberettede resultater, 
ti gange blive trukket lod om et 
gavekort til sportmaster.

Én mod alle turnering
turneringen er en ”én mod alle” tur-
nering efter gældende dfif-regler. 
hver skydning tæller som et enkelt 
stævne, i henhold til generelle be-
stemmelser for både pistol og riffel 
af den 1. september 2009.  hvis en 
skytte derudover, ved et andet 
stævne, skyder sig op i næste klas-
se, rykkes han/hun tillige op i inter-
netskydning. se de generelle regler.

der skydes fem runder fra novem-
ber 2009 til marts 2010. det sam-
lede resultat efter alle fem skyd-
ninger bestemmer, hvem der går vi-
dere til finalestævnet i henholdsvis 
pistol og riffel. for at kvalificere 
sig til finalestævnet skal man have 
gennemført alle fem skydninger. 
der anvendes pistolskive 4032 og 
riffelskive m82-2 1984 15m.

Grundskydning 
og finalestævne
grundskydningen afvikles fra den 1. 
november 2009 til den 31. marts 
2010, hvorefter de tre bedste skyt-
ter fra hver række kvalificerer sig 
til finalestævnet. i dette års turne-
ring deltager foreninger med 
mindst ti riffelskytter eller fem pi-

Af steen s. Pedersen. idrætskonsuLent, dAnsk firmAidrætsforBund. ArkiVfoto.

internetskydning 
2009/10
Dansk Firmaidrætsforbund inviterer 
igen i år til en åben landsdækkende  
turnering i pistol- og riffelskydning.

Internetskydning er åben både for pistol- og riffelskytter.  
Finalestævnet afvikles den 8. maj 2010 i Vingstedcentret.

stolskytter automatisk også i kon-
kurrencen om årets holdpokal.

finalestævnet afholdes den 8. 
maj 2010 i Vingstedcentret. dette 
stævne foregår som et handicap-
stævne, hvor alle skyder mod alle. 
sidste tilmeldingsfrist er søndag 
den 25. oktober 2009.

Tilmelding og yderligere 
information på www.dfif.dk
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Idrætspris til 
Torkild Frandsen
formanden for bowlingafdelingen i 
hobro firma & familie idræt, tor-
kild frandsen, har modtaget nord-
jyske service sparekassers idrætsle-
derpris. hæderen blev overrakt til 
en meget overrasket torkild frand-
sen på en helt almindelig bowling-
aften i hobro Bowlingcenter.  

torkild frandsen anede intet om 
hæderen, da markedschef Vagn 
Agerskov fra sparekassen hobro duk-
kede op med diplom og de 6.000 
kroner der følger med hæderen. tor-
kild frandsen har i mange år stået i 
spidsen for de næsten 300 spillere, 
der hver mandag aften i sæsonen 
mødes til bowling. det var den øvri-
ge bestyrelse, der i al hemmelighed 
havde indstillet bowlingformanden 
til idrætslederprisen.

Årets Idrætsleder i 
Helsingør Firma Idræt
i forbindelse med helsingør firma 
idræts repræsentantskabsmøde blev 
tommy kannegaard, helsingør taxa 
sport, hædret som Årets idrætsleder 
i helsingør firma idræt. hæderen 
blev motiveret af hfi’s næstformand 

Nyt OM NAVNE

flemming Bech, der pegede på, at 
tommy kannegaard i mere end 35 år 
har været aktiv i helsingør taxa 
sport, og at han på en lang række 
områder har været drivkraft og pri-
mus motor i en lang række initiati-
ver i helsingør taxa sport.

tommy kannegaard har igennem 
årene været en særdeles aktiv 
idrætsudøver i idrætsgrenene bow-
ling, skydning, badminton og ikke 
mindst fodbold, og han har senest 
kastet sig over gerningen som fod-
bolddommer.

Hædersbevisninger 
i Vordingborg
to frivillige ledere i Vordingborg fir-
ma sport (Vfs) har modtaget h.h.v. 
hæderstegn og fortjensttegn af 
dansk firmaidrætsforbund i forbin-
delse med generalforsamling i Vfs.

nuværende kasserer i Vfs og 
storstrømskredsen, John Jensen, 
har modtaget forbundets hæders-
tegn. John blev valgt ind i fir-
maidrætten i 1999, og har med 
kyndig hånd kørt regnskabet i Vfs 
siden 2002. John er en aktiv 
sportsmand inden for bowling, dart 
og badminton, og har været et 

stort aktiv for firmaidrætten i Vor-
dingborg firma sport og i forbun-
dets udvalg for idræt & motion.

den mangeårige formand for Vfs, 
ingolf Petersen, har modtaget for-
bundets fortjensttegn. ingolf starte-
de i Vfs i 1983 og i 1990 fik ingolf 
fik formandskasketten på. udover 
formandsposten, har ingolf også be-
strid talrige andre tillidsposter gen-
nem tiden. ud over bestyrelsesarbej-
det i Vfs, er ingolf aktiv som idræts-
leder som medlem af idrætsrådet i 
Vordingborg kommune, redaktør og 
webmaster for Vfs, skydeinstruktør i 
hjemmeværnet, arrangør af løbeture 
og start to run i Vordingborg samt 
arrangør og stævneleder for futsal-, 
bowling- og indefodboldstævner i 
firmaidrætten. og så er ingolf selv 
en meget habil bowlingspiller.

hæderen blev overrakt af styrel-
sesmedlem i dansk firmaidrætsfor-
bund, Claus schou, roskilde.

Ny firmaidrætskonsulent i 
Region Midt- og Vestjylland
dansk firmaidrætsforbund har ansat 
ernst madsen som ny firmaidræts-
konsulent i region midt- og Vestjyl-
land. ernst er 61 år og er bosidden-
de i ringkøbing, hvor han er godt 
kendt med firmaidrætten i rofi, 
hvor han har været aktiv som bad-
mintonspiller i mange år. ernst er 
uddannet elektriker, og har arbejdet 
på nordsøværftet i 27 år. de seneste 
11 år har han arbejdet hos højmark 
Automatic A/s som ansvarlig for do-

kumentation og 
opsøgende salg. 

Ernst Madsen, Ring-
købing, er ansat som 
ny firmaidrætskonsu-
lent i Region Midt- 
og Vestjylland.

Thorkild Frandsen flankeret af firmaidrættens formand Stafford Gay Flint (t.v.) og markedschef 
Vagn Agerskov, Sparekassen Hobro. Privatfoto.
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Af Pr- o

lANDEt rUNDt

Hillerød. Frivillig arbejds-
kraft for 43,6 mio. kr.

3.489 trænere, ledere og frivillige 
hjælpere arbejdede sidste år i 
365.967 timer for at sikre borgere i 
hillerød kommune et tilbud om at 
dyrke idræt. det er hovedtallene i 
det samfundsregnskab for 2008, 
som hillerød samvirkende idræts-
foreninger (hsi) har udarbejdet for 
hillerød kommune.

skulle trænere, holdledere, besty-
relses- og udvalgsmedlemmer eller 
frivillige hjælpere have en timeløn 
på 120 kr. for at udføre det samme 
arbejde, ville det koste godt 43,6 
mio. kr. om året at skabe et tilbud 
om at dyrke idræt for de godt 
17.000 borgere, der er medlemmer 
af kommunens idrætsforeninger. 
det svarer til 216 fuldtidsjob.

formålet med samfundsregnska-
bet er at synliggøre værdien af det 
bidrag, som idrætten yder til sam-
fundet.

- Vi vil vise, at de mange frivilli-
ge i kommunens idrætsforeninger 
ikke bare stiller krav om økonomi 
og faciliteter, men også selv yder 
en kæmpe frivillig indsats til gavn 
for samfundet, siger Jørgen niel-
sen, formand for hillerød samvir-
kende idrætsforeninger (hsi).

50 ud af 54 foreninger i hsi har 
bidraget til tallene, og hillerød fir-
masport har bidraget med et samlet 
timeforbrug for frivillige ledere og 
trænere på i alt 9.386 timer, sva-
rende til over 1,1 million kr.

opgørelserne over antallet af 
medlemmer og timeforbruget hos 
såvel trænere, holdledere og ledere 
er baseret på foreningernes egne 
indberetninger i en spørgeskema-
undersøgelse gennemført i sensom-
meren 2009.

Frederikshavn. Firmaidræt 
og fakkelløb
frederikshavn firma klubber (ffk) 
er gået i offensiven og tilbyder nu i 
hele oktober fri adgang til en lang 
række af centrets tilbud for blot 
200 kroner. for det beløb kan man 
deltage på alle bodybike og fitness 
hold og prøve kræfter med de be-
rømte stigninger i tour de france 
på ffk’s to nye cykelsimulatorer.

– Vi har oplevet en stor interesse 
for vores nye tilbud med cykelsimu-
latorer, som vi kender fra årets 
transmissioner i tV2 fra tour de 
france, siger formanden Jørgen 
Christensen.

de to cykelsimulatorer er booket 
hver dag hele ugen, og der kommer 
hele tiden nye medlemmer til, som 
vil prøve kræfter med de berømte 
stigninger, såsom mont Ventoux og 
Alpe d’huez. i ffk har man også 
masser af andre tilbud, og fredag 
den 16. oktober afvikles et stem-
ningsfyldt fakkeloplyst stafetløb for 
kolleger, venner og familie, der 
foregår på en 3,2 km rundstræk-
ning i Bangsboskoven.

- Vi har også en masse tilbud til 
børn og unge. den gamle ”sjov lør-
dag” har vi nu relanceret under 
navnet ”funny fredag”, som vi af-
holder én gang hver måned. der 
har givet os 420 nye medlemmer 
under 15 år, fortæller Jørgen Chri-
stensen.

På de to cykelsimulatorer kan man prøve kræfter 
med de klassiske stigninger i Frankrig, kendt fra 
Tour de France.

Fredericia. Miniturnering i 
indefodbold

Fredericia afvik-
ler næste DM på 
stor bane i inde-
fodbold søndag 
den 7. februar 
2010.

i fredericia vil man for at styrke 
tilslutningen til fodboldturneringen 
den kommende vinter afvikle en 
miniturnering over et par søndage. 
det sker for at lodde stemningen 
for at spille indefodbold om sønda-
gen, f.eks. mellem kl. 10 og 13, 
oplyser ib østergaard fra fredericia.

- der er et helt nødvendigt til-
tag, fordi fredericia kommune er i 
gang med at kigge på en ny halfor-
deling. der er meget pres på haller-
ne i prime time, og firmaidrætten 
skal ikke forvente at få flere tider i 
hverdagen, på trods af at vi spiller 
på de sene tider. samtidig ved vi, 
at fredag og lørdag er blevet mere 
hellige for familien. Vi har en tro 
på, at søndag måske kan blive en 
god spilledag og trække flere hold 
til, siger fodboldlederen.

- med den nuværende haltid om 
onsdagen kan firmaidrætten i fre-
dericia ikke presse flere end 30 
hold ind, hvis fodboldturneringen 
skal kunne afvikles med en ordent-
lig kvalitet.

næste store fodboldbegivenhed i 
firmaidrætten i fredericia er dm på 
stor bane i indefodbold, der afvik-
les søndag den 7. februar 2010. 
her har man besluttet at begrænse 
deltagerantallet til 24 hold for at 
sikre en god turnering.
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Badminton
kom og vær med 13-14/2-10 svendborg Ann karina Pedersen 6222 2579 10/12-09 svendborg@firmasport.dk

       
Billard       
kom og vær med 13-14/2-10 svendborg sfs’ kontor 6222 5809 10/12-09 svendborg@firmasport.dk

       
Bowling       
sønderjyske mester-
skaber 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 31-1/11-09 haderslev torben dahl 6160 0450  www.firmasport-haderslev.dk
Åben keglestævne 28-29/11-09 tønder ninna Christensen 2374 5958 14/11-09 www.firmasport-toender.dk
keglestævne 6-7/2-10 haderslev torben dahl 6160 0450  torbendahl@gmail.com
keglestævne 13-14/2-10 sønderborg ingerlise dahl 7445 8707 25/1-10 ingerlise.dahl@gmail.com

       
motionsløB, gang, cyKelløB m.m.      
Aftenvandring, rebild 17/10-09 Aalborg mie Pedersen 9834 1009  www.fodslaw-aalborg.dk
teglværksvandring 18/10-09 sønderborg ruth holm 7448 7372  www.fodslawsonderborg.dk
de blå Baretter 18/10-09 Blå Baretter Jens simonsen 7595 9552  www.blaabaretter.dk
rebild march 18/10-09 Aalborg mie Pedersen 9834 1009  www.fodslaw-aalborg.dk
drivvejen – tarp 25/10-09 fræserne elisabeth degnbol 7514 3115  
moesgaardsvandring 25/10-09 Aarhus Anders Jensen 2074 5458  www.aarhusfodslaw.dk
dybdal march 31/10-09 Bjerringbro knud riisgaard 8668 2147  
ole rømer march 1/11-09 storkbh. Jens A. Pedersen 4362 7128  jens.anders.pedersen@webspeed.dk
odense Å Vandring 1/11-09 odense Bodil rasmussen 6619 0778  www.fodslawodense.dk
Vandr., kræftens B. 1/11-09 Als Bjarne heesch 7445 9374  
efterårstur i Ans 1/11-09 kjellerup niels P. nielsen 8662 7588  www.fodslawkjellerup.dk
rungsted Vintervand. 8/11-09 Citytour orm hansen 4586 4248  
novembertur 8/11-09 Brande inger-marie nielsen 9715 5861  www.fodslawbrande.dk
slotsvandring 14/11-09 gribskoven Jørgen Pedersen 4826 1796  
efterårstur 15/11-09 hosekræm. ivar dalsgaard 9713 1288  www.hosekraemmerne.dk
rungsted vintervand. 13/12-09 Citytour orm hansen 4586 4248  
Julemotionstur 26/12-09 fodslaw kontoret 8661 3588  www.fodslaw.dk
Julemotionstur 27/12-09 fodslaw kontoret 8661 3588  www.fodslaw.dk 
Julemotionstur 28/12-09 fodslaw kontoret 8661 3588  www.fodslaw.dk
Vintertur, Langeland 29/12-09 stenstrup Jan Bilde 5155 5097  jan-bilde@mail.tele.dk
Julemærkemarch  6/12-09  hele landet  ingolf romlund  2048 6545   www.julemaerkemarchen.dk

       
sKydning       
riffel og pistol 7-8/11-09 sønderborg kirsten gaba 2877 0688 30/10-09 www.sfs-sonderborg.dk
odense-stævnet 6-7/2-10 odense Leif sørensen 6617 6320 14/1-10 www.fks-odense.dk
riffel og pistol 13-14/2-10 haderslev kjeld østergaard 7452 7765  www.firmasport-haderslev.dk
kom og vær med 13-14/2-10 svendborg sfs’ kontor 6222 5809 10/12-09 www.firmasport.dk

idrætsgren dato     KontaKtperson telefonforening sidste tilmeld. e.mail/Hjemmeside

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

aKtiVitEtEr Fra 
daNSK  FirmaidrætSFOrBUNd
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KOrt Nyt

forBundsstYreLse
formand Peder Bisgaard

kighusvænget 21 
3400 hillerød

telefon 48 26 96 43 
fax 48 24 96 43 

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

næstformand ragna knudsen
Bøgevej 32 

6950 ringkøbing
telefon 97 32 23 15

e-mail ragna@dfif.dk

helle friis kristiansen
Barbras Allé 5 

9300 sæby
telefon 98 46 10 32 

mobil 51 52 23 06
e-mail helle.friis@dfif.dk

svend mandel hansen
A. L. drewsensvej 14, 2. th. 

2100 københavn ø
telefon 35 43 27 04 

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

Claus schou
skovager 5, gevninge 

4000 roskilde
tlf. 46 41 03 21 

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

LedergruPPe
generalsekretær
Jan steffensen

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

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

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

Afdelingsleder 
idræts- & motionsafdelingen

erik Lindholt Andersen
telefon 65 96 18 48 

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

Afdelingsleder 
motion på Arbejdspladsen

Bo isaksen
telefon 62 23 14 33 

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

Afdelingsleder 
kommunikationsafdelingen

Jesper ræbild
telefon 65 31 82 20 

mobil 30 60 46 50
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

Stor aktivitet på området 
for små idræts- og fritids-
byggerier 
midt i den økonomiske nedtur er 
der stadig stor interesse over hele 
landet for at opføre mindre bygge-
rier inden for idræt, kultur og fri-
tid, der kan opnå støtte fra klublo-
kale- og Værestedspuljen. Langt 
over 100 mindre byggerier får hvert 
år støtte fra klublokale- og Være-
stedspuljen, og rent faktisk er bud-
gettet for 2009 på 14 mio. kr. til 
puljen allerede overskredet.

- med de mindre bevillinger på 
maks. 150.000 kr. fra puljen støtter 
vi en lang række projekter over 
hele landet. det er glædeligt at se, 
at finanskrisen ikke har ramt lysten 
til at opføre de mindre projekter, 
der kommer mange danskere i alle 
aldre til gode i hverdagen, siger di-
rektør i Lokale- og Anlægsfonden, 
torben frølich, om den store inte-
resse for klublokale- og Væresteds-
puljen.

Ny bog om børn 
og arkitektur
På Arkitekturens dag den 1. okto-
ber har Lokale- og Anlægsfonden 
udsendt en bog om børn og arki-
tektur. Bogen beskriver, hvordan 
børn kan inddrages i skabelsen af 
de rum og bygninger, de selv skal 
bruge og bevæge sig i. 

Bogen ”rum der bevæger børn” 
viser, hvordan vi skal have mod til 
at skabe rum til børns idræt og be-
vægelse. skabe rum, der er bygget i 
børnehøjde. rum, hvor de voksne 
er trådt et skridt tilbage og har 
ladt rummet i sig selv være pæda-
gogen, der udvikler børnenes fanta-
si, leg og udforskning.

”rum der bevæger børn” er skre-
vet af Jens-ole Jensen, leder af Vi-

dencenter for Børn og unges kultur 
på ViA university College. Bogen 
koster 60 kr. og kan bestilles via e-
mail på fonden@loa-fonden.dk

Opfordring til dialog om 
lokalt badmintonsamarbejde
dansk firmaidrætsforbunds udvalg 
for idræt & motion og dgi’s bad-
mintonudvalg ønsker at optimere 
markedsføringen af badmintonar-
rangementer i begge organisatio-
ner. der er således enighed om, at 
opfordre medlemsforeningerne i 
begge organisationer til lokalt at 
igangsætte dialog om mulige sam-
arbejdsflader omkring badminton.

foreningerne i begge organisati-
oner udbyder stævner, turneringer 
og badmintonevents. disse arran-
gementer kan ofte med fordel tilby-
des medlemmerne i begge organi-
sationer for at opnå et større delta-
gervolumen, og tilbyde flere for-
skellige tilbud til alle medlemmer-
ne.

det skal understreges, at det er 
helt frivilligt for den enkelte fir-
maidrætsforening, om man ønsker 
at indlede samarbejde med de loka-
le dgi Landsdelsforeninger, ligesom 
rammerne for samarbejdets omfang 
også aftales lokalt. 

eventuelle spørgsmål kan rettes 
til idrætskonsulent steen s. Peder-
sen, mail: steen@dfif.dk    

aKtiVitEtEr Fra 
daNSK  FirmaidrætSFOrBUNd

”Rum der bevæger børn” kan også down-
loades gratis på www.loa-fonden.dk
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tekst & foto. Jens oLe hALd, forBundsinstruktør, dAnsk firmAidrætsforBund
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”i use billion dollar satellit equip-
ment to find tupperware boxes in 
the woods”.

ovenstående kunne godt være de-
finitionen på den lidt nørdede akti-
vitet, der hedder geocaching.

geocaching startede i usA i 2000, 
hvor en gut fik den idé, at gemme en 
lille plastikbeholder ude i naturen, og 
offentliggøre koordinaten på internet-
tet. tre dage senere var der en anden 
gut, der havde fundet beholderen og 
”sagt” det på internettet, og en ny 
sport, geocaching, var startet.

reglerne for sporten er enkle: det 
er gratis og åbent for alle. du skal 
bruge en håndholdt gPs og have 
adgang til internettet. så kan du 
hente koordinaten på en skat, og gå 
ud og finde den. Lige nu er der over 
900.000 skatte gemt over hele jor-
den. Alene i danmark er der over 
11.000, og en masse mennesker 
render rundt med en gPs og finder 
dem…

det er baggrunden for kurset i 
gPs og geocaching, der blev afvik-
let i middelfart med 12 deltagere. 
kurset startede med lidt teori om-
kring gPs (ground Position system) 
og geocaching. hele forudsætnin-
gen for geocaching er de 24 satel-

GPS’erne bliver studeret grundigt inden skattejagten i skoven.

skattejagt med Gps
Geocaching – masser af motion i jagten på skatten

litter der svæver rundt om jorden 20 
tusind km oppe, og sender et signal 
ned mod jorden med deres position. 
med en gPs i hånden kan du bereg-
ne din egen position meget præcist, 
hvis gPs’en kan få signal fra mindst 
fire satellitter.

Skattejagt på fem skatte
efter teorien blev kursen sat mod 
skoven for at finde fem skatte. der 
er forskellige størrelser af skatte, al-
mindelige, small, og de helt små, 
microer, der er på størrelse med et 
filmhylster. På samme måde er der 
forskellige typer af skatte, en tradi-
tionel, hvor skatten ligger der hvor 
koordinaten peger hen samt en mul-
ti eller flerbenet. 

turen bragte os forbi Lillebælts-
broen og keramikmuseet grimmer-
hus i middelfart, hvor vi måtte 
rundt og tælle vinduer i bygningen, 
antal brædder i en bænk, og numre-
ne på nogle af de udstillede gen-
stande inden vi kunne finde skat-
ten. Vi travede vel omkring fire-fem 
km, fik set noget kunst og en masse 
natur og fandt de fem skatte.

synes du, at det kunne være sjovt 
– så opret dig som bruger på geoca-
ching.com – det er gratis!

  Læs mere på www.geocaching.com og www.geocaching.dk


