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Xtreme Mandehørm –
løbekoncept i medvind

Foto. Johnny Wichmann

”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 festivitas i
venner og kollegers selskab.”
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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 mudderhullerne! Sådan har det lydt i
invitationerne til Xtreme Mandehørm anno 2009.
Og mange tog udfordringen op.
Den 10. oktober kastede knap
3.400 mænd sig ud i strabadser såsom mudderhuller, vandgrave og
stejle stigninger, da Dansk Firmaidrætsforbund og Fredensborg
Atletik Klub bød på Danmarks mest
udfordrende mandeløb - Xtreme
Mandehørm i henholdsvis Fredensborg, Århus og Odense.
Konceptet har i stor stil fat i de
danske mænd. Fredensborg og Århus meldte alt udsolgt med henholdsvis 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 løbearrangement. Det er godt gået af
vores foreninger Firmasport Klubbernes Sammenslutning, Odense og

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 festivitas i venner og kollegers selskab.
Lysten til at deltage afspejles eksempelvis i, at deltagere fra det
sydligste og nordligste Jylland kørte 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 idrætsudøvere til at hive en dag ud af kalenderen for at konkurrere og have
det sjovt, blot konceptet rammer
rigtigt. Og det er et eksempel på
den dynamik, der generelt kendetegner det danske idrætsbillede –
brugernes ønsker og behov ændrer
sig stadigt hurtigere – og gudskelov for det. Det udfordrer idrætsorganisationerne 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

Ministeren åbner
repræsentantskabsmødet 2009
Repræsentantskabsmødet den 13.-15. november afvikles efter en ny
model med en tema-del. Kulturministeren åbner mødet fredag aften
maidrætskonsulents opstart”. Oplægget skal inspirere og give gode
idéer til, hvordan man bedst kan få
integreret de nye firmaidrætskonsulenters arbejde i foreningerne.

Vedtægtsændringer
og tilskudsordninger

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

Ved repræsentantskabsmødet i Hillerød i 2007 blev de delegerede
budt velkommen af en videohilsen
fra daværende Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen
og daværende Kulturminister Brian
Mikkelsen. Når de 500 delegerede
indtager deres pladser ved repræsentantskabsmødet fredag den 13.
november 2009 på Hotel Nyborg
Strand, bliver de budt velkommen
af den ”ægte vare”.
Idrættens minister, Kulturminister 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 fortsætte med den gældende forretningsorden, bl.a. med styrelsens
mundtlige beretning, frem til kl.
22.30, hvorefter mødet suspende4
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res, og aftenen sluttes af med natmad.

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 Firmaidrætsforbund. Idræt & Motion vil fremlægge et oplæg til debat for de delegerede.
Efter en kaffepause vil firmaidrætskonsulent Henning Mernø
fremlægge et oplæg om ”en fir-

Lørdag eftermiddag bliver der taget
fat på den gældende dagsorden
med forslag til en lang række vedtægtsændringer, ændringer af en
række tilskudsordninger samt forslag til en ny dopingpolitik, der er
fælles med de øvrige idrætsorganisationer. Det fremlagte budgetforslag for 2010 og 2011 skal behandles, og der er valg til den centrale
ledelse og udvalgene.
Efter en lang lørdag eftermiddag
vil være mulighed for, at de delegerede kan strække benene, få frisk
luft, og spadsere til forbundskontoret, hvor der vil være åbning af historisk udstilling.
Lørdag aften vil der traditionen
tro være festmiddag, og underholdningen under middagen er lagt i
hænderne på gruppen Los Mosquitos, der har sin helt egen unikke
sound med en blanding af klassiske
slagtøjsinstrumenter, keyboards,
trommer og olietønder. Efter middagen spiller det populære danseband 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

AF SANNIE KALKERUP, FORENINGSKONSULENT, DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND

					 Nye tider for
Firmaidrætten i København
Fusion skaber ny forening med 80.000 medlemmer i Storkøbenhavn
Fra 2010 blæser der nye vinde for
firmaidrætten i København. På et
møde den 24. november vil de tre
københavnske firmaidrætsforeninger, Københavns Firma Sport (KFS)
Københavns Firma Idræts Union
(KFIU) og Firma-Klubbernes Boldspil 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 foreningerne, så der i fremtiden kun var én
firmaidrætsforening i Københavns
Kommune.
Siden da har bestyrelserne og afdelingerne i foreningerne arbejdet
målrettet på at ”væve trådene sammen”. Tre kulturer, tre administrative systemer, tre forskellige kontingent- og medlemspolitikker og meget andet er blevet debatteret,
sendt til høring i udvalg og afdelinger.

Køreplanen godkendt
Det næste store skridt frem mod fusionen blev taget på et stormøde
den 15. september, hvor alle udvalg
og afdelinger fra de tre organisationer var inviteret til informationsmøde og status på fusionen. Her

blev organisationsopbygningen,
udkastet til endelige vedtægter,
administration og økonomi samt
arbejdet i afdelingsudvalgene,
fremlagt og debatteret, så arbejdsgruppen bag fusionen kunne få de
sidste bemærkninger og kommentarer med i det endelige oplæg.
Firmaidræt Storkøbenhavn vil
klart være Dansk Firmaidrætsforbunds største forening med omkring 80.000 medlemmer. Den nye
forening vil kunne tilbyde mere end
20 aktiviteter og idrætter. Kerneområdet vil fortsat være de traditionelle 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 tilbyder.

Strukturen er på plads
Firmaidræt Storkøbenhavn vil organisatorisk komme til at bestå af en
bestyrelse med otte bestyrelsesmedlemmer – alle valgt på foreningens repræsentantskab og en række

afdelingsudvalg, et udvalg for hver
fast idrætsaktivitet.
Bestyrelsen vil, ud over formand,
næstformand/økonomiansvarlig,
kommunikationsansvarlig og udviklingsansvarlig, bestå af fire bestyrelsesmedlemmer, som hver er repræsentant og koordinator for fire
til seks af foreningens idrætsaktiviteter. Opgaven for de fire bestyrelsesmedlemmer er at virke som det
daglige bindeled mellem bestyrelsen, foreningens administration og
foreningens idrætsaktiviteter.
For hver fast idrætsaktivitet nedsættes et afdelingsudvalg, som består af mindst tre medlemmer. Udvalget har ansvar for afvikling af
turneringer og stævner, træningsarrangementer, uddannelse, udvikling
og samarbejdet med Dansk Firmaidrætsforbunds idrætsansvarlige.
De fleste afdelingsudvalg er i fuld
gang med samarbejdet – og flere
har allerede i dag en fælles turnering. Senest fra 2011 vil der være
en fuldstændig ”sammensmeltning”
af alle idrætsgrene.

Firmaidræt Storkøbenhavn
Den 24. oktober fusionerer Københavns Firma Sport (KFS), Københavns Firma Idræts
Union (KFIU) og Firma-Klubbernes Boldspil Union (FKBU) og danner Firmaidræt Storkøbenhavn. Den nye forening får 80.000 medlemmer der kan dyrke idræt og motion i mere
end 20 forskellige idrætsgrene.
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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:

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

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

6
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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”

www.dfif.dk/konference

AF CAMILLA SVENSTRUP, KOMMUNIKATIONSKONSULENT DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND. FOTO: JOHN THRANE, REDAKTØR

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
kåres på konference
Tre sundhedscertificerede virksomheder er nomineret til
kåringen, der finder sted den 27. oktober i Planetariet
For andet år i træk kårer Dansk Firmaidrætsforbund Årets sundeste arbejdsplads blandt virksomheder, der
har gennemgået en SundhedsCertificering®. Dette års kåring finder sted
på konferencen ”Return on Investment i sundhedsfremme på arbejdspladsen”, der foregår tirsdag den 27.
oktober i Planetariet i København.
De nominerede til Årets sundeste
arbejdsplads 2009 er Synscenter
Refsnæs, FødevareErhverv (direktoratet for Fødevareerhverv) og Bornholms Erhvervsskole.

Rollemodeller for
sunde arbejdspladser
Følgegruppen for SundhedsCertificering®, der skal kåre Årets sundeste 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

er gjort for medarbejdersundheden
hos både Synscenter Refsnæs, FødevareErhverv og Bornholms Erhvervsskole.

Styr på KRAMS
De nominerede arbejdspladser har
gennem certificeringsforløbet sat
fokus på KRAMS (kost, rygning, alkohol, 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 kantineordninger, udendørs træningsarealer
og tilbud om rygestop er bare et
lille udpluk af eksempler på de
mange muligheder, man stiller til
rådighed for medarbejderne.

Læs mere om kåringen på sund.dfif.dk

Årets sundeste arbejdsplads 2009
• K
 åringen varetages af følgegruppen for SundhedsCertificering®, der består af fageksperter inden for sundhed - Leif Skive, Bengt Saltin, Gisela
Sjøgaard, Kaya Roessler, Jørgen Falk og Krista E. Blaabjerg.
• T il kåringen som Årets ildsjæl 2009 er de nominerede: Lise Friberg Jensen fra Dagscenter Korsør, Merete Mørch Nielsen fra Synscenter Refsnæs
og Søren Rønn fra EUC Vest.
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arbejdspladsen motionerer

AF JAKOB THØGER MICHELSEN, KONSULENT, DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND. FOTO. METTE JOHNSEN.

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

Ny rekorddeltagelse i

Arbejdspladsen motionerer
Motionskampagnen sprænger rammerne for deltagelse
i aktivitet under Dansk Firmaidrætsforbund
Motionskampagnen Arbejdspladsen motionerer har
kørt for 7. gang på landsplan i regi af Dansk Firmaidrætsforbund. I år sluttede tilmeldingerne på 27.566
deltagere, og dermed er der sat ny rekord for deltagelsen i motionskampagnen. I forhold til 2008 kampagnen 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 deltagere, 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. Arbejdspladsen motionerer, er nu en af de største motionskampagner i Firmaidrætsregi, og et af de største enkelt-arrangementer i Dansk Firmaidrætsforbunds historie nogensinde.

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-opinion, at lancere en helt ny hjemmeside i år, fordi vi
gerne ville have mulighed for at imødekomme deltagerne med en mere brugervenlig kampagne hjemmeside. Det har fungeret rigtig godt, men har også her det
første år det givet en række spørgsmål og en del undren 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 brugervenlig og med flere nye spændende muligheder, siger Bo Isaksen.

Travlhed i kampagnesekretariatet

Arbejdspladsen motionerer, er næst efter cykelkampagnen Vi cykler til Arbejde som Dansk Firmaidrætsforbund
er medarrangør af sammen med Dansk Cyklist Forbund,
en af de største motionskampagner i Danmark. Kampagnen 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 Lanzarote.

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 havde slet ikke forventet så stor en stigning. Man kan roligt 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
8
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Samme tidspunkt hvert år

arbejdspladsen motionerer

AF JAKOB THØGER MICHELSEN. KONSULENT, DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND

Virksomhederne dyster på

motion
35 virksomheder med over 6.000 deltagere
i Arbejdspladsen motionerer, har dystet
mod hinanden i Virksomhedsdysten

I uge 38, 39 og 40 har der været
sat ekstra fokus på motionen på de
danske arbejdspladser. Mange ansatte har dystet internt med kollegerne eller på holdene for at få motioneret så mange minutter som
muligt. Den mulighed har virksomhederne også i Virksomhedsdysten,
der i år har samlet flere end nogensinde.
I Virksomhedsdysten kan virksomhederne 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 arbejdspladser, og på den måde dyste om at
blive den arbejdsplads der motionerer mest.

Kommunerne bakker op
En lang række danske kommuner
har i år valgt at benytte sig af muligheden for at deltage i Virksomhedsdysten. Oven i det, har kommunerne også valgt at betale deltagergebyret 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

ansatte, mens andre igen har valgt
at lade det være op til den enkelte
afdeling, hvorvidt deltagergebyret
skulle være gratis for medarbejderne.
Uanset hvilken model kommunerne har valgt, er der tale om en
stigning i antallet af deltagere som
er med i motionskampagnen og
samtidig er med i en virksomhedsdyst. Helt præcist er 6.256 ud af
kampagnens over 27.500 deltagere
med i en virksomhedsdyst.

Et strategisk personaletiltag
En lang række arbejdspladser benytter Arbejdspladsen motionerer
som et strategisk personaletiltag
for at sætte fokus på sundhed, motion og socialt samvær.
- Det er tydeligt for os, at en
lang række arbejdspladser i stigende grad er begyndt at tage ansvar
for deres ansattes fysiske og sociale velbefindende, siger Bo Isaksen,
der er afdelingsleder i Dansk Firmaidrætsforbund.
Arbejdspladserne er i højere grad
er begyndt at kigge på sundhedsog motionskampagner som et strategisk personaletiltag. Det vidner
et stigende antal forespørgsler fra
virksomheder der vil afvikle om

motionskampagner på arbejdspladsen.
- Vi har fået en række henvendelser om at køre kampagner for enkelte arbejdspladser og på særlige
tidspunkter af året. Hvis det viser
sig, at der er et behov i denne retning, 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 tilbud. Her kan du:
• få et samlet overblik over, hvor
mange motionsminutter din arbejdsplads har motioneret
• sammenligne de samlede motionsminutter på din arbejdsplads
med andre virksomheder i Virksomhedsdysten
• sammenligne motionsminutter
mellem de enkelte hold på arbejdspladsen.
Der var tilmeldt 35 arbejdspladser
med i alt 6.250 deltagere til virksomhedsdysten i forbindelse med
Arbejdspladsen motionerer 2009.
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Doktor sikrer sundheden
Arbejdspladsen motionerer er et af mange sundhedsfremmende tilbud for de 900 medarbejdere hos BEC
Egentlig er det tilfældigt, men efternavnet Doktor siger alt.
Som ansvarlig for de sundhedsfremmende aktiviteter på Bankernes EDB Central (BEC) bliver Marianne Doktor mødt med sjove bemærkninger om sammenhængen
mellem navnet og arbejdsopgaverne.
- 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 udvikle 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 virksomhedens 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 motionerer 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 navne som ”Hotshots”, ”De driftige ”,
”6 om dagen plus det løse” og
”Rund er også en form”. Det er
•

2009

tredje år, at BEC er så massivt repræsenteret i kampagnen.

Sundhedsprofil til alle
Samtlige medarbejdere får tilbudt en
BodyAge Test, der bl.a. illustrerer forskellen mellem den fysiske og den kronologiske alder. Testen varer 70 minutter og kommer rundt om emner som
kolesterol, blodtryk og BMI, og alle
data samles i en sundhedsprofil. Det
tilbud har over halvdelen af medarbejderne taget imod.
- Ved at følge udviklingen i sundhedsprofilerne hos en gruppe medarbejdere 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 BMItal samtidig med at deres lyst til at
dyrke motion er steget, siger Marianne
Doktor.
Udbuddet af aktiviteterne er meget
varieret, og måden at motivere medarbejderne på er vidt forskelligt.
- It-medarbejderen, der sidder foran
computerskærmen i mange timer dagligt med tre liter cola på skrivebordet
er ikke den, der melder sig før til spinning. Derfor skal tilbuddene variere
meget og være på et niveau, som alle
kan være med til, siger Marianne Doktor.
Et af eksemplerne på de varierede
tilbud er powerwalk i arbejdstiden hver
onsdag med en fælles gåtur.
- Det er meget populært, og tidspunktet er for at understrege, at det er
legalt at motionere i arbejdstiden ved
at flekse ud i en time. Og det breder

arbejdspladsen motionerer
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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Et af de mange motionstilbud hos BEC er powerwalk i arbejdstiden hver onsdag med en fælles gåtur.

Bankernes EDB Central



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 symbolisere 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 medarbejderne 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 gangene reduceret til to.
- Det er stadig et tilbud. Der bliver ikke peget fingre, hvis man kun
har røde retter med den fede hønsesalat på bakken – alligevel kan
farvesammensætningen godt give
anledning til interne drillerier mellem deltagerne i de enkelte idrætsaktiviteter, siger Marianne Doktor.
12
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Bankernes EDB Central (BEC) er en forening af 67 pengeinstitutter med et
fælles behov for it-ydelser. Derudover tæller kundelisten flere hundrede finansielle 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

arbejdspladsen motionerer

Af Caroline Borup Andersen, Dansk Firmaidrætsforbund

Arbejdspladsen motionerer

					

- Voxpop

Dansk Firmaidrætsforbund udlodder præmier til
holdkaptajnerne der sørger for at kollegerne får sved på panden
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. Derudover 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 personalemøde 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.
Firmaidræt nr. 5
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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
- 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, bedyrer deltagerne på holdet fra afdelingen for Industrimiljø, NMT (Natur, Miljø, Trafik) i Odense Kommune.
Holdet har deltaget i Arbejdspladsen motionerer, og det er blevet 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-

ter hver dag, der er blevet løbet og
gået ture, dyrket motion i fitnesscentret, skigymnastik og poweryoga, og havearbejdet og tømrerarbejde på huset er også blevet registreret på skemaet.
- Det er første gang, vi deltager i
Arbejdspladsen motionerer, og vi
har også deltaget i Vi Cykler til Arbejde, fortæller Maria Benavent,
der har været holdkaptajn for en
flok motionsivrige kolleger.
Det skyldes ikke mindst, at afdelingen 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 holdkaptajnen, og resten af holdet supplerer:

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.
14
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- 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 løbeklub, hvor man mødes hver onsdag
kl. 15.30 og løber en tur på 5 km.
Målet for Poul-Erik, Anette og Sheila fra holdet er en halvmaraton ved
Broløbet i maj 2010.

Gaveregn til
efterårets cyklister
Når efterårets kulde og mørke nærmer sig, et det svært at forsætte
cykelturene på arbejde. Cykelvenlig
Arbejdsplads vil gerne hjælpe alle
NMT’s 180 medarbejdere til at holde fast i de gode cykelvaner. I efteråret frem til den 17. dec. afholdes hver uge en lodtrækning, hvor
man kan vinde lækkert regntøj, udstyr til cyklen, gavekort og biografbilletter og meget mere.
Cykelvenlig Arbejdsplads er et pilotprojekt i samarbejde med Dansk
Cyklistforbund og Odense Kommune, der skal finde frem til de faktorer, der får medarbejdere til at vælge cyklen til arbejde.

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.

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
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Masser af
i Langesø

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 omkringliggende veje usikre for andre
trafikanter.
De skarpeste hold på dagen var
Team Anneberg på den lange 90 km
distance. På den mellemste distance på 55 km gentog Team Blodrus
sejren fra 2007, og på den korte 30
km distance var det holdet fra Herning OK – Mix, der var hurtigst.
Ud over at orienterer sig i det
smukke landskab i og omkring Langesøskoven, skulle de 330 deltagere også igennem en lang række sjo-

Motion til vands, til lands og i luften med
Firma Multi Motion i Langsøskoven

ve og ikke mindst udfordrende opgaver. 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 udnytte holdets evner og styrker optimalt.
Der blev prøver kræfter med udfordringer både til lands, til vand
og i luften, når armkræfterne blev
testet i klatring i tov højt til vejrs,
præcisionen blev udfordret på skydebanen, lungerne blev testet i
Morud friluftsbad, og huskeren blev
udfordret i kano på Langesø. Samtidig 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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Farten og humøret var højt dagen igennem - her i
skifteområdet hos Team OBK Greased Lightning.
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Adventurløb med bred appel
FMMi Langesø er vokset fra en beskeden start på 40 hold for fire år
siden, til Danmarks største adventureløb, og det skyldes ifølge primus
motor bag eventen, Steen S. Petersen, at løbet har en bred appel.
- Vi markedsfører løbet både
overfor firmaer, begyndere og øvede. De to korte distancer appellerer
til førstegangs udøvere af adventure sporten og til firmaholdene, og
så har vi den lange distance, hvor
de allerbedste hold også bliver udfordret, siger Steen S. Petersen.
Konceptet har også fænget hos

•
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flere af firmaidrættens foreninger. I
2009 har fire foreninger, Ålborg,
Fredericia, Hillerød og Lyngby alle
med stor succes afviklet adventureløb, og i 2010 kommer Silkeborg/
Herning og Vordingborg/Næstved
til på listen over arrangører.
- FMM i Langesø er vores flagskib, og bliver i høj grad brugt som
idégenerator for de øvrige adventureløb som firmaidrættens lokalforeninger arrangerer. Det er her de
henter den nødvendige inspiration
til at gøre netop deres løb til gode
oplevelser som trækker nye deltagere til, siger Steen S. Petersen.

MØDET
mellem mennesker

Dagsmødepriser
fra

530,-

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

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.

Odense Congress Center • Ørbækvej 350 • 5220 Odense SØ • Tlf. 6556 0100 • www.occ.dk
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AF JOHN THRANE, REDAKTØR, DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND. FOTO. AJA ANDERSEN

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

Ung motion
med et socialt sigte
Overvægtige unge er i gode hænder i Næstved Kommune, hvor projekt Ung Motion står klar med personlig rådgivning, fysiske aktiviteter og socialt samvær. Det sker i
tæt samarbejde med Næstved Firma Sport.
De unge, som er mellem 15 og 23
år, kommer blandt andet til projek-

tet fra gymnasiet, handelsskolen,
EUC og Næstved Kommunes Ungenetværk, og alle kan komme ind fra
gaden.
- Hver torsdag kl. 16.30 dyrker
de unge motion sammen med kommunens projektleder Annette Larsen samt studerende enten fra den
lokale fysioterapiskole eller fra An-

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 Annette Larsen og de studerende, til
en snak om hvordan de unge har
det. Hver gang går snakken lystigt

AF JØRGEN RASMUSSEN, FORMAND FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET, NÆSTVED KOMMUNE.

Motionsprojekt udløste temapris
Motionsprojekt for unge udløste Næstved
Kommunes temapris til Næstved Firma Sport
Næstved Firma Sport er blevet tildelt
Næstved Kommunens årlige temapris. Det er bl.a. sket med baggrund
i foreningens projekt unge overvægtige i aldersgruppen 15-23 år.
Det er Folkeoplysningsudvalget i
Næstved Kommune, der har indstiftet Årets temapris, der uddeles på
baggrund af sidste års tema for
Forsøgs- og Udviklingspuljen, hvor
temaet var Kost og Motion. Udvalget havde endvidere besluttet, at
ansøgninger, som relaterede sig til
KRAM og motionsrådgivningspro20
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jekterne, skulle indgå i prioriteringskriterierne.
Endvidere skal prismodtageren af
Årets temapris være en folkeoplysende forening, der har søgt og
fået midler fra Folkeoplysningsudvalgets forsøgs- og udviklingspulje,
og efterfølgende har anvendt og
implementeret midlerne som beskrevet i ansøgningen.

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

Formanden for Næstved Kommunes Folkeoplysningsudvalg, Jørgen Rasmussen, overrakte
Årets temapris til Næstved Firma Sports repræsentant, Aja Andersen. Privatfoto

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

En personlig rejse
- Holdet med de unge har eksisteret siden starten af 2008. I foråret
2009, søgte Næstved Firma Sport
15.000 kr. fra en pulje i Folkeoplysningen til køb af rekvisitter, og vi
fik bevilget hele beløbet som en
underskudsgaranti. Pengene plus
lidt til gik til store bolde, stepbænke, liggeunderlag, håndvægte med
mere, fortæller Aja Andersen.
- Det er utroligt, hvad de unge
har udrettet i de små to år projektet har forløbet. I starten var de
reserverede, men nu driller de både

hinanden og dem, som ellers kommer forbi. Der er ingen tvivl om, at
de har været igennem en rejse i deres liv. Udover de sociale relationer,
så har de unge også fået mere selvtillid, 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 temapris. 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 foreningsleder.

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

Læs mere om motionsprojektet
på www.naestvedfirmasport.dk

til firmasporten
temapris bl.a. lagt vægt på Næstved Firma Sports motionsprojekt for
unge overvægtige i aldersgruppen
15-23 år. Foreningen blev i 2008
bevilget kr. 15.000 fra forsøgs- og
udviklingspuljen i underskudsgaranti til opstart af projektet.
Målet med motionsprojektet var
at være et sundt alternativ til
PC’en, men også, at motionsgruppen kunne medvirke til, at den enkelte unge fik højere selvværd, et
vigtigt netværk samt at projektet
vil kunne medvirke til skubbe den
enkelte videre i en positiv udvikling. Projektet blev også støttet af
Servicestyrelsens forsøgspulje til
aflønning af tre og en halv fuld-

tidsstillinger – heraf kr. 20.000 til
motionsprojektet, som var øremærket til kontingent, medlemskab og
frugt.
Som opfølgning og mål håber
man at kunne fortsætte samarbejdet mellem kommune og det frivillige 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.

Modtageren af Årets Temapris
blev afsløret i forbindelse med
Foreningernes Dag den 5. september. Det synlige bevis blev overrakt af formanden for kommunens
Folkeoplysningsudvalg, Jørgen
Rasmussen, til foreningens repræsentant Aja Andersen. Ved samme
lejlighed blev to andre priser uddelt til foreningslivet i kommunen.
Det var Årets ildsjæl og Årets forening.
Foreningernes Dag i Næstved er
en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor kommunens foreningsliv
præsenterer sine aktiviteter udendørs. Der deltog i år mere end 40
foreninger i arrangementet.
Firmaidræt nr. 5
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AF ANN BAUNBÆK HANSEN, IDRÆTSKONSULENT. FOTO. JOHN THRANE, REDAKTØR, DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND.

Finalestævne i perfekt
Finalestævnet i Dansk Firmaidrætsforbunds turnering i
kollegagolf blev afviklet i perfekte rammer i Fredericia

Dansk Firmaidrætsforbunds kollegagolf 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 skarpslebne jern og store smil på læben.
De første kollegahold slog den første bold ud kl. 13.10, og efter fire
og en halv time kom de tilbage
med en god kulør i kinderne.
Scorekortene blev grundigt gennemgået 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 holdet, der tilsammen scorede stableford 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
22
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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.

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 sammen med kollegaer på mange forskellige 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-

golfvejr

Vigtige datoer for Kollegagolf 2010
• Tilmeldingsfristen er den 11. april 2010
• Turneringen starter den 19. april 2010
• Finalestævnet spilles den 17. september 2010

Vinderholdet fra Kao, Knud Erik Svej og Torben Arno Hansen,
putter på hul nr. 5. Holdet vandt finalen med 44 stabelford point.

tage, idet en spiller med højhandicap 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 virksomheder 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 turneringen i 2009, besluttet at stramme
op i forhold til afvikling af holdmatcher. Der indføres derfor fem
stopdatoer, indenfor hvilken holdene fra puljerne skal afvikle deres

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

holdmatcher. Det er for at undgå,
at et hold trækker sig midt i sæsonen, fordi de pludselig får svært
ved at nå at spille alle deres kampe.
I 2010 vil puljevinderne, som har
haft tre personer tilmeldt på holdet, på finaledagen blive inviteret
til en individuel turnering for den
tredje deltager.
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Fodbold i PERFEKTE rammer
425 deltagere til Holstebro Firmaidræts DM i fodbold
og i håndbold i weekenden den 19.-20. september
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 satte blæsten og kraftige regnbyger
sit præg på de sportslige udfoldelser, men humøret hos både fodbold- og håndboldspillerne var intakt.
Det var Holstebro Firmaidræt med
stævneleder Palle Krintel i spidsen,

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 rækkevidde med et kæmpestort udendørs
areal med mange baner, hvor stævnerne 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 københavnske farver var flot repræsenteret med ni hold fra FKBU og otte
hold fra KFIU, der havde taget den
lange vej fra stenbroen til det vestjyske fredag aften. Og FKBU kunne
godt have været flere, men på
grund af afbud måtte tre hold blive
hjemme. Det ærgrer FKBU-fodboldleder 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.
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Hvis der var nogen, som skulle komme 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 oldgirlsrækken i udendørs håndbold,
bestod af spillere fra Odense Sygehus IF og Centralsygehuset Esbjerg,
så hjælpen og kyndig pleje i tilfælde af en skade var aldrig langt væk
på banerne ved Idrætscenter Vest.
Det er efterhånden kun i firmaidrætten, at der afvikles stævner
i udendørs håndbold. Der bliver fær-

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

Alle kender hinanden
- Vi kender jo hinanden fra tidligere
år, og det er super hyggeligt. Vi håber, at vi kan få flere hold med til
næste år, når DM-stævnet skal afvikles i Odense, siger spillerne fra
Odense Sygehus IF.
Modstanderne kom fra Centralsygehuset Esbjerg, Esbjerg Kommune,
og Nordea Viborg, og så stillede

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.

er utroligt frustrerende for en holdleder, 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 turneringen. Det blev til to gange sølv i
dame- og veteran-rækken.

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 herrerækken var forsvarende mestre fra
2008, og målsætningen var at tage
til Holstebro og forsvare titlen,

men kvartfinalen blev endestationen med et nederlag i straffesparkskonkurrencen til Deloitte
Sport fra Århus. I stedet gik mesterskabet i 7-mands herrerækken
til BK Rengøring, Aalborg Firmasport, der besejrede Novo Nordisk,
Kalundborg, i finalen.

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

Danfoss Sønderborg med et mixhold, 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 firmamesterskaberne, siger pigerne fra Odense
Sygehus IF, der kunne drage hjem til
Fyn med guldmedaljerne i håndboldtasken efter sejr i alle tre kampe.
Se billeder fra DM-stævnet i fodbold og håndbold på www.dfif.dk

Aqua, Spa
Wellness
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 RESOR T

Frederikshavnsvej 70 - 72
9300 SÆBY
Telefon 98 46 17 00
E-mail info@hotelviking.dk
www.hotelviking.dk
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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
10.000 registrerede cykelture. Det
var det erklærede mål for cykelkoordinator Bjarne Sørensen fra Nakskov 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 ihærdige pedaltrampere fra de 10 motionscykelforeninger, som træder i
pedalerne i Nakskov og omegn, nåede præcist 9.879 registrerede cy-

kelture, og tilbagelagde ikke færre
end 392.976 km på de lollandske
cykelstier og landeveje. Dermed
blev Nakskov atter engang en suveræn vinder af titlen som Årets cykelby, og mon ikke at Bjarne Sørensen 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 præger listerne. Det er stadigvæk populært at tage en cykeltur i det
vestjyske. De tre næste pladser er

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.

besat af Varde, der er tilbage i feltet 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 Livslang Idræt fra Glostrup. Med 1.061
cykelture og 22.616 km i sadlen, kilede 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 klubhuse, eller også var det en madpakketur. Samtidig prøvede vi at tilføre
noget kulturelt i form af f.eks. besøg på Kroppedal Museum eller på
Thorsbro Vandværks Museum, fortæller 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 Livslang Idræts regi.

Tour de pedal - Top 10
Ture 2009
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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

2009

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
Løbeskoene, vandrestøvlerne og
rulleskøjterne har ikke fået lov til
at samle støv i firmaidrættens Motionstour 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 ihærdige 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 løbere og stavgængere i klubben tilbagelagde 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 medlemmerne også boltre sig i vandet til

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, Silkeborg, 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 motionstilbud til de ivrige pensionister. Hver
mandag og fredag året rundt arrangeres gåture i de skønne naturområder. Hver mandag går ”super
traverne” en tur på ca. 10–12 km.
Om fredagen er gåturene lidt kortere, ca. 5-7 km. Der tilbydes også
særlige naturgåture, hvor man får en
god naturoplevelse. Dertil kommer

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

stavgangsture, og det sidste nye
skud på stammen er nu cykelture.
Fynboerne kan dog også være
med. Årets højdespringer i Motionstouren blev Middelfart Firma og Familie Idræt, der sluttede på en flot
tredjeplads i motionsdysten. I Middelfart 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.

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

-
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KURSUSTILBUD FRA
DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND
Spinning - instruktøruddannelse
I samarbejde med SpinUs og Bobby Croshaw afvikler Dansk Firmaidrætsforbund en instruktøruddannelse i spinning, hvor kursisterne får den rette viden og fundament til at fungere som spinning-instruktør i en forening/motionscenter. Kurset henvender sig til alle, der har lyst til at tage en spinninguddannelse og som har deltaget i flere spinningtimer. Derudover er lidt musikforståelse en
fordel.
Uddannelsen forløber over fire dage (to weekender), og er bygget op omkring spinningkursus 1, 2
& 3 med afsluttende praktisk og teoretisk eksamen 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 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 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 bestående 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 kontrolleres, så du til enhver tid øjeblikkeligt kan
gøre steptimen sværere eller hårdere efter deltagernes behov.
Instruktør: Marina Aagaard
Dato: Den 15. november 2009
Sted: Kolding
Tilmeldingsfrist: Senest den 28. oktober 2009

Hent den nye kursusoversigt for efteråret 2009 på www.dfif.dk
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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 eller påtænker ansættelsesforhold. Kurset indeholder bl.a. følgende emner:
a. Erstatningsansvar i forbindelse med arrangementer, 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

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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Et sundt stempel
på virksomheden!
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.

 Sunde medarbejdere
 Sund virksomhed
 Sund økonomi

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

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.
Alle skytter kan deltage i turneringen. 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.

stolskytter automatisk også i konkurrencen om årets holdpokal.
Finalestævnet afholdes den 8.
maj 2010 i Vingstedcentret. Dette
stævne foregår som et handicapstævne, hvor alle skyder mod alle.
Sidste tilmeldingsfrist er søndag
den 25. oktober 2009.
Tilmelding og yderligere
information på www.dfif.dk

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

Én mod alle turnering
Turneringen er en ”én mod alle” turnering efter gældende DFIF-regler.
Hver skydning tæller som et enkelt
stævne, i henhold til generelle bestemmelser for både pistol og riffel
af den 1. september 2009. Hvis en
skytte derudover, ved et andet
stævne, skyder sig op i næste klasse, rykkes han/hun tillige op i Internetskydning. Se de generelle regler.
Der skydes fem runder fra november 2009 til marts 2010. Det samlede resultat efter alle fem skydninger bestemmer, hvem der går videre 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 skytter fra hver række kvalificerer sig
til finalestævnet. I dette års turnering deltager foreninger med
mindst ti riffelskytter eller fem pi-

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.
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.

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

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.
Tips- og lottomidler til friluftslivet administreres af Friluftsrådet
Vi støtter bl.a.:
Telt, shelter, vikingeskib, havkajak, fiskeplatform, ladcykel, bålplads, informationsfolder, bålhus, frugttræer, udsigtsplatform, skolebigård, fuglekasser, feltnaturformidlingsudstyr, snittekasser, fugletårn, naturvejleder, 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.
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Nyt om navne

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

Idrætspris til
Torkild Frandsen
Formanden for bowlingafdelingen i
Hobro Firma & Familie Idræt, Torkild Frandsen, har modtaget Nordjyske Service Sparekassers Idrætslederpris. Hæderen blev overrakt til
en meget overrasket Torkild Frandsen på en helt almindelig bowlingaften i Hobro Bowlingcenter.
Torkild Frandsen anede intet om
hæderen, da markedschef Vagn
Agerskov fra Sparekassen Hobro dukkede op med diplom og de 6.000
kroner der følger med hæderen. Torkild 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 øvrige 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
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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 primus motor i en lang række initiativer i Helsingør Taxa Sport.
Tommy Kannegaard har igennem
årene været en særdeles aktiv
idrætsudøver i idrætsgrenene bowling, skydning, badminton og ikke
mindst fodbold, og han har senest
kastet sig over gerningen som fodbolddommer.

Hædersbevisninger
i Vordingborg
To frivillige ledere i Vordingborg Firma Sport (VFS) har modtaget h.h.v.
hæderstegn og fortjensttegn af
Dansk Firmaidrætsforbund i forbindelse med generalforsamling i VFS.
Nuværende kasserer i VFS og
Storstrømskredsen, John Jensen,
har modtaget forbundets hæderstegn. John blev valgt ind i firmaidrætten 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 Vordingborg Firma Sport og i forbundets udvalg for Idræt & Motion.
Den mangeårige formand for VFS,
Ingolf Petersen, har modtaget forbundets fortjensttegn. Ingolf startede i VFS i 1983 og i 1990 fik Ingolf
fik formandskasketten på. Udover
formandsposten, har Ingolf også bestrid talrige andre tillidsposter gennem tiden. Ud over bestyrelsesarbejdet i VFS, er Ingolf aktiv som idrætsleder 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 styrelsesmedlem i Dansk Firmaidrætsforbund, Claus Schou, Roskilde.

Ny firmaidrætskonsulent i
Region Midt- og Vestjylland
Dansk Firmaidrætsforbund har ansat
Ernst Madsen som ny firmaidrætskonsulent i Region Midt- og Vestjylland. Ernst er 61 år og er bosiddende i Ringkøbing, hvor han er godt
kendt med firmaidrætten i ROFI,
hvor han har været aktiv som badmintonspiller 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 dokumentation og
opsøgende salg.

Ernst Madsen, Ringkøbing, er ansat som
ny firmaidrætskonsulent i Region Midtog Vestjylland.

Af PR- o

Landet rundt

Frederikshavn. Firmaidræt
og fakkelløb

Hillerød. Frivillig arbejdskraft for 43,6 mio. kr.

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 berømte stigninger i Tour de France
på FFK’s to nye cykelsimulatorer.
– Vi har oplevet en stor interesse
for vores nye tilbud med cykelsimulatorer, 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 stemningsfyldt fakkeloplyst stafetløb for
kolleger, venner og familie, der
foregår på en 3,2 km rundstrækning i Bangsboskoven.
- Vi har også en masse tilbud til
børn og unge. Den gamle ”sjov lørdag” har vi nu relanceret under
navnet ”funny fredag”, som vi afholder én gang hver måned. Der
har givet os 420 nye medlemmer
under 15 år, fortæller Jørgen Christensen.

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 Idrætsforeninger (HSI) har udarbejdet for
Hillerød Kommune.
Skulle trænere, holdledere, bestyrelses- 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 samfundsregnskabet er at synliggøre værdien af det
bidrag, som idrætten yder til samfundet.
- Vi vil vise, at de mange frivillige 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 Nielsen, formand for Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI).
50 ud af 54 foreninger i HSI har
bidraget til tallene, og Hillerød Firmasport har bidraget med et samlet
timeforbrug for frivillige ledere og
trænere på i alt 9.386 timer, svarende 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 spørgeskemaundersøgelse gennemført i sensommeren 2009.

Fredericia. Miniturnering i
indefodbold
Fredericia afvikler næste DM på
stor bane i indefodbold 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 søndagen, f.eks. mellem kl. 10 og 13,
oplyser Ib Østergaard fra Fredericia.
- Der er et helt nødvendigt tiltag, fordi Fredericia Kommune er i
gang med at kigge på en ny halfordeling. Der er meget pres på hallerne 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 Fredericia ikke presse flere end 30
hold ind, hvis fodboldturneringen
skal kunne afvikles med en ordentlig kvalitet.
Næste store fodboldbegivenhed i
firmaidrætten i Fredericia er DM på
stor bane i indefodbold, der afvikles søndag den 7. februar 2010.
Her har man besluttet at begrænse
deltagerantallet til 24 hold for at
sikre en god turnering.

På de to cykelsimulatorer kan man prøve kræfter
med de klassiske stigninger i Frankrig, kendt fra
Tour de France.
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AKTIVITETER FRA
DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND
Idrætsgren

Dato

Badminton

Kom og vær med

Forening

13-14/2-10	Svendborg

Kontaktperson

Telefon

Ann Karina Pedersen 6222 2579

Sidste tilmeld.

10/12-09

E.mail/Hjemmeside

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 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
Åben keglestævne
Keglestævne
Keglestævne

31-1/11-09	Haderslev	Torben Dahl
28-29/11-09	Tønder	Ninna Christensen
6-7/2-10	Haderslev	Torben Dahl
13-14/2-10	Sønderborg	Ingerlise Dahl

6160 0450		
2374 5958
14/11-09
6160 0450		
7445 8707
25/1-10

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

							

Motionsløb, gang, cykelløb m.m.						

Aftenvandring, Rebild
Teglværksvandring
De blå Baretter
Rebild March
Drivvejen – Tarp
Moesgaardsvandring
Dybdal March
Ole Rømer March
Odense Å Vandring
Vandr., Kræftens B.
Efterårstur i Ans
Rungsted Vintervand.
Novembertur
Slotsvandring
Efterårstur
Rungsted vintervand.
Julemotionstur
Julemotionstur
Julemotionstur
Vintertur, Langeland
Julemærkemarch

17/10-09
Aalborg	Mie Pedersen
18/10-09	Sønderborg	Ruth Holm
18/10-09
Blå Baretter Jens Simonsen
18/10-09
Aalborg	Mie Pedersen
25/10-09	Fræserne	Elisabeth Degnbol
25/10-09
Aarhus
Anders Jensen
31/10-09
Bjerringbro	Knud Riisgaard
1/11-09	Storkbh.
Jens A. Pedersen
1/11-09	Odense
Bodil Rasmussen
1/11-09
Als
Bjarne Heesch
1/11-09	Kjellerup	Niels P. Nielsen
8/11-09
CityTour	Orm Hansen
8/11-09
Brande	Inger-Marie Nielsen
14/11-09	Gribskoven
Jørgen Pedersen
15/11-09	Hosekræm.	Ivar Dalsgaard
13/12-09
CityTour	Orm Hansen
26/12-09	Fodslaw	Kontoret
27/12-09	Fodslaw	Kontoret
28/12-09	Fodslaw	Kontoret
29/12-09	Stenstrup
Jan Bilde
6/12-09 	Hele landet 	Ingolf Romlund

9834 1009		
7448 7372		
7595 9552		
9834 1009		
7514 3115		
2074 5458		
8668 2147		
4362 7128		
6619 0778		
7445 9374		
8662 7588		
4586 4248		
9715 5861		
4826 1796		
9713 1288		
4586 4248		
8661 3588		
8661 3588		
8661 3588		
5155 5097		
2048 6545 		

www.fodslaw-aalborg.dk
www.fodslawsonderborg.dk
www.blaabaretter.dk
www.fodslaw-aalborg.dk

www.aarhusfodslaw.dk
jens.anders.pedersen@webspeed.dk
www.fodslawodense.dk
www.fodslawkjellerup.dk
www.fodslawbrande.dk
www.hosekraemmerne.dk
www.fodslaw.dk
www.fodslaw.dk
www.fodslaw.dk
jan-bilde@mail.tele.dk
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
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Få din forenings åbne stævne eller arrangement med på Dansk Firmaidrætsforbunds aktivitetskalender.
Send en e-mail til Firmaidræts redaktion, mail pia@dfif.dk med oplysninger om tidspunkt,
frist for tilmelding, arrangerende forening samt tlf. eller e-mail for kontaktperson.
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FORBUNDSSTYRELSE
Formand Peder Bisgaard
Kighusvænget 21
3400 Hillerød
Telefon 48 26 96 43
Fax 48 24 96 43
Mobil 24 45 30 15
E-mail bis@dfif.dk

Stor aktivitet på området
for små idræts- og fritidsbyggerier
Midt i den økonomiske nedtur er
der stadig stor interesse over hele
landet for at opføre mindre byggerier inden for idræt, kultur og fritid, der kan opnå støtte fra Klublokale- og Værestedspuljen. Langt
over 100 mindre byggerier får hvert
år støtte fra Klublokale- og Værestedspuljen, og rent faktisk er budgettet 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 direktør i Lokale- og Anlægsfonden,
Torben Frølich, om den store interesse for Klublokale- og Værestedspuljen.

Ny bog om børn
og arkitektur
På Arkitekturens Dag den 1. oktober har Lokale- og Anlægsfonden
udsendt en bog om børn og arkitektur. 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 bevægelse. Skabe rum, der er bygget i
børnehøjde. Rum, hvor de voksne
er trådt et skridt tilbage og har
ladt rummet i sig selv være pædagogen, der udvikler børnenes fantasi, leg og udforskning.
”Rum der bevæger børn” er skrevet af Jens-Ole Jensen, leder af Vi-

Næstformand Ragna Knudsen
Bøgevej 32
6950 Ringkøbing
Telefon 97 32 23 15
E-mail ragna@dfif.dk

”Rum der bevæger børn” kan også downloades gratis på www.loa-fonden.dk

dencenter for Børn og Unges Kultur
på VIA University College. Bogen
koster 60 kr. og kan bestilles via email på fonden@loa-fonden.dk

Opfordring til dialog om
lokalt badmintonsamarbejde
Dansk Firmaidrætsforbunds udvalg
for Idræt & Motion og DGI’s badmintonudvalg ønsker at optimere
markedsføringen af badmintonarrangementer i begge organisationer. Der er således enighed om, at
opfordre medlemsforeningerne i
begge organisationer til lokalt at
igangsætte dialog om mulige samarbejdsflader omkring badminton.
Foreningerne i begge organisationer udbyder stævner, turneringer
og badmintonevents. Disse arrangementer kan ofte med fordel tilbydes medlemmerne i begge organisationer for at opnå et større deltagervolumen, og tilbyde flere forskellige tilbud til alle medlemmerne.
Det skal understreges, at det er
helt frivilligt for den enkelte firmaidrætsforening, om man ønsker
at indlede samarbejde med de lokale DGI Landsdelsforeninger, ligesom
rammerne for samarbejdets omfang
også aftales lokalt.
Eventuelle spørgsmål kan rettes
til idrætskonsulent Steen S. Pedersen, mail: steen@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
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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 beregne 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, almindelige, small, og de helt små,
microer, der er på størrelse med et
filmhylster. På samme måde er der
forskellige typer af skatte, en traditionel, hvor skatten ligger der hvor
koordinaten peger hen samt en multi eller flerbenet.
Turen bragte os forbi Lillebæltsbroen og keramikmuseet Grimmerhus i Middelfart, hvor vi måtte
rundt og tælle vinduer i bygningen,
antal brædder i en bænk, og numrene på nogle af de udstillede genstande inden vi kunne finde skatten. 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 geocaching.com – det er gratis!

Læs mere på www.geocaching.com og www.geocaching.dk
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”I use billion dollar satellit equipment to find tupperware boxes in
the woods”.
Ovenstående kunne godt være definitionen på den lidt nørdede aktivitet, 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 internettet. 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 jorden. 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 afviklet i Middelfart med 12 deltagere.
Kurset startede med lidt teori omkring GPS (Ground Position System)
og geocaching. Hele forudsætningen for geocaching er de 24 satel-

