
   FIRMAIDRÆT  OPEN

 ÅBNE STÆVNER   
 I HELE LANDET
 20.-21. MAJ • 2.-4. JUNI 2023



Åbne idrætsstævner for dig og dine 
kolleger
Boost dit humør, send din puls i vejret – og gør det sammen 
med dine kolleger til Firmaidræt Open. Et åbent idræts-
stævne med aktiviteter for alle. Både dig, der er vild med 
fart over feltet og sved på panden – og dig, der dyrker 
idræt med et koncentreret sind og en rolig hånd. Uanset 
hvad, så rejser du og kollegerne hjem med rygsækken 
propfyldt med gode minder, der styrker sammenholdet 
på jeres arbejdsplads.

Aktiviteter for alle – i hele landet
Dyrk 12 aktiviteter til i alt 15 lokale Firmaidræt Open-stæv-
ner i hele landet. Saml alle medarbejdere til ét stævne 
– eller grib chancen for at hive titlen som Firmaidræt 
Open-mestre hjem i en række idrætter ved at deltage i 
flere stævner.

Varm op med os på Facebook: 
www.facebook.com/firmopen 

Få overblikket over alle idrætterne og stævnerne her – og 
bliv en del af firmaidrætsfællesskabet. 

Få hele oplevelsen med 
Til Firmaidræt Open har vi naturligvis fuldt fokus på 
idrætterne – og bestemt også på sammenholdet. Det 
sociale samvær er ét af stævnernes højdepunkter, så 
alle arrangørforeninger har lagt sig i selen for at skabe 
hyggelige rammer med fællesskab i højsædet. Nogle 
stævner lægger ud med en fælles morgenmad – og til 
andre stævner mødes deltagerne efter aktiviteten og 
tanker energidepoterne op med god mad. Vi garanterer 
en hyggelig dag – uanset hvilke stævner du og dine 
kolleger deltager i.

Firmaidræt Open 
er arbejdspladsernes 
åbne idrætsfest
Firmaidræt – fordi arbejdspladser 
og firmaidrætsforeninger mødes og 
dyrker idræt sammen.

Open – fordi vi åbner dørene og in-
viterer alle, der har lyst til at dyrke 
bevægelsen og sammenholdet.

Dyrk Firmaidræt Open på:

www.firmaidraetopen.dk



FIND DIT FIRMAIDRÆT OPEN-STÆVNE

DART I NYBORG
LØRDAG DEN 20. MAJ 2023

Er du vil med dart? Så tag med til vores dartstævne til Firmaidræt 
Open.

Vi afholder en individuel- og en doubleturnering i en ramme, der 
sikrer jævnbyrdighed, spilletid og spænding – kampe der bliver 
mere og mere intense, som dagen går.
 
Læs alt om stævnet, og tilmeld dig på  
www.firmaidraetopen.dk/dart 

INDOOR BIKE I NYBORG
LØRDAG DEN 20. MAJ 2023

Kom og giv den fuld pedal til et svedigt og sjovt 4-timers event!
Vores 4 dygtige instruktører guider dig godt – og energifyldt – 
igennem 4 forskellige temaer.

Vi kører på Bodybike Smart+ cykler med Watt-måling, og vi har 
Intelligent Cycling på skærmene – så kan du følge med i dine tal 
hele vejen.
 
Læs alt om stævnet, og tilmeld dig på  
www.firmaidraetopen.dk/indoorbike 

PADEL I KØGE 
LØRDAG DEN 20. MAJ 2023

Giv den fuld gas til padelbanen – og deltag i en hyggelig 
turnering med plads til alle.

Vi spiller en doubleturnering. Stil op som dame-, herre- eller 
mixhold i 3 rækker; Begyndere, Let øvede og Øvede. 
 
Læs alt om stævnet, og tilmeld dig på  
www.firmaidraetopen.dk/padel



PETANQUE I EBELTOFT
FREDAG, LØRDAG OG SØNDAG DEN 2., 3. OG 4. JUNI 2023

Tag med til et hyggeligt petanque-stævne til Firmaidræt Open i 
Ebeltoft. 

Deltag i deltag én, to eller tre dage – og stil op i Single (fredag den 2. 
juni), double (lørdag den 3. juni) og/eller Triple (Søndag den 3. juni).

Vi spiller efter det Schweiziske stigesystem, så her kan alle være med.
 
Læs alt om stævnet, og tilmeld dig på  
www.firmaidraetopen.dk/petanque-ebeltoft 

BOWLING I VIBORG
LØRDAG DEN 20. MAJ OG SØNDAG DEN 21. MAJ 2023

Er du klar til at tage kegler til et hyggeligt bowlingstævne? Så tag 
med til Viborg, hvor vi byder dig og dine bowling-glade venner 
velkommen til to hyggelige dage.

Spil med i vores individuelle turneringen lørdag den 20. maj  
– hvor vi har indlagt en guidet gåtur rundt i Viborg midtby 
mellem dagens 6 serier – og i vores holdturnering (2 pers.) 
søndag den 21. maj.
 
Læs alt om stævnet, og tilmeld dig på  
www.firmaidraetopen.dk/bowling-viborg

BILLARD I VIBORG
LØRDAG DEN 20. MAJ OG SØNDAG DEN 21. MAJ 2023

Find din rolige hånd og dit præcise øjemål frem – og tag med til 
et hyggeligt billardstævne i Viborg.

Deltag i vores individuelle turnering i en ramme, der sikrer 
jævnbyrdighed, spilletid og spænding – kampene bliver mere og 
mere intense, som tiden på de to spilledage går.
 
Læs alt om stævnet, og tilmeld dig på  
www.firmaidraetopen.dk/billard



BADMINTON I RØDOVRE
LØRDAG DEN 3. JUNI 2023

Grib din ketcher, og tag din kollega eller ven med til en kollegial 
dyst på badmintonbanen til Firmaidræt Open. 

Vi afholder en doubleturnering i en hyggelig ramme, der både 
tager højde for jævnbyrdighed, spilletid og spænding. Spil med 
i dame-, herre- eller mixrækken som begyndere/let øvede eller 
rutinerede/gode.
 
Læs alt om stævnet, og tilmeld dig på  
www.firmaidraetopen.dk/badminton-rødovre

BADMINTON I RINGKØBING
LØRDAG DEN 3. JUNI 2023

Tag med til et hyggeligt badmintonstævne med fokus på samspil, 
samvær og sammenhold – og garanti for sved på panden og smil 
på læben.

Vi afholder en hyggelig doubleturnering. Spil med i dame-, herre- 
eller mixrækken som begyndere/let øvede eller rutinerede/gode.
 
Læs alt om stævnet, og tilmeld dig på  
www.firmaidraetopen.dk/badminton-rofi 

BOWLING I VORDINGBORG 
LØRDAG DEN 3. JUNI 2023

Er du vild med at tage kegler på bowlingbanen? Og har du 
lyst til at bruge et par hyggelige timer i bowlingens tegn 
sammen med passionerede bowlingspillere fra hele landet?

Så tag med til denne hyggelige turnering, hvor du kan 
deltage både individuelt og i vores holdturnering (2 personer 
på hvert hold).
 
Læs alt om stævnet, og tilmeld dig på  
www.firmaidraetopen.dk/bowling-vordingborg



HÅNDBOLD I RØDOVRE
LØRDAG DEN 3. JUNI 2023

Giv den fuld skrue på håndboldbanen til Firmaidræt Open 
– idrætsstævnet med garanti for sjove aktiviteter og stærkt 
sammenhold. Dyrk de intense kampe og den gode stemning – og 
tag dine håndboldglade kolleger og venner med.

Stil op i Dame (15+), Herre (15+), Mix (15+ & 40+), Oldgirls (30+) 
og Oldboys (30+).
 
Læs alt om stævnet, og tilmeld dig på  
www.firmaidraetopen.dk/håndbold 

GOLF I HOLBÆK
LØRDAG DEN 3. JUNI 2023

Kom med til et hyggeligt golfstævne på Midtsjællands Golfklub. 
Et golf- og idrætsstævne for dig, uanset om du er mester- eller 
hyggespiller.

Vi inviterer dig og dine golfglade kolleger med til en individuel 
golfturnering for spillere med DGU-kort.

Vi spiller Stableford, og du får mulighed for at varme op – med 
frie bolde – på driving range inden gunstart. 
 
Læs alt om stævnet, og tilmeld dig på  
www.firmaidraetopen.dk/golf

FODBOLD I RØDOVRE 
LØRDAG DEN 3. JUNI 2023

Driblinger, flotte mål, highfives – og jubeldans. Alt det – og 
mere til – oplever du på det grønne græs til fodboldstævnet 
til Firmaidræt Open, hvor alle er velkomne.

Stil op i 5-mands (Super Oldboys 40+), eller 7-mands (Herre, 
Mix eller Oldboys 32+).
 
Læs alt om stævnet, og tilmeld dig på  
www.firmaidraetopen.dk/fodbold



SKYDNING I ALLINGÅBRO
LØRDAG DEN 3. JUNI 2023

Indstil sigtekornet – og tag med til skydestævnet til Firmaidræt 
Open; et skydestævne for dig, uanset om du er mesterskytte eller 
om du blot skyder for hyggens og samværets skyld. Tag gerne 
skytter fra din forening, din arbejdsplads eller venner med.

Stil op i 15 meter Riffel (Riffel og Luftriffel) og/eller 15 meter 
pistol (Pistol call.22, Luftpistol. Grovpistol call.32, 9mm og 
cal.38). Vi dyster på skydebanerne ved Allingåbro Skytteforening.
 
Læs alt om stævnet, og tilmeld dig på  
www.firmaidraetopen.dk/skydning 

GOKART I ROSKILDE 
SØNDAG DEN 4. JUNI 2023

Har du hang til benzin i blodet? Så spring ud som racerkører, 
og giv den gas sammen med dine kolleger på Roskilde Racing 
Center – alle kan køre med.

Vi kører LeMans for 2-mandshold – 2 x 60 minutter med start i 2 
heat samt en finale.
Vi afholder løbet på en bane, der er 1250 meter. Officials fra 
banen står for afviklingen – og udleverer kørerudstyret til dig og 
dine kolleger, inden vi skyder løbet i gang.
 
Læs alt om stævnet, og tilmeld dig på  
www.firmaidraetopen.dk/gokart

PETANQUE I SLAGELSE  
SØNDAG DEN 4. JUNI 2023

Kast grisen, indstil sigtekornet – og tag med til et hyggeligt én-
dags petanquestævne i Slagelse.

Vi spiller double – i én samlet række efter det Schweiziske 
stigesystem, hvor alle kan være med.
 
Læs alt om stævnet, og tilmeld dig på  
www.firmaidraetopen.dk/petanque-slagelse



Dyrk sammenholdet til Firmaidræt Open
Tilmeld dig og dine kolleger senest 

den 28. april (maj-stævnerne) og den 12. maj (juni-stævnerne).

www.firmaidraetopen.dk

EARLY BIRD!

Spar 20 % på din aktivitets-

deltagelse – meld dig på banen 

senest den 3. marts.


