
Fællesskab. Idræt. Socialt samvær. Fest. Det er kode- 
ordene for Firmaidræt Open – årets sjoveste firma- 
idrætsfest. Og du er inviteret!

Så tag dine kolleger, venner eller familie med til et par 
aktive dage i Aarhus, og få en unik idrætsoplevelse 
sammen.

Deltag i den idræt, du har dyrket i mange år – eller 
prøv noget helt nyt! Alle kan nemlig være med – både 
de motionsvante og nybegyndere. Det gælder først og 
fremmest om at have det sjovt sammen. 

Du kan vælge mellem hele 14 forskellige aktiviteter. 
Og der er noget til enhver smag. Både til dig, der er vild 
med fart over feltet og sved på panden – og til dig, der 
holder af idræt, der kræver en rolig hånd og et koncen-
treret sind.

Pak tasken med dit idrætstøj og dit gode humør – og 
kom hjem sprængfyldt med energi og rig på gode op-
levelser.

Den store aftenfest 
– og den hyggelige nabofest
Intet Firmaidræt Open uden et brag af en fest! Du og 
dine kolleger må ikke gå glip af den traditionsrige fest 
lørdag aften. Det sociale højdepunkt, hvor stævnedelta-
gerne mødes på tværs af alle idrætter.

DJ’en og livebandet sætter lyd på ”Den store aftenfest” – 
og der er garanti for lækker mad og gang i dansegulvet.

Er du mere til afdæmpet musik og hyggesnak? Så er det 
”Den hyggelige nabofest”, der foregår i lokalet ved siden 
af, du skal tilmelde dig.

Samarbejdspartner

Arrangører

www.firmaidraetopen.dk

Læs mere, og tilmeld dig og dine 
kolleger senest den 1. maj på

www.firmaidraetopen.dk

Skal du også med? Ja da! 
Her er 5 gode grunde:
• Du får en unik oplevelse med  

nuværende og nye venner.

• Alle kan være med! Både dig,  
der elsker at få sved på panden  
– og dig, der vil udfordre koncen-
trationsevnen med en rolig puls.

• Du får en weekend spækket med 
idræt, hygge og fællesskab.

• Du bliver en del af firmaidræts- 
fællesskabet.

• Du vil ikke gå glip af et brag af en 
aftenfest!

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

#firmaidrætopen

 
 

TAG MED TIL 
FIRMAIDRÆT OPEN I AARHUS
1.-3. JUNI 2018

EARLY BIRD! Tilmeld dig senest den 1. marts – og spar 20 % på din aktivitetsdeltagelse!



BADMINTON
Sving ketsjeren til en kollegial 
dyst over nettet – uanset om 
du er toprutineret eller spiller 
for hyggens skyld.

Deltag i:
• Individuel: Mesterrække, A-, 

B- og C-række, Veteran 40+
• Hold: Serie 2 (2 herrer og 1 

dame), Serie 3 (4 herrer)
• Single, Double og Mixdoub-

le i alle kategorier

BADMINTON

BADMINTON
Få sand mellem fødderne, og 
lav svedige smashs over nettet 
til beachvolley-stævnet.

Deltag i:
• Dame-, Herre- og Mixrække

BEACHVOLLEY

BADMINTON
Tag kegler på bowlingbanen 
– uanset om du er bowlinghaj 
eller hyggespiller.

Deltag i:
• Individuel, Par og Mix
• Dame-, herre-, mixrække

BOWLING BADMINTON
Har du benzin i blodet? Så 
træd på speederen, og giv den 
fuld gas på Europas største 
indendørs racerbane.

Deltag i:
• Individuel og Hold

GOKART BADMINTON
Ram grisen – og få nogle hyg-
gelige timer med ved grusba-
nerne til petanque-stævnet.

Deltag i:
• Single (fredag), Double (lør-

dag) og Triple (søndag)
• Spilles efter Schweizisk 

Stigesystem

PETANQUE

BADMINTON
Fyr den af på dansegulvet, og 
lær de svedigste dansetrin af 
Mads Vad fra TV2-programmet 
Vild med Dans.

Deltag i:
• Dans dig igennem 70’ernes 

og 80’ernes discotrin sam-
men med Mads Vad

DANS MED MADS VAD BADMINTON
Kom og spil på den fine 
bane ved Mollerup Golf Club 
– uanset om du har DGU-kort, 
eller om du bare spiller for 
sjov.

Deltag i:
• DGU-kort match: Individuel 

match med Stableford
• DGU-kort match: Parmatch 

med Best-ball Stableford
• Golf for sjov-match (uden 

DGU-kort)

GOLF BADMINTON
Kan du stille skarpt og holde 
fokus? Så tag med til inden-
dørs skydning i Skytternes 
Hus i Aarhus.

Deltag i:
• Riffel: 15 meter
• Pistol: 15 meter

SKYDNING

BADMINTON
Mestrer du præcision – og har 
du et koncentreret sind? Så 
sæt dine kolleger til vægs til 
vores dartturnering.

Deltag i:
• Doubleturnering: Lørdag 

(Herre-, Dame- og Mixpar)
• Single turnering: Søndag 

(Herre- og Damerække)

DART BADMINTON
Intense kampe, god stemning 
– og masser af plads til socialt 
samvær. Saml et hold, og giv 
den gas på håndboldbanen.

Deltag i:
• Dame-, Herre-, Mix-, Oldgirls 

(30+) og Oldboys (30+)

HÅNDBOLD BADMINTONAFTENFEST

BADMINTON
Saml et hold – og få nogle 
gode dage på plænerne ved 
ÅFS Centret.

Deltag i:
• 5-mands: Herre, Mix, Old-

boys (32+)
• 7-mands: Herre

FODBOLD BADMINTON
Et spil med masser af sjov, høj 
fart – og plads til alle. Kom 
med til Firmaidræt Open-
debuten for Motionsfloorball.

Deltag i:
• Alle mod alle i én række 

(Dame-, Herre og Mix kan 
være med)

• Vi spiller 3-mands motions-
floorball

MOTIONSFLOORBALL

BADMINTON
Saml et hold på fem løbere 
og cyklister – og tag med til 
Firmaidræt Open-premieren 
på Bike & Run Stafetten.

Deltag i:
• Dame-, Herre-, Mixrække

BIKE & RUN STAFETTEN

BADMINTON
Har du roen og øjemålet, der 
skal til? Er du mester- eller 
hyggespiller? Uanset, så ses vi 
ved det grønne bord.

Deltag i:
• Handicapturnering

BILLARD

Læs mere, og tilmeld dig og dine 
kolleger senest den 1. maj på

www.firmaidraetopen.dk

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


