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Indhold

Kalenderen viser i skrivende 
stund juni, og sommeren er 
over os. Vi er som sædvan-
lig inde i højsæsonen i vores 
branche, men har der overho-
vedet været en lavsæson!? Det 
tror jeg ikke. Vores branche 
kører derudaf på fuld fart, og 
der er ikke meget tid til at se 
tilbage. 

Mette Frederiksen har åb-
net vores land mere og mere 
op. Langsomt begynder vores 
hverdag at ligne det, vi havde 
engang, selvom det kan være 
meget svært at huske lige præ-
cis, hvad der var det normale. 

Kære medlemmer
Der er ingen tvivl om, at 

FUT har haft en hård periode. 
Hele grundlaget for FUT er at 
samle vores branche på tværs 
af kæderne og skabe et fælles 
netværk. Det har ikke været 
muligt i det, der føles som evig-
heder. Men nu er der endelig 
lys forude. Det er så dejligt, at vi 
nu kan kigge ind i en periode i 
FUT, hvor vi ikke kun skal oply-
se jer om alle de aflysninger, vi 
har måttet lave, men langt flere 
positive informationer. 

Der skal lyde en kæmpe stor 
tak til alle jer medlemmer, for 
at I holder ved og stadig støtter 

FUT og vores arbejde i forenin-
gen. Det har været en lang peri-
ode, hvor I ikke har haft mulig-
hed for at få det fulde udbytte 
ud af jeres medlemskab, og det 
håber vi selvfølgelig, at efter-
året vil ændre på. 

Selvom vi næsten havde mi-
stet håbet for vores elevdag i år, 
blev det alligevel muligt. Dog i 
mindre skala, som overholdt 
retningslinjerne. Selvom elev-
dagen har været længe under-
vejs, lykkedes det alligevel at 
samle et hold elever, som alle 
var med til en spændende og 
festlig dag. Selvom størrelsen 
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Michelle Olsen 
Formand 

på arrangementet ikke var som 
håbet, så viste dagen alligevel 
hvilket stort behov, der er for, 
at eleverne møder hinanden 
på tværs af kæderne. Under 
middagen oplevede vi især, at 
eleverne delte de erfaringer, 
som de allerede nu har fået i 
branchen, og med foredraget 
om netværk i bagagen var der 
ingen tvivl om, at eleverne nu 
ved, hvor vigtigt netværk er for 
deres fremtid. 

Det er vigtigt for bestyrelsen, 
at vi giver vores medlemmer 
noget igen, derfor ser vi me-
get frem til vores store jubilæ-

umsfest i forbindelse med den 
kommende generalforsamling. 
Sidst, vi var samlet til stor fest, 
er nu allerede ved at være fem 
år siden. Meget er sket siden, 
og vi trænger vist alle sammen 
til at komme til store sammen-
komster igen. 

Lærepladsprisen er en ny pris, 
som blev stiftet af FUT i 2019. 
Prisen gives til den trælast eller 
det byggemarked, der har væ-
ret årets mest fantastiske lære-
plads.

Med prisen følger 10.000 kr. 
i økonomisk støtte til et socialt 
arrangement med afdelingen/
trælasten/byggemarkedet.

Lærepladsprisen uddeles på 
FUT’s generalforsamling i no-
vember.

Sådan indstiller  
du din læreplads
Det er de nuværende elever el-
ler elever, der er uddannet i det 
indeværende eller det foregå-
ende kalenderår, der kan ind-
stille deres læreplads til prisen.

For at kunne indstille din læ-
replads skal du vedlægge (ved-
hæfte) en motiveret indstilling 
af din virksomhed eller en vi-
deo, som indeholder en besva-
relse af nedenstående punkter. 
Det er vigtigt, at du er grundig 

Så indstil din læreplads til FUT’s Lærepladspris 2021. Så har du også mulighed 
for at vinde 10.000 kr. til et socialt arrangement...

i din besvarelse, så juryen kan 
bedømme din læreplads bedst 
mulig.
• Beskriv introplanen og hvor-

dan den blev fulgt
• Hvordan havde din lære-

plads udviklet din uddan-
nelsesplan og svarede den til 
dine forventninger? 

• Beskriv den første uge på din 
læreplads

• Beskriv tre punkter hvor du 
har udviklet dig under din 
uddannelse

• Beskriv hvorfor netop din læ-
replads skal vinde prisen

• Fortæl om en positiv oplevel-
se i din virksomhed, som har 

betydet noget for dig eller på-
virket dig

• Har du andre særlige histo-
rier eller kommentarer om-
kring din læreplads, kollegaer 
eller uddannelsesansvarlige?

Hvis du vinder, skal du skrive 
en kort artikel med billeder fra 
arrangementet, du har vundet 
støtte til, som vi kan bruge i 
FUT-regi – og så skal en re-
præsentant fra vinderen være 
tilstede på generalforsamlingen 
for at modtage prisen.

Upload din indstilling in-
den den 1. oktober 2021 på  
https://fut.dk/laerepladspri-
sen/

Har du Danmarks bedste læreplads?

Bygma Rønne fik FUT’s 
Lære pladspris 2020. 
Læs på side 20-21 hvor-
dan de brugte præmien.
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Oplev produktion af nogle væ-
sentlige produkter i din hver-
dag. Få den nyeste viden om 
byggematerialer og få produkt-
kendskab og salgsargumenter 
tilpasset dine kunders købsad-
færd, som kan styrke dit dagli-
ge salgsarbejde. Bliv klogere på 
hvad du kan gøre for at styrke 
det passive salg gennem udstil-
linger og aktiviteter hjemme i 
virksomheden og få inspirati-
on, som du f.eks. kan bruge i 
forbindelse med din kommen-
de fagprøve.

Udover at få den nyeste viden 
om byggematerialerne kommer 
du hjem med produktkendskab 
og salgsargumenter tilpasset 
kundernes købsadfærd.

Turen har udgangspunkt på 
Business College Syd – Mom-
mark og arrangeres i samarbej-
de med Aabc Handelsfagskolen 
Odder og FUT.

Styrk dit CV
Studieturen udbydes som 
valgfaget ’Vareeksponering og 
events’. Du vil få karakter for 
faget, og du kan skrive faget på 
dit CV.

Hvem kan deltage?
Handelselever med profil Træ-
last og Byggematerialer samt 
salgselever med primær til-
knytning og salg af trælastpro-
dukter fra henholdsvis Business 
College Syd – Mommark Han-
delskostskole og Aabc Handels-
fagskolen Odder.

Underviser
Peter Lenart Landergren, tlf. 
4143 7439, pll@bcsyd.dk

FUT Studietur for trælastelever 

Mødested
Business College Syd – Mom-
mark Handelskostskole, Mom-
markvej 374, 6470 Sydals.

Studieturen starter i Mom-
mark, med mulighed for afhent-
ning på Sønderborg station, og 
slutter enten på Skanderborg 
station eller i Mommark.

Økonomi
Elever på uddannelsen: 
500,- kr.
Ikke elever + FUT-medlem:
1995,- kr.
Udeblivelsesgebyr: 2500,- kr.
Der er 25 pladser.

Tilmelding
Senest 13. september 2021.

Tilmelding til Business Colle-
ge Syd – Mommark, Marianne 
Pelck Paulsen, tlf. 7340 7900, 
på mail mpp@bcsyd.dk. Oplys 
fulde navn og fødselsdato ved 
tilmelding samt om du ønsker 
afhentning på Sønderborg Sta-
tion. 

Betaling skal ske på den 
fremsendte opkrævning, der 
følger med indkaldelsen.

Vi tager forbehold for aflys-
ning eller ændringer alt efter 
udviklingen omkring Covid-19. 

Kontakt ved Business 
College Syd 
Marianne Pelck Paulsen  
mpp@bcsyd.dk
Peter Lenarth Landergren 
pll@bcsyd.dk

Kontakt ved FUT
Christian Lyng
chl@fut.dk

Tirsdag den 12. oktober
• Mulighed for afhentning på Sønderborg station  

(ankomst kl. 11:22)
• Ankomst til Mommark Handelskostskole  

– indkvartering og frokost
• Velkomst, sammenrystning, undervisning, løsning af opga-

ve og præsentation
• Aftensmad og -aktivitet

Onsdag den 13. oktober
• Morgenmad på skolen
• Besøg Rold Skov Savværk i Sabro
• Besøg Rold Skov Savværk i Arden
• Besøg i skoven
• Hotel i Aalborg
• Middag ude i byen

Torsdag den 14. oktober 
• Morgenmad på hotellet
• Besøg Knauf i Hobro
• Besøg Aalborg Portland
• Middag på Aalborg Portland
• Portland er vært ved en gang races i Gokartworld
• Retur til hotel i Aalborg

Fredag den 15. oktober
• Morgenmad på hotellet
• Besøg Dolle i Frøstrup 
• Mulighed for aflæsning på Skanderborg station for de, der 

skal med tog hjem
• Bus retur til Mommark

(Forbehold for ændringer. Udførligt program offentliggøres på 
www.fut.dk)

Årets studietur for trælastelever løber af stablen den 12. til 15. oktober. 
Her kommer du til at opleve, hvordan nogle af de væsentlige produkter i 
din hverdag bliver produceret, når vi besøger Rold Skov Savværk, en skov, 
Knauf, Aalborg Portland og Dolle Loftstrapper

Program 
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DANMARK RUNDT

Tag med på en fantastisk studietur, der bliver
faglig, så du bliver dygtigere og social, så du
med garanti får det sjovt.

Oplev og få inspriration til butiksoptimering,
rundvisning på fabrikker med den nyeste
teknologi inden for byggematerialer og andre
brancherelevante varer, samt workshop og
træning af dine faglige kompetencer. 

Afgang til Aalborg med bus.
Besøg på Aalborg Portland.
Weber "Hands-on kursus".
Spisning og social aktivitet.

ONSDAG D. 15. SEPTEMBER

Besøg Folketinget / kultur.
København på egen hånd
Workshop / cases.
Afgang mod Odder. Forventet ankomst 
 kl. 18.00.

FREDAG D. 17. SEPTEMBER

PROGRAM

Ankomst til skolen kl. 11.00.
Frokost.
Præsentation og undervisning.
"Rundtur" Den Gamle By i Aarhus.
Middag/Dinner.

TIRSDAG D. 14. SEPTEMBER

FUT STUDIETUR 2021 "DANMARK RUNDT"

STYRK DIT CV

HVEM KAN DELTAGE?

Studieturen udbydes som et valgfrit
specialefag i vareeksponering og events. Du
modtager et kursusbevis og kan skrive faget
på dit CV.

Kun medlemmer af FUT kan deltage.

Byggemarkeds -og værktøjselever fra Mommark
Handelskostskole og Aabc Handelsfagskolen
Odder.

Butikscheck.
Eksponeringer / udstilling.
Leverandør besøg (Juliana / Dyrup).
Indkvartering KBH.

TORSDAG D. 16. SEPTEMBER

PRAKTISK INFORMATION
Undervisere 
HANDELSFAGSKOLEN
Claus Christensen tlf. 626136
Jacob Ryborg         tlf. 20154458
MOMMARK HANDELSKOSTSKOLEN
Lone Marxen          tlf. 61670900

ØKONOMI
Elev på uddannelsen: 
Ikke elev + FUT medlem: 1.995,  kr.

Der er 30 pladser og elever har førsteprioritet.

MØDESTED
Handelsfagskolen
Rådhusgade 43
8300 Odder
tlf  86541700

KONTAKT FOR SPØRGSMÅL
Bo Louring
Bestyrelsesrepræsentant for FUT
blo@fut.dk
tlf. 40255448

KONTAKT
Sandra Kirchert
saki@aabc.dk
tlf. 89363571

TILMELDING
Senest den 2.0 .2021.
Tilmelding: Send en mail med dit fulde navn,
fødselsdato og telefon mer til:
Tilmelding@aabc.dk

DER TAGES FORBEHOLD FOR PROGRAMÆNDRINGER

FUT - Foreningen for Trælast- og yggemarkedsfolk, 
er en aktiv brancheforening for elever, funktionærer, 
selvstændige og leverandører, inden for trælast og 
byggemarked. FUT giver dig muligh d for at deltage i 
spændende fagarrangementer og studierejser. 
www.fut.dk
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Fra frø til øverste hylde

- Med hårdt arbejde er 
der ingen grænser for, 
hvor langt du kan nå
Direktøren for Bygma Jelling hedder Caspar Bladt. Han er 32 år og dermed bygge-
materialeleverandørens yngste trælastdirektør. Alderen har dog aldrig været en hindring 
for den ambitiøse horsensianer, for hvem hårdt arbejde og videreuddannelse har banet 
vejen for hans succes – som han mener, at alle kan opnå, hvis de virkelig vil det

Af Kenneth Jørgensen

Det var ganske tilfældigt, at det 
blev i trælastbranchen, hvor 
Bygma Jellings direktør, Caspar 
Bladt, endte med at realisere 
sine mål. Den handelsskolestu-
derende skulle tjene nogle pen-
ge, og det var der mulighed for 
som varemand hos Silvan. Han 
havde længe vidst, at det var 
handel og salg, han brændte 
for, men i trægården blev han 
klogere på, hvilken vej han ville 
gå – og nok så vigtigt: Hvilken 
vej han ikke ville gå:

- Jeg havde en rigtig god 
tid hos Silvan, og det var her, 
interessen for træmaterialer 
startede og har holdt ved lige 
siden. De tilbød mig også en 
elevplads, fortæller Caspar og 
fortsætter:

- Men Silvan er et traditionelt 
byggemarked, hvor man sælger 
til private, også i weekenden, og 
det tiltaler mig ikke. Jeg arbej-

Efter et enormt pres som følge af 
corona-nedlukningens positive effekt 

på byggeriet forudser – og håber 
– Caspar Bladt, at de voldsomme 

prisstigninger snart vil finde et mere 
roligt leje: – Det er udfordrende at 
bibeholde gode kundeforhold med 

de priser, vi ser for tiden. Det er 
blevet sværere at samarbejde, og 

man skal træde varsomt, så ingen 
føler sig trådt på, siger han.
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der gerne non-stop fra mandag 
til fredag, men lørdag og søn-
dag holder jeg fri. Sådan har 
jeg altid haft det. Og så er jeg 
mere interesseret i salg til er-
hvervskunder, for her arbejder 
du mere selvstændigt, og der er 
en større salgsvolumen. Det er 
også en stor motivation for mig.

Caspar var derfor ikke sen 
til at søge stillingen som lager-
medarbejder i Bygma Horsens, 
da muligheden bød sig – og han 
fik den:

- På trælasten hos Bygma 
var der frihed under ansvar. 
Jeg havde mine egne faste 
kundegrupper, jeg var med til 
at præge mit arbejde og tage 
beslutninger, og det var meget 
motiverende at tage på arbej-
de hver dag og møde nye ud-
fordringer. Det var virkelig et 
godt job, og her tog jeg de første 
spæde skridt til at blive en god 
købmand, fortæller Caspar, der 
også fik Bygmas værdier ind 
under huden.

For nok indkøber en god køb-
mand billigt og sælger dyrere. 
Men en god købmand udviser 
også godt købmandskab, som 
for Caspar er endnu vigtigere 
end en række kortsigtede salg:

- Et godt købmandskab hand-
ler også om gode kunderelatio-
ner og langsigtede samarbejder, 
anstændighed og fairness. Man 
kommer langt ved at være en 
god holdspiller, og det gælder 
såvel internt som eksternt og 
uanset, hvilken funktion man 
udfører.

Praktisk tilgang og  
ikke to dage er ens
Med værdierne på plads var 
Caspar ikke i tvivl om, at Byg-
ma var det rette sted for ham, 
og han tog imod tilbuddet om 
en elevplads.

I løbet af de næste to års ud-
dannelse, hvor elevtiden blev 
kombineret med fire skoleop-
hold, opbyggede Caspar en ind-
gående forståelse for branchen 
og byggematerialeleverandø-
rens forretning:

- Du kommer hele vejen 
rundt – lige fra trælastkontoret 
som sælger, til lagermedarbej-
der og arbejdet i butikken.

På skolen blev den praktiske 
erfaring suppleret med teori 

om bl.a. produkter og handel. 
Sidstnævnte havde Caspar al-
lerede bred viden om fra årene 
på handelsskolen, og han tileg-
ner derfor elevtiden hos Bygma 
størst værdi ift. at blive en god 
sælger:

- Jeg lærte meget mere i træ-
lasten, end jeg gjorde på skolen. 
Jeg hører dog fra vores elever, 
at de har ændret uddannelsen, 
siden jeg gik der, så den er ble-
vet endnu mere målrettet vores 
branche, og det er kun positivt.

Han tilføjer, at det samtidig 
er individuelt, hvordan man 
lærer bedst, men at han aldrig 
har kunnet sidde stille på sko-
lebænken, og at uddannelses-
forløbet med meget praktisk 
oplæring derfor har været den 
perfekte skole for ham:

- Og så er det en spænden-
de branche, hvor der er gang i 
den. Ikke to dage er ens, så man 
holder sig hele tiden på tæerne.

Salg, mennesker og  
et fantastisk miljø
Derfor var Caspar meget moti-
veret til at fortsætte hos Bygma, 
da han afsluttede læretiden. 

I første omgang blev den vi-
dere færd dog forhindret ved 
Finanskrisens indtog. De gode 
tider endte brat, og i byggeriet 
og trælastbranchen vågnede 
man op til en anden hverdag, 
hvor alle passede på pengene, 
og jobbene ikke hang på træer-
ne. Caspar fik dog arbejde i XL 
Byg, men ligesom i Silvan nogle 
år tidligere ønskede han sig til-
bage til Bygma og erhvervskun-
derne.

Efter halvandet år opstod 
en ny mulighed, og igen var 
Cas par ikke sen til at tage den: 
Bygma søgte en intern sælger 
til telefonisk kundekontakt fra 
trælasten. Arbejdet var mere 
administrativt, end han havde 
været vant til, men han gjorde 
det godt og fortsatte videre som 
ekstern sælger, hvor han kørte 
ud og mødte kunderne person-
ligt – lige som han foretrækker:

- Jeg elsker salget og mødet 
mellem mennesker, og så er det 
bare et fantastisk miljø, hvor 
man kalder en spade for en 
spade. Tonen er kontant, men 
man ved, hvor man har folk, og 
det sætter jeg stor pris på.

Og for én med høje ambiti-
oner er trælastbranchen lige 
stedet at være:

- Alt er baseret på salg, og 
hvis du gør det godt, er der 
gode muligheder for at stige i 
hierarkiet. Der er faktisk ingen 
grænser for, hvor langt du kan 
nå, hvis du er villig til at arbejde 
hårdt for det.

Og det er Caspar, der nu har 
været i Bygma i 10 år.

Halvt år på prøve og 
koncernens bedste APV
Efter at have fundet sin hylde 
viste succesen sig hurtigt i form 
af gode salgstal. Sådan fortsat-
te det i få år, før han blev ud-
nævnt til salgschef. Og da hans 
direktør sidste år sagde op, stod 
Cas par klar til at overtage po-
sten. Dengang blot 31 år gam-
mel:

- Det er ingen hemmelighed, 
at jeg var ung – det er jeg jo 
stadig. Men jeg var overbevist 
om, at jeg godt kunne klare op-
gaven. For så længe at man er 

fortsættes side 8

Branchen er for dem, der kan lide handel, logistik og ledelse, og så tiltaler den nok også dem, der ligesom Caspar, har 
for meget krudt i bagdelen til at sidde flere år på skolebænken.
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flittig, giver det en skalle og går 
ydmygt til opgaven, så skal det 
nok gå. Det har altid været min 
indstilling.

Direktionen gav Caspar et 
halvt år til at bevise sit værd 
som salgsdirektør – og det gjor-
de han:

Foruden flotte salgstal kunne 
Bygma Jelling også præsentere 

den bedste APV-måling (Ar-
bejdspladsvurdering) blandt 
koncernens 60 forretninger i 
Danmark med i alt ca. 1800 
medarbejdere.

- Med min alder har jeg skul-
let vinde nogens respekt, og 
nogle har måske også tænkt, 
at siden jeg kom fra salg, ville 
jeg have de briller på. Men dem 
lagde jeg fra starten og har haft 
lige meget fokus på lageret og 
butikken. Alle tre afdelinger 
er afhængige af hinanden, og 
derfor skal de harmonere ift. 
hinanden, for at vi kan opnå 
den succes, vi opnår med bl.a. 
APV’en, som for mig er et bevis 
på trivsel og gensidig respekt 
blandt medarbejderne.

’Self made’ og med  
et rødt hjerte
Caspar Bladt understreger, at 
selvom mulighederne er mange 
i branchen, så kommer ingen 
sovende til succes. Der er plads 
til at lave fejl, men man begår 
ikke den samme fejl to gange, 
for fejl koster penge.

Caspar er ’self made’, men 

fortæller, at han har nydt godt 
af sparringen med sin far, der er 
tidligere direktør inden for bl.a. 
inventar- og reklamebranchen. 
Desuden har salgslederuddan-
nelsen på Bygma Akademiet 
været afgørende for, at han har 
kunnet præstere, som han har 
gjort – først som salgschef, se-
nere som salgsdirektør og nu 
som direktør for forretningen:

- På akademiet lærer man 
alt, hvad man skal bruge, lige 
fra præsentationer, ledelse og 
coaching, og man får værktøjer, 
som relaterer til det, man skal 
kunne, og som man kan tage 
direkte ind i hverdagen.

Sideløbende har Caspar taget 
en merkonomuddannelse på 
aftenskole: Én dag om ugen på 
skole og med tilhørende hjem-
meopgaver i fire år. 

- Jeg er jo vokset op med en 
far, der var leder, og jeg har 
nok altid vidst, at jeg også ville 
være det. Derfor syntes det som 
en god ide at supplere med 
en merkonomuddannelse, og 
det har jeg ikke fortrudt, siger 
Caspar, der er taknemmelig for, 

Privat bor Caspar i Horsens med sin kæreste Maria og deres 
barn. Maria er skolelærer med en 30 timers arbejdsuge, hvilket 
passer den lille familie godt ift. at få hverdagens praktik til at 
gå op i en højere enhed:

- Jeg har altid arbejdet meget, og det har Maria været indfor-
stået med lige siden, vi mødte hinanden. Hun er vokset op med 
forældre, der begge var selvstændige, så lange arbejdsdage er 
ikke fremmed for hende.

Og lange arbejdsdage har Caspar mange af. En arbejdsuge når 
aldrig under 50 timer, og her er weekenden ikke taget i brug. 
Og det bliver den aldrig. For Caspar er fritiden nemlig også vig-
tig, og her prioriterer han familien og venner. Der bliver dog 
også tid til træning i fitnesscenteret og minimum én ugentlig 
squash-time.

- Det er uden tvivl en stor fordel, at Maria kan tage sig af så 
meget af det praktiske. Mit arbejde kan jeg selvfølgelig om-
strukturere, da meget kan ordnes på computeren, men det ville 
være noget sværere, hvis jeg f.eks. skulle hente vores barn to-
tre gange om ugen.

fortsat fra side 7

Caspar sammen med 
kæresten Maria. Hun tager 
sig af mange af de praktiske 
gøremål i hverdagen, så han 
kan hellige sig sit arbejde.
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at det lige netop var dén bran-
che, han endte i:

- Jeg kom ind i trælastbran-
chen ved at tilfælde. Men for 
mig er det en super god skole, 
hvor jeg siden starten ’hands-
on’ har lært nyt hver eneste 
dag. Det er utroligt lærerigt 
at drive en trælast, for du er i 
berøring med indkøb, salg, øko-
nomi, jura, personale – ja, alt, 
hvad der har at gøre med at 
drive en forretning.

Videre fortæller han om glæ-
den ved at se, hvordan Bygma 
fortsat rekrutterer nedefra – 
noget han selv er blevet, og som 
er årsag til, at han er, hvor han 
er i dag:

- Jeg er jo selv vokset op i 
Bygma og har et ’rødt hjerte’, 
kan man sige. Med dét følger 
en række værdier, som medar-
bejdere skal besidde. Talent er 
selvfølgelig en forudsætning, og 
man kommer rigtig langt med 
hårdt arbejde.

Han uddyber:
- Vi skal hele tiden prøve at 

blive bedre end konkurren-
terne, og det kræver, at vi er 

skarpere og arbejder mere end 
konkurrenterne. Man kommer 
langt med ihærdighed og dedi-
kation, og så skal mulighederne 
nok vise sig. Alle kan lære faget, 
så længe man har et åbent sind 
og smøger ærmerne op.

Uddannelse
-  starter som lagermedar-

bejder i Bygma Horsens
-  gennemgår derefter 

Bygmas elevuddannelse
-  i 2011 kommer han til 

Bygma Jelling som sæl-
ger

-  gennemfører 1,5 års 
salgslederuddannelse på 
Bygma Akademi 

-  få år senere bliver han 
udnævnt til salgschef

-  d. 1. juli 2020 udnæv-
nes han til salgsdirektør 
for Bygma Jelling og er 
dermed Bygmas yngste 
trælastdirektør med sine 
– dengang – 31 år.Caspar arbejder mange timer hver eneste uge - og det har han altid gjort. Men 

i weekender holder han fri, og her bliver tiden brugt på familien og vennerne.
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Det er sket under grundige 
overvejelser og i tæt sam-
arbejde mellem alle parter, 
at man ændrer opdelingen 
af de nominerede. 

Grundlaget for ændrin-
gen er, at fremadrettet vil 

FUT Generalforsamling 2021 
og 70 års jubilæum

Vi er enormt glade for, at ud-
sigterne til en fysisk generalfor-
samling er rigtig gode, som lan-
det ligger lige pt. ift. Covid-19.

Derfor glæder vi os til at 
kunne byde jer velkommen 
hos Sundolitt i Billund. Vi hå-
ber på en vanlig traditionsrig 
dag med både fagprøvepriser, 

FUT Generalforsamling 2021 afholdes den 6. november. I år skal du sætte hele dagen 
og aftenen af – FUT har nemlig 70 års jubilæum i år. Efter generalforsamlingen skal vi 
fejre jubilæet med middag, dans og hygge på Comwell Kellers Park i Vejle

Nyt setup på fagprøvepriser

Vi glæder os til at udde-
le fagprøvepriserne til den 
kommende generalfor-
samling den 6. november 
2021.

FUT har i samarbejde med fagskolerne besluttet at ændre 
en smule på opsætningen af FUT’s fagprøvepriser

lærepladsprisen, og mon ikke 
vi, som vi plejer, får fundet et 
spændende og lærerigt fore-
drag.

Der bliver tid til netværk og 
gensyn med folk fra hele bran-
chen, og vi er sikre på, at alle får 
en dejlig dag.

Men det slutter ikke her. Vi 

har valgt at markere FUT’s 70 
års jubilæum samme dag, og 
derfor byder vi på mad og drik-
ke, dans og hygge på Comwell 
Kellers Park i Vejle – med mu-
lighed for overnatning efterføl-
gende for egen regning.

Sæt allerede X i kalenderen 
nu 6. november 2021 og vær 

med til at fejre FUT på bedste 
maner – vi håber på at se en 
masse af jer både til generalfor-
samling og efterfølgende fest.

Du kan tilmelde dig til både 
generalforsamling og jubilæ-
umsfest på fut@fut.dk.

Mere info og program følger i 
næste blad.

opsætningen være mere retvi-
sende ift. undervisningen, pen-
sum og metoder i fagprøverne.

Fremadrettet uddeles priser-
ne opdelt som herunder:

Handel – Trælast/Værktøj 
Detail – Byggemarked
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Sundolitt er meget glade for at støtte op om FUT ved at være vært for dette års generalforsamling.  Vi glæder os til 6. november

Hvem er vi
Sundolitt’s moderselskab Brødr. Sunde grundlagdes i 1917 i Ålesund i Norge og er således over 100 år. Siden da har udviklingen ført os fra fiskenet til en mang-foldighed af produkter fremstillet i EPS – ekspanderet polystyren – den råvare, der i dag er grundstammen i Sundolitt gruppens produktion i Skandinavien. I dag har Brødr. Sunde 18 fabrikker i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, UK og Spanien.

I Danmark grundlagdes Sundolitt i 1964 i Viborg, hvor man startede produk-tion af isolering. Senere fulgte fabrikker i Slangerup og Billund.I dag har vi 4 fabrikker i Danmark beliggende i Slangerup, Viborg, Billund og Brønderslev.
I mere end 55 år har Sundolitt leveret EPS – ekspanderet polystyren – til det danske marked. På moderne fabrikker producerer vi isoleringsmateriale til byg-gebranchen samt emballager til gartneri- og fødevarebranchen samt til teknisk industri.

Vore isoleringsprodukter markedsføres under varemærket Sundolitt. De em-ballageløsninger, vi tilbyder i EPS, markedsføres under varemærket Sunpack.

Forretningsidé
Vores primære fokus er at skabe funktionelle løsninger, der opfylder kundernes behov. Vort mål er gennem professionel rådgivning og design samt ved hjælp af vor moderne produktion at levere færdige produkter, der sikrer innovative løsninger.

Miljøhensyn prioriteres højt, når vi udvikler produkter, der er skræddersyet til at opfylde kundernes behov.
 Vores værdier bygger på Ansvarlighed, Åbenhed, Risikovillighed og Tro-værdighed.

- uanset hvordan teknologien udvikler sig, er de enkle løsninger ofte de bedste ‘Keep it simple’ .
 Vi gør alt for at levere den rigtige vare, det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt og til den rigtige pris.
Vi ses til en dejlig dag hos Sundolitt.

Henrik Vasylyeva
Administrerende direktør
Sundolitt

Fotos: Comwell
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Vi bakker op om FUT Erhvervsklub

A/S Rold Skov Savværk

–   PÅ   D IN   S IDE !  

Med stor glæde og forløsning, både hos bestyrelsen i FUT og de elever, der mødte op 
til vores Elevdag, lykkedes det endelig at få gennemført dagen nogenlunde efter den 
oprindelige plan

Lørdag den 29. maj 2021 var en 
god dag – det var nemlig dagen, 
hvor vi efter mere end et års 
nedlukning for sociale arrange-
menter kunne byde vores med-
lemmer, i dette tilfælde elever, 
velkommen til et arrangement 
med FUT på indgangsskiltet.

Grundet de daværende re-
striktioner samt en del afbud 
på dagen lykkedes det os ‘des-
værre’ kun at samle 18 elever 
samt FUT’s bestyrelse – men 
jeg tror for alles vedkommende, 
at det ikke betød det helt sto-
re, hvor mange vi var sammen 
– men hvordan vi var sammen.

Bevæbnet med godt humør, 
brede smil og et corona-pas i 
baglommen startede dagen på 
Scandic i Odense, hvor FUT 
bød velkommen med et stykke 
kage og en kold øl på terrassen. 

Ud over at samle en masse 
elever til en forhåbentlig hygge-
lig dag, var formålet fra FUT’s 

side helt klart at skubbe lidt 
netværk ind under huden på 
de unge mennesker, prøve at 
synliggøre, hvad netværket kan 
gøre for dem, og at det måske 
ikke er hverken helt så kedeligt 
eller tørt, som mange måske 
har opfattelsen af. 

Efter en kort introduktion 
om hvad FUT egentlig drejer 
sig om, hvad de unge kan bruge 
det til, og hvorfor de skal holde 
fast i det og engagere sig i det 
– lod vi eksperten tage over – 
Christian Waldstrøm, ph.d. lek-
tor på Aarhus Universitet, var 
kommet for at fortælle vidt og 
bredt omkring netværk.

Her drejede det sig ikke nød-
vendigvis kun om det netværk, 
vi på dagen kalder FUT, men 
referencer til både det kulina-

Endelig blev Elevdagen afviklet

fortsættes side 14
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A. RINDOM A/S
Leverandør til byggebranchen

Grund lagt 1886

www.hjalmarwennerth.dk

riske, arbejdspladsen, sociale 
platforme m.m. kom i spil. 

Alle deltagerne blev aktivt in-
volveret i små problemstillinger 
og opgaver, som skulle besva-
res eller løses, og vi er sikre på, 
at alle fik set med nye øjne på 
‘netværk’ helt generelt. 

Et super spændende foredrag 
og en samling af engagerede 
unge mennesker, der også fik 
stor ros fra foredragsholderen 
efterfølgende.

Godt fyldt op med input og 
møde med nye mennesker 
skulle der nu skiftes til festtøjet. 
Vejret var med os, så terrassen 
var velbesøgt, og de kolde vel-
komstdrinks blev nydt med vel-
behag. Snakken gik både med 
gamle og nye bekendtskaber, 
og der blev diskuteret vidt og 
bredt omkring dagens foredrag, 
branchen generelt og alt deri-
mellem. 

Scandic havde sørget godt for 
os, og med en 3-retters menu 
og rigeligt med øl, vand og vin 
til var der ingen, der gik sultne 
eller tørstige fra bordet. Efter 
maden spillede en lokal DJ op 

til dans, og med gamle slagere 
og nyere toner i anlægget løs-
nede stemningen endnu mere 
op, og vi er sikre på, at der blev 
født nogle nye venskaber rundt 
om bordene. 

Desværre kunne festen ikke 
fortsætte i det uendelige grun-
det restriktionerne, og kl. 23:00 
var det derfor på tide, at folk 
skulle i seng. 

Det er ikke nødvendigvis en 
let opgave at få tigeren tilbage 
i buret, når man har sluppet 
den løs efter 3 måneder – men 
heldigvis var der forståelse for 
reglerne, og folk trissede lettere 
modvilligt på værelserne.

Fra hele FUT skal lyde en stor 
tak til alle deltagere – engage-
rede, hyggelige og glade men-
nesker – vi håber, I havde det 
lige så sjovt som os, og vi håber, 
I bliver en del af FUT på den 
lange bane OG sidst men ikke 
mindst, at I nu er ambassadører 
for både Elevdagen – men også 
for FUT i dens form.

Vi håber, vi snart ses igen.

fortsat fra side 13
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Turen til Sibirien er aflyst

Covid-19-pandemien har været skyld i mange æn-
dringer og aflysninger i mere end et år. Pandemien 
er nu også skyld i, at vi må aflyse årets FUT Stortur 
til Sibirien, som vi skulle have besøgt til september. 

Vi arbejder på en ny plan, som vi vil melde ud, så 
snart den er på plads. 

Følg med på vores sociale medier.

Desværre må vi aflyse efterårets 
FUT Stortur, hvor vi havde plan-
lagt at besøge Sibirien

SIBIRIEN
AFLYST

Her kunne 
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Bliv medlem af FUT Erhvervsklub og støt branchens unge...

SOLIDE FORBINDELSER

Vinderne er fundet!

Som I har kunnet læse i tidli-
gere FUT blade, har vi haft en 
konkurrence kørende på Face-
book og LinkedIn. 

Nu er vi nået i mål på Face-
book og har ramt de 550 følge-
re! Derfor har vi fundet de tre 
heldige vindere af 3x2 biograf-
billetter – selvfølgelig med pop-
corn og sodavand.

De tre heldige vindere er:
- Pia Jøhnk Bernth
- Rene Rønne
- Poul Agger

Stort tillykke til vinderne, der 
får direkte besked.

Vi er meget aktive på både 
LinkedIn og Facebook, hvor vi 
løbende opdaterer omkring 
jobbanken og aktiviteter i FUT.

Så selvom konkurrencen er 
slut, er der god grund til at hop-
pe ind og følge med.

Vi har nået målet og spændingen 
er udløst. Vinderne af Facebook 
konkurrencen er fundet

Du kan stadig nå det...

Sammen med Brancheforenin-
gen Danske Byggecentre holder 
vi til september tre fyraftens-
møder om svind, tab og krimi-
nalitet i branchen.

Morten Teglhus Gottschalck, 
der har en baggrund fra politi-
et, vil til disse fyraftensmøder 
fortælle om arbejdet med nog-

Tilmeld dig fyraftensmøder om svind, 
tab og kriminalitet i branchen

le initiativer om at nedbringe 
tab, svind og kriminalitet i hele 
Danmark – og måske italesætte 
ting, som kan være lidt svært 
at forholde sig til i det dagli-
ge arbejde i et byggecenter og 
trælast.

Læs mere på fut.dk/events

Praktiske oplysninger

Den 21. september 2021
Randers Tegl - Hammershøj Teglværk,Tindbækvej 1, 8830 Tjele
 
Den 22. september 2021
Danske Byggecentre, Egebækvej 98, 2850 Nærum 
 
Den 30. september 2021
Jysk Spær, Dons Byvej 41, 6051 Almind

Alle dage kl. 18 - ca. 21

Deltagelse er gratis, men deltagere skal være medlem af FUT.

Tilmelding til fut@fut.dk senest 14 dage inden arrangementet. 
Husk at angive hvilken dag du vil deltage.
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Ny ekstern sælger hos NPI
Jens Frølich Kongensgaard er 
den 1. marts ansat som ekstern 
sælger hos NPI A/S.

55-årige Jens Frølich Kon-
gensgaard skal betjene udvalg-
te kunder på Sjælland og Fyn. 
Han kommer fra et lignende 
job hos Ivarsson/Etex Nordic, 
hvor han har betjent kunderne 
på Sjælland.

Vi har valgt at udvide vores 
salgsstyrke, da vi oplever en stor 
efterspørgsel på vores produk-
ter og en søgen efter rådgivning 
og viden omkring produkterne. 
Ligeledes ønsker vi at bidrage 
med uddannelse af medarbej-
derne på trælasterne. 

Jens er handelsuddannet og 
har mere end 25 års erfaring 
med salg til tømmerhandler. 
Han har stor erfaring med salg 
af facadebeklædning og ce-
mentbasserede plader og har 
også en bred viden og erfaring 
med isolering og isoleringsma-
terialer, da han tidligere har 
solgt disse produkter først for 
Rockwool derefter for Knauf 
Insulation.  

Vi har i NPI valgt at udvi-
de sortimentet med Træfiber 
isolering og byggesystemer fra 

Steico, og vi er sikre på, at Jens 
med sin viden kan blive jeres 
foretrukne rådgiver på dette 
område. 

Privat er Jens sammen med 
sin kone bosiddende i Korsør. I 
sin fritid spiller han golf, og når 
vinteren melder sin ankomst, 
spiller han billard. 

Jens vil indgå i salgsteamet og 
hurtigst muligt, efter sit intro-
forløb i virksomheden, begive 
sig rundt til kunderne i distrik-
tet. Så tag godt imod ham. 

Vi er i NPI A/S ni medarbej-
dere tilknyttet vores hoved-
kontor i Løsning. I Tjære-
borg ved Esbjerg har vi vores 
12.000 m² store pladelager. 
Vi betjener dagligt landets 
tømmerhandler med vores 
brede sortiment af pladema-
terialer og isolering til den 
danske byggebranche. NPI 
A/S er en 100 % danskejet 
pladegrossist.

Et medlemsskab af FUT gør, at 
du ofte vil være et skridt foran 
andre trælast- eller byggemar-
kedsfolk, der ikke er medlem af 
foreningen.

På arbejdsmarkedet er det 
altid en fordel at kende nogen 
eller nogen, der kender nogen. 
Det lyder måske banalt, men 
ofte er det tre ord, der hjælper 
dig videre i branchen. Om det 
er nyt job, nye anskuelser på 
arbejdsopgaver eller kontakt til 
nye leverandører. De tre ord er: 
netværk, netværk, netværk. 

Vi arbejder hårdt i FUT på at 
få arrangementer stablet på be-
nene, der gør, at du kan møde 
folk, der kan gavne dit professi-
onelle virke. 

Meld dig ind i FUT alle-
rede idag – send en mail til 
fut@fut.dk 

Brug vores 
netværk
Meld dig ind i  
FUT og få en lang 
række fordele og 
muligheder
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Ny direktør hos 
Bergsten Timber
1. maj tiltrådte Jan Ipsen, 45 år, 
som direktør. Han er udlært i 
DLH og har i en årrække været 
ansvarlig for Södras salgskon-
tor i Danmark. Senest kommer 
han fra en stilling som direktør 
i Hjalmar Wennerth og kan 
også skrive indkøbschef i både 
Bygma og XL-Byg CF-Køge på 
CV’et. Han har derfor stor erfa-

ring fra flere vinkler i branchen 
og har de bedste forudsætnin-
ger for at videreføre og udvikle 
virksomheden. 

Jan Ipsen overtager direktør-
posten efter Morten Bergsten, 
som herefter vil være arbejden-
de bestyrelsesformand. 

Jan Ipsen blev desuden del af 
ejerkredsen pr. 1. juli.

Vores nye tiltag er FUT Erhvervsnetværk  
for medlemmer i FUT Erhvervsklub.  
Første møde er nu planlagt

FUT Erhvervsnetværk 
går i luften

Vi har den store glæde at kun-
ne præsentere vores første 
møde i FUT Erhvervsnetværk. 
Det foregår hos 

Rheinzink 
Sintrupvej 50 
8220 Brabrand 
tirsdag d. 5. oktober 
kl. 09.00-11.00

Nærmere information og 
dagsorden følger.

Har du brug for yderligere 
oplysninger så kontakt blo@
fut.dk
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Af Lonnie Kastberg Andersen, 
Bygma Rønne

Vi mødtes 23 mand kl. 14 d. 
19. juni 2021 ved Nature Park 
Bornholm. Her var vi ude og 
prøve lidt forskellige aktiviteter. 
Der var 5 personer, der valgte 
at klatre oppe i træerne, 4 der 
valgte kun at spille fodboldgolf, 
3 der valgte kun at spille disc 
golf og 11 der valgte både at 
spille disc golf og fodboldgolf. 

Solen skinnede en masse og 
vejret var super godt (lidt for 
godt). De 5, der klatrede var 
delt op, fordi 1 valgte den lan-
ge bane, 1 valgte den korte og 3 
valgte den udfordrende. 

I disc golf og fodboldgolf var 
vi også inddelt i hold. Trods det 
at vi var delt ind i forskellige 

hold til golf, så var det alle mod 
alle, for der var nemlig også råd 
til to gavekurve til den bedste 
til fodbold og den bedste til 
disc. 

Dem, der klatrede skulle ikke 
snydes, så der var også købt en 
flaske rødvin til en af dem. 

Kl. 18 efter alle aktiviteterne 
var overstået kom der mad fra 
Svaneke deli. Menuen lød på 
krydderskinke, kyllingespyd, 
kartoffelsalat, små smørstegte 
kartofler, blandet grøn salat, 
hummus, pesto, sauce samt 
brød og smør. 

Der var selvfølgelig også 
plads til is til dem, der havde 
lyst. 

Efter spisning sad folk i skyg-
gen, mens de kølende ned, slog 
mave og hyggede sig. 

Alle har været utrolig positivt 
overraskede over arrangemen-
tet og alle synes, det var super 
hyggeligt og et virkelig godt 
arrangement. Et arrangement 
hvor alle snakkede sammen på 
kryds og tværs af afdelinger. 

Bygma Rønne blev tildelt Lærepladsprisen ved FUT Generalforsamling sidste år. 
Lonnie Kastberg Andersen, der indstillede sin læreplads til prisen, fortæller her, 
hvordan præmien på 10.000 kr. blev brugt

Bygma Rønne på klatretur

Udover arrangementet er der 
også lidt penge i overskud, som 
vil blive brugt på is eller kage til 
alle – også dem, der ikke kunne 
deltage i arrangementet. 
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Har du Danmarks 
bedste læreplads?

Er du elev i en trælast eller 
byggemarked, der har været 
årets mest fantastiske lære-
plads, så kan du kan allerede 
nu indstille din læreplads til 
års pris. 
Se på www.fut.dk hvordan.
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’Når du forstår din egen psyko-
logi, kan du dernæst begynde at 
forstå, hvad der virkelig driver 
andre mennesker og gør dig langt 
mere effektiv i, hvordan du kom-
munikerer med dine medmenne-
sker og medarbejdere’ .

’Vi har udviklet en avanceret 
og nuanceret verbal udtryksform, 
som vi kalder at tale. Det betyder, 
at vi er i stand til at udtrykke os 
meget præcist, og at vi har mu-
ligheden for nøjagtigt at forstå, 
hvad der bliver sagt til os’ .

Dette lyder som den perfek-
te verden, men det er sjældent 
sådan, det forholder sig. For 
alt for tit misforstår vi hinan-
den eller bliver forvirrede eller 
uenige om, hvad der bliver sagt.

Vi har brug for en værktøjs-
kasse til effektiv kommunika-
tion. På den måde hjælper vi 
dem til at forstå deres kerne- 
problematik.

FUT inviterer alle medlemmer til endnu en spændende eventaften, hvor 
der både er mulighed for at udvikle sig, netværke og få nogle hyggelige 
timer med andre fra branchen.
Vi glæder os til, at Kim Babbel skal lede os igennem en aften  
omkring kommunikationens aspekter

Den svære samtale
Den coachende (og til tider) svære samtale!

Eventaften

Praktiske oplysninger

Den 7. oktober 2021 hos
DLH Horsens, Orionvej 5, 8700 Horsens

Den 11. november 2021 hos
Metabo, Helgeshøj Alle 12, 2630 Taastrup

Vi byder på lidt kaffe, let mad samt drikkelse.

Deltagelse er gratis for FUT-medlemmer.

Tilmelding til Bo Louring – blo@fut.dk senest 14 dage inden 
arrangementet. HUSK at angive hvilken dag du vil deltage.

Lidt om Kim Babbel

Kim har en kæmpe passion for udvikling af mennesker og deres 
fantastiske hjerne, komplekse adfærd og evnen til engagerende 
kommunikation.

Han er en licenseret NLP master træner, coach og foredragshol-
der. Han afholder og faciliterer:
- Salgs- og kommunikation workshops
- NLP coaching og ledertræning
- Teamwork
- Strategiworkshops for virksomheder i forandring
samt træning målrettet til personlig vækst, karriere og relationer.

Af referencer kan nævnes: Bestseller, Telenor, Fiskars, Pieces, 
Pomp De Lux, Merlin,  Danske Spil, Monarch, Ernest & Young, 
Nykredit, Organon, Sydbank, Bertoni, Spinning Jewelry, Fransa/ 
B-Young, Claire, ORAS, EDC.

Gratis  foredrag

Bemærk: Nye datoer

Program

Kl. 18.00: Velkomst ved FUT
Kl. 18.15: Spisning
Kl. 18.45: Virksomheds  

præsentation
Kl. 19.00: Den svære sam-

tale
Kl. 19.45: Kaffe og kage
Kl. 20.00:  Den svære sam-

tale, del 2
Kl. 20.45: Tak for i aften

Så på dagen kommer vil til at 
få indsigt i bl.a.:

- Din egentilstand
- Indlæring
- Coaching 
- Feedback
- Spørgeteknik
- Kommunikation
- Matching
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’Trætræf på golfbanen’ afvikles på Kirsebærholmen i Holbæk d. 23. august 2021

Kære alle træmænd m.m.

Praktiske oplysninger

Program

Kl. 11.00  Vi er i klubhuset
Kl. 11.45  Frokosten er klar 
Kl. 12.30  Første bold  
 teer ud
Kl. 17.45  Præmie- 
 overrækkelse
Kl. 18.00  Spisning

I dag er alle vore teesteder med 
græs.

Vor restauratør tilbyder per-
lehøne med hvidvinsflødesauce 
til kr. 120,- ekskl. drikkevarer.

Her kan vi glæde os over da-
gens golfresultater og samtidig 
få en god træsnak i hyggeligt 
selskab.

Deltagergebyr inkl. frokost, 
men ekskl. drikkevarer er 375,- 
kr. Ønskes perlehøne til aften 
ekskl. drikkevarer er prisen 
yderligere 120,- kr. 

Giv os venligst besked om 
nye ’træmænd m/k’, vi kan in-
vitere. Og husk at sende adres-
seændring og nye mail-adresser 
til os.

Vi sender deltagerliste ud ul-
timo juli.

Vi ser frem til et rigtig 
’Trætræf’ med god snak, sol og 
sommer.

De bedste træ-hilsener fra
Christian Bisgaard og 
Ole Svensson

Foto: Holbæk Golfklub

Til Trætræf på golfbanen i 2020 var det (fra venstre) Uwe Plugge, Ole Svensson, Erik Olsen og Erik Ravn, der kunne 
kalde sig vindere.

Pris
Deltagergebyr 375,- kr. inkl. 
frokost, ekskl. drikkevarer.
+ 120,- kr. for perlehøne med 
hvidvinsflødesauce til aften, 
ekskl. drikkevarer.

Betaling til reg. 1726 konto 
5305 631 193 
senest den 15. juli 2021.

Tilmelding
Senest 15. juli til 
ole@aosvensson.dk

HUSK at anføre navn, DGU nr. og 
handicap.

Yderligere info
Christian Bisgaard 
mobil 2167 6461 
ibcb@mail.dk

Ole Svensson 
mobil 2234 4970 
ole@aosvensson.dk
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Få en helsides annonce  
med i FUT blad nr. 3/2021  

til halv pris:

Kontakt  
Christian Lyng

chl@fut.dk

Nu kun 2500,- kr.Nu kun 2500,- kr.


