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Velkommen til foråret! Det var længe ventet efter en lang kold snefyldt vinter.
Optimismen spirer i byggebranchen, håbet og udsigten til et travlt forår og en 
travl sommer har skabt en forventningens glæde. 

Mange virksomheder rundt om i Danmark involverer sig i sponsorering af 
div. sportsklubber, men hvad får man så ud af det? I bladet ser vi nærmere på 
dette. Vi har spurgt to forskellige virksomheder, DITAS og JYSK, hvad deres 
syn på sport & business er. Læs mere i de to spændende artikler her i bladet.

Jeg kan allerede nu løfte sløret for temaet i blad nr. 3. Det er Uddannelse 
(unge i branchen), men meget mere om dette i blad nr. 3.

TUN BYG 2010 i Fredericia blev i FUT sammenhæng en stor succes, en stor 
tak til TUN for en god velplanlagt messe. Ligeledes en stor tak til alle FUTs 
medlemmer, der kom forbi på standen i Fredericia og fik en snak med os. Også 
en stor tak til Business College Syd for samarbejdet og den fælles stand. FUT 
vil ligeledes gerne rette en stor tak til alle de nye Erhvervsklub medlemmer, der 
tegnede medlemskab på TUN BYG 2010. 17 nye medlemskaber blev det til på 
de forrygende branchedage i Fredericia.

Vi nåede desværre ikke rundt til alle på messen, men der er stadigvæk plads 
til flere medlemmer af FUT Erhvervsklub, så fortvivl ikke, hvis du ønsker jeres 
virksomhed repræsenteret i FUT Erhvervsklub, kontakt da venligst os for yder-
ligere information. Ydermere vil FUT gerne takke ”de fem” for invitationen 
til at overvære deres traditionsrige indendørs fodboldturnering samt efterføl-
gende middag, mere om dette her i bladet.

Årets FUT generalforsamling vil i år blive afholdt i samarbejde med TUN, 
datoen er fastlagt til lørdag den 6. november 2010, sted og dagsorden kommer 
i en af de næste udgaver af FUT bladet, men sæt allerede x i kalenderen nu. 

Rent arrangementsmæssigt kan vi i FUT præsentere et forår og en sommer 
med spændende arrangementer rundt om i Danmark, så uanset hvor du bor i 
Danmark, er der rig mulighed for at deltage i et eller flere af disse spændende 
arrangementer, der spænder lige fra de rent sociale til de mere fagligt orien-
terede. Se venligst på bladets bagside, hvor du finder arrangementsoversigten 
for de kommende arrangementer.

Her til slut vil jeg gerne ønske FUTs medlemmer en god sommer med masse af 
sol og varme, det er tiltrængt efter al den sne og frost. Vi glæder os til at byde 
dig velkommen på vores arrangementer rundt om i landet – vel mødt! 

Michael B. Jakobsen
formand

Forsidefoto: XL-BYG Gjern Tømmerhandel 
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Nadja Hübschmann
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Martin Andersen
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Sponsorering i Gjern
XL-BYG Gjern Tømmerhandel får stort 
udbytte af at ligge sponsorkroner i 
det lokale elitehåndboldhold BSV.

I lighed med de fleste 
erhvervsvirksomheder støt-
ter vi det lokale foreningsliv 
med sponsorater af forskel-
lig art og størrelse. I Voel 
(som ligger fem km. fra 
Gjern) har vi i mange år 
haft en af de bedste ung-
domsafdelinger indenfor 
håndbold i Danmark. 

Da Voel KFUMs bedste 
herrehold for syv år siden 
rykkede op i herreligaen, 
gik Jyske Bank ind med 
et stort sponsorat og fik 
navnet ændret til Silkeborg-
Voel. Tre år senere gik 
Jyske Bank og Grundfos 
ind i storsatsning med en 
fusion af Silkeborg-Voel og 
Bjerringbro – som kom til 
at hedde BSV (Bjerringbro 
Silkeborg Voel). 

Vi har i alle årene valgt at 
lægge en pæn del af vores 
sponsorkroner i denne 
lokale elitehåndbold. Som 
vi ser det har det givet 
rigtig meget udbytte for 
pengene. 
• Det giver kundeloyali-

tet at støtte det lokale 
idrætsliv – vi har stor 
markedsandel i de lands-
bysamfund, vi støtter.

• BSV har de sidste par år 
været blandt de bedste i 
Danmark – det er posi-
tivt at være en del af en 
succes.

• Vi har fået en stor eks-
ponering på TV. Vores 
skilte i Silkeborghallerne 
er meget synlige og er 
vist på skærmen en stor 
del af hver TV-kamp. 
Som tophold i ligaen 
bliver en stor del af BSVs 
kampe vist på TV.

• Vi har de sidste tre år 
sponsoreret en af ver-
dens bedste stregspil-
lere – serberen Milutin 
Dragicevic, som efter 
denne sæson har skrevet 
kontrakt med THW Kiel. 
Vi har brugt Milutin 
meget i vores annonce-
ring, og han har deltaget 
i forskellige kundear-
rangementer med 
autografskrivning m.m. 
Hver gang Milutin sco-
rer i Silkeborghallerne, 
bliver vores navn nævnt 
– og han har hver sæson 
været i toppen af topsco-
rerlisten.

• BSV har den største 
erhvervsklub indenfor 
håndbold i Danmark 
med over 300 virksom-
heder. Til hver hjem-
mekamp er der 950 
deltagere til sponsorar-
rangement. Det giver rig-
tig gode muligheder for 
at knytte nye kontakter 
til potentielle kunder og 
samarbejdspartere.

• Vi har haft mange kun-
dearrangementer knyt-
tet til håndboldkampe 
i både Silkeborg-Voel 
og BSV – det er en god 
måde at møde kunderne 
på. 

Vi har svært ved at måle 
vores eksakte udbytte af 

sponsoratet, men vi har 
kunnet konstatere, at en sti-
gende del af nye kontokun-
der kommer fra Silkeborg. 
Vi tror på at sponsoratet 
medvirker til, at vi hører 
til ”Top of mind”, når 
kunderne skal beslutte sig 
for, i hvilket byggemarked/
trælast de skal lægge deres 
indkøb. Hvis man udnytter 
alle mulighederne i et eli-
tesportssponsorat, giver det 
rigtig god valuta for pen-
gene. Finanskrisen har også 
ramt sportsverdenen, så vi 
får i denne tid ekstra meget 
eksponering pr. reklame-
krone.

Kurt Buhl og BSV stregspilleren Milutin Dragicevic som XL-BYG Gjern 
Tømmerhandel har sponsoreret de sidste tre år.
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FUT havde fornøjelsen af at interviewe marketingchef i XL-BYG, 
Alice Monberg, om DITAS’ erfaringer med sponsorering af håndbold.

Hvor meget skal man 
”skyde” i et hold for at få 
noget igen? 
Princippet er jo, at der 
max. skal skydes det ind 
i det, som der er doku-
menteret medieekspone-
ringsværdi for, og her er 
det selvfølgelig vigtigt, at 
eksponeringsværdien er 
sat i forhold til sponsors 
målgruppe – alternativt kan 
man købe eksponering, 
hvori det er meget lettere 
at afsende det konkrete 
budskab, man ønsker. 

Ret beset er sponsora-
ter mest anvendelige i de 
faser, hvor der er behov 
for opbygning af kendskab 
til navn/brand. Her kan 
det være en ”billig” måde 
at opbygge kendskab på. 
Selve det at komme til at 
blive kendt for noget er lidt 
vanskeligere i sponsorater 
– selvom et meget relevant 
sponsorat i sig selv bidrager 
til at blive kendt for noget.

Hvordan måler man, at 
satsningen virker? 
Der kan måles direkte i 
forbindelse med brand-
tracking-analyser, hvor der 
konkret kan spørges til, om 
respondenterne/målgrup-
pen har bemærket bander 
e.lign. Derigennem får 
man et billede af, i hvor 
høj grad sponsoratet bidra-
ger til kendskabsopbygnin-
gen. 

Alternativt kan der, hvis 
sponsoratet tillader det, og 
som vi gør nu, markedsfø-

res konkrete tiltag på f.eks. 
bande – på den vis kan 
resultatet af tiltaget direkte 
måles.

Skal klubben/holdet man 
sponsorerer være kendt, for 
at man får noget ud af sit 
sponsorat? 
Eksponeringsværdien i mål-
gruppen vil være direkte 
afhængig af, om nogen i 
målgruppen har interesse 
i at se med, når klubben 

eller holdet optræder i de 
medier, hvor der er ekspo-
nering – så principielt ja, 
men sponsor kan jo også 
være med til at opbygge 
kendskabet til klubben og 
holdet – men så skal prisen 
for sponsoratet selvfølgelig 
være tilsvarende lav.

Hvilke krav stiller Ditas til 
dem som de sponsorerer? 
Vi stiller særligt krav 
omkring eksponeringsvær-

dien og dokumentationen 
heraf – det betyder også, 
at der skal ydes defineret 
kompensation, hvis ekspo-
neringsværdien ikke opfyl-
des. 

Vi kunne drømme om 
mulighed for ekstra udnyt-
telse af mulighederne i 
sponsoratet i forhold til 
brug af f.eks. spillere i vores 
markedsføring, men der er 
sponsoratets størrelse selv-
følgelig begrænsende. 

Tilsvarende ytrer vi 
selvfølgelig varme ønsker 
om tv-udsendelser o.lign., 
hvor holdet og spillerne 
eksponeres under trænings-
seancer, i privatlivet etc. 
– altsammen for at gøre 
landsholdet endnu mere 
populært og dermed attrak-
tivt at se på (= øget ekspo-
neringsværdi).

Ja, DBU stiller krav – sær-
ligt om, hvad vi ikke må – 
f.eks. visning af DBU logo, 
spillere etc. i markedsførin-

Ditas ejes af ca. 80 andels-
havere, der tilsammen 
har 180 tømmerhandler og 
byggemarkeder over hele 
Danmark. 

De primære aktiviteter 
omfatter Indkøb, Import, 
IT, Uddannelse og Øko-
nomi. Indkøbsvolumen i 
selskabet er på ca. 6 mia. 
kr., mens forretningsleddet 
omsætter for ca. 17 mia. kr. 
om året. 

Ditas er endvidere moder-
selskab for Danmarks 
største frivillige markeds-
føringskæde, XL-BYG A/S. 

Alice Monberg, marketingchef i XL-BYG.

DITAS’ erfaringer med 
sponsorering af håndbold
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gen – det er jo klart, det er 
jo det, de har at sælge. 

Hvilke kriterier udvælger i 
ud fra, når i vælger et hold 
eller en sport?
Eksponeringsværdi (se 
ovenstående), relevans i 
forhold til målgruppen 
(særligt mænd er interesse-
rede, men også kvinder kig-

ger med ved de 
store kampe), og 
så skal sponso-
ratet selvfølgelig 
være landsdæk-
kende, idet det 
skal komme alle 

vores medlemmer 
til gode. 

Har krisen i branchen gjort 
DITAS mere selektiv?
Spørgsmålet er bredt, men 
når der måles på ROI, må 
vi jo sige, at vi er i den situ-
ation, at kendskabet til nav-
net er opbygget. Det bety-
der, at vi må udnytte spon-
soratet sådan, at vi kommer 
til at sælge nogle konkrete 
varer via sponsoratet – der-
for tilbud på banderne. Så, 
ja det er vi, men det skyldes 
også, at vi er på plads med 
kendskabsopbygningen.

Kære FUT-medlem 
– Vi vil gerne tage del i jeres liv !
Den dejlige, rare og lune 
tid med sommer og ferie 
er på vej, og da vi gerne vil 
høre og se, hvad I medlem-
mer laver, når I ikke læser 
vores blad eller deltager på 
et af vores arrangementer, 
så vil vi opfordre jer til at 
indsende billeder af jeres 
oplevelser hen over somme-

Vind en flotVind en flot
præmiepræmie

ren – til glæde og inspira-
tion for andre medlemmer. 

I FUT blad nr. 3 vil vi 
så trække lod imellem de 
bedst indsendte sommerbil-
leder og præmiere det bed-
ste med en flot præmie.

Send dine billeder ind på 
fut@fut.dk.

Fotokonkurrence
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Plastmo tagrender i 
plast, zink og stål

 Passer i de allerfl este bestående 
rendejern

 Monteres med bagkanten først, så du 
undgår at fjerne den nederste del af 
taget

 Afslut med en Plastmo rende jernskapsel

 Hurtig og nemt − og resultatet bliver 
altid fl ot!

Få nye Plastmo tagrender 
på en eftermiddag

ACO Nordic A/S
Tel. +45 57 666 666
Fax  +45 57 666 667
info@aco-nordic.dk
www.plastmo.dk 
www.aco.dk

103307_ACO_A4Annoncer_FUT_blad_D1 1 03/02/10 9:05:11
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JYSK, Lars Larsen og 
Dansk Handicap Idræt

Af Michael B. Jakobsen

Målet har altid været at 
skabe en international og 
førende butikskæde, og i 
dag er JYSK en internatio-
nal koncern med 15.000 
medarbejdere og en omsæt-
ning på cirka 16 milliarder 
kroner. Trods denne succes 
ekspederer Lars Larsens 
kone stadigvæk i en af 
JYSKs butikker, som hun 
har gjort siden det hele 
startede, eller rettere sagt, 
da eventyret startede ”The 
american way”.

Drømme og ambitioner 
”Goddaw mit navn er Lars 
Larsen, jeg har et godt til-
bud til dig” – købmanden 
og stifteren af dengang 
Jysk Sengetøjslager, i dag 
forkortet til JYSK, satte 
FUT stævne for en snak om 
sport & business.

Det hele startede i Silke-
borg 1979, butikken ligger 
stadigvæk på samme adres-
se. Lars Larsen havde set, 
hvordan den spæde start 
indenfor kædedannelse i 
Danmark bla. Netto og Aldi 
havde sine stordrifts forde-

le. Men han så, at der ikke 
fandtes andre butikker, der 
havde samme koncept som 
Jysk Sengetøjslager, så han 
havde ikke nogen direkte 
konkurrenter. Så målet var 
klart! 

Jysk Sengetøjslager skulle 
minimum bestå af 40 butik-
ker for at opnår stordrifts-
fordele. Derved kunne Lars 
Larsen springe grossistled-
det over og handle direkte 
med leverandøren. – ikke 
alle troede på hans ide. 
Han fik et skævt smil fra 
bank og øvrig samarbejds-

partnere over de store pla-
ner med 40 butikker. Fem 
år efter var Danmark blevet 
for lille! 

I 1984 åbnede Jysk Sen-
getøjslager op i Tyskland 
nærmere Flensborg, da det 
geografisk passede godt 
med centrallageret, der var 
placeret i Vejle.

Lars Larsen mener, at en 
virksomhed altid skal have 
en overordnet plan, der 
strækker sig over tre år. Det 
giver gejst og kamplyst, at 
hver enkelt medarbejder 
ved, hvilken vej virksomhe-

FUT havde fornøjelsen af at interviewe Lars Larsen om hans sponsering 
af Dansk Handicap Idræt. Men vi kom vidt omkring under vores 
interview, lige fra det hele startede i Silkeborg i 1979 og til i dag. 

Fotos: JYSK
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den skal. Der skal defineres 
helt klare mål, som den 
enkelte medarbejder kan 
følge. Det hele startede 
tilbage i 1979, og mange 
år frem stod Lars Larsen 
selv bag disken og gav den 
enkelte kunde en god og 
saglig betjening, hvor faglig 
stolthed og viden om hvert 
enkelt produkt var et af 
nøgleordene. Disse dyder 
ønsker Lars Larsen, at alle 
hans medarbejdere bringer 
videre til kunderne 

Men i takt med, at Jysk 
sengetøjslager voksede 
og voksede, var det ikke 
længere fysisk muligt for 
Lars Larsen selv at stå bag 
disken og byde velkommen 
til butikken. Så da Jysk Sen-
getøjslager valgte at satse 
på TV- reklamer, blev det 
med Lars Larsen i front – 
”én købmand står ved sine 
varer,” udtaler Lars Larsen.

Jysk sengetøjslager blev 
på den måde synonymet på 
Lars Larsen og omvendt, 
derved blev det hans 
troværdighed, der blev 
omdrejningspunktet for 
markedsføringen af jysk 
sengetøjslager. 

Så et andet formål med 
at personificere en virk-
somhed er ligeledes, at hvis 
en ansat svigter i sit hverv, 
svigter man ikke blot JYSK, 
men også Lars Larsen. Men 
Lars Larsen er ikke i tvivl 
om sine medarbejderes 
moral, han har fuld tillid, 
og tillid er alfa og omega, 
for at man kan drive sin 
virksomhed, nævner han.

JYSK og idrætten 
De første år efter opstar-
ten af Jysk Sengetøjslager 
koncentrerede Lars Larsen 
sig om et solidt indtjenings-
grundlag, så i 1989, året 
efter OL i Korea, var tiden 
inde til at bruge kræfter og 
resurser på et sponsorat. 

Da Lars Larsen og JYSK 
skulle finde en organisa-
tion, som alle butikker 
uanset geografisk placering 
kunne sponsorere, faldt 

valget på Dansk Handicap 
Idræts-Forbund. Dansk 
Handicap Idræts-Forbund 
(DHIF) er et specialfor-
bund under Danmarks 
Idræts-Forbund (DIF). 
DHIF har ca. 420 medlems-
klubber med tilsammen ca. 
18.000 medlemmer. 

DHIF’s klubber tilbyder 
aktiviteter inden for mere 
end 30 idrætsgrene. Man 

binder sig ikke op på en 
enkelt sportsgren, som man 
traditionelt ville gøre ved at 
sponsorere en enkelt klub. 

Ydermere er begge 
landsdækkende, JYSK har 
butikker i hele Danmark. 
DHIF har afdelinger i hele 
Danmark, men sponsora-
ter af handicapidræt har 
strakt sig ud over Danmarks 
grænser. JYSK Franchise 
støtter handicapidræt i 
Canada, Litauen, Letland 
og Estland samt på Island 
og Færøerne.

Det er Lars Larsens filo-
sofi, at JYSK ville få mere 
eksponering ved at koncen-
trere sig om ét sted at spon-
sorere end ved at gå ud til 
mange (også kaldet kanyle 
princippet), idet man kana-
liserer alt til et område. Det 
er ligeledes en langt større 
image værdi for JYSK ved 

at være hoved sponsor for 
DHIF end for så mange 
andre.

JYSK og Lars Larsen 
forventer selvfølgelig også 
noget af deres sponsorat, 
den rette synliggørelse og 
eksponering i relevante 
medier, da som Lars Larsen 
siger ”Et sponsorat er ikke 
en almisse, vi forventer 
noget den anden vej, man 

skal yde for at kunne nyde, 
så vi fylder ikke bare penge 
ned i et stort hul, eller ”for-
di” det er DHIF, på ingen 
måde”. 

Lars Larsen var ligele-
des helt klart i mælet, da 
spørgsmålet lød: ”Hvad 
er jeres/din holdning til 
andre sponsorer.” 

”Hvis andre bidrager med 
ligeså meget som vi, skal de 
være hjertelig velkommen, 
da vi ikke har problemer 
med andre sponsorer, så 
lang tid de andre sponsorer 
ikke står for radikalt andre 
værdier end os. Dette spon-
sorat mellem DHIF og JYSK 
er Danmarks historiens 
længste sponsorat,” fortæl-
ler Lars Larsen. 

”Samarbejdet med DHIF 
bygger på nogle fælles 
stærke værdier, og i JYSK 
er vi stolte over at samar-

bejde med de sportsfolk, 
der høster flest olympiske 
medaljer i Danmark. Sam-
arbejdet mellem JYSK og 
DHIF rækker længere end 
til sponsoraftalen. Lotteri-
indsamlinger i JYSK-butik-
ker og lokal støtte i de 
enkelte idrætsklubber er 
også en del af samarbejdet. 
Vi støtter eliten inden for 
handicapidræt, fordi de er 

en inspiration for andre 
med deres viljestyrke til at 
skabe resultater ud over 
landegrænser. De beviser, at 
man kan, hvad man vil.”

JYSK holder leverandør 
golfturnering en gang om 
året. Denne årlige tilba-
gevendende event bliver 
afholdt ved Lars Larsens 
egen golf og contryklub. 
350 af JYSKs leverandører 
samt alle JYSKs ledende 
medarbejdere mødes til 
denne turnering. 

Dette giver JYSKs leve-
randører en enestående 
mulighed for at mødes på 
kryds og tværs samt alle 
JYSKs ledende medarbej-
dere lejlighed til at mødes 
med leverandører under 
mere uformelle former til 
en omgang golf. 
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Kronprins Frederik 
vakte klimajubel 
i Fredericia
Tre danske byggevareproducenter kunne den 16. marts 
juble over fornemt besøg på deres stande på fagmessen 
TUN BYG 2010. Ingen ringere end protektor for 
Klimakonsortiet H.K.H. Kronprins Frederik kom nemlig 
forbi for at overrække klimapriser til tre udstillere, som 
har gjort en særlig indsats for det klimavenlige byggeri. 

Under stor bevågenhed fra 
de tusindvis af besøgende i 
Fredericia Messecenter tog 
en veloplagt Kronprins Fre-
derik byggeriet med storm, 
da han besøgte fagmessen 
TUN BYG 2010 på åbnings-
dagen for at overrække tre 
nyindstiftede priser inden 
for klima, energi og miljø.

Alle tre prisvindere er tra-
ditionsrige danske virksom-
heder, der er eksponenter 
for den klimadrevne pro-
duktudvikling, som er fun-
damentet for fremtidens 
grønne bolig- og erhvervs-
ejendomme. 

Byggeriets Energipris 
gik til Rationel Vinduer
”Vindueskonceptet Rationel Energi bygger på visionen 
om at tilføre boliger mere energi i fyringssæsonen, end 
der sættes til ud gennem vinduerne. Med Rationel Ener-
gi har Rationel desuden udviklet en ny montage- og ind-
bygningsløsning, der minimerer kuldebroer og varmetab 
omkring vinduet.”

Prisvinderne er udvalgt 
af en nomineringskomite, 
der består af Klima- og 
Energiministeriet v/Energi-
styrelsen, Dansk Byggeri, 
Håndværksrådet, Bygher-
reforeningen, Akademisk 
Arkitektforening, Danske 
Arkitektvirksomheder, 
Konstruktørforeningen, 
Foreningen af Rådgivende 
Ingeniører – FRI, Dansk 
Indeklima Mærkning, PEFC 
samt Trælasthandlerunio-
nen–TUN.

Fotos: Trælasthandlerunionen-TUN
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Da de sidste byggefagfolk 
søgte mod Fredericia Mes-
secenters udgange den 
sidste messedag, havde i 
alt 27.703 håndværkere, 
forhandlere, arkitekter, 
ingeniører, entreprenører 
m.v. lagt vejen forbi messen 
over de fire messedage. Det 
vil sige, at ikke mindre end 
hver femte ansatte i byg-

geriet besøgte TUN BYG 
2010. 

”Det var dejligt at opleve 
den gode stemning blandt 
udstillere og besøgende 
på TUN BYG 2010. Tøm-
merhandlerne havde også 
denne gang været meget 
aktive i at markedsføre mes-
sen lokalt, og udstillerne 
havde løftet kvaliteten på 

standene endnu en gang 
og havde gjort messen til 
en stor oplevelse for de 
besøgende,” udtaler adm. 
direktør Palle Thomsen fra 
Trælasthandlerunionen-
TUN, der arrangerer mes-
sen, og fortsætter:

”Det var en stor glæde at 
konstatere, at opbakningen 
til messen er enorm og 

uforandret, både fra udstil-
lerside og fra udførende og 
rådgivende parter. Stor tak 
til alle for, at I er med til 
at skabe et pejlemærke for 
hele branchen, og vi glæ-
der os allerede til at se jer 
på TUN BYG 2012.”

TUN BYG 2010 – Byggeriets fagmesse

Byggeriets Klimapris 
gik til Komproment
”Komproment har gjort 
en betydelig indsats for 
at markedsføre solenergi. 
Komproment er medstifter 
af firmaet Nordic Energy 
Group, der producerer 
patenterede tagintegre-
rede solfangere. Firmaet har stiftet en landsdækkende 
sammenslutning af 130 håndværksvirksomheder med 
speciale i tagarbejde – kaldet Tagprofferne – som 
løbende uddannes i energiløsninger i forbindelse med 
tagudskiftninger. Og endelig gør Komproment en 
indsats for salg af solfangere igennem landets trælast-
handlere.”

Byggeriets Miljøpris 
gik til Troldtekt
”Troldtekt Akustik har 
opnået PEFC-certificering 
og kan dokumentere bære-
dygtig skovdrift, minimal 
miljøbelastning ved produk-
tion, anvendelse og bort-
skaffelse samt indeklima-
mærkning og bidrager dermed til et bedre miljø i hele 
produktets livscyklus. Produktet kan genanvendes, og 
95 pct. af energien til produktionen kommer fra CO2-
neutralt brændsel.”
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TUN BYG Cup 2010
Den traditionsfyldte fodboldsdyst, der afholdes hvert andet år i 
forbindelse med messen TUN BYG (tidl. Byggeri) i Fredericia.

Æren og ikke mindst håne-
retten stod igen på spil i år, 
hvor FUTs to repræsentan-
ter sad på sidelinjen under 
de spændende kampe. 

Trods en lang messedag 
mødte fem hold op i fuld 
kampuniform, parate til 
at kæmpe om pokalen. 
Rationel har båret titlen de 
sidste fire år og gik efter at 
vinde for tredje gang.

Udfordrerne Monier, 
Pergo, Icopal og Swedoor 

udsendte kvindelige repor-
ter, ganske bravt (godt gået 
piger!!!)

Alle hold kæmpede 
hårdt, og efter to timers 
intense kampe kunne 

Rationel sole sig ved endnu 
en gang at indtage sejrs-
skamlen og vandt ud over 
den flotte pokal, æren og 
håneretten de næste to år. 

Det var skønt for FUTs 
udsendte at se hvordan 
denne tradition bliver 
holdt ved lige, og hvordan 
virksomhederne får arran-
geret denne klassiske dyst 
på bedste vis. 

FUT Cup 2010
Søndag den 28. februar 2010 blev en gammel tradition 
i trælastbranchen genoplivet – nemlig den indendørs 
fodboldturnering i Blovstrød Hallen – FUT Cup 2010. 

Vinderholdet førte stort 
gennem det meste af kam-
pen, men pusten gik lidt af 
ballonen til sidst, og FOG 
Fredensborg var meget tæt 
på at skabe omkamp.

Turneringen blev styret 
med kyndig hånd af Lars 

Rasmussen samt Steffen 
Simonsen, som begge tidli-
gere har arrangeret turne-
ringen.

Det var i øvrigt den 
tidligere formand Claus 
Wiuffs sidste opgave for for-
eningen, så en stor tak til 
deltagere, publikum, Lars, 
Steffen og Claus. Vi vender 
helt sikker tilbage til næste 
vinter.

FUT havde nemlig taget 
bolden op og genoplivet 
denne sport til stor glæde 
for de deltagende 16 hold 
fra primært Nord- og Midt-
sjælland. FUT Cup var ikke 
kun for FUT medlemmer, 
men alle havde mulighed 
for at deltage, og forhå-
bentlig har dette arrange-
ment skabt interesse for 
FUT hos potentielle med-
lemmer. 

De 16 hold blev inddelt 
i fire grupper, hvor vinde-
ren af grupperne mødtes i 
semifinaler. Der blev kæm-
pet om hver eneste bold, 
og tilskuere og deltagere 
sørgede for en god stem-
ning i hallen fra start til 
slut. 

Vinderen af turneringen 
blev Optimera Brøndby 
med en finalesejr på 7-6 
over FOG Fredensborg 
– stort tillykke til Optimera 
Brøndby for den flotte sejr! 

var alle indstillet på at give 
Rationel kamp til stregen. 
Og kamp blev der. Der 
blevet kæmpet hårdt, højt 
larmende, med fine og 
ufine kneb, som den meget 
observante dommer straks 
straffede med udvisninger.

Swedoor og Pergo havde 
taktisk satset på den spil-
leregel, der betød, at et 
mål scoret af en kvinde gav 
hele to point. De to kvin-
der kæmpede, ifølge FUTs 

Vinderholdet fra Optimera Brøndby 
modtager deres hæder.

Holdet fra FOG med deres præmie.
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Som tidligere fortalt har 
vi valgt at ændre forløbet 
omkring afholdelse af vores 
traditionsrige elevture, såle-
des at Danmarksturen er 
hvert lige år og Sverigestu-
ren hvert ulige år. 

Danmarksturen vil finde 
sted på Sjælland, hvor 

vi med base i Køge 
vil tage rundt og se 
nogle af de spæn-
dende virksomheder 
med relation til 

vores branche, der ligger 
omkring Køge ligesom vi vil 
benytte os af den geografi-
ske tæthed på vores hoved-
stad med alle de kulturelle 
tilbud som denne byder på.

Så er du elev eller ny i 
branchen, eller savner du 
at komme ud og møde 
nogle af jeres leverandører 
samt få styrket dit netværk, 
så reserver allerede nu 
nedenstående datoer.

Danmarksturen 2010 afholdes i uge 43, 
det vil sige fra onsdag den 27. oktober til 
fredag den 29. oktober.

DanmarksturDanmarkstur 20102010

ByggeBasen har gennemgået 
en designmæssig og teknologisk 
ansigtsløftning og er nu:

✔  Teknologisk ✔  Mere
up-to-date     brugervenlig

✔  Designmæssigt ✔  Lettere at søge
mere tidssvarende      oplysninger i

Nu med e-learning!
Lær at benytte ByggeBasen optimalt, 
når DU har tid.

Tjek det ud på www.byggebasen.dk
– tømmerhandelens on-line produktkatalog!

Du kan få yderligere information om ByggeBasen hos TUN på tlf. 45 80 78 77, tun@tun.dk

ByggeBasen har fået e-learning !



FUT Erhvervsklub bakker op om FUTFUT Erhvervsklub 
Bliv medlem af FUT Erhvervsklub og støt branchens unge...

Her kunne
dit logo
være...

A/S Rold Skov Savværk

–   PÅ   D IN   S IDE !  

Træ

A. Rindom

 

VEJEN TRÆLASTHANDEL A/S
Søndergade 111     Tlf: 75 36 08 66     Fax: 75 36 79 36     www.traelasten.dk
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FUT Erhvervsklub bakker op om FUTbakker op om FUT
Nærmere information hos Glenn Johansen, tlf. 3094 4251

Her kunne
dit logo
være...

T 1 lægter. 1 på 2 beklædning.

Fuldt trykimprægneringsprogram.

Traditionel trælast. Brandbeskyttelse 

(Woodsafe) af diverse træsorter.

20/11/09   11.28

FORLAG · REKLAME · WEB · TRYKKERI
Thorup Tømmerhandel ApS

Thistedvej 461 - Tlf. 98 22 54 22 

Trægården Kås A/S Niels Ulrich Pedersen A/S

Roslev Trælast A/S
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FUT var på rundvisning på 
JYSK centrallager i Uldum
Var du med? Hvis ikke, gik du glip af en utrolig rundvisning. Man skal 
selv være der for at få indtrykket af dette enorme bygningskompleks 
placeret på en ”mark” i Uldum. En stor tak skal der lyde til de fremmødte 
FUT’ere. Endvidere en kæmpe tak til arkitektfirmaet AK83, som forestod 
rundvisningen.

JYSKs nye centrallager lig-
ger i den lille by Uldum 
mellem Vejle og Horsens i 
Midtjylland. Det er 64.000 
m2 og består blandt andet 
af tre markante højlagre 
med en højde på hver 40 
meter. 

Der er anvendt ligeså 
meget stabilgrus til byg-
geriet som til opførelsen 
af otte kilometer dobbelt-
sporet motorvej. Lageret 
skal betjene over 170 JYSK- 
butikker i Danmark, Norge, 
Holland og Storbritannien 
samt cirka 100 franchise-
butikker rundt om i hele 
verden.

Administrationen blev så 
småt taget i brug i august 
2008. Det ene højlager 
begyndte at blive brugt som 
fjernlager i slutningen af 
2008. I slutningen af 2009 
blev lageret i Uldum fuldt 
operationelt.

Hermed nogle af de facts, 
der gør sig gældende for 
kapaciteten og selve byg-
geriet af JYSK central lager 
i Uldum:
•  Det er det største lager 

i Skandinavien, der er 
bygget på én gang. De 
tre højlagre er hver 40 
meter høje og på 7.800 
m2. Højlageret betjenes 
af 21 automatkraner, der 
hver er 39 meter høje og 
vejer 42 tons. Kranerne 
kører med en hastighed 
på ca. 17 km/timen. Pris 
pr. kran: 10 millioner 
kroner. 

•  Derudover kan to auto-
matiske kasselagre, også 
kaldet små varelagre, 
på hver 1.600 m2 og 14 
meters højde indeholde 
30.000 bakker, hvori der 
opbevares kartoner på 
op til 60 x 80 cm i fla-
den.

•  Matrikelarealet er på 
330.000 m2, hvilket sva-
rer til 48 fodboldbaner. 
Der er en opbevarings-
plads til containere, 
kapaciteten er op til 900 
containere.

•  Reolsystemer i stål 
anvendes som bærende 
konstruktioner og det er 
første gang, at en byg-
ning af denne type 
er blevet opført i Dan-
mark. 

•  Lageret er på 64.000 
m2 og 1,43 mio. m3 
– plads til 134.000 EUR 
pallepladser. Maksimum 
kapacitet ind og ud pr. 
dag er 8.500 paller. Der 
er over 3 km palle baner 
på gulvarealet. 

•  75.000 sprinklerhoveder 
sikrer imod brand. På 
højlageret er der mon-
teret vandkanoner, da 
brandvæsenet ikke kan 

sprøjte vand højere op 
end 25 meter.

•  Der er anvendt lige så 
meget stabilgrus til byg-
geriet som til opførelsen 
af otte km dobbeltsporet 
motorvej.

•  Der er anlagt cirka 10 
km vvs rør, 150 km stærk-
strømskabler, 32 km svag-
strømskabler og ni km 
føringsveje til el.

•  Der er monteret 3.700 
stk. lysarmaturer.

•  Der er anvendt cirka 
8.000 tons stål. Til sam-
menligning blev der 
brugt cirka 7.000 tons til 
at bygge Eiffeltårnet.

•  Højlagrene er uopvarme-
de 99 procent af tiden.

•  Byggeriet har kostet 
cirka 800 millioner DKK.

Michael B. Jakobsen

Foto: JW Luftfoto.
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TUNs årsmøde

Årsmødet blev afholdt den 
4. februar på Hotel Nyborg 
Strand. Michael Jakobsen 
samt Søren Kroer fik mulig-
hed for at netværke med 
øvrige i branchen. 

Efter endt generalforsam-
ling blev eftermiddagen 
brugt på at lytte til Claus 
Due fra Due & Partners. 
Hans budskab var, at vi skal 
tænke nyt og anderledes i 
hverdagen. Torben Wiese 
afløste Claus og opfordrede 
os til at ændre vore dårlige 
vaner og omdanne dem til 
gode.

Forskningschef Carsten 
Beck kom med et bud på, 
hvorledes vi skal forstå kun-

Atter engang var FUT repræsenteret 
ved TUNs årsmøde, hvor dagens 
overskrift var ”Nye udfordringer 
– nye veje”.

dernes behov i fremtiden 
og dermed lære os at kun-
ne afdække dette behov.

Til sidst fik Henrik Meng 
fra Meng & Company os 
alle til at forstå, at foran-
dringer er uundgåelige, og 
han fik også lejlighed til 
at vise forsamlingen nogle 
pudsigheder fra dagligda-
gens serviceniveau i såvel 
vores som andre brancher. 

Aftenen på Hotel Nyborg 
Strand bød på en dejlig 
middag afsluttende med 
besøg af Dronning Margre-
the d. II i skikkelse af skue-
spiller Jan Hertz.

Vil du ud i verden?
- her er hjemmesiden:

www.jegviludnu.dk
– og et økonomisk tilskud til turen

kan du måske komme nærmere på
www.futfonden.dk

Novopan spånplader - en naturlig del af din hverdag!

Du fi nder Novopan spånplader overalt i din bolig. - Først og fremmest som stærkt undergulv men også i køkken- og 
garderobeskabe, møbler m.v. Mulighederne er mange. Novopan spånplader er et stærkt grundlag og et naturligt valg 
for dansk byggeri og boligindretning. Novopan spånplader er fremstillet af nåletræ fra danske skove, der er dyrket på 
bæredygtige vilkår, og af biprodukter fra andre virksomheder. Et delvist recycling-produkt der giver Novopan’s spånplader 
en grøn profi l. Det er godt for miljøet og for samfundet som helhed. 

Novopan spånplader - en naturlig del af din hverdag!
Pindstrup

8550 Ryomgård
Danmark

T. 8974 7474
F. 8974 7496

www.novopan.dk
novopan@novopan.dk
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Der er lagt op til tre-fire timers faglig- og kammeratlig 
hygge, når trælastbranchens seniorer atter mødes til 
FUTs 50+ frokost lørdag den 29. maj i Tivoli. 

50+’erne mødes til 
faglig hygge i Tivoli

Det er fjerde gang, arran-
gementet afholdes, og 
som sidste gang i 2008 skal 
dagen tilbringes i Teater-
caféen i Restaurant Grøften 
i Tivoli.

”Det er mest hygge og 
snak og gode anekdoter, og 
det er dejligt at mødes med 
folk, som man tidligere så 
ofte i FUT-sammenhæng 
eller fagligt på en anden 
måde, men som man i dag 
sjældent ser. Det er en god 
måde at holde sig opdate-
ret,” siger en af tovholder-
ne på arrangementet, Jens 
Kruuse, der selv har været 
medlem af FUT siden 1956.

Da frokosten sidst blev 
afholdt i 2008, mødte der 
ikke færre end 68 deltagere 

tilmelde sig hos Marianne 
Mouritzen i FUTs sekretari-
at på tlf. 4580 7877 – gerne 
senest i uge 20. Invitations-
listen og flere fotos kan 
desuden ses på www.fut.dk.

op fra hele landet. I år er 
der sendt indbydelser ud til 
205. Der forventes mellem 
50-70 deltagere.

Er der nogle 50+ læsere, 
der ikke har modtaget en 
indbydelse, er det muligt at 

DATO OG STED
Lørdag den 29. maj 2010
kl. 13.00

Teatercafeeen
Tivoli/Grøften, København

MÅLGRUPPE
Alle over 50 år, som har arbejdet 
i branchen i en pæn del af deres 
erhvervskarriere.

PRIS
Kr. 260,00 for frokosten 
(drikkevarer for egen regning)

TILMELDING
Senest 21. maj 2010 på
www.fut.dk 

- eller pr. post til:
FUT c/o Trælasthandlerunionen - TUN
Egebækgård
Egebækgårdvej 98
2850 Nærum
Att.: Marianne Mouritsen

- eller pr. fax på nr. 4580 7887

Deltagerbetaling sendes enten på 
check til FUT eller indbetales til 
Nordea Bank, 2237 1519 394 665. 
Husk tydelig angivelse af deltager-
navn og arrangement.

Ikke kun for 

FUT-medlemmer!

50+ branchefrokost
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Jeg ønsker at deltage 
i 50+ branche frokost 
lørdag den 29. maj 
2010 kl. 13 i Teater-
cafeen i Tivoli/Grøften, 
København.

Tilmelding pr. post, med 
check på kr. 260,- til:
FUT v/TUN, Egebækgård,
Egebækvej 98, 
2850 Nærum 
Att.: Marianne Mouritzen

Beløbet kan også indbe-
tales til Nordea Bank,
2237 1519 394 665
(husk deltagernavn 
og 50+). SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 21. MAJ 2010!

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Firmanavn:  Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:



Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Medlemsnr.:   HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn:  Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

47809-
SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Tilmelding på
www.fut.dk, fax 4580 7887 
eller pr. post til:
FUT v/TUN, Egebækgård,
Egebækvej 98, 
2850 Nærum 
Att.: Marianne Mouritzen
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DATO OG STED
Fredag den 11. juni 2010 
kl 17.00

Operaen 
Ekvipagemestervej 10
1438 København K

PRIS
Arrangementet er gratis

TILMELDING
Senest 31. maj 2010

INFO
Annette Maktabi
Tlf. 4181 2500
ama@fut.dk

LINKS
http://www.aok.dk/restauranter-cafe-
er/kontiki-bar-og-faergen-ellen

Rundvisning i operahuset
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!
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I 2005 skænkede Mærsk 
Mc-Kinney Møller det 
imponerende operahus til 
det danske folk. 

Alle husker nok den 
megen virak, der var 
omkring opførelsen og 
stadigvæk er omkring byg-
ningen. 

Sidste år inviterede FUT 
sine medlemmer ind for 
at se det nye Skuespilhus. 
Det var en stor succes, og 
mens vi stod og kiggede ud 
af vinduerne, så faldt blik-
ket naturligvis på Operaen. 
Vi besluttede, at det skulle 
være vores næste besøg. 

Så nu inviterer FUT til en 
rundvisning i Operaen. 

Fredag den 11. juni 2010 
kl 17.00 kan alle interes-

Besøg OperaenBesøg Operaen

serede medlemmer og 
kone/kæreste/kollega eller 
en god ven komme på en 
guidet rundvisning i det 
nye operahus. 

Vi skal se de flotte lam-
per, den flotte dekoration 
og nyde de flotte gulve. 
Ganske som med Skuespil-
huset, så har FUTs medlem-
mer øje for andre ting end 
det, guiderne tror, vi gerne 

vil se. Rundvisningen varer 
ca. 1½ timer. 

Efter rundvisningen vil 
de interesserede mødes på 
Færgen Ellen, som ligger 
ikke langt fra Operaen, 
hvor vi vil nyde en hyggelig 
middag og bagefter måske 
en drink på Kontiki Bar. 
Denne del er dog for delta-
gernes egen regning. 

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 31. MAJ 2010!

Ovenstående FUT-
medlem ønsker at 
deltage i rundvisnin-
gen i Operaen fredag 
den 11. juni 2010 kl. 17.

Færgen Ellen, 
hvor vi i Kontiki 

Bar vil nyde 
en hyggelig 

middag efter 
rundvisningen.
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Se hele programmet på www.fut.dk:

Med FUT til Canada
I dagene 16.-28. september kan du komme med FUT og Moelven 
på et spændende og udbytterigt besøg i Canada.

Torsdag 16. september
Afrejse fra Københavns 
Lufthavn.
Ankomst til Vancouver 
International lufthavn.

Fredag 17. september
– Vancouver sightseeing

Lørdag/søndag 
18.-19. september
To dage på egen hånd i 
Vancouver og omegn.

Mandag 20. september
Besøg hos Interfor Ham-
mond Mill, der er et af de 
største Western Red Cedar 
savværker i Canada. 

Savværket, der ligger 
helt ud til Fraser River, var 
det største ceder savværk i 
verden og er stadig aktivt. 
Savværket får hele stammer 
ind via floden og via tog. 
Derefter bliver stammerne 
skåret op og leveret ud 
til en række andre savvær-
ker.

Herefter besøger vi Wal-
dun Forest Products, der 
fremstiller Western Red 
Cedar ”Shakes & Shingles”. 
De har ’øvet’ sig i nu mere 
end 30 år, og de kan både 
håndsplitte og båndsave 
deres shakes.

Noget af det farligste 
arbejde på et savværk er 
håndsplitning, som her kan 
ses med egne øjne.

Shakes & Shingles frem-
stilles af restprodukter fra 
andre dele af WRC-pro-
duktionen, og som vi vil se 
på turen, bruges de meget 
i byggeriet overalt i Nord-
amerika.

Tirsdag 21. september
Vancouver Island og 
hvalsafari
Sejlads over Strait of Geor-
gia til Swartz Bay – en 
meget smuk sejltur – og 
transfer direkte til Victoria 
Inner Harbour.

Der køres en kort sight-
seeing, hvor man ser den 
imponerende parlaments-
bygning, det historiske 
Empress Beacon Hill Park, 
Thunderbird Park – en 
skov af totempæle – og 
”Mile 0 of the Trans-Cana-
da Highway”.

Ved ankomsten til Vic-
torias havn går deltagerne 
ombord på en stor ”hvalkig-
gerbåd” – en komfortabel 
motorbåd med siddeplad-
ser ude og inde.

Orcas (eller spækhug-
gere) opholder sig i de 
lokale Stillehavsområder 
ved Victoria og Vancouver 
Island. Hval”jagt” er særligt 
spektakulær i maj, juni, juli, 
august og september, og er 
man heldig, kan man støde 
på andre typer hvaler. 

Onsdag 22. september
Besøg i UBC Research 
Forest. Derefter besøg hos 
Interfor Acorn – Coastal 
Hemlock Mill.

Torsdag 23. september
Besøg hos Haida Forest 
Products, som gennem de 
sidste 55 år har specialise-
ret sig i Western Red Cedar.

Deres kerneprodukt er 
wavy edge klink, men de 
fremstiller alt fra standard 
F&N beklædning til bjælker 
og stolper.

Navnet Haida kommer 
fra Haida Gwaii, som var 
det første folk, der bosatte 
sig i British Columnias kyst-
område.

Om eftermiddagen vil 
vi få besøg af en foredrags-
holder på hotellet.

Fredag 24. september
Udflugt til Whistler
Whistler er Nordamerikas 
største skisportsområde et 
af Canadas bedste. To mil-
lioner turister gæster hvert 
år Whistler, der kun tæller 
omkring 10.000 fastboende.

Byen har vundet flere 
præmier for sin arkitektur. 
Whistler var sammen med 
Vancouver vært for Vinter-
OL 2010.

”PEAK 2 PEAK Gondola”
Den verdensrekordlange 
“PEAK 2 PEAK Gondola” er 
en storslået 4,4 kilometer 
tur. Dette ingeniørmester-
værk slår tre verdensre-
korder: Længste spænd på 
3,024 km, højeste løft på 
436 m over dalen og udfyl-
der det længste liftsystem 
i verden. Egenbetaling for 
denne oplevelse er kr. 250,- 
pr. person.

Lørdag/søndag 
25.-26. september
To dage på egen hånd, til 
den sidste shopping eller 
måske en tur på ski på OL-
bjerget!

Mandag 27. september
Afrejse fra Vancouver Inter-
national lufthavn.

Tirsdag 28. september
Ankomst til Heathrow luft-
havn 
Vidererejse fra Heathrow 
lufthavn.
Ankomst til Københavns 
Lufthavn.

Pris
Pris DKK 16.995,- per per-
son. Enkeltværelsestillæg 
DKK 995,- (11 overnatnin-
ger).

Prisen inkluderer: Fly-
billetter fra København 
via London til Vancouver 
og retur. Airport taxes og 
en route afgifter overalt. 
Transfer mellem lufthavn 
og overnatningssted. 

Overnatninger inkl. 
morgenmad. Busser til virk-
somhedsbesøg og udflugter 
iflg. programmet, undtaget 
hvor egenbetaling er nævnt 
specifikt. Bidrag til Rejsega-
ranti Fonden. Dækning af 
bureauansvar i henhold til 
EU-lovgivningen. Ledsagel-
se af dansk, teknisk guide 
på hele turen.

Kontakt og spørgsmål
Har du spørgsmål til turen, 
bedes du kontakte FUT 
– Ronny Hermansen på tlf. 
2228 3438, Glenn Johan-
sen på tlf. 3094 4251 eller 
Søren Kroer på tlf. 2161 
0655.

Har du spørgsmål af rejse-
teknisk karakter, bedes du 
kontakte Thomas Nielsen, 
Moelven Danmark, tlf. 
2683 3832.

Få pladser tilbage!

Læs mere på www.fut.dk
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TILMELDINGSKUPON

Med FUT til Canada i september 2010
(Udfyldes med blokbogstaver)

Fulde navn (som det fremgår af pas):

Pasnr.:    Udløbsdato:   FUT-medlemsnr. (se evt. bag på bladet):

Privatadresse:

Privat tlf.:   Mobil tlf.:   Privat email:

Firmanavn:

Firmaadresse:

Firmatlf.:    Direkte tlf.:   Firma email:

Evt. ledsagernavn (som det fremgår af pas):

Ledsagers pasnr.:   Udløbsdato:

Jeg/vi ønsker at deltage i FUTs grupperejse til Canada i perioden 16.-28. september 2010
i henhold til rejseprogrammet i FUT-blad nr. 1-2010. Pris DKK 16.995,- per person. Depositum DKK 8.500,- per person.

❏  Jeg ønsker enkeltværelse på hele turen (11 overnatninger) mod tillæg DKK 995,-

❏  Jeg/vi ønsker afbestillingsforsikring, DKK 780,- per person.

❏  Jeg/vi ønsker rejseforsikring, DKK 679,- per person.

❏  Jeg er ryger  ❏  Jeg er ikke-ryger  ❏  Jeg er dansk statsborger

Jeg ønsker, at rejsen faktureres til: ❏  Ovenstående firmaadresse ❏  Min privatadresse

Depositum DKK 8.500,- pr. person ❏  Betales med vedlagte check udstedt til FUT
    ❏  Overføres til Nordea, konto 2237 1519 394 665 (anfør afsender)

❏  Jeg accepterer eventuelle nødvendige ændringer af detaljer i rejseprogrammet

Evt. bemærkninger:  ______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Dato:   Underskrift:

Hele denne side (gerne i kopi) sendes snarest og senest 1. juni 2010 i lukket kuvert til:

FUT c/o Trælasthandlerunionen · Egebækgård, Egebækvej 98 · 2850 Nærum

OBS: Tilmeldingsfrist 1. juni 2010
Max. 40 deltagere



Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Medlemsnr.:   HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn:  Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

47436-
SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Tilmelding på
www.fut.dk, fax 4580 7887 
eller pr. post til:
FUT v/TUN, Egebækgård,
Egebækvej 98, 
2850 Nærum 
Att.: Marianne Mouritzen
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DATO OG STED
Torsdag den 10. juni 2010
kl. 14.00 - 16.00

Aalborg Portland A/S, 
Rørdalsvej 44,
9100 Aalborg

PRIS
Arrangementet er gratis

TILMELDING
Senest 7. juni 2010, 
max 20 deltagere

INFO
Michael B. Jakobsen
Tlf. 2496 3435
mja@fut.dk

Rundvisning på Aalborg Portland
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 7. JUNI 2010!

Ovenstående FUT-
medlem ønsker at 
deltage i rundvisnin-
gen på Aalborg Port-
land torsdag den 
10. juni 2010 kl. 14-16.

Her er muligheden for at 
komme med på en spæn-
dende rundvisning på Aal-
borg Portland. Her får du 
muligheden for at komme 
med rundt og se selve pro-

duktionen af cement. Samt 
let undervisning i brugen 
af cement.

Gå ikke glip af dette 
utrolige spændende arran-
gement!

Der vil blive serveret 
kaffe og kage.

Kender du 
din cement?

Rundvisning på 
Aalborg Portland
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HELE DENNE TILMELDING SENDES TIL:

FUT c/o Trælasthandlerunionen - TUN · Egebækgård · Egebækvej 98 · 2850 Nærum
eller faxes på: 45 80 78 87 – eller indmeld dig på: www.fut.dk

INDMELDELSE

Undertegnede, der er beskæftiget som elev, 
funktionær eller selvstændig inden for handel 
med trælast, hårdttræ, finér og byggemateria-
ler/byggemarked eller beskæftiget hos leveran-
dører til ovennævnte, anmoder herved om 
optagelse i FUT.

Optagelse som medlem er ifølge foreningens 
love betinget af bestyrelsens godkendelse, og 
nedenstående oplysninger må nøje besvares.
Medlemskab er personligt og kan ikke overdra-
ges. Jeg er indforstået med, at der, når indmel-
delsen er i orden, tilsendes mig et giroindbeta-
lingskort til dækning af indskud kr. 100,- og kon-
tingent, som for kalenderåret 2010 er kr. 295,-.

(helst maskinskrift)

Medlemsnr.: (Forbeholdt FUT)

Stilling:

Navn:

Adresse:

Postnr. og by:

Telefon + evt. mobil:

Fødselsdato og -år:

Ansættelsessted: ❑ Elev (medsend kopi af uddannelsesaftale for gratis medlemskab)
 ❑ Byggemarked 
 ❑ Trælast/bygningsartikler
 ❑ Leverandør
 ❑ Andet:

Firma.:

Adresse:

Postnr. og by:

Telefon:

Telefax:

den    /    2010      Underskrift

foreningen for unge trælastfolk

OBS! GRATIS MEDLEMSKAB FOR ELEVER



Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Medlemsnr.:   HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn:  Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

47436-
SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!
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Nu er det igen tid til at 
komme med FUT på en 
20 TIMERS fisketur til Det 
Gule Rev. 

FUT giver endnu engang 
mulighed for at komme 
til søs. Søndag den 6. juni 
2010 går turen igen til Det 
Gule Rev, hvor der lægges 
vægt på gode fiskeoplevel-
ser med mulighed for at 
hjembringe store fangster. 
På den sidste FUT-tur den 

Fisketur til Det Gule Rev fra Thorup Strand søndag den 
6. juni 2010, få pladser tilbage. Den oprindelige tur i 
marts blev aflyst pga. dårligt vejr, så vi prøver igen...

30. maj 2009 blev der gen-
nemsnitlig fanget 12 torsk 
pr. mand! VIL DU MED?

Men du skal være hur-
tig, der er kun plads til 12 
mand ombord på skibet, og 
tilmelding sker efter først 
til mølle princippet. 

Der er også denne gang 
mulighed for at leje fiske-
udstyr på båden, men 
HUSK at oplyse ved tilmel-
ding, om du ønsker at leje 

fiskeudstyr! Endvidere er 
det vigtigt, at du medbrin-
ger et gyldigt fisketegn, da 
dette skal fremvises inden 
ombordstigning! – uden 
gyldigt fisketegn – ingen fiske-
tur, da det er forbundet 
med en stor bøde til skip-
per, hvis fiskerikontrollen 
kommer!

Vel mødt! 
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Fisketur tilFisketur til
Det Gule RevDet Gule Rev

DATO OG STED
Natten mellem lørdag den 5. og 
søndag den 6. juni 2010 
kl. 00.00 – 20.00

Thorup Strand
9690 Fjerritslev

PRIS
Der er en egen betaling på 495,- kr. 
Derudover kommer der evt. leje af 
fiskeudstyr. Grunden til den lave pris 
er, at FUT giver tilskud til turen. Der-
udover skal den enkelte selv stå for 
egen forplejning. Kaffe, sodavand og 
øl kan købes ombord på båden. 

TILMELDING
Hurtigst muligt – der er kun få pladser 
ledige, så hurtig tilmelding anbefales. 
Husk du er først tilmeldt, når vi har 
registreret din indbetaling!

LINKS
www.northsea-fishing.eu

INFO
Michael B. Jakobsen
Tlf. 2496 3435
mja@fut.dk

Fisketur til Det Gule Rev
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER HURTIGST MULIGT!

Ovenstående FUT-
medlem ønsker at 
deltage i fisketuren til 
Det Gule Rev søndag 
den 6. juni 2010.

❑ Jeg ønsker at leje
    fiskeudstyr

Tilmelding pr. post, med 
check på kr. 495,- til:
FUT v/TUN, Egebækgård,
Egebækvej 98, 
2850 Nærum 
Att.: Marianne Mouritzen

Beløbet kan også indbe-
tales til Nordea Bank,
2237 1519 394 665
(husk deltagernavn).
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TIP 3 RIGTIGE MED FUT
OG VIND BIOGRAFBILLETTER!

På www.fut.dk kan du tippe 3 rigtige og deltage i 
konkurrencen om 3 x 2 bio-billetter + popcorn og sodavand

Sidste frist for svar er fredag den 6. august 2010

Vinderne af sidste runde: Anne-Sofie Leo Hansen Peter Gade Claus S. Rytter
 3480 Fredensborg 5690 Tommerup 8600 Silkeborg

+ popcorn og sodavand!

Der blev også tid for Kronprinsen at besøge TUNs stand, som i år var 
temastand for klima, energi og miljø. FUT var også repræsenteret, denne 
dag ved Annette Maktabi. Foto: Trælasthandlerunionen-TUN.

Generalforsamling 2010
Traditionen tro afholder vi generalforsamling i den før-
ste weekend i november, mere præcist bliver det lørdag 
den 6. november 2010, og den vil i år blive afholdt i 
samarbejde med TUN, hvor vi arrangerer en spænden-
de dag i det storkøbenhavnske område

Reserver datoen allerede nu, og send gerne en mail 
til mja@fut.dk med forslag til spændende indslag på 
generalforsamlingen, noget som du gerne selv vil ople-
ve, og du tror, andre vil finde interessant.

Mindeord 
for Ole 
Odsgard
Tirsdag den 23. marts 2010 
afgik Ole Odsgard ved en 
alt for tidlig død. Forenin-
gen af Unge Trælastfolk vil 
gerne ære Oles minde og 
takke for den store indsats, 
som han har ydet vores 
forening og medlemsblad 
igennem mange år. 

Æret være Oles minde.

Fyraftensforedrag
I FUT blad nr. 1 havde vi fokus på ”Klima & Miljø”. For 
at samle tråden op får du nu mulighed for at komme på 
besøg hos et af verdens førende virksomheder indenfor 
netop dette emne, nemlig Vestas Windpower. 

Vi vil afholde et fyraftensforedrag på Vestas’ teknologi-
ske center i Århus. Der vil være en sandwich og en lille 
forfriskning. 

Sæt tid af i oktober måned, og så vil du høre nærmere 
i FUT blad nr. 3/2010.

Tilmelding sker til Martin Andersen, tlf. 2179 2003. 

Verden 
rundt 
med vine! 
FUT gentager succesen i 
Aalborg! Sæt allerede X i 
kalenderen nu!

Vin arrangement i 
Aalborg ved Sigurd Mül-
lers vinhandel fredag 
den 1. oktober 2010 
kl. 18.30, se mere i FUT 
blad nr. 3! – samt på 
www.fut.dk 
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- FUT AKTIVITETSOVERSIGT -
 ARRANGEMENT DATO DEADLINE KONTAKT

FUTs bestyrelse arbejder på følgende spændende arrangementer:

Oktober 2010:
Danmarkstur 2010

Fyraftensforedrag på Vestas

Vinarrangement i Aalborg

November 2010:
FUT Generalforsamling

FUT blad nr. 3 udkommer i september 2010
– Tema: Uddannelse

Rundvisning i Operaen 11.06.2010 31.05.2010
Annette Maktabi

Tlf. 4181 2500

Afsender: FUT c/o TUN · Egebækgård · Egebækvej 98 · 2850 Nærum · Abb.tlf. 4580 7877

Branchefrokost 50+ 29.05.2010 21.05.2010
Marianne Mouritzen

Tlf. 4580 7877

FUT Stortur til Canada
16.09.2010-

28.09.2010
01.06.2010

Søren Kroer

Tlf. 2161 0655

Fisketur på Det Gule Rev 06.06.2010
Hurtigst 

muligt
Michael B. Jakobsen

Tlf. 2496 3435

Rundvisning på Aalborg Portland 10.06.2010 07.06.2010
Michael B. Jakobsen

Tlf. 2496 3435


