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Uddannelse af en række dygtige
elever er vigtigt...
Velkommen til blad nummer to i år. Foråret er i fuld gang,
og varmen har ventet på sig, men nu i skrivende stund står
solen højt på himmelen og temperaturen ligger lidt over de 20
grader C. Det forår, som nu endelig er kommet i gang og har
fået gang i butikkerne og salget at havemøbler, grills, hegn og
trælastprodukter, går derud af.
Foråret betyder også, at en stor gruppe unge mennesker skal
til at vælge, hvad de skal fortsætte med, nu de er færdige med
deres grunduddannelser og skal til at vælge den branche, de skal
fortsætte i. Vores branche mangler stadig elever, både til byggemarkederne og trælasterne, og jeg tror nok, at der er kamp om
at finde de rigtige elever blandt de enkelte butikker og kæder.
Det er vigtigt, vi får uddannet en række dygtige elever til vores
branche hvert år, og de enkelte kæder gør rigtig meget for at
kapre de bedste og tilbyde dem elevpladser og samtidig fortælle om de mange muligheder, der er i en så spændende branche,
som vi arbejder i.
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Du kan i dette blad også læse om vores tur til Belgien med
Icopal, som blev gennemført med stor tilfredshed fra de deltagende. Desværre må jeg også komme med et lille surt opstød,
vi vil rigtig gerne lave en masse arrangementer, både faglige og
sociale, men det er meget svært at få deltager nok, sådan at vi
kan få en tur til at løbe økonomisk rundt. Det betyder meget
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Indhold:

I FUT ønsker vi fortsat at støtte så meget som muligt op
omkring arrangement for eleverne i vores branche, og det er
primært arrangementer på tværs af de enkelte kæders elevhold.
Du kan blandt andet i dette blad læse om vores gokart-tur med
elevholdene fra Odder, som blev afholdt tidligere på året, og
der vil også på et senere tidspunkt komme et arrangement med
elever fra Mommark. Vi er også begyndt at planlægge årets studietur for elever, som i år er for Byggemarkedselever. Denne
tur kommer til at ligge i uge 44 og kommer til at gå til Tyskland, men meget mere om dette i næste blad. Vi håber på stor
tilslutning til denne tur.
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Generalforsamling
2016 og FUTs 65 års
jubilæum
Det er med stor glæde, at vi allerede nu kan
fortælle hvem, der skal være vært for dette års
generalforsamling
Årets vært er Icopal, som ser frem til at
være vært for årets generalforsamling,
der finder sted lørdag den 5. november
2016 hos Icopal i Herlev.
I år fejrer vi vores 65 års jubilæum. I
den anledning vil der efter generalforsamlingen blive holdt en festmiddag på
Nationalmuseet i København.
for bestyrelsen, at vi får turene gennemført, og derfor brugte vi lidt tid på den
sidste tur til at drøfte med deltagerne,
hvorfor de meldte sig, og om prisen var
for høj og en masse andre ting. Der kom
en del gode svar tilbage, som bestyrelsen
har taget til sig og vil arbejde med fremover, sådan at vi kan få flere til at deltage
i de enkelte ture.
I bladet kan du også læse om Byggeri ’16 messen, hvor FUT var at finde på
Danske Byggecentres fællesstand, og
vi fra bestyrelsen vil gerne sige Danske
Byggecentre tak for endnu en god og
spændende messe med masser af sjove
indslag og for nogle hyggelige messedage
på standen.

Arrangementet er gratis for medlemmer og der vil være mulighed for tilkøb
af plads til ledsager.
Følg med på Facebook og på vores
hjemmeside, der løbende vil blive opdateret, samt i næste FUT-blad, hvor der vil
være et udførligt program.

Lørdag den 5. november 2016:
Generalforsamling hos Icopal i Herlev...

...og efterfølgende festmiddag på Nationalmuseet

Vi fortsætter også vores ’Fra frø til hylde’-artikelserie, og i dette blad kan du
læse om endnu en spændende person fra
vores branche.
Jeg vil slutte af med at ønske alle et
godt forår og sommer – og god læselyst!
Med venlig hilsen

Jim Linderod Christiansen
Formand

Tilmeld dig allerede nu på fut@fut.dk
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Det kræver
hårdt arbejde
Markedschef i Brejnholt Gruppen, Torben Dahl Matzen, er ikke bygget
til at sidde på et salgskontor. Det har ført flere jobskift med sig
Af Louise Skjellum Strøbech
Det lå ikke akkurat i kortene, at Torben
Dahl Matzen i dag som 45-årig skulle
være markedschef i Brejnholt Gruppen,
et job han har skruet sammen i fællesskab med tømmerhandler og ejer Peder
Christian Brejnholt. Rejsen dertil har
bestået af den ene lederstilling efter den
anden, men han har aldrig taget den lige
vej.
- Min karriere er bygget på lige dele
vilje, held, flid og arbejdslyst og har ikke
kun været én stor rejse med blomster
hver dag. Jeg har bestemt ikke fået noget
forærende.
Hans erhvervskarriere begyndte da
også mest ved et tilfælde, da han tiltrådte
som indkøbselev i produktionsvirksomheden Ejner Debel A/S i Randers, der syr
rullegardiner, badeforhæng m.v.
- Jeg var blevet optaget på historie på
Odense Universitet i efteråret 1991, men
skulle først aftjene min værnepligt. Undervejs fik jeg en idrætsskade i knæet og
stod så pludselig dér i januar og vidste
ikke, hvad jeg skulle. Dengang fik man
kun lov til at tænke sig om i tre uger, før
man blev sendt i arbejde, så jeg blev sendt
i arbejdsprøvning, og inden jeg havde set
mig om, havde de shanghajet mig. ’Du
skal da ikke ind og læse historie’, sagde
de. Vi var 5-6 elever, og jeg var den eneste, der blev ansat på handelskontoret
efterfølgende. Men jeg var også typen,
der gik ud og fejede i hal 1 eller tømte
containere, når de andre på kontoret gik
hjem kl. 14 om fredagen. Folk siger, jeg
har en lille smule ADHD, så jeg skulle
da ikke sidde på et salgskontor, fortæller
Torben Dahl Matzen.

Fornemmelse for lederskab

Allerede et halvt år efter han havde gennemført sin toårige læretid og var blevet
udlært i Ejner Debel, blev han chef i en
af afdelingerne i virksomheden. Under
sin uddannelse og sideløbende med sit
job i Ejner Debel havde han også taget
en merkonom i indkøb.
- Jeg havde egentlig hele tiden set mig
som en person, der skulle lede. Meget

Torben Dahl Matzen deltager i det meste i Brejnholt Gruppen, hvor han er markedschef.
- Jeg udfører alle opgaver. Jeg gør det bare ikke hver dag, siger han.

tidligt havde jeg en fin fornemmelse for
lederskab og fællesskab, og jeg havde nok
regnet med at blive i Ejner Debel, hvor
jeg så mig selv blive fabrikschef. Men så
tog livet en anden drejning, siger Torben
Dahl Matzen, der nåede fire og et halvt
år i produktionsvirksomheden. Så blev
han fristet af en stillingsannonce fra konkurrenten Fabers datterselskab Emil A.
A/S, der søgte en sortimentsansvarlig, der

også skulle udvikle nye produktområder.
Græsset var dog ikke grønnere hos Emil
A., og Torben Dahl Matzen ledte hurtigt
videre efter et andet job.

En enestående mulighed

Det blev til et halvt år hos Råd & Dåd
Gadeberg Hadsten, men han savnede
udfordringer og rykkede hurtigt videre
til Silvan. Her fik han som den eneste,
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der ikke allerede var ansat i Silvan, muligheden for at starte som akademielev
fra dag 1.
- Jeg startede faktisk på skolen, inden
jeg mødte mine kollegaer, erindrer Torben Dahl Matzen, der så det som en stor
mulighed at få lov at læse akademiøkonom i ledelse og markedsføring på Det
Danske Butiksakademi. Også fordi Silvan betalte den to-årige lederuddannelse.
- Jeg vidste jo godt, at hvis jeg skulle
have noget mere teori, så var det her en
enestående mulighed. De muligheder
kommer der ikke mange af. Jeg er ikke
særlig bogligt stærk, så det var hårdt, der
var tempo på, og der var da også et par
stykker, der ikke kom igennem. Vi gik på
skole 14 dage ad gangen, havde masser
af opgaver om aftenen, og passede ellers
vores arbejde ved siden af. Jeg var jo afdelingschef, så jeg arbejdede vel 60 timer
om ugen. Jeg kan faktisk ikke huske det,
men jeg var nok også på arbejde i weekenden, også i de uger jeg gik på skole.

Var nok lidt rodløs

Torben Dahl Matzen delte sin tid som
afdelingschef mellem Silvan i Silkeborg
og i Randers og blev i stillingen i to år.
I dag er hans råd til andre, at når man
har været et sted i fem år, skal man finde
noget andet.
- Men nu har jeg selv haft to femårsjubilæer hos Brejnholt. Det handler om,
om man er tilfreds eller ikke tilfreds?
Hvad kan jeg opnå her? Hvad kan jeg
undgå? Gør jeg det her af lyst eller af
nød? Jeg selv, jeg var nok lidt rodløs, før
jeg kom til Brejnholt første gang i 1999,
siger Torben Dahl Matzen.

En spændende rejse

Da han startede som byggemarkedsleder
i Brejnholt Tømmerhandel i Randers,
var der 3 ansatte i det meget lille byggemarked og 25 ansatte i virksomheden
i alt. Omsætningen var på 2 mio. kr. Da
han sluttede som detailchef otte år senere, var der 10 ansatte i byggemarkedet i
Randers og en omsætning på 30 mio. kr.
Desuden var tømmerhandlen i Randers
via opkøb suppleret med afdelinger i
både Bording, Kjellerup og Vejle. Alle tre

Fire hurtige fra Torben Dahl Matzen

- Hvis man kan regne, kan læse, er lidt hurtig i replikken og kan smile lidt til
kunderne, så kan man nå langt i branchen.
- Vi får ikke flere elever i den her branche. Den er støvet og usexet. I Brejnholt prøver vi at give vores nye kuld af elever lidt mere ansvar. Men på sigt
bliver vi nødt til at være meget mere søgende og aktive, for vi er slet ikke
så attraktive hos de unge som f.eks. Bauhaus, Silvan og Stark. Vi er bare en
støvet, gammel tømmerhandel, men vi havde alligevel en omsætning på
925 mio. kr. sidste år og beskæftiger 200 medarbejdere.
- Det er svært at drive byggemarked og trælast i dag. Konkurrencen er benhård. Markedsføringsmæssigt er det svært at finde noget, der er interessant
nok til at trække kunderne ind i butikken, for de er blevet meget mere kritiske og kvalitetsbevidste i forhold til, hvor de handler.
- Den eneste måde, du får respekt på, er, hvis du ved meget, eller hvis du
arbejder meget. Da jeg blev ansat hos Brejnholt vidste jeg intet om at være
i en tømmerhandel, men jeg kunne sørme arbejde.
steder blev Torben Dahl Matzen byggemarkedsleder, inden han igen kom retur
til afdelingen i Randers som detailchef.
- Det var en spændende rejse med
Brejnholt, men man bliver jo lidt metaltræt en gang imellem, så jeg søgte uopfordret i Bauhaus, fortæller Torben Dahl
Matzen, der kom til Bauhaus i 2007.
Efter fem måneder som hhv. souschef
og som vikar for varehuschefen røg han
ind på hovedkontoret i en stilling som
produktchef for trælast og byggekemi i
kædens 17 varehuse i både Danmark og
Norge. Her fik han ansvar for en årlig
omsætning på 450 mio. kr.

Et kæmpe skridt

Efter tre år i Bauhaus med mange rejsedage i både Danmark og Norge samt et
VIP lederkursus på Bauhaus Academy
havde Torben Dahl Matzen igen behov
for at komme ud og få mere ’jord under
neglene’.
- Det havde ellers været utroligt spændende at være i en stor koncern som
Bauhaus. Det var et kæmpe skridt for
mig, og jeg er enormt taknemlig over at
få chancen, men det var godt, jeg kom
videre, for det er altså ikke min metier at
sidde på et kontor. Jeg skal ud og snakke
med folk, siger han.

Chef før og nu

- Da jeg var afdelingschef i Silvan i 1997-1999 hørte jeg ikke rigtig efter, hvad
folk sagde. Det var min vej eller ingen vej. Nu er jeg mere rolig, rummelig,
pragmatisk, løsningsorienteret og vil lykkes sammen med medarbejderne.
Strukturen er pandekageflad i Brejnholt, så jeg løber mest ved siden af,
nogle gange løber jeg foran, og ind imellem løber jeg bagved for at observere.
- Da jeg var ung stillede jeg enormt høje krav til mig selv og prioriterede
arbejdet knaldhårdt. Og hvis de andre ikke kunne finde ud af det, gjorde jeg
bare tingene selv. I dag er det meget sjældent, jeg giver en direkte ordre.
Det er ikke nødvendigt, fordi vi har sådan nogle dygtige medarbejdere.

Gav hår på brystet

Torben Dahl Matzen kontaktede Peder
Christian Brejnholt og vendte i august
2010 tilbage til Brejnholt Gruppen, hvor
han i dag er markedschef med ansvaret
for både proff- og detailbutikkerne og for
markedsføring.
- Brejnholt og jeg har virkelig hjulpet
hinanden gennem årene. Vi er gået fra ca.
100 mio. kr. i Randers til en koncernomsætning på 925 mio. kr. sidste år. Vi havde
én afdeling med en ok omsætning og har
nu otte afdelinger med en voldsomt stor
omsætning. Det er selvfølgelig ikke min
fortjeneste, for vi har en vanvittig dygtig
ledergruppe. Det er måske usædvanligt,
men det er dem, der arbejder allermest
hos os, roser Torben Dahl Matzen, der
fornemmer, at Brejnholt Gruppen har
fået meget ud af, at han efter de første
otte år kom ud og fik inspiration andetsteds i branchen.
- Jeg fik meget mere ansvar, da jeg kom
tilbage. Fra Bauhaus havde jeg bl.a. fået
struktur, visioner, lederegenskaber og evnen til at se det helt lidt fra oven. Det
gav mig hår på brystet, og det kunne jeg
bruge, da jeg kom tilbage. For Brejnholt
forventer resultater, han forventer modspil, og det kan jeg bedre give ham nu.

n

Brejnholt Gruppen

Består i dag af XL-Brejnholts
Tømmerhandel, XL-Bording Tømmerhandel, XL-Silkeborg, XL-Kjellerup Tømmerhandel, XL-Vejle
Trælast, XL-Lillebælt Trælast,
XL-Brejnholts Tømmerhandel Aarhus og XL-Byg Trælasten Nørre
Aaby.
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Fra skov til gulv
Tendensen i boligindretningen går lige nu på, at elementer fra naturen
skal inden for i hjemmet
På Wiking Gulve oplever vi, at en stor
tendens i boligindretningen lige nu går
på, at elementer fra naturen skal inden
for hjemmets fire vægge. En oplagt måde
er at lægge et trægulv, hvor både farverne, den unikke åretegning og organiske
karakter giver fremragende egenskaber
for både æstetikken, indeklimaet og akustikken.

Bæredygtighed

Vi oplever også, at det handler om mere
end æstetik, når man køber et trægulv.
For flere og flere danskere er det vigtigt,
at træerne kommer fra et sundt og bæredygtigt skovbrug i Danmark i stedet for
en plantage med tvivlsomme miljø- og
arbejdsforhold på den anden side af jorden. Og netop på dette punkt er der da i
det mindste en fordel ved at leve i et meget reguleret samfund. Dansk skovbrug
er nemlig meget reguleret, så træ herfra
er altid bæredygtigt.
Det er også en fordel, at vi er så tæt
på råvarerne, så transporten er kort og
miljøbelastningen så lille som mulig. Vi
mærker endvidere også, at folk finder en
form for tryghed i, at alle vore gulve er
produceret med dansk arbejdskraft på
vores egen fabrik i Danmark og dermed
overholder alle krav til en moderne og

sikker arbejdsplads for vore medarbejdere og omgivelser.

Håndplukkede stammer

På Wiking Gulve sætter vi en ære i at
håndplukke de enkelte stammer, og det
sker i et tæt samarbejde med vores søsterselskab PA Savværk på Fyn, der fremstiller massive plankegulve. Vores egne
folk er selv i skoven og udvælger de enkelte stammer, som herefter bliver fragtet til PA Savværk. Her skæres alle vores
toplameller (slidlaget) i hårdttræ. Fælles
for alle gulvene er, at man er sikret et
kvalitetsgulv med en god historie og med
en lang fremtid foran sig.
På PA Savværk bliver de store kævler
skåret op med fokus på træets kvalitet.
Selvom træet er beregnet til gulv, vil det
træ, som kan bruges til møbelemner, blive skåret op samtidigt. Der sker derfor en
løbende vurdering af anvendelsen, mens
træet skæres. En del af det træ, som bruges til gulvproduktionen, stilles til lufttørring, efter det er skåret. Egetræ skal
f.eks. lufttørre i 6 mdr., før det kommer
på tørrestue, og det er vigtigt, at det står
under halvtag, således at træet ikke tager
skade af sollyset under lufttørringen. Ask
og Douglas bliver produceret direkte til
tørrestuerne. Efter lufttørring bliver træ-

et tørret på tørrestuer i 2-6 uger, indtil
det når en relativ fugtighed på 8 %. Tørretiden kommer an på både træsort og
tykkelse, og det bedste resultat opnås ved
at tørre én træsort og tykkelse på samme
tørrestue. Egetræ skal tørres lidt mere
forsigtigt end de andre træsorter for ikke
at tage skade under tørreprocessen.
Toplamellerne til Wikings produktion
af lamelopbyggede gulve skæres som sagt
ligeledes på PA Savværk i træsorterne Eg,
Ask, Bøg, Lærk og Douglas. PA Savværk
har en 4-båndsav, der skærer de kantede
varer ud til lameller, som herefter tørres,
sorteres og kappes, hvorefter de sendes
til Wiking Gulve for videre forarbejdning
til lamelgulv.
På Wiking starter produktionen på
rammesavene, hvor der skæres Fyr lameller, dels til Fyr gulve og dels til bagsider
og mellemlæg til de andre typer (med
toplamel fra PA). Alle lameller saves og
kontrolleres efter mål til de produkter, de
efterfølgende skal anvendes til.
Efter savning renses lamellerne for
støv og sorteres efter for- og bagsider i
henhold til Wikings kvalitetsnormer. Efter sorteringen går lamellerne videre ind
til limning. Her påføres der en nøjagtig
mængde lim, som sikrer holdbarheden i
det 3-lags plankegulv.
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Herefter presses gulvene under stort
tryk, og efter 1 time er limningerne klar
til videre forarbejdning i produktionen,
hvor knaster og mindre revner repareres
med spartel før profilering. Gulvene profileres herefter på moderne udstyr, hvor
det unikke Wiking Q-Loc system laves.
Dette laves under stor bevågenhed og
kontrol, idet tolerancerne er knivskarpe når man skal have et gulvbræt til at
kunne samles på samme måde, som man
bygger med Lego.
Efter profilering behandles gulvene
med en overflade af enten lak, olie eller
Osmo hårdvoksolie. Efter overfladebehandling foretages endelig kvalitetskontrol, inden de færdige gulve sendes til
den automatiske pakkelinie, hvor de emballeres med folie påtrykt logo og varenr.
så man ved hvilken vare, man har fået.
Der er ligeledes læggevejledning på bagsiden af emballeringsstrimlen.
Efter pakning tilgår de nye varer færdigvarelageret og er klar til videre ekspedition til vore kunder. Al forsendelse
foregår fra Wiking Gulves produktion
nord for Skive.
Vi tilstræber at have så mange af vore
standard produkter som muligt på lager,
således at vi kan levere fra dag til dag,
men i og med at det er naturlige materialer, vi arbejder med, så kan længere
leveringstid forekomme. Kvalitet der ses,

føles og mærkes….fra Danmarks eneste
producent af lamelplankegulve.

Historisk islæt

En del af de træer, vi anvender til vore
Egetræsgulve, er flere hundrede år gamle flådetræer. Efter at England havde
bombarderet København og bortført
den danske flåde i 1807, blev tabet opgjort til ca. 90.000 fuldvoksne egetræer,
så der blev straks iværksat plantning af

nye skove med ”flådeege”, så man kunne
genetablere den stolte danske flåde. Da
træerne endelig havde vokset sig store,
var tiden en anden, og træskibe stod ikke
øverst på listen, så mange fik lov at blive stående i de danske skove. I dag har
de godt 200 år gamle træer en perfekt
karakter til at skabe smukke og hårdføre
trægulve. Resultatet er, at man nu kan gå
rundt på et stykke Danmarkshistorie i sin
egen dagligstue.
n

Push-up lemme, 1 eller 2
lag gips

Uklassificerede
inspektionslemme i stål

Brandklassificerede
push-up lemme i stål

Brandklassificerede
push-up lemme

Uklassificerede inspekRunde inspektionslemme
Runde inspektionslemme
tionslemme i stål med
i gips med push-up lukke
i stål med bajonetlukke
push-up lukke eller cylinderlås
Alle produkter kan leveres på special mål, i andre farver og med andre lukkefunktioner

Gulvlemme dæksler, også
til opfyldning

8

På tur med
FUT og Icopal
I februar var FUT og Icopal på tur til Tyskland
og Belgien – to lande på to dage. Her er beretningen set fra en deltagers synspunkt
Af Mark Kaplan Hansen,
Fog Trælast Farum. Foto: FUT
Icopal FUT-turen var min første tur med
FUT. Mine forventninger til turen var, at
jeg skulle få en masse oplevelser, hvor jeg
ville lære noget mere om mine leverandører og møde nye mennesker.
Jeg valgte at tage med på denne tur, da
Icopal er en af vores store leverandører,
og det at få et bedre kendskab til deres
produkter, er en stor fordel for mig i
branchen.
Udover det faglige er det en ligeså stor
oplevelse at komme rundt i forskellige
lande og opleve deres specialiteter/kulturer.
På de to hele dage nåede vi fra Danmark til Tyskland og videre til Belgien.
Programmet for de to dage var planlagt
nøje på forhånd, og det gjorde, at man
hele tiden endte i snak med nye mennesker.

De første besøg

Efter vi var landet i Tyskland, kørte vi ud
til den første af de fabrikker, vi så på turen. På den første fabrik i Werne hørte vi
om tagpap og så, hvordan det blev produceret. Det giver en god mulighed for
at spørge ind til de mere tekniske egenskaber ved deres tagpap frem for andre
producenters.

Efter rundvisningen gik turen mod
Liege, hvor vi var på et lokalt bryggeri for
at smage forskellige snaps og øl. Der var
mulighed for at smage snaps med alverdens smage, imens man lærte hinanden
bedre at kende.
Hen imod kl. 20 fortsatte vi til restauranten, hvor vi fik en masse lækre små
retter serveret. Vi sluttede den første aften af med et par øl og god stemning på
en af de mange caféer, der lå på gaden.

Det næste stop var Bruxelles. Vi kørte
direkte fra fabrikken til europaparlamentet, hvor vi fik en rundvisning og hørte
om, hvordan det var at arbejde der.
Efterfølgende satte vi vores ting af på
hotel ”Novotel” og mødtes i lobbyen til
en guidet tur rundt i Bruxelles. Vi så
historiske bygninger, statuer og graffitiværker på en rute gennem byen, som
sluttede ved en chokoladefabrik. Da chokolade er meget kendt i Bruxelles, var det
en spændende oplevelse at prøve at smage så mange forskellige slags chokolade
kombineret med en øl efter deres valg.

Ståltag og chokolade

Anden dagen startede med en rundvisning på Icopals Decra fabrik i Herstal.
Dette besøg er det, jeg selv fik mest ud
af rent arbejdsrelateret. At høre om deres forskellige ståltage og se de forskellige
modeller gav et indblik i, hvor mange forskellige muligheder, der er at vælge imellem. Før denne tur var det kun sjældent,
jeg gav ståltag en tanke, når det kom til
forespørgsler til tag. Besøget sluttede af
med lidt chokolade og frokost til bussen.

Efter chokoladefabriksbesøg fortsatte
vi til en restaurant, hvor vi fik noget lækker mad.

Fik bedre netværk

Hele turen havde en rigtig god stemning
med en masse gode snakke med mennesker i alle aldre. Alt sammen er med til at
give mig et bredere/bedre netværk, som
jeg ser som en kæmpe fordel som sælger.
Turen var super fed, og jeg håber, jeg vil
have mulighed for at komme med på en
af de kommende ture og lære mere om
vores producenter samt møde en masse
nye mennesker.
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Inspirerende dag
med gulv og golf!
Brug lørdag den 24. september i selskab med FUT til en inspirerende
dag hos Timberman
Vi besøger Timbermans hovedkontor og
showroom i Hadsund og får en gennemgang af deres gulvprogram, men vigtigst
et inspirerende indlæg om hvordan man
sælger på andre parametre end pris!
Eftermiddagen bruges på Mariagerfjord Golfklub, som ligger direkte ned
til fjorden, og hvor Timberman både er
aktionær og sponsor. Uøvede spillere får
hjælp af en instruktør.
Timberman er vores vært hele dagen,
så arrangementet er gratis for FUT-medlemmer. Du skal blot selv sørge for transport.

Program for den 24. september:
Kl. 9.00: Vi mødes hos Timberman,
Havnevej 11, 9560 Hadsund. Der vil
blive serveret kaffe og morgenbrød.
Dagens faglige indlæg:
• Kort præsentation af Timberman
• Timbermans gulvkoncept
• To succeshistorier
• Lidt om at sælge på andre
parametre end pris!
• Spørgsmål og svar

Ca. kl. 12.30: Frokost på Mariager

Timbermans showroom på hovedkontoret i Hadsund.

fjord Golfklub, Mariagervej 101, 9560
Hadsund.

Kl. 13-15: Instruktion og spil på

par-3-bane for uøvede, udstyr lånes i
klubben, men tag gerne praktisk tøj på
og gerne kondi- eller løbesko.
For øvede mulighed for spil på den
store bane, ni huller.

Ca. kl. 15.30: Afslutning og tak for
i dag.

De øvede må gerne spille de sidste ni
huller, hvis de har lyst?

Husk at tilmelde dig dagen med
gulv og golf på fut@fut.dk
senest den 9. september
Mariagerfjord Golfklub i Hadsund er rammen om frokosten og eftermiddagen.
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FUT Erhvervsklub
TRÆLAST annonce2006-07

21/12/06

12:48

Side 1

Bliv medlem
Haraf
du FUT
også Erhvervsklub og støt branchens unge...
kastet din
kærlighed på
byggebranchen?
A/S Rold Skov Savværk
Mange medarbejdere i byggebranchen starter deres erhvervsmæssige
karriere her og kommer igen flere gange i løbet af karrieren for at
efteruddanne sig.

Her kunne
DIT
logo være..!

Business College Syd er smukt belligende i Mommark ved skov og
strand. I perioden 1920-1940 var det ØK´s kursusejendom, og charmerende detaljer vidner stadig om den tid.
Det giver en helt speciel atmosfære. Den kan ikke beskrives,
den skal opleves!
Vi tager naturligvis udgangspunkt i dit og din virksomheds behov,
når vi tilrettelægger kurserne, så det du lærer bliver direkte anvendeligt i virksomheden.

– PÅ DIN SIDE!

Gennem vores tætte samarbejde med branchen sikrer vi ”at have
fingeren på pulsen”, og vi afholder blandt andet kurser i

Her kunne
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logo være..!

• Salg
• Teambuilding
• Coaching

• Ledelse
• Space Management
• Økonomi

• Logistik
• Indretning
• Produkter

M o m m a r k ve j 3 7 4 · 6 4 7 0 Syd a l s · Te l . 7 3 4 2 5 5 2 5 · w w w. b c s yd. d k
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A. RINDOM A/S
Leverandør til byggebranchen

Grund lagt 1886

Her kunne
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logo være..!

Danmarksvej 9
DK-9670 Løgstør
Tlf. 70 130 530 Fax 70 130 531

TIMPLY

PROJEKTAFD.:
Timber and Plywood Trading Company
Europavej
1
Kaj Lykkesvej 13 - 5600 Faaborg - Denmark
7280 Sdr.
T: +45Felding
6265 1009 F: +45 6265 1646
info@timply.dk www.timply.dk CVR: DK 3019 9308
Tlf. 70 130 430 Fax 70 130 431

Her kunne
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www.swedoor.dk

www.alufabrikken.dk

DK- 3400 Hillerød
t +45 4848 8200
f +45 4848 8264
sodra@sodra.dk
www.sodra.dk
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bakker op om FUT
Leverandør af
Peetz-serien:

Få mere information hos Martin
Høegsberg, tlf. 9320 4020
PLUS
Sundt indeklima med ludbehandlet loft

XTERIØR
PRECOLL
LARIX
CEDER
SIOO

Flot og færdigmalet træbeklædning
Miljøvenlig træimprægnering
Byg hvad du vil med sibirisk lærk
Byg eksklusivt og stilfuldt med ceder
Miljørigtig, lys træbeskyttelse

Vi leverer også:

C-18/C-24 konstruktionstræ. Reglar.
T-1 lægter. 1 på 2 beklædning.
Fuldt trykimprægneringsprogram.
Traditionel trælast. Brandbeskyttelse
(Woodsafe) af diverse træsorter.

Niels Ulrich Pedersen A/S

4848 8200
www.sodra.dk
www.hjalmarwennerth.dk

SodraTELE-okt09.indd 1

20/11/09 11.28
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FORLAG · REKLAME · WEB
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Thorup Tømmerhandel ApS
Thistedvej 461 - Tlf. 98 22 54 22

Her kunne
DIT
logo være..!
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Vejledning:

Sådan ansætter og
uddanner du elever
Af Lisbeth Schmidt Mikkelsen,
kommunikationsmedarbejder og
underviser på Handelsfagskolen
Faglært personale med solid produktviden, stærke salgskompetencer og evne
til at imødekomme kundens individuelle
behov og ønsker er afgørende for, at kunderne også i fremtiden vælger de trælasthandler og byggemarkeder, der satser på
faguddannede medarbejdere. Som byggemarkedschef og trælastdirektør kan du
være med til at fremtidssikre din egen
forretning og branchen ved at uddanne
elever. Samtidig kan den rigtige elev bidrage med opdateret viden, inspiration,
gåpåmod og nye relationer i butikken.
Denne guide besvarer en række spørgsmål til elevansættelse og fortæller også,
hvor der er mere information og rådgivning at hente.

Hvordan bliver jeg godkendt
som praktiksted?

Har du aldrig før haft en elev i forretningen, eller er det mere end tre år siden, er
første skridt at søge om godkendelse som
praktiksted.
På Uddannelsesnævnets hjemmeside,
uddannelsesnaevnet.dk, finder du under
indgangen for virksomheder godkendelsesskemaer med vejledninger.
For at blive godkendt som praktiksted
er det væsentligt, at butikken har mindst
en, gerne flere ansatte (inklusiv indeha-

ver/chef), der er faglært eller tillært gennem mindst fire års beskæftigelse i faget.
Har du spørgsmål til godkendelsesskemaet, kan den lokale handelsskole hjælpe med information og vejledning. Det
udfyldte godkendelsesskema sendes også
til den lokale handelsskole, der, når alle
relevante oplysninger er indhentet, træffer en afgørelse inden for højst 14 dage.

Hvordan finder jeg
den rigtige elev?

Mange brancher inden for engros og detailhandel må gøre en særlig indsats for
at finde den rigtige elev. Her er fem effektive veje til at gøre opmærksom på
butikkens ledige elevplads:
• Den lokale handelsskoles lære- og
praktikpladskonsulenter har god føling med elevernes faglige interesser,
kompetencer samt personlige egenskaber og modtager hellere end gerne henvendelser fra virksomheder.
• Som byggemarkedschef/trælastdirektør kan du vælge at være aktiv
i grundforløbet på den lokale erhvervsskole og stille dig til rådighed
ved afklaring af uddannelsesvalg, fx
gennem virksomheds-besøg eller
kortere praktikforløb.
• Praktikpladsen.dk er et mødested for
elever og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne.
• Slå stillingen op på forretningens
hjemmeside og eventuelle Face-

book-side, som interesserede elever
ofte vil tjekke ud, når de leder efter
en praktikplads.
• Dit eget og medarbejdernes netværk.

Hvad er en oplæringsansvarlig?

Inden eleven ansættes, skal du udpege
en oplæringsansvarlig i butikken, der har
til opgave at vejlede og støtte eleven under oplæringen. Den oplæringsansvarlige
skal selv være faglært eller have været beskæftiget i faget i mindst fire år. Udover
viden om faget og detailhandel er det
vigtigt, at den oplæringsansvarlige har
lyst, energi og kompetencer til at påtage
sig opgaven.
Handelsfagskolens Kursuscenter udbyder kurset ”Bliv klædt på som oplæringsansvarlig,” der giver oplæringsansvarlige viden, inspiration og værktøjer til at
støtte og udfordre eleven, kommunikere
med eleven samt tilrettelægge og registrere elevens læretid.

Hvilke omkostninger er der
forbundet med at tage en elev?

Elevlønnen skal som minimum følge
butiksoverenskomsten mellem HK og
Dansk Erhverv. Dette gælder også, selvom de øvrige ansatte i butikken ikke er
ansat under overenskomst.
Som arbejdsgiver får du via Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag
(AUB)
automatisk refunderet hovedparten af
udgifterne i forbindelse med elevens
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skoleophold. Der udbetales lønrefusion
under skoleophold, refusion af kost og
logi under skoleopholdet samt 80 % af
elevens befordringsudgifter til billigste
offentlige transportmiddel i forbindelse
med skoleopholdet.
Tidligere har der i perioder været et
økonomisk incitament til at ansætte elever i form af et offentligt tilskud. I øjeblikket er der intet offentligt tilskud til
ansættelse af elever.

Er eleven uddannelsesmæssigt
klædt på til praktikuddannelsen?

Inden eleven kan gå i gang med sin praktikuddannelse, kan der være behov for
en kortere tillægsuddannelse afhængig
af elevens uddannelsesmæssige baggrund
og alder. Elever med EUD og EUX opfylder typisk alle krav, mens elever med
en gymnasial ungdomsuddannelse ofte
behøver en tillægsuddannelse på den lokale handelsskole.

Hvordan foregår den formelle
ansættelse af eleven?

I stedet for en almindelig ansættelseskontrakt skal du bruge en uddannelsesaftale, der kan hentes via Handelsfagskolens hjemmeside. Uddannelsesaftalen
skal være oprettet og underskrevet af
både praktiksted og elev senest den dag,
eleven begynder i butikken. Herefter skal
uddannelsesaftalen sendes til Handelsfagskolen.

Hvad gør jeg, hvis eleven
ikke fungerer i butikken?

De første tre måneder af uddannelsesaftalen er gensidig prøvetid, hvor elev og
arbejdsgiver kan bedømme, om uddannelsesaftalen skal fortsætte eller ophøre.

Det står begge parter frit i prøvetiden at
opsige uddannelsesaftalen uden varsel og
krav om begrundelse. Efter prøvetidens
udløb er uddannelsesaftalen uopsigelig.
Det er derfor en rigtig god ide at foretage
en evaluering inden prøvetidens ophør.

Hvordan foregår uddannelsen?

Salgsassistent med profil i byggemarked
samt trælasthandler og værtøjshandler
er to-årige praktisk orienterede vekseluddannelser, hvor størstedelen foregår
i forretningen. Undervejs skal eleven
gennemføre fire-fem skoleophold på
Handelsfagskolen, der planlægger skoleopholdene, så de ikke kolliderer med højsæsoner i branchen. Under skoleopholdene får eleven et indgående kendskab
til materialer, produktionsmetoder og
produktbeskrivelser. Samtidig bliver eleverne klædt fagligt på ift. salgsteknikker,
kundeservice, merchandising, butikskoncepter, drift og økonomi. Undervisningslokalerne har branchepræg, og undervisningen er direkte relateret til arbejdet i
forretningen. Alle undervisere har en
pædagogisk uddannelse og en relevant,
praktisk baggrund fra detailhandlen.

Hvad går fagprøven ud på?

Fagprøven er den afsluttende eksamen på
uddannelsesforløbet. Formålet er at evaluere de kvalifikationer, som eleven har
opnået inden for sit fagområde i løbet
af uddannelsen. Fagprøven skal tage udgangspunkt i en konkret arbejdsopgave i
forretningen, som eleven har defineret i
samarbejde med sin oplæringsansvarlige.
Med udgangspunkt i en problemformulering skal eleven planlægge og gennemføre fagprøveprojektet og efterfølgende
dokumentere det med en projektrap-

port, video eller lignende. Fagprøven afsluttes med en mundtlig eksamen, hvor
eleven fremlægger resultatet og uddyber
fagprøveprojektet.
Handelsfagskolen informerer og vejleder både elev og forretning om fagprøven og støtter eleven i udarbejdelse af
problemformulering, handlingsplan og
tidsplan. Forretningen skal støtte og vejlede eleven under fagprøveforløbet, give
eleven den fornødne tid til forberedelse
og gennemførelse af fagprøven og stille
nødvendige oplysninger, rammer og ressourcer til rådighed.
Oplever eleven fagprøven som særligt
udfordrende, tilbyder Handelsfagskolen
et påbygningsfag i projektskrivning, hvor
eleven på tre dage får ekstra redskaber og
vejledning ift. fagprøven. Påbygningsfag
udløser refusion fra AUB som ved obligatoriske skoleophold.

Hvor kan jeg få information
og rådgivning?

Handelsfagskolens elevkontor har til opgave at informere og rådgive arbejdsgivere og elever i forhold til elevansættelse
og skoleophold. Har du spørgsmål til en
ansøgers uddannelsesmæssige forudsætninger, uddannelsesaftalen eller andet, er
du altid velkommen til at kontakte elevkontorets medarbejdere:
Tina Jensen, praktikservice/konsulent:
tinj@handelsfagskolen.dk - tlf. 8781
9525.
Troels Kiær Laursen, logistikkoordinator: trla@handelsfagskolen.dk - tlf. 8781
9513.

Find formularer til uddannelses
aftalen samt information på
www.handelsfagskolen.dk
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Fra frø til hylde Tema

Fra frø til hylde
– et rigtigt eventyr!
Har du nogensinde undret dig over, hvorfor et produkt i et byggecenter
er bæredygtigt? Du får her en eksklusiv biografi om ”Frøet”, der ville
være bæredygtig
Der var engang et ”Frø”, som var klar til
at vokse sig stor og mægtig i den frodige
danske skov.
Sådan kunne historien starte, hvis historien blev fortalt af H.C. Andersen. I
PEFC Danmark vil vi dog fortælle om de
krav og den sikkerhed, det giver de danske forbrugere, hvis en leverandør eller et
byggecenter er PEFC-certificeret.
Du får her historien om, hvordan ”frøet” bliver et PEFC-certificeret produkt,
som sælges på hylderne i de danske byggecentre.

”Frøet” vokser sig stort i skoven

Bæredygtig udvikling og drift af de danske skove handler om, at der skal være
balance og dermed tages hensyn til både
de økonomiske, økologiske og sociale
aspekter ved skovdriften. PEFC Danmark arbejder med forskellige standarder, alt efter hvem der er PEFC-certificeret. Skovstandarden stiller en række krav,
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Tema Fra frø til hylde

Sporbarhed i PEFC systemet
som et bæredygtigt skovbrug skal leve op
til. Kravene er opdelt i fire hovedafsnit:
1. Et skovdyrkningsafsnit
2. Et miljø- og biodiversitetsafsnit
3. Et socialt
4. Et planlægningsafsnit
Under hvert afsnit er det detaljeret beskrevet, hvilke krav skovbruget skal leve
op til for at kunne kalde sig PEFC-certificeret.
Den jord, ”Frøet” skal vokse i, er der
også stillet krav til i forhold til hvilken
slags jord, det er, og når træet bliver fældet og skal køres væk fra skoven, er der
også krav til de veje, som transporten
foregår på, således at blandt andet vandløb ikke belastes. Listen med kriterierne
er lang, men det sikrer, at driften af skove
er bæredygtig.

Træet på savværket

CErtIFICErEt SKOv

CErtIFICErEt tømmEr

CErtIFICErEt SavværK

CErtIFICErEt FabrIKant

”Frøet”, som nu er blevet til en stor flot
kævle, er nu ankommet til savværket.
CErtIFICErEt tømmErhanDEl
Savværket skal nu følge PEFC-standarden for sporbarhed for at sikre, at træet
SlutbrugEr
kan spores helt tilbage til skoven. Dette
sker ved hjælp af faktura, som alle skal
indeholde oplysninger om træets oprintigt led i sporbarheden og til levering til den PEFC-certificerede skov. Det sidste
delse.
led i sporbarheden, det danske byggecenNår træet er blevet tilskåret, skal det byggecentrene.
ter, sikrer, at slutbrugeren kan stå med
fx videre til en fabrikant, som skal vide- Træ me PEFC-mærke indmad.indd 1
et PEFC-certificeret produkt i hånden.
reforarbejde træet til et færdigt produkt. På hylden
Igennem hele værdikæden anvendes - Hurra..., tænkte det lille ”Frø”, jeg er Derfor er det også glædeligt, at så mange
sporbarhedsstandarden, der sikrer, at blevet et byggemateriale! Jeg skal stå på byggecentre vælger at blive PEFC-certiman altid kan spore træet tilbage til den hylden i et af de danske PEFC-certifice- ficeret.
rede byggecentre.
Og til de læsere, som gerne vil have en
oprindelige skov, hvor det har groet.
Det har været en lang tur for det lille lykkelig slutning, så endte det lille ”Frø”
”Frø”, som for mange år siden blev sået i sine dage som gulvbrædder i en offentlig
Træet på fabrikken
bygning, da statens indkøbspolitik kan
Det lille ”Frø” tænkte: - Hvad skal der
stille krav til et godkendt miljømærke,
mon ske med mig nu? Skal jeg blive til
som fx PEFC.
et papkrus, eller får jeg æren af at blive
forarbejdet på en fabrik og til slut ende i
Hvem holder styr på, at alle krav
et af de danske byggecentre?
bliver overholdt, og at varen på
På en PEFC-certificeret fabrik er der
hylden er PEFC-certificeret?
ligesom på savværket PEFC-standard for
PEFC Danmark er en non-profit og iksporbarhed, der skal sikre forbrugeren, at
ke-statslig organisation, som arbejder for
produktet kan spores.
at fremme bæredygtigt skovbrug. Det
Standarden for sporbarhed bygger på
er et ufravigeligt krav, at alle PEFC-certo metoder, hvor træet enten skal være
fysisk adskilt fra det ikke-PEFC-certifitificeringer udføres af PEFC-notificerede certificeringsorganer. Certificerings
cerede træ, eller efter en procentbaseret
organerne er således uafhængige af
metode. Den procentbaserede metode
PEFC-Danmark, og det er derfor, PEFC
henvender sig til virksomheder, der bealdrig selv udsteder PEFC-certificerinnytter produktions- og/eller handelsmegen.
toder, hvor det certificerede råmateriale
blandes med andre råmaterialekategoriTjek om din leverandør eller byggecenter er PEFC-certificeret her: http://
er, og hvor det certificerede råmateriale
www.pefc.dk/home/find-certifikat/certiikke klart kan identificeres i output-proficeret-certifikater
dukterne.
I Danmark bliver flere og flere leverandører til de danske byggecentre
PEFC-certificeret, hvilket sikrer et vig-
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Da en sønderjysk trælast-knægt
blev til en mand på fire måneder
Tak til min gode gamle ven Peter Roschmann for tildeling af FUT-stafetten.
Jeg vil med det dette indlæg fortælle
om den chance, min chef gav mig for, på
meget kort tid, at gå fra at være en ung
knægt til at være en ung mand ”med hår
på brystet”.
Året var 1987. Jeg havde på daværende
tidspunkt været i trælastbranchen i tre år,
da min chef Poul Anker Ravn kalder mig
ind på sit kontor og fortæller, at han vil
give mig en chance for at komme på et
savværksophold i Sverige i fire måneder.
- Okay, siger jeg. - Hvornår har du
tænkt dig, at det skal være fra?
Poul Anker svarer prompte! - Jeg har
besluttet mig for, at det er om 14 dage,
du begynder deroppe.
Han kigger på mig og kan se, at jeg tøver, og siger så, at han allerede har arrangeret det hele med savværket og hvor jeg
skal bo…. Så der var ingen vej udenom.
14 dage efter startede jeg så min Kadett, og kørte fra Rødding i Sønderjylland
mod Tvärskog Träindustri og Vassmolösa
Gästgivergaard til nogle fantastiske oplevelser, som jeg aldrig vil glemme.
Det var med en pæn portion nervøsitet, da jeg mødte op på savværkets kontor og skulle møde savværksdirektøren
Bo Olsson. Han var en venlig, men også
en bestemt mand, som fortalte, at han så
frem til mit ophold, men også forventede
at få noget arbejde ud af mig. Jeg ville få
20 kr. i timen som praktikant, hvilket han
tilsyneladende så som en flot løn. Men
ikke meget når man ud af dette skulle
betale kost og logi samt benzin.
Jeg begyndte som det første i skovene
rundt om Tvärskog, hvor jeg lærte en
masse om træet tilblivelse, fældning og
opbevaring inden det overhovedet kom
ind på savværket som stammer. Det var
utroligt spændende at følge processen,
og jeg husker det stadig som ganske imponerende, den måde skovarbejderne arbejder på.

Job som stuepige

Der var en masse indtryk, der skulle fordøjes hver eftermiddag, jeg kom hjem på
gæstgivergården fra savværket. De første
par dage spiste jeg i restauranten og gik
så op på mit værelse. Dette synes jeg dog

var for kedeligt, så allerede på tredjedagen gik jeg til kokken og spurgte om jeg
måtte spise i køkkenet hos ham. Dette
blev starten på mit første svenske fritidsjob. Jeg blev nemlig ansat på gæstgivergården som stuepige. Et job som jeg skulle varetage hver dag, jeg kom hjem fra
savværket, og som bestod i at rede senge
og gøre gæsternes værelser rene. Dette
hjalp betydeligt på min økonomi, da jeg
– som løn – fik kosten betalt.
Efter en uges ophold og arbejde i skoven begyndte mit egentlige savværksarbejde. Den første tid skulle jeg lære at
sortere træ på justerværket, også kaldet
råsorteringen. Her lærte jeg virkelig, de
forskellige sorteringsregler og normer for,
hvad disse sorteringer måtte og skulle indeholde.
De forskellige længder, blev sorteret
op i de forskellige sorteringer. Her fik
man virkelig en livslang læring om de
forskellige sorteringer i branchen, men
også uden målebånd at kunne se, hvor
langt et bræt eller planke er. Et ganske
hårdt arbejde, hvor vi stod i en kold lade
og udførte opgaverne. Det var også her,
vi lagde savværkets flotte logo plastic på
pakkerne, så de var klar til at komme ud
i den store verden.

Tidligere kriminelle som kolleger

Mange af mine kolleger på justerværket,
var unge på min egen alder og tidligere
kriminelle, som savværksdirektøren havde taget til sig fra Kalmars fængsel, og
givet en chance for livet ved at få et fast
arbejde.
Disse kolleger blev mine bedste venner
på savværket, som jeg også ofte var sammen med i weekenderne og to af disse,
har jeg faktisk stadig kontakt til den dag i
dag, snart 30 år efter.
Den første tid gik med savværksarbejdet og stuepige-tjansen. Men snart blev
jeg på gæstgivergården forfremmet til
tjener. Så der var rigtig mange spændende ting at lære for mig på såvel savværket, men nu også i fritiden.
Vassmolösa er langt ude på landet og
sproget var uforståeligt for mig den første måned. Derfor lå jeg hver aften, når
jeg var kommet i seng og tænkte de forskellige svenske ord ind i sætninger, og
efter ca. to måneder, kunne jeg tale et

forståeligt svensk sprog, som hver dag
udviklede sig i positiv retning.
På savværket kom jeg efter råsorteringen ind til saven, hvor jeg lærte skæreprocessen og optimeringen af en træstamme,
således, at man udnytter stammen mest
muligt. Det var utroligt vigtige personer
for savværket, som sad og udførte denne
opgave. Faktisk var jeg så heldig, at en af
disse personer, lærte mig at mestre opgaven, så jeg næsten selvstændigt kunne
udføre dette job. I dag ordner maskinerne stort set selv denne opgave.
Jeg glædede mig hverdag til savværksarbejdet, og mine kolleger var rigtig gode og venlige til at give mig den
fulde forståelse for træet lige fra skoven
til saven og læsning af de lastbiler, som
kom for at hente træet til bl.a. de danske
trælaster.

Besøg af danske chauffører

Og netop læsning af lastbilerne med
savværkets store trucks blev min næste
udfordring. Et sjovt, men også lidt stressende arbejde, når der stod 6-7 lastbiler
parkeret, som ventede på at blive læsset.
Jeg blev nu aldrig verdensmester i truck
arbejdet, men det var i dette job, at jeg
mødte danske chauffører, så jeg endelig
havde muligheden for at tale dansk igen.
Jeg kom også på savværkets værksted og
snedkeri, hvor savens maskiner og klinger
blev vedligeholdt. Her blev også skåret
strøer til pakkeriet.
En dag jeg kom hjem på gæstgivergården efter savværksarbejdet, kom ejeren
som efterhånden var blevet en rigtig god
ven, mig i møde og spurgte om jeg kunne
tænke mig at være en del af køkkenarbejdet og dermed også få logien betalt som
løn. Jeg har jo aldrig været bange for at
prøve noget nyt, og vupti, så var jeg blevet kok. Gud være med vore gæster, men
sjovt og lærerigt var det nu.
Jeg havde efterhånden fået mange
venner, som i weekenderne gav mig oplevelser i deres hjem, i naturen, eller når
der skulle være ”fest i gaden”, så kom jeg
med dem på Kalmars diskoteker.

Stort fagligt indblik

Efter ca. tre måneder på savværket kom
jeg ind på kontoret, hvor jeg hjalp med at
skrive ordre- og pakkesedler ud. Det var
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også her, jeg fik indblik i selve savværkets
indkøb og salgsarbejde. Jeg kom med ud
for at besigtige skove, vurdere træernes
kvaliteter, samt hvad man kunne få ud af
skoven, for til sidst at give et tilbud til
ejerne.
At få lov til at være med i skovene på
denne måde gav mig for det første et
stort fagligt indblik, men også en masse
oplevelser i Sveriges fantastiske natur.
Jeg havde nu fået indblik i mange af
savværkets arbejdsopgaver, og blev derfor den sidste måned brugt til forskellige
jobs, som afløser ved sygdom og ferie.
Det var med stort vedmod, da jeg den
sidste dag efter fire måneder skulle tage
afsked med savværket og dets medarbejdere og nu mine venner samt gæstgivergårdens ejere, som havde taget imod mig
som deres egen søn.
Men hjem skulle jeg jo, og jeg kunne nu
sætte mig i bilen og køre mod Danmark
igen. Godt rustet til nye store udfordringer hjemme i Rødding og et livslangt liv i
vores dejlige branche.
Ideen med dette indlæg er faktisk en
lidt løftet pegefinger, hvor jeg vil appellere til branchens ledere om at give de
unge mennesker et skub og en hjælpende
hånd til at komme ud og opleve verden
og dygtiggøre sig. Giv de unge chancen.
Giv dem udfordringer. Send dem ud i
verden, og få et endnu dygtigere ungt
menneske hjem igen.
Og til de unge i branchen; Tag imod de
chancer og udfordringer I får. Det vil give
jer oplevelser, og erfaringer som I aldrig
vil glemme.
Jeg glemmer i hvert fald aldrig min tid
som savværkspraktikant i Sverige. En tid
som jeg håber mange flere unge i branchen også vil få fremadrettet.

FUT’s tur til
Racehall i Århus
Dagen bød på begejstring og højt humør,
da 32 FUT’ere fra handelsfagskolen i Odder
den 4. februar tog turen til Racehall i Århus.
Alle ville vinde, og alle havde ja-hatten på
Dagen startede med en times almindeligt
gokart, så alle kunne få en føling med banen. Løbet sluttede af med et race, hvor
alle fandt deres inderste Kevin Magnussen-gejst frem. Christian Byskov vandt
racet, selv om lærer Claus Christensen
før løbet var sikker på at vinde.
Præmien bød på et lækkert regnsæt fra
Helly Hansen til Christian, som kunne
nyde førstepladsen i den amerikanske diner, hvor en lækker burger og vand blev
indtaget efter løbet.

n

Bent Hansen
10-4 Tømmerhandel Varde

Stafetten sendes videre til
Michael Jacobsen fra DLH.

Fotos: Racehall.com og FUT

Med venlig hilsen
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BYGGERI ’16:

Tydelig optur på byggerimesse
Den igangværende
optur i byggeriet blev
afspejlet på fire travle
dage på BYGGERI ’16
fra 1. til 4. marts
Udstillerne fremhæver især den positive
stemning og messens fokus på at være en
fagmesse, mens de besøgende hæftede
sig ved muligheden for at få nyttig viden
og nyheder med hjem.
BYGGERI ’16 blev kickstartet tirsdag
1. marts, hvor Troldtekt A/S, Knauf og
iTools I/S fik overrakt Byggeriets Klimapriser af Fredericias borgmester, Jacob
Bjerregaard. Siden gik det slag i slag med
høj aktivitet og fyldte gange på de i alt
28.000 m2 messeareal frem til messens
afslutning fredag 4. marts, hvor i alt
26.285 besøgende havde været forbi.
- Messen har været en meget positiv
oplevelse. Byggeriet oplever solid vækst,
og der bliver bygget i Danmark, som vi
ikke har set i flere år. Det har vi kunnet
mærke på BYGGERI ’16. Og udstillerne har ydet en kæmpe, engageret indsats
med topprofessionelle stande i de fire
dage, byggeriets fagfolk har været samlet
her i MESSE C i Fredericia, siger Palle
Thomsen, adm. direktør i Brancheforeningen Danske Byggecentre, der arrangerer messen.

Styrke at messen er for fagfolk

BYGGERI ’16 samler producenter, leverandører, bygherrer, rådgivere, entreprenører, håndværkere og alle andre
professionelle i branchen. Det betyder,
at messen - udover at være stedet, hvor
de besøgende kan få viden og de seneste
nyheder – også er en exceptionel netværksmulighed.
- Vi er en af de store spillere i branchen
og er her på BYGGERI ’16 for at vise nyheder, tale med kunderne og give håndværkerne en mulighed for at se vores
produkter og få vigtig viden med hjem.
Samtidig giver messen os mulighed for at
netværke og bl.a. introducere vores nye
interne og eksterne salgschefer til de rigtige, siger Mette Brøndum, adm. direktør
i Lindab A/S.
BYGGERI ’16’s fokus på at tiltrække
byggefagfolk og professionelle understreges af flere udstillere og besøgende som
helt afgørende.
- Det er sjette gang, vi er med på messen, og vi er i den tid vokset til en stand

Ialt 26.285 besøgende var forbi BYGGERI-messen i Fredericia den 1.-4. marts.

på 80 m2. Det er der en eneste grund
til: Det er en hamrende god messe, og
det er de rigtige kunder og kontakter, der
kommer her. Det er messen for de professionelle, og yder man en indsats for at
komme i dialog, får man virkelig noget
ud af det, lyder det fra Torben Sørensen, salgschef i Jackon, der tidligere i år
blev hædret af Danske Byggecentre som
’Årets Leverandør’.

Rådgivere og ro på

Spændvidden på messen blev understreget af, at flere udstillere også oplever
stort rykind fra rådgiversiden – både ingeniører og arkitekter.
- Der er kommet rigtig mange for at
høre om muligheden for at blive certificeret. Ud over rådgiverne har også flere store entreprenører været forbi for at
høre nærmere om PEFC, siger Morten
Thorøe fra PEFC, der er en dansk og international certificering, der sikrer, at anvendt træ kommer fra bæredygtigt skovbrug, og dermed overholder en række
krav til dyrkning og brug.
Også blandt de besøgende på messen
var der stor begejstring for messen og udstillerne. To af de besøgende, der begge
er uddannede tømrere og inviteret af og
kørt til BYGGERI ’16 med Stark i Holstebro, sagde således:

- Vi havde nogle, vi vidste, vi skulle tale
med på forhånd – bl.a. Ruko. Men vi har
også fået en masse andre nyheder med
undervejs. Det er rigtigt rart, at det er så
afslappet. Man kan gå ind på standene i
ro og mag og få en dialog med leverandørerne. Det er bare en god måde at være
på messe på det her, hvor det ikke er en
sælgermesse, men en fagmesse, sagde de
to venner torsdag.

Om BYGGERI ’16

BYGGERI’ 16 blev afholdt i dagene 1.-4. marts 2016 i MESSE C,
Fredericia. BYGGERI-messen har
igennem årene positioneret sig
som Skandinaviens vigtigste fagmesse for byggevarer og havde fri
adgang for fagfolk mod registrering.
Arrangør:  
Brancheforeningen
Danske Byggecentre
Egebækvej 98, 2850 Nærum
Tlf. 45 80 78 77
E-mail: info@byggerimessen.dk  
Antal udstillere:  
BYGGERI ’16: Ca. 300 udstillere.
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Palsgaard sPær INVITErEr
Kom og bEsøg os - du sKal VærE VElKommEN!
Palsgaard Spær inviterer på virksomhedsbesøg.
Tidspunkt: Torsdag den 27. oktober kl. 17.00
Sted: Palsgårdvej 5, 7362 Hampen

Tilmelding, samt yderligere info
følger i næste udgave af FUT-bladet.

Kontakt os på:
www.palsgaardspaer.dk
Tlf. +45 75 77 51 55
palsgaardspaer@palsgaardspaer.dk
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Vinduesfabrik hitter
med salg af ulovligt træ

Et koncept i særklasse

Den nyåbnede vinduesfabrik i Hellerup,
Zebrano Vinduet, har fokus på de eksklusive materialer.
Rammetræet består udelukkende af
Zebrano eller Riopalisander, og glasset leveres standard i Safir-glas, som man også
kender fra den nyeste teknologi indenfor smartphones. Fordelen ved Safir-glas
er ledeevnen, som giver mulighed for at
indbygge touch-funktioner i glasset, som
f.eks. persienner eller motorstyring. Skruer og hængsler er naturligvis guldbelagte
og bundglaslisten fås i træ, titanium eller
18 karat guld.
Ejeren og stifteren af Zebrano Vinduet,
Per Brixtofte, valgte sidste vinter at starte
et oprør mod krejlermentaliteten, hvor
prisen er i fokus.
- Efter mange år i byggebranchen med
konstant fokus på pris blev jeg sgu træt
af, at man skulle diskutere hver eneste
krone, fortæller Per Brixtofte.
- Jeg var træt af kunder, som gik på
kompromis med kvaliteten af produkterne, ligesom jeg dagligt oplevede kunder,
som valgte træsorter i fyr og gran alene
pga. prisen, fortsætter Per Brixtofte.
- Det er den fattigrøvskultur, jeg gerne
vil gøre op med, slutter Per Brixtofte og
ler højlydt.

Inspireret fra Rodeodrive i LA

Zebrano Vinduet, der ligger på strandvejen i det eksklusive 2900 postnummer, er
ikke bemandet og ønsker kun at betjene
kunderne efter aftale. Inspirationen til
denne butiksform kommer fra LA, hvor
designere som JF Clift servicerer de glamourøse celebrities fra Hollywood til
den røde løber i forbindelse med Oscars
og lignende arrangementer. Her bliver
man mødt med en regning på $ 5000,
hvis ikke man køber noget, hvilket selvfølgelig afskrækker pøblen fra at handle
der. Det er denne butiksform Zebrano
Vinduets stifter Per Brixtofte ønsker at

udbrede på det danske marked. Zebrano
Vinduet tager kun beskedne 2500 kr. for
et besøg, et beløb som trods alt bliver
modregnet en evt. vinduesordre.
- Det sparer mig for en masse tid og
useriøse henvendelser, fortæller Per
Brixtofte.

Fredet regnskov giver leveringstid

Zebrano vinduets største problem er leveringstiden på råtræet, som er helt op
til et år. Råtræet kommer fra den fredede
regnskov Kulkuloku i Burma, hvor hjælpeorganisationer som Verdensnaturfonden og Greenpeace ofte laver blokader
pga. skovning af sjældne træsorter.
- Træsorten Zebrano er egentligt totalfredet fra førstegangsfældning og må kun
sælges som plantagetræ, men der findes
dog en vej rundt om dette, fortæller træ
lastagent Jørgen Glistrup.
- Da forbuddet mod førstegangsskovning af Zebrano blev indført i 1997, begyndte vi at skibe varerne ind gennem
Sicilien, hvor man for små penge kunne
ændre certifikaterne til plantagetræ med
godkendelse. Denne løsning var dog ikke
holdbar på den lange bane, da dygtige
træfolk godt kan kende forskel på plantagetræ og førstegangsfældning. Derfor
er vi i dag gået over til at opkøbe gamle
certifikater og transportdokumenter fra
før 1997, som vi kan sende med træet og
dermed ”bevise”, at træet er skovet før
1997 og kan sælges inden for reglerne,
siger Jørgen Glistrup, som i øvrigt ikke
er bange for at ytre, hvor latterligt han
synes, det er at bevare regnskoven.

Modvind fra NGO’er

Formanden fra PPFC Tom Hellig, som til
dagligt beskæftiger sig med sjældne træsorter og sørger for, at kvoterne på regnskovstræ bliver overholdt, er rystet over
Zebrano Vinduet.
- Zebrano er en næsten uddød træsort,
som under ingen omstændigheder må
skoves og slet ikke bruges til simple formål som vinduer, siger Tom Hellig.
Tom føler sig magtesløs og appellerer
til EU, som efter hans mening bør lægge pres på Italien for at stoppe korruption og ulovlig mærkning på Sicilien. Per
Brixtofte har dog ikke andet end latter til
overs for Tom Helligs bøn, som han godt
ved ikke har gang på jord i hverken EU
eller i Italien.
- Korruptionen har heldigvis mere
magt end papirhatte som Tom Hellig,
slutter Brixtofte.
BA Træstub / Skouridderen
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Finanskrisen er ovre,
og det eksklusive
hitter igen i Nordsjælland. Overklassens
vinduesleverandør
er gået all-in på at
levere eksklusivitet i
særklasse

