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Godt nytår! Og velkommen til det nye layout for FUT-bladet 
anno 2011. Vi håber, det nye layout vil signalere, at FUT ønsker 
at udvikle sig i takt med sine medlemmer og tiden - 60 år med 
et ungt sind! Det er ikke blot FUT-bladet, der vil få en ”ansigts-
løftning”, www.fut.dk vil ligeledes gennemgå en opdatering her i 
løbet af foråret 2011. Hvis du ikke allerede er medlem af  FUT´s 
facebook, så meld dig ind allerede i dag! Her kan du løbende bli-
ve opdateret med arrangementer, artikler og forhåbentlig snart 
en masse debatindlæg samt opdateringer, om hvad der rører sig i 
vores branche, fra vores medlemmer. Vi håber, I vil være med til 
at gøre vores facebookprofi l mere levende!

Et nyt tiltag, vi lancerer i det nye år, er det ”faglige hjørne”. 
Det vil blive fra og med blad 2, der udkommer til maj. Ideen og 
tanken bag dette tiltag er, at FUT ønsker at informere/undervise 
gennem artikler, foredrag mm. i f.eks. brugen af krydsfi ner – pla-
der mm, konstruktionstræ, sorteringskrav, udvendig færdigmalet 
beklædning, indvendige lofter og gulve mm. Dette lancerer vi 
bl.a. i samarbejde med Træbranchens Oplysningsråd og TUN. 

Vi håber endvidere, at det vil medføre et tæt og konstruktivt 
samarbejde med mange af branchens leverandører i vores nye tiltag 
for at højne vidensniveauet gennem information og undervisning.

Dette FUT-år vil blandt andet byde på Europatur 2011, der 
kommer til at foregå medio/ultimo september. Ruten vil gå gen-

nem Tyskland/Belgien for så til sidst at ende i München til den 
berømte ølfest. Turen arrangeres bl.a. i samarbejde med Moland 
og Ivarsson, som skal være værter for nogle af de virksomheder, 
vi skal besøge på turen. Tilmelding og hele programmet vil kom-
me i blad 2, maj 2011. Men fra og med uge 8 kan det allerede 
fi ndes på hjemmesiden og Facebook-gruppen.

Ligeledes kan jeg berette om FUT Cup, der igen vil blive af-
holdt i Blovstrød Hallen efter den store tilslutning fra den sidste 
FUT Cup.

Traditionen tro var der endnu engang ” fuldt hus” til FUT Race 
i Viby i januar måned. Hvis du nu sidder og læser dette og tæn-
ker, at du ikke deltog i nogle af de veloverståede arrangementer, 
så fortvivl ikke. Vi arbejder med mange andre spændende ting, 
se venligst FUT aktivitetsoversigt på bagsiden af bladet for yder-
ligere information eller på www.fut.dk/ Facebook.

Jeg vil her til slut ønske alle i FUT et godt og lykkebringende 
nytår. Vi glæder os til at byde dig velkommen på vores arrange-
menter rundt om i landet - vel mødt!

 Med venlig hilsen

 Michael B. Jakobsen
 Formand 
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Glæd dig! Til en oplevelsesrig studietur gen-
nem Tyskland og Belgien. Turen er planlagt til 
at foregå i tidsrummet 19.-26. september 2011. 

Vi skal bl.a. se Moland og Ivarssons fabrikker. 
Og ikke mindst skal vi opleve den fantastiske 
stemning ved ølfesten i München.

Du er altid velkommen til at kontakte mig for 
yderligere information om turen.
 

Europa          tur 2011

Michael B. Jakobsen · M: 2496 3435 · E: mja@fut.dk

Se det fulde program og pris på www.fut.dk eller på vores facebook 
gruppe i uge 8, hvor du også kan tilmelde dig turen!



Af Peter Korsgaard

Danskerne er vilde med foreninger. Det 
viser en dugfrisk undersøgelse, som har 
kortlagt det seneste årtis ændringer i dan-
skernes værdier.

Professor ved Syddanske Universitet, 
Bjarne Ibsen, har forsket i det danske for-
eningsliv, og han er ikke overrasket over 
undersøgelsens resultat.

- Man hører tit, at det går tilbage for 
foreningerne, og det gør det også for de 
politiske, religiøse og faglige foreninger, 

FUT

Imens antallet af foreningsmedlemmer ge-
nerelt er steget siden 1999, så har FUT oplevet 
medlemsfald. Helt naturligt, siger ekspert, dan-
skerne gider nemlig ikke de faglige foreninger

FAKTA:

- Værdiundersøgelsen er udarbej-
det af forskere på Aalborg Uni-
versitet, som har interviewet fl ere 
tusinde danskere. Den bliver udgi-
vet i bogform og får titlen, ”Små 
og store forandringer i danskernes 
værdier”. 

- Omkring foreningsmedlemska-
ber viser undersøgelsen, at de 18 
til 29-årige i 1999 i gennemsnit var 
medlem af 1,5 foreninger hver. I 
2008 hed tallet 2,0.

• 30 til 39 år var i 1999 medlem 
af 1,9 foreninger. 2,1 forenin-
ger i 2008.

• 40 til 59 år var i 1999 med-
lem af 2,0 foreninger. 2,4 
foreninger i 2008.

• 60 til 69 år var i 1999 medlem 
af 1,9 foreninger. 2,1 forenin-
ger i 2008.

• 70 år + var i 1999 medlem af 
1,2 foreninger. 1,3 i 2008.

men kulturelle foreninger og foreninger, 
der går op i folks fritidsinteresser, har 
oplevet stor fremgang, forklarer Bjarke 
Ibsen.

Ser man på det samlede ”Forenings-
danmark”, viser undersøgelsen da også en 
klar tendens. Danskerne har - hvad enten 
de er 18 eller 78 - fl ere foreningsmed-
lemskaber i dag end i 1999.

Tilhørsforhold er vigtigt
Desværre er Foreningen af Unge Trælast-
folk (FUT red.) ikke med på forenings-

bølgen. Her ærgrer formand Michael Ja-
kobsen sig over et faldende medlemstal. 
Det er især de unge medlemmer, som 
FUT har svært ved at fange.

- Vi har i dag omkring 1100 medlem-
mer, og det tal har været stagnerende 
over de seneste åringer.

Det er sådan, at elever får gratis med-
lemskab, men der ser vi desværre, at 95 
procent af dem vælger ikke at blive med-
lem, når de er blevet færdiguddannet, 
fortæller Michael Jakobsen.

Den forklaring køber Bjarke Ibsen 
ikke.

- Hvis du har læst dagspressen gennem 
tiderne, så har den altid været gal med 
de unge. De har altid været sløve. Men 
hvis man er en forening med et faldende 
medlemstal i dagens Danmark, skulle 
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man måske kigge på sig selv, for de unge 
vil altså godt være medlem af andre for-
eninger, siger Bjarne Ibsen.

Professoren mener dog, at der er en løs-
ning på de faglige foreningers problem.

- De skal gå mere i clinch med deres 
mulige medlemmer og kigge på, hvad der 
optager dem, og hvilke arrangementer de 
gerne vil have, mener Bjarne Ibsen. 

Ifølge Bjarne Ibsen handler det om at 
skabe et tilhørsforhold mellem den fag-
lige forening og medlemmerne.

- Danskerne vil gerne være medlem af 
en forening, hvis det betyder noget for 
dem at være medlem af den. Det er en 
forening jo nødt til, for at man vil betale 
kontingent til den, og jo højere kontin-
gentet bliver, jo mere skal foreningen be-
tyde for os, forklarer han.

Gokart, opera og julefrokost
Michael Jakobsen mener ikke, at FUT’s 
årskontingent på 295 kroner kan være 
årsagen til det faldende medlemstal, 
og han mener også, at FUT forsøger at 
imødekomme de ønsker, medlemmerne 
har til arrangementer.

- For 15-20 år siden var FUT stort 
set udelukkende en brancheorienteret 
forening, i dag er det næsten omvendt. 
Vi tilbyder vores medlemmer masser 
af sociale arrangementer. Vi arrangerer 
gokart-ræs, rundvisning i Operaen og i 
Skuespilhuset, fortæller Michael Jakob-
sen og fortsætter:

- Vores seneste julefrokost blev holdt 
på Den Skaldede Kok i Tivoli. Prisen 
var kun 100 kroner pr. person for en-
tre og mad. Det kan man ikke engang 
komme ind i Tivoli for, og alligevel var 
der kun omkring 20 deltagere, fortæl-
ler han.

FUT’s bestyrelse har dog allerede ta-
get konsekvensen af det faldende med-
lemstal, og nogle nye tiltag skulle gerne 
knække kurven.

LTI Danmark A/S har travlt og søger derfor til salgsafdelingen en intern 
medarbejder til snarlig tiltrædelse. Vor nye medarbejders kompetenceområder 
bliver salg af træbaserede produkter til trælaster og industrien. Vi tilbyder en 
attraktiv stilling og en god arbejdsplads - og ikke mindst et udfordrende og 
spændende job, som du selv har indflydelse på. 

Som salgsmedarbejder for LTI Danmark kommer du til at indgå i et tæt samspil 
med vor øvrige medarbejdere. Derfor ser vi gerne, at du matcher følgende:

■  En for branchen relevant baggrund
■  Salgserfaring baseret på gode kontaktskabende egenskaber. 
■  Et smittende engagement og et godt humør
■  Struktureret og god til at sætte tingene i system 
■  Har evnen til at få tingene til at ske

Ansøgning:
Henvendelse behandles fortroligt. Du er velkommen til at sende os din skriftlige 
ansøgning. Mrk. SALGSMEDARBEJDER - enten pr. post til Torvet 6, Askov, 6600 Vejen 
eller e-mail til Claus Madsen, cm@ltidanmark.dk

Torvet  6,  Askov . 6600 Vejen . Tlf. 75 36 21 00 . Fax 75 36 21 88 . info@ltidanmark.dk . www.ltidanmark.dk  

SaIgsmedarbejder

LTI Danmark A/S er et handelsselskab, som 
arbejder som agent og grossist med salg 
af træbaserede produkter til trælaster og 
industrien. LTI Danmark A/S har gennem 
eget kontor i Letland stort kendskab 
til træindustrien i Baltikum og Rusland. 
LTI Danmark A/S repræsenterer KLAUSNER
GRUPPEN og ILIM TIMBER i Danmark.

- I år søsætter vi en hvervekampagne i 
landets tømmerhandler, og så vil vi give 
vores medlemsblad og hjemmeside et 
nyt mere tidssvarende layout, fortæller 
Michael Jakobsen.

Det er også planen, at FUT starter Det 
Faglige Hjørne, hvor man vil tilbyde ef-
teruddannelser, som man ikke kan få an-
dre steder.

  Gratis 

medlemskab

Husk at elever får...

...i hele elevperioden!

Indmeldelse på www.fut.dk

Er eleverne på din 
arbejdsplads

medlemmer af FUT?

OBS!

Det er en forudsætning for 

kontingentfritagelsen, at FUT-

sekretariatet modtager en kopi af 

uddannelsesaftale!

5Tema Forenings Danmark
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Hvorfor startede I ”Æ synnejysk forening”?

Æ Synnejysk Forening startet, fordi der 
var nogle folk, der tøs, at der var kommen 
for manne fremet or i det danske språg, 
og at man skal værne om vor dialekt i de 
synnejyske språg. I Synnejylland har ver 
egn sin dialekt, så der er manne dialekter 
her, og de staves heller it jens.

Jeres forening startede i 2000. Hvordan er 
det siden gået med jeres medlemstal?

Fra foreningens start va man rask op å 
en del mælemmer, og i 2001 va der 650 
mælemmer. I dav er vi cirka 2000 mæ-
lemmer, og da vor mælemmer er den 
gammel generation, er der et vis frafol 
å 10 procent. Men vi ha formån å skaf 
nye mælemmer osse blant de ynnge. Mæ 
hensyn te æ mællemstal ræjner vi mæ, at 
2011 gern sku vær de år, hvor vi er fl est 
mælemmer.

Hvad har i gjort for at fremme det 
sønderjyske sprog og traditioner?

Naue af de føst man gør, va at ugi en bog, 
der hejer ”Min føøst tusin oe å synne-
jysk”. Derætter ugav man en sangbog mæ 
synnejysk sang og til sist en historiebog 
mæ synnejysk historie. Æ forening gør en 

Æ synnejysk forening
Æ Synnejysk Forening startede, fordi 
der var nogle mennesker, der syntes, at 
der var kommet for mange fremmed-
ord i det danske sprog, og at man skulle 
værne om dialekten i det sønderjyske 
sprog. I Sønderjylland har hver egn sin 
egen dialekt, så der er mange dialekter 
her, og de staves heller ikke ens.

Fra foreningens start var man hurtig op 
på en del medlemmer, og i 2001 var 
der 650 medlemmer, i dag er vi cirka 
2000 medlemmer, og da vor medlem-
mer er den ældre generation, er der et 
vist frafald på cirka 10 procent. Men 
vi har formået at hverve nye medlem-
mer også blandt de unge. Med hensyn 
til medlemstal regner vi med, at 2011 
gerne skulle være det år, hvor vi er 
fl est medlemmer. 

Noget af det første, man gjorde, var at 
udgive en bog, der hedder ”Min føøst 
tusin oe å synnejysk”. Derefter udgav 
man en sangbog med sønderjyske san-
ge og til sidst en historiebog med søn-
derjysk historie. Foreningen gør en del 

Af Peter Korsgaard

Forenings Danmark Tema
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Mens de politiske og faglige foreninger må slås for at beholde sine med-
lemmer, så har de meget mere held med medlemsjagten hos de kulturelle 
foreninger. FUT-bladet har taget en snak med Kjeld Andresen. Han er for-
mand for ”Æ synnejyske forening” og har ingen problemer med at skaffe 
medlemmer til kampen for at bevare de sønderjyske traditioner og ”de 
synnejyske språg”

del ue a å blyv kenn, men så skal de osse 
gærn være en forening, hvor man møes å 
ha de hygle sammen.

Hvad gør I så for jeres medlemmer?

Vi lauer en del arangemanger mæ synne-
jyske taler, blant anet ha Søren Ryge lig 
væn her og fortel om sin jemegn, så bly-
ver der osse auholt kirk å synnejysk, hvor 
der komme cirka 200 mennesker.

Hvad har I af nye tiltag 
og planer for fremtiden?

Vi ha lig laut et ny slogan, der hejer ”De 
er it så tåsse å ku synnejysk åsse”. 

Naue a de ny ting er osse æ samarbede 
mæ æ Rummelpotten, å så komme dær 
osse en kokbog mæ synnejysk ma op-
skrævter.

Hvad mangler jeg at få at vide 
om ”Æ synnejysk forening”?

Æ forening ha osse en Ambasade i Køfen-
havn, der lig ha haft besøg af Frank Eriksen 
(Æ Bonderøv) dæ komme fra Acheskov. 
Der kan osse nævnes, at der fi nnes et rum 
i æ Folketing, der hejer ”De Synnejyske 
Rum” vor ol synnejyder møejs.

ud af at blive kendt, men det skulle 
også gerne være en forening, hvor man 
mødes og har det hyggelig sammen.

Vi laver en del arrangementer med 
sønderjyske foredragsholdere, blandt 
andet har Søren Ryge lige været her 
og fortælle om sin hjemegn, der bliver 
også holdt gudstjeneste på sønderjysk, 
hvor der kommer cirka 200 menne-
sker.

Vi har lige lanceret et nyt slogan ”De 
er it så tåsse å ku synnejysk åsse”.

Noget af de nye tiltag er også sam-
arbejdet med Rummelpotten, og så 
kommer der også en bog med sønder-
jyske madopskrifter.

Foreningen har også en ambassade i 
København, der lige har haft besøg af 
Frank Eriksen (Bonderøven red.), der 
kommer fra Agerskov. Der kan også 
nævnes, at der forefi ndes et lokale i Fol-
ketinget, der hedder ”Det Sønderjyske 
Rum”, hvor alle sønderjyder mødes.

Tema Forenings Danmark
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NPI har hovedsæde ved Skanderborg og 
centrallager i Esbjerg og er i løbet af gan-
ske få år blevet en af de ledende impor-
tører af træbaserede pladematerialer til 
danske tømmerhandlere.

Virksomheden blev grundlagt i 2002 
af Michael Schram og Theis Larsen, som 
begge er brancheuddannede og har stor 
erfaring fra blandt andet DLH og Ditas.

NPI – Nordisk Pladeimport A/S har den fi loso-
fi , at det skal være så nemt for kunden som 
muligt, og hurtig ekspedition og fl eksibilitet er 
nogle af nøgleordene

Kundeservice har høj prioritet
NPI prioriterer kundeservice meget højt. 
Det skal være nemt at handle med NPI. 
Helt fra virksomhedens start har det 
været muligt for kunderne at få direkte 
forbindelse med ekspeditionen uden om-
veje af telefonomstillinger. Dermed und-
går man risiko for fejl i omstillingerne og 
deraf irritation for kunden. Åbningstider-
ne er nemme at huske, mandag til fredag 

fra 7 til 17, hvor der sidder kompetente 
sælgere klar til at ekspedere hurtigt og 
effektivt.  Som en del af servicen sælges 
hovedparten af pladeprogrammet også i 
anbrud, og ordrer afgivet inden kl. 12.00 
vil i langt de fl este tilfælde være fremme 
hos kunden dagen efter.

Produkterne
NPI har et bredt og varieret sortiment af 
træbaserede pladematerialer. Sortimentet 
spænder over alle relevante plademateri-
aler, konstruktionskrydsfi ner, OSB, MDF, 
spånplader, træfi berplader m.m. Plader-
ne importeres fra stort set hele verden, 
hvoraf de vigtigste indkøbsmarkeder er 

Det skal være nemt for  

Vil du ud i verden? - her er hjemmesiden:

www.jegviludnu.dk



9

Sydøst asien, Rusland og Sydamerika. På 
alle markeder arbejdes der kun med se-
riøse producenter, som til en hver tid kan 
stå inde for kvaliteten. Løbende udvikles 
der nye produkter til sortimentet.  Senest 
har man introduceret Cetris cementspån-
plader, som er en spændende nyhed, der 
ud over basisudgaven kan leveres som 
facadebeklædning. Pladerne kan leveres i 
fi x mål og i alle RAL og NCS farver med 
15 års garanti. 

Søster selskaber
Hvor NPI’s primære salgsområde er 
Danmark, tager søsterselskabet Casanti 
A/S sig af salget uden for landets grænser, 

hvor de primære salgsområder er Syd-
amerika, Asien, Sverige, Norge og Tysk-
land. Nyeste søsterselskab er Prolink, 
som sælger trælast og hegnsprodukter 
primært til det danske marked.

Logistikken 
De logistiske aktiviteter er outsourcet 
til Breinholt Spedition, som har mere 
end 40 års erfaring med distribution af 
pladeprodukter til det danske marked. 
Breinholt Spedition er en supereffektiv 
og troværdig samarbejdspartner med en 
leveringssikkerhed på den gode side af 
98%. Ud over distributionen til tømmer-
handlerne tager Breinholt Spedition sig 

også af lagerfunktionen for NPI. Her har 
man mere end 10.000 m2 under tag.

Ekspansion
NPI har ambitioner om vækst og er i 
gang med at forøge medarbejderstaben. 
Lars Kragelund er ansat som salgschef, og 
inden for kort tid tiltræder to eksterne 
samt en intern sælger, og man er dermed 
godt rustet til fremtiden.

Samtidig med udvidelsen af medarbej-
derstaben fl ytter NPI i løbet af februar 
fra det nuværende domicil ved Tebstrup 
til den ’jyske diamant’ i Løsning lige ud 
til motorvej E45.

kunden!

– og et økonomisk 
tilskud til turen kan 
du måske komme 

nærmere på 
www.futfonden.dk



FUT ErhvervsklubFUT 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

Grønfeldt
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Vi takker & bukker...

...for alle, der har læst siderne
4-5 har forstået, hvorfor det er 
så vigtigt for os med disse tiltag, 
for at skaffe flere medlemmer 
til vores forening...

- og har hængt plakaten op... 

        ps: vi har flere plakater...



KNUD LARSEN
PROFESSIONEL
Gl. Køge Landevej 515  2650 Hvidovre

Tlf. 36 39 82 45

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

bakker op om FUTbakker op om FUT
Få mere information hos Nadja Hübschmann, tlf. 2273 6647
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Vi skal på fabriksrundvisning og se, 
hvordan de producerer stenuld. Bag-
efter skal vi have et lille foredrag om 
BR2010. 

Erhvervs- og Byggestyrelsen har ud-
sendt Bygningsreglement 2010. Regle-
mentet blev udsendt 30. juni 2010 med 
en overgangsperiode frem til 31. de-
cember 2010. Fra første 1. januar 2011 
skal alle ansøgninger om byggetilladelse 
overholde kravene i BR10. Bygningsreg-
lement 2010 sætter primært fokus på 
at forbedre energieffektiviteten i dansk 
byggeri, men der er også andre juste-
ringer såsom brandforhold, indeklima, 
energi forbrug.

Rockwool er blandt verdens 
førende isoleringsproducenter
Den proces, der bruges til at frem-
stille stenuld, er en menneskeskabt 
kopi af et af naturens mest impone-
rende fænomener: Vulkanudbruddet. 
Ideen opstod i 1920’erne, da viden-
skabsmænd efter et vulkanudbrud på 
Hawaii fandt nogle uldtotter i naturen. 
Ifølge sagnet var det hårtotter, som vul-
kanens dronning, Pelé, rev af sit hoved i 
vrede. 

Undersøgelser viste imidlertid, at uld-
totterne havde en anden, men også be-
mærkelsesværdig forklaring. Under et 
vulkanudbrud bliver sten fra vulkanens 
indre udsat for så kraftig varme, at de 
smelter og slynges op i luften. Inden 
stenmassen rammer jorden igen, har luf-
tens afkøling forvandlet stenene til uld. 
Det er denne proces, der hver eneste dag 
genskabes i Rockwools produktion. 

FUT besøger Rockwool
Kom til fyraftensmøde 
og hør om det nye 
bygningsreglement

FAKTA:

Tidspunkt: 
Tirsdag den 15. marts 
kl. 17.00 - ca. 19.00 
Der bliver serveret smørrebrød. 

Mødested: 
Rockwool A/S 
Industrivej 9 
6580 Vamdrup 

Tilmelding senest: 
Onsdag den 9. marts 

Kontakt: 
Nadja - 2273 6647 / nhu@fut.dk



?????? ??
Materiale 
om FUT?
Hvis du som virksomhed 
mangler materiale omkring FUT, 
f.eks. til uddeling til nyansatte 
elever og andre med interesse i 
foreningen, ligger sådant materi-
ale klar på vores sekretariat.

Ring 
4580 7877 

og tal med Marianne 
– så bliver det ønskede 

omgående tilsendt!
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NY EDI service 
- spar tid på administration!

EDI (Elektronisk Data Information) giver mulighed 
for at modtage og sende ordrer og fakturaer 
elektronisk og dermed reducere de administrative 
omkostninger betydeligt.

• Alle TUNs medlemsforretninger kan gratis 
tilmelde sig EDI på www.tun.dk/Brancheinfo/EDI 
i ByggeBasen; vælg ‘Forhandlertilmelding’.

• Alle leverandører i ByggeBasen kan gratis bruge 
EDI ved tilmelding på www.tun.dk/Brancheinfo/EDI 
i ByggeBasen; vælg ‘Leverandørtilmelding’.
Der opkræves kun en tilslutningsafgift.

Få yderligere information hos TUN på tlf. 45 80 78 77 eller tun@tun.dk

ByggeBasen tilbyder EDI
-til tømmerhandelen og leverandøren!

Traditionen tro har FUT udsendt kontin-
gentopkrævning i januar – du burde alle-
rede have modtaget et girokort fra PBS.

Husk at betale kontingentet, så du ikke 
går glip af alle de gode tilbud fra FUT. 
Hvis du vil være sikker på altid at få be-
talt dit kontingent til tiden, så tilmeld 
betalingen til PBS.

Nyt fra FUT Sekretariatet

Godt nytår til jer alle.

Har du mistet det fremsendte girokort, 
kan du indbetale kontingentet (kr. 295,-) 
på FUTs konto 2237 1519 394 665. Husk 
at anføre dit medlemsnummer. Det står 
bag på bladet eller ring til sekretariatet, 
så fi nder vi det.

Sæt FUT i din karriere. 
Kombiner networking, uddannelse og sjov. 

Meld dig ind i branchens bedste mødested: 



18

Så er det blevet tid til den traditionsrige 
tur for elever og nye i branchen, men du 
er som medlem af FUT selvfølgelig al-
tid velkommen til at deltage i vores ar-
rangementer, og dermed også i turen til 
Norge.

Turen går som noget nyt i år til Norge. 
Vi skal rundt og besøge forskellige leve-
randører, og vi skal en tur i skoven for at 
se, hvordan de skover træet.  

Vi skal besøge Fibo-Trespo, som la-
ver specielle vægplader, plader, som kan 
bruges i køkkenet mellem bordplade 
og overskabe, skærmvæg-systemer af en 
meget høj kvalitet. Virksomheden har 
eksisteret i ca. 95 år. Virksomheden til-
byder også skræddersyede løsninger, som 
vi gerne vil høre mere om, hvordan de 
håndterer. 

Senere på dagen kører vi til Huntonit. 
Virksomheden er Norges eneste produ-
cent af hårde træfi berplader i mange for-
skellige dimensioner. De kan bruges til 

Norgestur 

2011
Fra mandag den 28. til torsdag den 31. marts 2011

både undergulv, vægge og tag/loftskon-
struktion. Huntonit leverer forskellige 
størrelser til de forskellige markeder, 
som de producerer til. Virksomheden 
har eksisteret i 60 år. Den producerer 
også den eneste bygningsplade, som an-
befales af Norges Astma og Allergi For-
bund NAAF.  

På den anden dag skal vi besøge 
”Konsmo Fabrikker”, som er en fabrik, 
der bygger Konsmo Huse og Konsmo 
Moduler til let byggeri. Konsmo er 
Norges ledende inden for modul huse. 
Fabrikken blev etableret i 1978 og lig-
ger ca. 50 km fra Kristiansand.

Turen byder naturligvis på socialt 
samvær, hvor dit netværk bliver udvi-
det, og du kommer til at møde andre 
folk inden for branchen. Dette plejer 
at give nogle spændende debatter og 
indsigt i branchen, som man til daglig 
ikke er i kontakt med.

Vi skal bo i Kristiansand (på syd-
spidsen af Norge) på Hotel Sørlan-
det.

Mandag: 
12:30 De, der kommer fra Kbh. og omegn, mødes på Køben-havns Hovedbanegård.13:30 Er der afgang med bus fra Es-bjerg for dem, som kommer fra Sønderjylland.

14:30  Afgang fra Kolding  (med bussen fra Esbjerg).15:00  Afgang og opsamling i Frede-ricia for os, som kommer fra København.
15:30 Afgang fra Vejle.
16:30  Afgang fra Horsens.17:10  Afgang fra Århus.
18:00  Afgang fra Randers.19:00  Afgang fra Ålborg.20:00  Mødetid ved færgen  i Hirtshals.
21:00 Færgeoverfart Hirtshals – Kristiansand.
01:15  Check-in på hotellet.

Fo 



19

Tirsdag:  
Skal vi besøge Huntoni om formid-dagen og Trespo om eftermiddagen.

Onsdag:
Virksomhedsbesøg på Konsmo Hus og på savværk/skoven.

Torsdag:
Tidligt op, for vi sejler fra Kristi-ansand kl. 8:00 og er i Hirtshals kl. 11:15, og så kører bussen hele vejen retur til Esbjerg med stop ved sam-me opsamlingssteder, som vi brugte på vejen op.

Dato og sted: 
Mandag den 28. til torsdag den 31. marts 2011. 
Norge:
Base på Hotel Sørlandet
Dronningensgate 66. 4610 Kristiansandwww.hotellsorlandet.no

Målgruppe:
Alle FUT-medlemmer, men specielt velegnet for elever og nye i bran-chen. Og husk, at elever har gratis medlemskab af FUT.

Pris:  
kr. 1.495,- (enkeltværelse koster kr. 720,- ekstra).

Tilmelding:  
Bindende tilmelding senest: 18. fe-bruar 2011.

 
Info:

Annette Maktabi, tlf. 4181 2500 * ama@fut.dk
Martin Andersen, tlf. 2178 2003 * man@fut.dk                            

I skal besøge Konsmo Fabrikker as, som 
er en fabrik, der bygger Konsmo Huse 
og Konsmo Moduler til let byggeri. 

Konsmo er landets ledende inden for 
modulhuse. Fabrikken blev etableret i 
1978, og ligger ca. 50 km fra Kristian-
sand i bygden Vest-Ågders. Fabrikken 
beskæftiger ca. 200 mennesker og er 
bygdens største arbejdsplads.

reløbigt program
Tilmelding side 20

Konsmo
Fabrikker a.s
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TILMELDINGSKUPON
Med FUT til Norge i marts 2011
(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 Norge i perioden 28.-31. marts 2011
i henhold til rejseprogrammetpå side 18 og 19. Pris DKK 1.495,- per person.  

® Jeg ønsker enkeltværelse på hele turen (11 overnatninger) mod tillæg DKK 720,-

®  Jeg er ryger  ®  Jeg er ikke-ryger  ®  Jeg er dansk statsborger

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

®  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 18. februar 2011 i lukket kuvert til:

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

OBS: Tilmeldingsfrist 18. februar 2011
Max. 40 deltagere
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Sted: Blovstrød Hallen
Tid: lørdag den 19. marts 2011 fra kl. 11-18.
Tilmelding senest mandag den 7. marts til 

Søren Kroer på skr@fut.dk

FUT Cup
FUT gentager succesen fra 2010 med FUT Cup 2011 indendørs fodbold.

Sidste år tiltrak 

FUT Cup omkring 

80 deltagere fordelt 

på 16 hold, og vi 

gentager derfor 

succesen igen i år. 

Det sker med den van-

lige hjælp fra Lars 

Andersen og Steffen 

Simonsen, som gen-

nem rigtig mange år har 

været tovholdere 

for indendørs 

fodbold i 

Blovstrød 

Hallen i Allerød. 

Der spilles efter 

gældende indendørs 

fodboldregler, 

og hvert hold skal 

kunne stille med 

minimum 4 deltagere 

+ eventuelle 

udskiftere.

Pris for deltagelse kr. 500,00 pr. hold.

Også ikke FUT-medlemmer kan deltage 
– vi håber dog, at de indmelder sig på dagen.

Minimum 8 deltagende hold. Maksimum 16 deltagende hold.
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Det var tirsdag den 11. januar 2011, og 
der var mødt 30 friske FUT’er op til det 
årlige FUT Race. Folk var tændte på en 
god gang race, og det fi k vi. 

Vi lagde ud med 10 min opvarmning 
og 10 min kvalifi kation efterfulgt af 40 
min race. Vanen tro var det Søren Post 
fra Stark Ikast, som fi k pole, og han for-
måede at holde sin placering helt til mål 
skarpt forfulgt af Martin Schrum og 
Troels Jensen fra hhv. XL-Byg Hobro og 
Stark Stjernholm.

Efter endt race blev der serveret sand-
wich og øl, og deltagerne fi k her lejlighed 
til at udveksle meninger om hinandens 
kørsel. 

Alt i alt en sjov og hyggelig aften, hvor 
vi havde mulighed for at møde hinanden 
på tværs af butikker og leverandører.

FUT 
Race 
2011
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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 tirsdag 
den 12. april 2011

Vinderne af sidste runde:

 Michael Steenbjerg  Kim Ravnshøj Hansen Holger Borg Kristensen
 2500 Valby 4970 Rødby  7620 Lemvig

+ popcorn og sodavand!

Dagen startede med lidt morgenmad 
klokken 9, mens vi ventede på dem, som 
kom langvejs fra.

Efter en god morgencomplet gik vi i 
gang med, at Carsten fra Tack Internati-
onal fortalte om sin baggrund inden for 
trælast og forhandlersiden, så han vidste 
en hel masse om faget, som også gjorde 
indholdet i løbet af dagen mere spæn-
dende, og man kunne kende en del af de 
ting, som han kom med fra sin dagligdag 
rundt om i tømmerhandlerne. 

Så var det blevet vores tur til en præ-
sentation af os selv, dog kendte vi hinan-
den lidt fra FUT Danmarkstur måneden 
før.

Derefter kom Carsten med nogle 
værktøjer om mersalg, og hvordan man 

Salgstræning hos Tack
Torsdag den 18. november var vi 7 trælastelev-
er, som var på et lærerigt salgskursus hos Tack 
International i København

tackler de ”daglige” bemærkninger fra 
kunderne om, at det er for dyrt, eller 
det kan jeg købe billigere hos konkur-
renten. 

Vi så også, hvor vigtigt ens kropsprog 
er i kontakten med kunden samt fi k en 
super spørgeteknik, så man får hørt, 
hvad det egentlig er, kunden skal bruge. 
På den måde skulle antallet af misfor-
ståelser falde, og kunden føler, at man er 
interesseret i hans projekt.

Pause
Til frokost blev der serveret nogle lækre 
sandwich. Efter rygepausen blev vi delt 
op i to hold og sendt ud i de nærliggende 
gader for at se, hvordan personalet var i 
de udvalgte butikker. På den måde fi k vi 
set, hvor vigtigt det er, at kunden føler 

sig velkommen i butikken, og sælger vir-
ker sikker i de produkter, han rådgiver 
om eller sælger. Efter en times tid rundt 
i forskellige butikker med både gode og 
dårlige oplevelser af salgspersonale var 
det tid til at få fortalt om vores oplevel-
ser til den anden gruppe.

Denne øvelse var meget lærerig og fi k 
en til at huske på, hvor vigtigt det er, 
at man fremtræder rigtigt, når kunden 
kommer ind i trælasten eller er i telefo-
nen. Og jeg tror, at vi alle tog den med 
hjem til dagligdagen.

Dagen sluttede så af med lidt kage og 
sodavand og en fl ot afrunding fra Car-
sten. Jeg tror, at alle kørte hjem med fø-
lelsen af, at det havde været en meget 
lærerig dag, og at vi alle kunne bruge 
mere salgstræning for at blive supersæl-
gere. 

Patrick Kristoffersen. 



Bestyrelse arbejder på følgende spændende arrangementer:

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

Aktivitetsoversigt

 Arrangement Dato Deadline Kontakt

Norgestur 2011
28.-31.03

2011
18.02.2011

Annette Maktabi

Tlf. 4181 2500

FUT Cup 2011 19.03.2011 07.03.2011
Søren Kroer

Tlf. 2161 0655

•  Lerdueskydning afholdes · MAN
•  Besøg Amalienborg / Folketinget · GEJ
•  FUT 60 års fødselsdag · SKR
•  Den Gamle By i Aarhus · MAN
•  Besøg Ørestaden / Paintball, afholdes i maj/juni · SKR
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Europatur 2011
19.-26.09

2011

Se fut.dk

i uge 8

Michael Jakobsen

Tlf. 2496 3435

Rockwool, Vamdrup
15.03.2011

kl. 17-19
09.03.2011

Nadja Hübschmann

Tlf. 2273 6647

FUT blad nr. 2 udkommer i maj 2011
Tema: Certifi cering / mærkninger
- Vi hjælper med at få styr på de mange ordninger.


