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                Medlem af Dansk Firmaidrætsforbund – Helsingør Sportsunion 

              Spar Nord regnr. 9056 kontonr. 4574 898 094 

          -find os på www.hgfi.dk 

 

Helsingør Firma Idræt 

Repræsentantskabsmøde den 22. maj 2014 

 Beretning fra udvalg. 

 

I perioden 1.1 - 31.12.2013 har der været stor aktivitet både lokalt og på landsplan.  

 

IDRÆTSAFDELINGEN (Ansvarlig: Kim Laustrup). 

Idrætterne 2013 i Helsingør Firma Idræt. Detaljerne om de enkelte idrætter fremgår af 

udvalgenes bidrag til beretningen. I 2013 har der været: badminton, billard, bordtennis, 

fiskeri, fodbold, petanque, stavgang og zumba.  

I 2013 har der ikke været aktiviteter i bowling og dart.  

Idrætterne kan følges på HFI’s hjemmeside: www.hgfi.dk.  

Sundhed på erhvervsskolerne og firmaidrættens kontakt til Helsingør Erhvervsskole 

fortsatte i 2013.  

Til sidst en stor tak til samtlige idrætsudvalg for det store arbejde, de har lagt i året 2013.  

Uden jer ingen Helsingør Firma Idræt. 

 

Badminton (Ansvarlig: Svend Erik Pedersen). 

Udvalget består fortsat af 4 trofaste personer, formand Svend Erik Pedersen, Jørgen 

Kjeldsen, Carsten Bauer og Flemming Bech. 

Badmintonspillerne holder som altid til i den dejlige, men også meget gamle Badmintonhal 

på Ndr. Strandvej. Den perfekte opholdsstue med udsigt til ”kamp-arenaen” og det 

afgiftsfrie brug af køkkenfaciliteter afhjælper en del på, at faciliteterne ikke er helt ”up to 

date”. Hallen har dog i årets løb fået nyt og tiltrængt halgulv. Der er også blevet malet i 

hallen til den helt store guldmedalje. Stor tak til Helsingør Idrætspark for disse dejlige tiltag.  

Det er desværre fortsat Tordenskjolds soldater som deltager i turneringerne. De bliver ikke 

yngre med tiden, hvilket nok er hovedårsagen til, at det atter kun har været mulig at få 

http://www.hgfi.dk/
http://www.hgfi.dk/


2 
 

afviklet kampe i double i old boys/veteran.  

Et stort ønske er fortsat at få tilmeldinger nok, så der atter kan afvikles mixdouble. Alle 

medlemmer af HFI kan deltage, også dem som træner på bl.a. skoler o. lign. Hvorfor ikke 

komme ud og prøve kræfter med andre? Badmintonudvalget gør meget ud af, at man 

spiller mod nogle på nogenlunde samme niveau.  

Træningstiderne i Badmintonhallen har fortsat været onsdag og fredag aften samt lørdag 

morgen.  

Den løbende turnering blev afviklet i 3 herredouble-puljer over 4 søndage 28.10. 2012, 

25.11.2012, 20.1.13 og 17.3.2013. Vinderen af den stærkeste pulje blev af Jørgen Kjeldsen, 

Danske Bank, og ny makker Carsten Bauer, HV-Turbo Idrætsforening. Begge er fra 

badmintonudvalget og dermed også ansvarlig for udregning af resultater. Den sidste 

turneringsrunde blev på vanligvis afsluttet med pizza og præmieuddeling. Placeringerne kan 

ses på www.hgfi.dk. 

 

Helsingør Mesterskab den 14.4.2013 blev afviklet med 3 herredouble-puljer og også i år 

desværre uden mix-række. Den stærkeste herredoublerække blev vundet af Jørgen 

Kjeldsen, Danske Bank, og Carsten Bauer, HV-Turbo Idrætsforening. D er begge fra badmin-

tonudvalget og går dermed også foran på banen. Godt gået. Placeringerne kan ses på 

www.hgfi.dk. 

DM badminton i Fredericia den 27.4 - 28.4.2013. 

Årets mesterskab blev afholdt i St. Bededagsferien og dermed sikkert også årsag til et 

relativt lavt deltagerantal.  

Her fik HFI en guldmedalje. Som de sidste mange år var det atter Flemming Bech fra MK70, 

som blev Danmarksmester og denne gang for elvte år i træk – tillykke. Bestyrelsen for MK70 

har spøgefuldt nævnt, at den dag Bech ikke vinder guld, må han trække sig som formand for 

MK70.  

DM-resultater: 

Nr. 1. herresingle +45 Flemming Bech, MK70 

Nr. 2. herredouble +45 Thonny Eriksen, RKJ, og Erik Christensen, Danske Bank 

Nr. 2 holdturnering ”Serie 5 herrer” Michael Reib, RKJ, Torben Berthelsen, Adm. El-Tech, 

Erik Christensen, Danske Bank, og Kennet Mathiasen, enkeltmedlem  

Næste år og fremover erstattes ”DM i badminton” af ”Firmaidræt Open”, hvor flere 

idrætsgrene samles i Fredericia den 8. og 9. marts 2014. 

Udvalget ønsker alle stort tillykke. 
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I skrivende stund har der indtil videre i 2014 været afholdt følgende, som vil blive beskrevet 

nærmere i næste års udvalgsberetning: 

 

 Den løbende turnering blev afviklet i 3 herredouble-puljer over 4 søndage 
10.11.2013, 24.11.2013, 19.1.2014 og 16.3.2014. Vinderen af den stærkeste pulje 
blev Erik Christensen, Danske Bank, og Michael Reib, RKJ.  
Den sidste turneringsrunde blev på vanligvis afsluttet med pizza og præmieuddeling. 
Placeringerne kan ses på www.hgfi.dk. 

 

 Helsingør Mesterskab den 6.4.2014 blev afviklet med 2 herredouble-puljer, en 
mindre i forhold til sidste år og også i år desværre uden mix-række. Den stærkeste 
herredoublerække blev vundet af Erik Christensen, Danske Bank og Michael Reib, 
RKJ. Disse to kan nu kalde sig ”The Double Gold”, idet de også vandt den løbende 
turnering i den stærkeste række. Godt gået. Placeringerne kan ses på www.hgfi.dk. 
 

 DM badminton i Fredericia den 8.4 - 9.4.2014. 
Vi fik en fantastisk præmiehøst og hele 3 mesterskaber af den fineste karat. 
Mesterskabet, som i år har skiftet navn til Firmaidræt Open og turneringsform fra at 
afvikle en idrætsgren til hele 12 forskellige under samme ”tag”. 
Lørdag aften blev der med stor succes afholdt en kæmpe aftenfest i en dobbelt-hal, hvor 
de mange deltagere mødtes på kryds og tværs af idrætsgrenene. Det nye 
turneringskoncept muliggør, at et hold f.eks. kan deltage i en idrætsgren lørdag og en 
anden søndag. 
 
Som de sidste mange år blev Flemming Bech fra Motionsklubben Pusterummet (fusion 
mellem Muskelfryd og MK70), atter danmarksmester og denne gang for tolvte år i træk. 
Torben Berthelsen, Adm. El-Tech, og Kennet Mathiasen, enkeltmedlem, vandt både i 
double- og holdturneringen. Tillykke. 
DM-resultater: Nr. 1. herresingle +45: Flemming Bech, MK Pusterummet, Helsingør 
Kommune - nr. 2: Flemming Lindenskov, RKJ – nr. 3: Klaus Johansson, RKJ 
Nr. 1. herredouble +35/45: Kenneth Mathiasen, enkeltmedlem, og Torben Berthelsen, 
Adm El-Tech.  
nr. 3: Flemming Bech, MK Pusterummet, Flemming Lindenskov, RKJ 
Nr. 1. hold: Michael Reib, RKJ, Erik Christensen, Danske Bank, Torben Berthelsen, Adm 
El-Tech, Kennet Mathiasen, enkeltmedlem. Nr.3 hold: Flemming Bech, MK Pusterummet, 
Flemming Lindenskov, RKJ, Klaus Johansson, RKJ, og Thomas Pihl, RKJ  

 

Billard (Ansvarlig: Ørn Simonsen). 
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Dette år startede som tidligere med en lille skomagerturnering, som jeg dog ikke selv kunne 

deltage i, men den blev afviklet af andre udvalgsmedlemmer på bedste måde.  

Vi har i denne sæson spillet de sædvanlige turneringer, men må se i øjnene, at vi bliver 

færre og færre spillere. Gamle holder op, og der kommer ikke nye til. 

 

Tidligere forsøg på hvervning har overhovedet ikke båret frugt, så Tommy Verting foreslog, 

at vi meldte et hold til ”Kystturneringen”, hvor vi så kunne vise fanen udadtil og samtidig 

præsentere vore fine faciliteter. Om det fører noget frugtbart med sig, må vi aflæse til 

næste sæsonstart.  

For at fastholde de spillere vi har, har vi i udvalget besluttet, at fjerne reglen om bøde ved 

fravær uden afbud. Man får dog frataget muligheden for at spille senere og eventuelt vinde 

kampen.  

Til stafetturneringen, som afvikles i øjeblikket, var der så få tilmeldinger, at vi foreslog 

spillerne at lave det, som en stafetturnering, hvor 1. og 2. divisionsrækkerne spiller mod 

hinanden, men til forskellig distance. Forslaget blev godt modtaget og det har som 

sidegevinst givet en lidt hyggeligere stemning mellem spillerne fra de to divisioner.  

På grund af svigtende helbred har Lennart Nielsen trukket sig fra alle aktiviteter. Kresten 

Sommer Christensen blev væltet af hjerteproblemer og har heller ikke været med i år. Men 

ses dog i bedring. 

Udvalget består derfor nu udover undertegnede af Flemming Stege, Tommy Verting og 

Jannie Verting, som jeg alle vil takke for fin indsats og godt samarbejde. 

 
Bordtennis (Ansvarlig: Jan Thomsen). 

 

Som optakt til den nye turnering holdt vi en petanque aften sidst i august i centeret med 

deltagelse af 9 mand. 

Turnering 2012-13 blev spillet med 7 hold af 3 spillere, en tilbagegang på 1 hold 

(Coloplast/MK70). Der er holdt tre klubstævner i lokalerne på Løvdalsskolen, to af dem med 

efterfølgende spisning i HFI centret på Hymersvej med hjælp fra Doris Hansen i køkkenet. 

Ved hvert stævne var der ca. 12 deltagere. 

Resultat af den løbende turnering efter sidste runde 19.2.2013 blev 

1. Stability 

2. Helsingør vognmandsforretning 

3. Kosan Teknova Sport 
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Der var 9 deltagere til DM i Grøndalscenteret i København og det blev til en 1. plads, fire 2. 

pladser og en tredje plads. Peter Christiansen, Gunnar Svendsen Gulve ApS, og Lasse 

Christiansen, Stability, vandt B-rækken. 

 

Vi startede op igen med træning tirsdag 2. september 2013 og løbende turnering startede 

tirsdag 2. oktober 2013 med 6 hold á 3 mand. 

Vi er meget glade for lokalerne på Løvdalsskolen, som vi må bruge tirsdag aften hele 

vinterhalvåret. 

Til sidst en tak til alle i bestyrelsen i HFI for den hjælp og opbakning jeg altid bliver mødt 

med.  

 

Bowling (Ansvarlig: Jane Schiellerup). 

Der har ingen aktiviteter været i 2013. 
 
 
Fiskeri (Ansvarlig: Peer Gertsen). 

Der har i 2013 været 7 fisketure på Øresund – heraf de 6 med Hanne Berit. Turen i 

december 2013, hvor "det lille lune morgenbord" blev nydt af de morgenfriske 

ombordværende, var med Arresø. Der har været 15 deltagere fra Firmaidrætten. 

Fangsterne har været lidt svingende, men vejret har på hver tur vist sig fra bedste side (det 

betaler sig, at have forbindelserne i orden). Der er dog sidst på året 2013 sket en del 

ændringer i SPORT & MOTION Coloplast, hvilket har medført en prisstigning på turene samt 

et bortfald af ”afgiften” til Firmaidrætten. Der er dog stadig en lille besparelse at hente og 

med i prisen er morgen/formiddagskaffe og ostemadder. 

 
 

Fodbold (Ansvarlig: Kim Laustrup). 

Fodbolden blev vanen tro afholdt indendørs i badmintonhallen på Ndr. Strandvej og der var 

deltagelse af 6 oldboyshold, og vinderen blev Skibsbyggerne. 

Udendørsfodbold blev afholdt på kunststofbanen ved Helsingør-hallen og der var både hold 

i senior og oldboys. 

 Senior-turneringen blev vundet af Helsingør Politi, og der var tilmeldt 4 hold. 

Oldboys- turneringen blev vundet af Skibsbyggerne, og her var der tilmeldt 10 hold. 

Vi vil meget gerne se flere fodboldspillere, så hvis du har lyst eller kender nogen, så kom i 

gang! 
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En stor tak til dommerne og spillerne for en stor indsats samt Svend Aage Bødker for hjælp 

til at afvikle turneringen                

 

Petanque (Ansvarlig: Grethe Kirkeby). 

 

Petanque-afdelingen har haft et år med et stabilt fremmøde – med de få medlemmer 

afdelingen har. 

Den ny grusbelægning, vi fik 2012, blev rettet op i 2013 og var efter vinteren ved at have 

den hårdhed som forudsætter et godt spil. Banen er nu rimeligt jævn. 

Petanqueafdelingen har i 2013 holdt status quo, men afdelingen har i dag 16 medlemmer.  

Vi vil gerne have flere medlemmer og kunne ønske en øget synliggørelse af firmaidrætten i 

offentligheden. 

 
Stavgang (Ansvarlig: Doris Hansen) 

I løbet af 2013 havde vi en jævn tilgang af nye medlemmer således, at vi nåede op på i alt 
64 aktive medlemmer og med en afgang på 9 medlemmer, så vi ligger pænt som de 
forudgående år. Stavgang i Helsingør Firma Idræt er en god aktivitet. Vores faste dage er 
mandag og torsdag kl. 10-12, hvor vi går fordelt på 2-3 hold alt efter, hvor meget helbredet 
kan holde til. Vi er ikke superelite, men vi har et godt socialt samvær. Vi kommer rundt på 
veje og stier i et naturskønt område. Vi går hele året i alt slags vejr undtagen på helligdage, 
hvor vi holder fri. I juli måned holder Susanne Bødker og jeg ferie, men mange kommer 
alligevel og går en tur. Vores faste sommerarrangement med grill blev afholdt 22. august 
2013 med 22 deltagere.  
 
Et planlagt genopfriskningskursus den 13. juni 2013 med 2 instruktører fra Firmaidræt 
Hillerød måtte aflyses p.g.a. megen regn. Kurset blev gennemført den 19. september 2013, 
hvor de 2 instruktører underviste mange af de nye og de gamle fik lidt opfølgning. Alle 
syntes, det var en god idé.  
 
Vores traditionsrige juleafslutning blev afholdt 28. november 2013 med 32 deltagere. 
Festligt som altid med julesange og gavebytteri. 
 
”Stavgang” i Helsingør Firma Idræt har 10 års jubilæum 29. juni 2014. Hvem havde troet på 
det i 2004 – alle sagde det var en ”døgnflue”, men vi holdt fast. Flere har været med helt fra 
starten. 
 
Vi afholder vores jubilæumsfest søndag 29. juni 2014 for alle vores stavgængere. 
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Zumba (Ansvarlig: Flemming Bech – Instruktør: Jette Kronborg). 

Holdet har nu kørt i 3 år med vores superinstruktør Jette Kronborg i samarbejde med 

kommunens motionsklub. Ca. 30 er registreret som zumba-udøvere i det forgangne år 

2013. Kun få deltager fra firmaidrætten, så vi må blive bedre til at slå et slag for denne 

herlige idræt, hvor der virkelig er gang i den med både bevægelser og musik.  

 

Zumba/Stram-op holdet har kørt med ½ times zumba og herefter ½ times stram-op, hvor 
alle muskelgrupper er blevet trænet. Både zumba- og stram-op-delen har kørt på flere 
niveauer således, at alle kunne være med. Dog har holdet igen været meget svingende med 
hensyn til deltagerantal. En rundspørge viste, at både beliggenheden på Snekkersten Skole, 
Smakkevej, såvel som tidspunktet/dagen har haft indflydelse på deltagerantallet. Derfor bør 
holdet opdeles i to rene hold. D.v.s. et zumbahold og et stram-op-hold, hvis det skal virke. 
Tidspunktet er svært at vurdere, men måske kunne man starte omkring kl. 16:15 - 16:30-
tiden, da flere dermed kan nå det? 
 
 
Nytårsmarch (Ansvarlig: Johnny Søndergaard og Claus Mortensen) 
 
Vi mødtes sædvanen tro ved vores klubhus 1.1.2014 kl. 13.00 for den årlige Nytårs gåtur. 
Dagen forinden havde Kurt Bannerhoff og Claus Mortensen været i skoven for at hænge 
bingoplader op. Det kunne ønskes, at vi var lidt flere deltagere ca. 1.000, men ”ak og ve”, 
der kom kun ca. 35 til arrangementet. Vi prøvede ellers at lokke folk til med hjælp fra 
ugeavisen Nordsjælland. Helsingør Dagblad bragte intet fra os. 
Nå, men de fremmødte havde en dejlig tur. Doris Hansen fik solgt bingoplader og humøret 
var højt på den 5 km lange tur. Det hjalp også, at chefsergent Johnny Søndergaard stod klar 
halvvejs med kakao og kaffe. Efter endt tur havde Doris Hansen og Bente Jensen tryllet lidt 
og serverede både æbleskiver og gløgg til fornuftige priser. 
Arrangementet giver ikke det store overskud, men er en god tradition og vi ser en hel del 
gengangere fra år til år. Vi håber med tiden, at det bliver et større arrangement, men alt har 
jo sin spæde start og da det er tredje år, vi går turen, ser vi i arbejdsgruppen ser positivt på 
fremtiden. 
 
 
Hjemmesiden (Ansvarlig: Svend Aage Bødker). 
 
Hjemmesiden bliver løbende vedligeholdt og udbygget. Helsingør Firma Idræt har tilsluttet 
sig en ordning med tilmelding og betaling via hjemmesiden med virkning fra 1. januar 2013. 
Betalingen foretages med dankort. 
Ordningen har ikke helt indfriet vores forventninger. Det er lidt tidkrævende at tilmelde sig 
til f.eks. i billard, hvor der er flere kategorier og hvor man kan tilmelde sig både som hold og 
enkeltmedlem. 
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Kassereren har også problemer med at se, hvem der er tilmeldt på bankens kontoudtog. 
Det er noget som giver meget ekstraarbejde. 
Dansk Firmaidrætsforbund arbejder løbende med nye tiltag, så det skal bliver bedre og 
nemmere for foreningerne. Der bliver prøvekørt et nyt system og i maj måned 2014 vil 
testen være færdig. Helsingør Firma Idræt vil se, hvad forbundet kan tilbyde og derefter 
tage en beslutning. Men ellers har hjemmesiden fået rosende ord med på vejen. Det er en 
fin og let tilgængelig hjemmeside – nem at finde rundt på uden alt for mange klik. 
Sørger endvidere for vedligeholdelse af PC’eren i aktivitetscenteret, læser og fordeler mails 
ligesom tavlen med medlemsklubber, bestyrelse og udvalg i aktivitetscenteret ajourføres. 
Hovedmenuerne på hjemmesiden er stadig:  
Idræt og motion – her er foreningens idrætter og løbende aktiviteter oplistet. 
Arrangementer og stævner – her er foreningens arrangementer oplistet 
Sundhed og arbejdspladsen - her findes de tilbud på sundhedsområdet som foreningen 
tilbyder. 
Foreningen – her findes alt relevant materiale om foreningen, såsom referater, oversigter 
med bestyrelse og udvalg samt relevante blanketter.  
Vi vil gerne opfordre alle HFI-interesserede til at tilmelde sig vort NYHEDSBREV for på 
denne måde at få tilsendt invitationer og nyhedsmeddelelser automatisk. Tilmelding 
foretages via vores hjemmeside www.hgfi.dk. Klik øverst til højre på: klik på nyhedsbrev og 
indtast e-mailadresse og afkryds de emner, som man ønsker at få nyheder 
 

Bygninger, inden- og udendørs arealer (Ansvarlig: Claus Mortensen). 

I året 2013 har der været afholdt en arbejdsdag med den sædvanlige deltagelse af 

kejserens soldater i centerudvalget. Desuden er der foretaget græsslåning og fejning ved 

matriklen 1 gang ugentlig. 

Først på året blev vi ramt af en vandskade under skybrud. Forsikringsselskabet var dog ikke 

enig med os i den sag! Så ingen erstatning, men en masse arbejde til Doris Hansen med 

affugtning m.v. Det konstateres dog, at huset nu er tørt og ikke blev angrebet af skimmel-

svamp i den anledning. 

Så blev vi ramt af Bodil. Hun tog godt fat og nedlagde to store træer og en bid af vores 

plankeværk. Så mente vi, at vores udmærkede forsikring ville dække skaden. NÆH, nej, de 

væltede træer havde jo ikke ramt huset, og da kun dette er forsikret, var der igen ingen 

erstatning at hente. Men med kommunens og min motorsav er der kommet lidt styr på 

udenomsarealerne. 

Der har været afholdt en arbejdsdag 16. marts 2014 med indkaldt forstærkning. 

Forstærkning er nødvendig i vores lille centerudvalg, hvor gennemsnitsalderen - uden at 

træde nogen over tæerne – er lidt høj, når der virkelig skal tages fat. 



9 
 

Til sidst en lille bøn, hvis nogle kan hjælpe to til tre formiddage på en søndag om året, så 

kom frisk. Stor tak til centerudvalget trofaste medlemmer for indsatsen i året 2013. 

Køkkendrift (Ansvarlig: Doris Dahl Hansen).  

Som tidligere år er køkkenvagter og forskellige arrangementer blevet afviklet med hjælp fra 

Steen Sabroe Jensen, Bente Jensen og Doris Dahl Hansen.  Holdturnering, stafetturnering, 

enkeltmandsturnering og skomagerturneringer, samt træningsaftner for billard og 

petanque. Endvidere sommerarrangementer og juleafslutninger for flere klubber. 

 


