
PROGRAM CAMPUS 2017 

Kl. 09.30 – 10.00 Velkomst 

Kl. 11.10 – 12.00 
 

Videncenter    

 
 

 Skolesvømning 14 dages 
intensivt kursus, sparer 
buskørsel m.v. 
Ved Henrik Høy-Caspersen 
Halsnæs Kommune 
 
Aktiviteter for børn 2-5 år 
HI er med i et projekt 
sammen med Dansk 
Svømmeunion, om udvikling 
af koncept til et værktøj til 
forældre for at aktiverer børn 
i 2-5 års alderen til 
svømmefærdigheder. 
Hør mere. 
Ved formand Jørgen 
Mosbæk, HI 

 eProtect it sikkerhed 
Når arbejdsskaden er sket 
Ved Finn Hansen, Tryg Forsikring 
 

Tidspunkt 
Kl 10.10 – 11.00 

Videncenter    

 Kan det betale sig med 
solceller, hvad skal man vælge, 
for at få optimalt udnytte, 
hvilke kriterier skal man vælge 
ud fra. 
Vi får en fagmands vurderinger 
af fordelene ved solceller. 
Ved Civilingeniør Martin 
Elkjær. 

Hvordan kan vi udnytte 
mulighederne i en svømmehal 
bedst? 
Hvilken målgrupper ønsker vi 
at tiltrække? 
Hvad skal vi kalde holdene i 
forhold til målgrupperne? 
Hvilke kurser/uddannelser kan 
være interessante for os? 

Aqua Fitnessinstruktør  
Rikke Hjort fortæller om 
instruktøruddannelsen 

Sidste nyt indenfor 
kunstgræs, hvordan er 
banerne i dag, hvad sættes 
der fokus på? 
Ved Claus Madsen, Birkerød 
Idrætscenter 
 

Hvad skal der egentlig til for at der 
udbetales dagpenge nu? Hvad betyder 
den nye dagpengereform 2017? Og 
hvordan er det nu med efterlønnen og 
alle dens finurligheder? 
Kom og få svar på de fleste spørgsmål 
om dagpenge og efterlønnen samt 
hvilke tilbud der er fra FTF-A 
Bliv endnu bedre klædt på til, at hjælpe 
vores fælles medlemmer! 

Tina Vallø fra FTF-A  
 



Kl. 12.00 Frokost 

Kl. 13.00 – 14.00 Social bæredygtighed i lokal samfundet omkring hallerne, Ola Mattsson, Lokale og Anlægsfonden (LOA) 

     

Kl. 14.00 – 14.45 
 

    

  Vandsikker kommune 
Hvad betyder Vandsikker 
Kommune, hvordan kan man 
blive Vandsikker Kommune? 
Ved Sven Hedegaard, Rådet 
for Større Badesikkerhed 
 
 
 

Særlige vilkår for at drive 
idrætsanlæg i landdistrikterne. 
Kristian Gram, næstformand i 
Landdistrikternes fællesråd. 
 

Åben hal  
Glostrup kommune har med åbnet 
hallerne så borger kan komme og 
prøve forskellige former for idræt 
samtidig med at sundhedsafdelingen 
fortæller om vigtigheden af motion. 
Ved Allan Christensen, Glostrup 
Kommune 
 
Facebook til gavn for alle 
Kom og bliv inspireret til, hvordan 
jeres anlæg kan udnytte de 
elektroniske medier til flere 
besøgende. 
Siden Idrætsanlæg i Glostrup blev 
aktive på Facebook har de gået fra 
700 følgere til 1000 følgere.  
Ved Heidi Mortensen, Glostrup 
Idrætspark 
 

     

 

Kl. 15.10 – 
16.00 

    

  Hvad sker der med 
teknikken, driften i 
svømmehallerne i 2025, og 
hvad sker der på området 
fremover? 
Vi ser i krystalkuglen 

 
 
 
 

 

 


