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Kære medlem!
Ikke ét ord i dette indlæg om den økonomiske recession, som Danmark og
resten af verden befinder sig i lige nu. Det er en lang og kold vinter, vi befinder
os i, men på et tidspunkt kommer solen igen.
Det nye år, som vi kun lige er startet på, har mange spændende ting at byde
på. Her i blad 1 lancerer vi det første temabaserede blad i det nye år. Temaet
for dette blad er klima og miljø, og det ligger godt i forlængelse af det nu overståede klimatopmøde i København i december måned. I mit ordvalg valgte jeg
bevidst ikke at skrive ”veloverstået”, da der vist er mange meninger om udfaldet af dette topmøde, så det er op til den enkelte læser at bedømme udfaldet af
klimatopmødet.
Jeg kan allerede nu løfte sløret for temaet i næste blad – det bliver ” sport &
business”, men mere om det i blad 2.
Dette FUT-år vil blandt andet byde på den traditionsrige stortur, hvor der
trods tidens udfordringer allerede er mange tilmeldte. Ligeledes kan jeg berette
om fuld tilmelding til FUT-Cup 2010, et indendørs fodboldstævne i Blovstrød
Hallen. Traditionen tro var der endnu engang ”fuldt hus” til FUT Race i
Viby. Hvis du nu sidder og læse dette og tænker, at du ikke deltog på nogle
af de veloverståede arrangementer, så fortvivl ikke. Vi arbejder med mange
andre spændende ting, se venligst FUT aktivitetsoversigten på bladets bagside
for yderligere information – eller klik ind på www.fut.dk.
FUT vil selvfølgelig være at finde på TUN BYG 2010 i dagene 16.-19. marts i
Fredericia. Kom forbi og få en snak med os på standen, vi ser frem til at få en
snak med netop dig. Vi ses i Fredericia til nogle forrygende branchedage!
Som det vil fremgå inde i bladet, er FUT Erhvervsklub kommet godt fra start.
Mange har allerede nu meldt sig ind i Erhvervsklubben, med en bred repræsentation af både tømmerhandlere, organisationer og leverandører. En stor tak
skal der lyde til klubbens medlemmer.
Der er stadigvæk plads til mange medlemmer i FUT Erhvervsklub, så fortvivl
ikke, hvis du ønsker jeres virksomhed repræsenteret – kontakt et af bestyrelsens
medlemmer for yderligere information.
FUT storturen, som denne gang går til Canada, hvor der bl.a. bliver mulighed
for komme på en tur til Whisler Mountain, det smukke naturområde i Vancouver, der danner rammen for Vinter-OL 2010. Ydermere en spændende hvalsafari og meget, meget mere – glæd dig til at læse mere om denne spændende
tur inde i bladet.
Jeg vil her til slut ønske alle i FUT et godt og lykkebringende nytår. Vi glæder
os til at byde dig velkommen på vores arrangementer rundt om i landet – vel
mødt!
Michael B. Jakobsen
formand
Forsidefoto: IcoMoss Græstag, Icopal.
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Marianne
Mouritzen
FUTs kontaktperson
hos Trælasthandlerunionen
fut@fut.dk
Tilmeldinger til arrangementer, indmeldelser,
fakturaer samt øvrige breve til FUT bedes sendt
til ovenstående adresse.
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Klima, miljø og grønne
løsninger står højt på
Icopals dagsorden
Sideløbende med nutidens høje krav til klima og miljø er græstage
med ét også blevet en efterspurgt tagløsning i Danmark.
Med det grønne tag er det
ikke alene miljø og klima,
der er i fokus, der er også
fokus på det visuelle og
æstetiske.
I efteråret 2009 sendte
Icopal Danmark a/s det
grønne tag på markedet
til dem, der ønsker et
miljøvenligt og smukt tag.
Denne nye løsning, der
markedsføres under navnet
IcoMoss, består af en tynd
vækstmåtte, hvorpå der er
sået en række forskellige
mosarter. Måtten, der klæbes til det underliggende
FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2010

tagpaptag, er specielt velegnet til mindre byggerier
som parcel- og sommerhuse, garager, redskabsskure
mv. Den enkle montage gør
IcoMoss til et meget gør
det selv-venligt produkt.
IcoMoss er et både flot og
levende tag, hvis udseende
veksler i takt med årstiderne. Den grønne beplantning opsuger regnvand
og forsinker afledningen
af tagvandet til kloaksystemet, og endelig absorberer
mosserne støvpartikler og
anden forurening fra luf-

ten. IcoMoss er altså ikke
alene et smukt tag, det har
også en positiv effekt på
miljøet.

Nye produkter på vej
Hos Icopal ser vi positivt
på de høje krav til klima
og miljø, og vores arbejde
med at bidrage i den rigtige retning står derfor
også højt på dagsordenen.
Foreløbig lægges der i skrivende stund en sidste hånd
på lanceringen af en række
nye klima- og miljøvenlige

produkter, som lanceres
på TUN BYG-messen, der
finder sted i Fredericia fra
16.-19. marts.
Icopal er en international koncern, hvilket giver
koncernens medarbejdere
mulighed for at trække
på kompetencer fra hele
verden og blive inspireret
af kolleger i udlandet, som
ofte har en anden indgangsvinkel til, hvordan
man skåner miljøet og
udvikler. Læs mere om IcoMoss og andre produkter
på icopal.dk.
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Træprodukter
med PEFC-mærket
– din garanti for
bæredygtig skovdrift
Er du stødt på forkortelsen ”PEFC” og undret dig over
hvad det står for? Så kommer svaret her.
PEFC står for ”Programme
for the Endorsement
of Forest Certification
schemes” og er en certificeringsordning for bæredygtig skovdrift. Det vil i
praksis sige, at skovdriften
lever op til en række hensyn, der sikrer skoven nu
og i fremtiden, og at der i
driften er en balance mellem det miljømæssige, det
sociale og det økonomiske
element. Det betyder for
eksempel, at man planter
et træ for hvert man fælder,
og på den måde sikre,r at
skovene bevares. Og så skal
man kunne dokumentere,
at både arbejdsforhold og
økonomi er i orden, samt
at der tages hensyn til naturen i driften.
Når træprodukter er
mærket med PEFC-logoet
er det forbrugerens garanti
for, at det træ, som er
anvendt til produktet, kommer fra bæredygtigt drevne
skove.
Flere og flere af de træprodukter, som anvendes
til byggeri og som sælges i
de danske trælaster, kommer oprindeligt fra en
PEFC-certificeret skov.
Trælasterne har mulighed
for at sælge PEFC-certificerede produkter videre i sin
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hedscertificering – også
kendt som ”Chain of custody” certificering.

Dokumentation for hele
flowet
En sporbarhedscertificering
betyder, at træet kan spores
tilbage til den certificerede
skov, og at virksomheden
dokumenterer, at den har
styr på flowet af sine træpodukter og kender oprindelsen af råvarerne – både for
den del, som er certificeret
og den del, som ikke er.
Du kan læse mere om
PEFC-ordningen på www.
pefc.dk

Om PEFC

oprindelige emballage, og
det vil stadig være at betragte som certificeret for den,
som køber det. Men trælasterne har også mulighed

for at markedsføre sig på,
at de sælger PEFC-certificerede produkter og anvende
deres eget PEFC-logo. Det
vil dog kræve en sporbar-

PEFC står for ”Programme for the
endorsement of Forest
Certification schemes”.
Certificeringen blev
lanceret i 1999 og er
en global certificeringsordning for bæredygtig
skovdrift. Med over 225
millioner hektar certificeret skov er ordningen
verdens mest anvendte.
Foreningen PEFC
Danmark står for at
udvikle og vedligeholde
den standard, som danske skove certificeres
efter.
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Corus, klima
og konkurrencefordele

sø
Be

g

Miljøet bliver et af fremtidens
vigtigste salgsargumenter. Sådan
lyder udmeldingen fra Corus
ByggeSystemer.
Hos Corus Byggesystemer
A/S hænger klimahensyn
og facade- og tagløsninger
sammen.
- Når vi taler miljøpolitik, er vi på ingen måder
frelste, vi er realistiske. Alt,
hvad vi beskæftiger os med,
skal være konkurrencedygtigt, siger salgschef Jørgen
Møller fra det nordiske
hovedkontor i Ebeltoft.
Corus-koncernen, som
er Europas næststørste
stålproducent, har indført
en lang række miljøhensyn
i produktionsapparatet.
Inden for de seneste år er
CO2-udledningen således
reduceret med 13 procent.
- Et godt eksempel på
vores udviklingsarbejde er
facade- og tagproduktet
Colorcoat HPS200® Ultra,
hvor miljøet er integreret i
samtlige processer lige fra
fremstilling af råmaterialer
til produktion, anvendelse
og genvinding, forklarer
Jørgen Møller.
Det er det eneste forbehandlede stålprodukt herhjemme, der lever op til de
skrappe krav i drikkevandsgodkendelsen BS6920.
Produktet kan indgå i et
system fx til opsamling af
regnvand, uden at der er
grund til bekymring om
udvaskning fra produktet.
Derudover er produktet
FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2010

VIDEN · FAGLIGHED · PROFESSIONALISME
Ensted Værket er beklædt med
Colorcoat HPS200® Ultra.

100 procent genanvendeligt.

Ingen vedligehold
Colorcoat HPS200® Ultra
kan leveres med Europas
bedst dækkende Confidex®
garanti – op til 40 år. Corus
gør opmærksom på, at der
ikke længere er behov for
obligatoriske, årlige inspektioner for at sikre garantiens gyldighed.
- Vi anvender en unik
coating-teknologi, som
styrker farvestabiliteten,
fastholder glansen og eliminerer problemerne med
afskalning eller delaminering. Korrosionsbeskyttelsen er i særklasse. Fremover
vil vi se endnu flere af den
slags miljøvenlige produkter fra Corus, påpeger Jørgen Møller.

TUN BYG 2010
Klima - Energi - Miljø
Bliv klædt på til energirenovering og andre
kommende renoveringsopgaver. Besøg TUN
BYG 2010 og bliv præsenteret for de mange
nye energieffektive og bæredygtige produkter
og løsninger.
Viden, faglighed og professionalisme er i højsædet på TUN BYG 2010. Her står 300 førende
leverandører klar med de bedste, de helt
nye og de mest effektive byggematerialer og
løsninger.
Udskriv dit adgangskort
på www.tunbyg.dk og
vind en racertur..!

16. - 19. marts 2010
Fredericia Messecenter
Vestre Ringvej 101 - 7000 Fredericia
Fri adgang for fagfolk · Tirsdag - fredag kl. 10 - 17
Arrangør: Trælasthandlerunionen-TUN, tlf. 45 80 78 77, tunbyg@tun.dk

Læs mere på www.tunbyg.dk
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Nemme og gratis redskaber til dig:

Spred træ-budskabet
Billede fra filmen
”En bekvem sandhed”.

Af Martin Einfeldt, Dansk
Skovforening og Træ Er Miljøs
styregruppe

Træ Er Miljø har udgivet en
film, en animation og en
mini-håndbog om træ som
en løsning for klimaet.
Alle kan bruge disse redskaber frit til at sprede det
gode og vigtige budskab.
Træ Er Miljø har i 2009
udviklet kampagnen ”Træ
gavner klimaet”. Den er
finansieret af Produktudviklingsordningen for Skovbruget og Træindustrien
(ordningen blev nedlagt i
Finansloven for 2010) og af
private fonde.
I kampagnen er udgivet flere let tilgængelige
produkter til spredning af
budskabet om træets klimafordele:
• Filmen ”En bekvem
sandhed”
• Animationen ”Shoot
Make Wood”
• Hæftet ”Håndbog for
træambassadører”.
Læs om dem her, se mere
på www.trae.dk og gå selv
i gang med at sprede det
gode og vigtige budskab
om træets fantastiske fordele. Held og lykke og god
fornøjelse.

Filmen ”En bekvem
sandhed”
”Vi bad videnskabsfolk og
ingeniører om at udvikle
en maskine, der kunne
suge kulstof ud af atmosfæren. Et apparat, som kunne
indkapsle CO2 og lagre det
i meget lang tid. Apparatet
skulle være miljøvenligt,
effektivt, pålideligt, nemt at
betjene og billigt at produ-
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cere. Her er hvad de kom
frem til:”
Sådan indledes filmen
”En bekvem sandhed”. Den
handler om hvordan træer
og træprodukter gavner
klimaet, og om at skovdrift
og brug af træ er en bæredygtig kur imod klimaforandringer.
Filmen blev i 2008 produceret af Forestry Commission, den britiske udgave
af Skov- og Naturstyrelsen.
FNs fødevareorganisation
FAO hjalp med at udvikle
en international version af
filmen, som nu er oversat
til flere sprog. Træ Er Miljø
har bearbejdet og oversat
filmen til dansk.
Filmen er et optimistisk
modstykke til Al Gores
klimaklassiker ’An Inconvenient truth’, som i 2006
åbnede millioner af menneskers øjne og måske angst
for klimaforandringer.
Men den bekvemme
sandhed er, at verden har
et billigt og attraktivt modtræk til klimaforandringerne:

• Brug træ til energi, til
byggeri og alle andre steder, hvor træ kan erstatte
plast, stål, aluminium,
beton, kul, olie og gas.
Filmen varer ca. 15 minutter. Se den på www.trae.dk.

Animationen
”Shoot Make Wood”
Hvis Frihedsgudinden var
lavet af træ i stedet for stål

og kobber, ville atmosfæren
være sparet for 640 ton
CO2. Det svarer til en bil,
der kører 159 gange rundt
om jorden. Eller rundt regnet en danskers CO2-udledning gennem et helt liv.
I animationen Shoot
Make Wood på www.trae.dk
kan du selv få fornøjelsen
af at skyde Frihedsgudinden med en sømpistol og
se træmiraklet ske. Lyden
er en oplevelse i sig selv.
Du kan også skyde Eiffeltårnet, Storebæltsbroen,
Fyn, et hus og en bil og se
dem blive forvandlet til træ
– og hvor meget CO2, det
sparer atmosfæren for.
Og det er ikke skæg og
ballade det hele. Bag hver
eneste ting, der skydes om
til træ, ligger en grundig
artikel på www.trae.dk om
beregningen af CO2-besparelsen og om de reelle

• Bevar de eksisterende
skove og plant flere
skove.
• Dyrk skovene bæredygtigt.
FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2010
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Træ Er Miljø og www.trae.dk
Bag Træ Er Miljø og www.trae.dk står ni organisationer
og myndigheder:
perspektiver for de træprodukter, der trylles frem.
Man kan fx læse om tårne,
broer, huse og biler af træ.
Shoot Make Wood er
en øjenåbner for træets
gode klimaegenskaber. Og
det er oplagt – når du selv
har moret dig – at maile
den videre til venner og
bekendte, der kunne trænge til et overraskende grin
og lidt sund træviden.
Du kan også foreslå
andre ting, der skal skydes
om til træ i fremtiden med
Shoot Make Wood.

TRÆ GAVNER
KLIMAET
www.trae.dk

de til at vælge træ, overalt
hvor træ kan bruges.
Du kan læse Håndbog for
træambassadører direkte
på www.trae.dk. Og du kan
bestille gratis trykte eksemplarer af hæftet i netbutikken på www.trae.dk. Ende-

Det gratis hæfte ”Håndbog
for træambassadører”
Vi træmænd prædiker
uafladeligt, at træ gavner
klimaet, miljøet, skovene,
humøret, sundheden, byggeriet og økonomien. Nu
har Træ Er Miljø samlet
fakta og argumenter bag de
flotte påstande i en ”Håndbog for træambassadører”.
Håndbogen er i virkeligheden et 12-siders hæfte i
A5-format, og det er gratis.
Håndbogen er til alle,
der elsker træ og gerne vil
gavne klimaet, miljøet og
skovene - og som derfor
gerne vil fortælle omverdenen de mange gode grunFUT medlemsblad - Nr. 1 - 2010

lig kan du downloade den
trykte version som pdf-fil.
Uanset om du bruger
papir- eller netudgaven af
håndbogen, så spred den.

… og der er endnu mere på
Facebook
Træ Er Miljø åbnede i 2009
en Facebook-side med masser af billeder og lyd, lærerigt og underholdende, om
skov og træ.
Alle kan se med, også
selv om man ikke selv er på
facebook.

• Dansk Skovforening
• Dansk Træforening
• Danske Træindustrier
• Forbundet Træ-Industri-Byg
• Miljøstyrelsen
• Skov- og Naturstyrelsen
• Træets Arbejdsgivere
• Træinformation
• Trælasthandlerunionen
Træ Er Miljø blev stiftet i 1995. Den oprindelige intention var at imødegå en udbredt misforståelse i den
danske befolkning om, at brug af træ udrydder skovene.
Træ Er Miljø gennemførte i 1996-1997 en undersøgelse af danskernes viden og holdninger om træ.
Undersøgelsen bekræftede eksistensen af en misforståelse hos dele af befolkningen om, at brug af træ
udrydder skovene. Men undersøgelsen viste også, at
danskerne generelt anser træ for et mere miljøvenligt
materiale end fx plast, stål, aluminium, beton, kul, olie
og gas.
På baggrund af undersøgelsen besluttede de ni parter bag projektet at fortsætte samarbejdet. Træ Er Miljøs formål blev formuleret således:
”At formidle veldokumenteret viden om træ for at
fremme brugen af dette miljøvenlige råstof og for at
fremme træbranchens produktudvikling og afsætning.
Som en vigtig sideeffekt ønsker Træ Er Miljø at fremme netværksdannelsen og samarbejdet i træbranchen.”
Træ Er Miljø ønsker at gennemføre et langvarigt
informationsarbejde for at opnå langvarige effekter på
danskernes viden om og holdning til træ. Arbejdet retter sig mod tre overordnede målgrupper: Befolkningen generelt, professionelle brugere af træ samt børn
og unge.
Træ Er Miljø har sammen med Dansk Skovforening,
Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen og Undervisningsministeriet etableret ”Skoven i Skolen”, som giver
lærere og elever mulighed for at flytte undervisningen
ud i skoven og lære om blandt andet træ.

Følg selv med i arbejdet
Træ Er Miljø åbnede i 1999 internettets danske portal
for træ – www.trae.dk. Portalen udvikles konstant.
Træ Er Miljø åbnede i 2009 en Facebookside med
masser af billeder og lyd om skov og træ. Alle kan se
med, også selv om man ikke selv er på Facebook.
Træ Er Miljø udsender et gratis nyhedsbrev om træer
og træprodukter cirka 20 gange om året. Der er både
lærerigt og underholdende stof for alle, der elsker træ.
Tilmeld dig på www.trae.dk.
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De nominerede
til byggeriets tre nye
klimapriser er fundet
TUN BYG 2010 sætter fokus på klima, energi og miljø med tre
nyindstiftede klimapriser til udstillere, der kan dokumentere
energieffektivitet og CO2-reduktion i fremstillingen eller
anvendelsen af deres byggematerialer.
Nomineringskomitéen har
udvalgt 21 produkter og
løsninger i de tre kategorier Byggeriets Klimapris,
Byggeriets Energipris og
Byggeriets Miljøpris. Priserne uddeles på messen,
der afholdes 16.-19. marts i
Fredericia Messecenter.
Skandinaviens vigtigste
fagmesse for byggematerialer, TUN BYG 2010, har
indstiftet tre klimapriser:
Byggeriets Klimapris, Byggeriets Energipris og Byggeriets Miljøpris. Prisoverrækkelsen skal være med
til at anerkende byggeriets
klimafrontløbere og gives
til udstillere, der kan dokumentere energieffektivitet
og CO2-reduktion i fremstillingen eller anvendelsen
af deres byggematerialer.
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21 nominerede til
tre priser
Der er fundet 21 nominerede, som nu skal kæmpe
om de tre priser. Vinderne
vælges af en 11 mand stor
nomineringskomite, der
med sin brede sammensætning afspejler hele byggeriets opbakning til de nyindstiftede klimapriser.
- Rigtig mange firmaer
har søgt om at blive indstillet til priserne, og kvaliteten er høj, hvilket tegner
godt for byggeriets energiløsninger. Det er et vigtigt
markedsområde for byggeriet fremover, og hos Dansk
Byggeri har vi længe haft
det som fokusområde. Vi
tilbyder bl.a. nogle meget
efterspurgte energivejlederkurser, hvor håndværkere

og entreprenører uddannes
til at klimavejlede deres
kunder bedre, siger Lars
Storr-Hansen, komitémedlem og adm. direktør for
Dansk Byggeri.
Samtidig efterspørger
både myndigheder og kunder mere energi- og miljørigtigt byggeri. Det stiller
store krav til alle byggeriets
parter, herunder rådgivere,
materialeleverandører og
entreprenører.
- Der er derfor et stort
behov for, at leverandørerne nu kommer på banen
med mere bæredygtige produkter og løsninger. Og de
virksomheder, som går forrest, skal selvfølgelig have
en velfortjent anerkendelse
for deres initiativ. Det kan
disse tre priser hjælpe med.

Men samtidig er priserne
også en opfordring til,
at leverandørerne bliver
bedre til at give informationer om deres produkters
energi- og miljømæssige
egenskaber, livscyklusoplysninger og lignende, der
efterspørges af de projekterende, siger Christian
Lerche, komitémedlem og
direktør for Danske Arkitektvirksomheder.

TUN er det rigtige bindeled
For at de tre klimapriser
skal have interesse, er det
vigtigt at den uddeles af en
brancheorganisation som
Trælasthandlerunionen
(TUN), hvor mere end 450
tømmerhandlere og byggemarkeder står bag.
FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2010
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- Det er godt, at TUN
er afsender på prisen, da
TUN er det rigtige bindeled mellem producenter
og byggeriets øvrige parter,
herunder rådgiverne, samtidig er TUN en neutral
part i forhold til producenterne. Priserne er med til at
profilere de produkter, der
har en særlig kvalitet inden
for de tre kategorier og
det trækker markedet i retning af mere klimarigtige
og miljørigtige produkter,
siger Henrik Garver, komitémedlem og direktør for
Foreningen af Rådgivende
Ingeniører.
Brancheorganisationen
TUN, der også er arrangør
af TUN BYG 2010, er da
også rigtig glad for den
store opbakning til de tre
klimapriser:
- Den store opbakning til
klimapriserne er et udtryk
for, at alle byggeriets parter
ser klimavenligt byggeri
som et vigtigt forretningsområde de kommende år.
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De 11 medlemmer af nomineringskomitéen
• Klima- og Energiministeriet, Energistyrelsen,
direktør Ib Larsen
• Dansk Byggeri, adm. direktør Lars Storr-Hansen
• Håndværksrådet, adm. direktør Ane Buch
• Bygherreforeningen, direktør Henrik L. Bang
• Akademisk Arkitektforening,
direktør Jane Sandberg
• Danske Arkitektvirksomheder,
direktør Christian Lerche
• Konstruktørforeningen, sekretariatsleder
Jens Staunsager Larsen
• Foreningen af Rådgivende Ingeniører – FRI,
direktør Henrik Garver
• Dansk Indeklima Mærkning, Thomas Witterseh
• PEFC, formand Niels Peter Dalsgård Jensen
• Trælasthandlerunionen – TUN,
adm. direktør Palle Thomsen

Tømmerhandlerne spiller
en vigtig rolle som rådgivere af de udførende parter,
og vores medlemmer er i
fuld gang med at ruste sig
til denne opgave, siger Palle Thomsen, adm. direktør
for TrælasthandlerunionenTUN, der arrangerer TUN
BYG 2010.

Om TUN BYG 2010
TUN BYG 2010 afholdes
16.-19. marts 2010 i Fredericia Messecenter og er åben
alle dage kl. 10-17. Fagfolk
har fri adgang mod registrering. Læs mere på
www.tunbyg.dk.

Se alle de
nominerede
på de næste
sider!

Hvorfor ikke blive
en del af løsningen?

HANDEL
BYG & BO

Landsforeningen for byggemarkeder, trælasthandlere og møbelbutikker
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raschgrafik.dk

Hvis du er elev indenfor salg, kontor eller lager er det en god idé
at blive medlem af det faglige fællesskab. For kun 95 kroner om måneden bliver du
sikret i dit elev- og arbejdsforhold, og samtidig får du en række fordele.
Og så er det endda fradragsberettiget!
Ring på telefon 70 11 45 45 og hør nærmere, eller tjek ind på www.bygogbo-hk.dk
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De 21 nominerede
til TUN BYG 2010’s
klima- og miljøpriser

Gives til en udstiller, der har iværksat en miljøstrategi og/
eller en arbejdsmiljøstrategi. Alternativt gives prisen for
dokumenteret bæredygtige produkter/løsninger, der reducerer miljøbelastningen eller bidrager til bedre indeklima eller
bedre arbejdsmiljø.
Casco Byglim A/S
Casco MultiFix Premium Byglim indkapsler mikroskopiske
støvpartikler og har en støvreducerende effekt på 90 pct.,
når produktet hældes ud og blandes. På denne måde undgår
man cementstøv i luftvejene. Fliseklæben har desuden en
længere rækkeevne, hvorved sækkene nu er på 15 kg i stedet
for tidligere 25 kg, og man slipper derved for det tunge slæb.
Dewalt
Dewalt har udviklet en særlig AVC-teknologi (Active Vibration Control) med patenterede modvægtsmekanismer, der
reducerer vibration med op til 30 pct., og ”flydende håndtag”, der isolerer håndtaget fra selve hammerhuset via affjedrede ophæng. Dette nedbringer de vibrationer, som kan give
håndværkeren skader på knogler og ”hvide fingre”, uden at
det går ud over værktøjets ydelse.
Dewalt
Ved udviklingen af Dewalts patenterede Li-lon-batterier var
fokus på at undgå de mest skadelige kemikalier og på at
øge batterilevetiden uden at gå på kompromis med ydelsen.
Dewalts batterier er derved blevet mindre miljøbelastende.

Byggeriets
Klimapris

F. Engel
F. Engel har fået alle standardprodukter EU Blomst-certificeret. Med valget af EU Blomst-certificering har F. Engel
foretaget et strategisk valg og satser på langsigtede beklædningsløsninger, der passer ind i både virksomhedens egen
miljøstrategi og mange kunders miljøpolitik.

Gives for dokumenteret markant nedsættelse af CO2-udslip
ved anvendelse eller fremstilling af produktet/løsningen,
eller til en udstillervirksomhed, der yder en dokumenteret
klimaindsats eller har iværksat en decideret klimastrategi.

L. Hammerich/Troldtekt
Troldtekt Akustik har opnået PEFC-certificering. Troldtekt
kan dokumentere bæredygtig skovdrift, minimal miljøbelastning ved produktion, anvendelse og bortskaffelse samt indeklimamærkning og bidrager dermed til et bedre miljø i hele
produktets livscyklus. Produktet kan genanvendes, og 95
pct. af energien til produktionen kommer fra CO2-neutralt
brændsel.

DAFA A/S
DAFA Airstop System – et komplet dampspærresystem, der
understøtter det bæredygtige byggeri og nedsætter energiforbrug og CO2-udslip til gavn for klima og miljø. Et sammenhængende program med et stort tilbehørsprogam og en
fornuftig løsning til en kritisk detalje.
Isoment
Nyudviklet træbaseret Isoment-ribbe, der ved at minimere
træprocenten i midten af konstruktionen kan spare 25-50
mm vægtykkelse og dermed reducere kuldebroer betragteligt. Prototypen blev udviklet med Komfort-projektet Skibet
ved Vejle.
Komproment
Komproment har gjort en betydelig indsats for at markedsføre solenergi. Komproment er således medstifter af
firmaet Nordic Energy Group, der producerer patenterede
tagintegrerede solfangere. Firmaet har stiftet en landsdækkende sammenslutning af 130 håndværksvirksomheder med
speciale inden for tagarbejde – Tagprofferne – som løbende
uddannes i energiløsninger i forbindelse med tagudskiftninger. Og endelig gør Komproment en indsats for solfangersalg igennem trælastleddet.
Saint-Gobain Weber
Saint-Gobain Weber er nomineret for deres klimastrategi,
hvor igennem de har øget brugen af alternativ energi i form
af alternative brændsler, så de i dag udgør 40 pct. af den forbrugte energi til produktionen.
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Pergo
Pergos laminatgulv har fået tildelt det nordiske miljømærke
Svanen. Kriterierne for at få tildelt Svanen er baseret på
produktets indvirkning på miljøet gennem hele dets levetid.
Pergo benytter genbrugsmaterialer for langt størsteparten af
deres produkter, hvor der desuden kun benyttes gran og fyr.
Velux
Velux solcelledrevne og programmerbare ovenlysvinduer
bidrager til et godt indeklima. Ovenlysvinduerne er forprogrammeret med et energibalance-program, der tager højde
for årstiden og boligens geografiske placering, hvorved overophedning af boligen kan undgås, jævnlige udluftninger kan
foregå automatisk og boligens isoleringsevne øges om natten ved automatisk at rulle gardiner ned. De solcelledrevne
ovenlysvinduer genererer desuden selv sin energi fra solens
stråler.
Woodfloor
Woodfloor støtter bæredygtig skovdrift og arbejder som certificeret FSC- og PEFC-leverandør for at fremme salget af trægulve produceret af FSC- og PEFC-certificeret træ. Woodfloor
arbejder desuden målrettet med en lang række tiltag for at
forbedre miljøet samt det psykiske og fysiske arbejdsmiljø for
medarbejdere.
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Byggeriets Energipris
Gives til en udstiller, der har iværksat en effektiv energistrategi,
alternativt til en producent, der har udviklet dokumenteret
energibesparende bygningsdele og komponenter til byggeriet
eller benytter alternativ/vedvarende energi i fremstillingen og/
eller anvendelsen af komponenterne.
DAFA A/S
DAFA Airstop System – et komplet dampspærresystem, der løser
”tæt hus”-problematikken og er med til at nedbringe energiudslip. Et sammenhængende program med et stort tilbehørsprogram og en fornuftig løsning til en kritisk detalje. Systemet er
gennemprøvet i EnergyFlexHouse på Teknologisk Institut.
Hvidbjerg Vinduet
Hvidbjerg Vinduet har udviklet en ny Alux-serie, der har en
vejrbestandig og vedligeholdelsesfri klimaskærm i aluminium,
i midten et særligt isolatorprofil i komposit og inderst en
karm/rammekonstruktion i ægte fingerskarret fyrrekernetræ.
Produktet har en u-værdi for faste karme på 1,26 og for oplukkelige elementer på 1,35.
Jackon
Jackon Danmark har udviklet Jackon Super EPS-isolering, der
giver samme isoleringsværdi med 20 pct. mindre materiale og
dermed reducerer vægtykkelsen. Jackon Super EPS bidrager
således til energibesparelser som et resultat af bedre isolering
eller mindre råstofforbrug.
Jeld-Wen Door Solutions
Jeld-Wen Klima-yderdør med glas udmærker sig ved at have
en særlig lav u-værdi på helt ned til 0,75 og er dermed en byggekomponent med en energieffektivitet, der kan medvirke til
markante energibesparelser i det færdige byggeri.

Lacuna
Lacuna fremstiller facade-foldedøre af træ, der har en u-værdi
på 1,0 eller derunder. Foldedørene er, hvad angår isoleringsevne, klassificeret som klasse 4 af Teknologisk Institut, hvilket
ikke er almindeligt for foldedøre.
Nordic Energy Group
Nordic Energy Group har udviklet og patenteret et fuldt tagintegreret solenergiprogram – tagintegrerede solfangere – der på
en diskret måde sikrer, at solenergi kan indgå som en naturlig
del af en bygnings arkitektur.
Primalux
Primalux tilbyder ovenlys med u-værdier under 1,0. Ved at
anvende lavenergiovenlys kan der spares på isoleringsmængden
eller opnås en væsentlig besparelse på varmetabet.
Rationel Vinduer
Rationel Energi vindueskonceptet bygger på visionen om at tilføre boliger mere energi i fyringssæsonen, end der sættes til ud
gennem vinduerne. Med Rationel Energi har Rationel desuden
udviklet en ny montage- og indbygningsløsning, der minimerer
kuldebroer og varmetab omkring vinduet.
Vitral
Vitral Skyview Ecoline er et lavenergi-ovenlys til flade tagkonstruktioner. Produktet har en samlet u-værdi på 0,9 og har en
forventet levetid på 35 år. Produktet er desuden opbygget af
genanvendelige materialer og har en klar glasoverflade, hvilket
minimerer energiforbrug til belysning.

Få nye Plastmo tagrender
på en eftermiddag
Plastmo tagrender i
plast, zink og stål

Passer i de allerﬂeste bestående
rendejern
Monteres med bagkanten først, så du
undgår at fjerne den nederste del af
taget
Afslut med en Plastmo rendejernskapsel

ACO Nordic A/S
Tel. +45 57 666 666
Fax +45 57 666 667
info@aco-nordic.dk
www.plastmo.dk
www.aco.dk
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Hurtig og nemt − og resultatet bliver
altid ﬂot!
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FUT Erhvervsklub
Bliv medlem af FUT Erhvervsklub og støt branchens unge...
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bakker op om FUT
Nærmere information hos Glenn Johansen, tlf. 3094 4251

Roslev Trælast A/S
T 1 lægter. 1 på 2 beklædning.
Fuldt trykimprægneringsprogram.
Traditionel trælast. Brandbeskyttelse
(Woodsafe) af diverse træsorter.

20/11/09 11.28

Wimex A/S
Møgelgårdsvej 8 b
8520 Lystrup
Fax: 87 41 22 10
Info@wimex.dk

Tlf: 87 41 22 00
www.wimex.dk

-

Trægården Kås A/S

FORLAG · REKLAME · WEB · TRYKKERI
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tjek på træ …

Niels Ulrich Pedersen A/S

Thorup Tømmerhandel ApS
Thistedvej 461 - Tlf. 98 22 54 22
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Fra FUT Erhvervsklub:

Hvem er
Morten Bergsten?
I hvert nummer sætter vi fokus på et medlem
af FUTs nye Erhvervsklub. Denne gang er det
Morten Bergsten fra Bergsten Timber.
Hvem er Morten Bergsten?
Jeg er 43 og bor i Køge
sammen med Rikke Jensen,
CSR-koordinator i DLH.
Vi bor hver anden uge
med mine to tvillingepiger,
Amanda og Sofie på 15
år. Når der er fritid, står
den på afslapning i hytten
ved søen Sälen i Sverige,
hvor der er så stille, at det
piber i ørerne, når man
går udenfor. I sæsonen står
den på jagt, og jeg går heller ikke af vejen for en god
skitur.
Hvorfor blev det lige trælastbranchen, da du skulle vælge
uddannelse? – og hvis du
kunne vælge om, ville du så
vælge trælastbranchen igen?
Da jeg var 17 og gik på
Køge Handelsskole, var jeg
ikke i tvivl, Jeg skulle have
med handel at gøre, og
som så mange andre spurgte jeg min far til råds, og
meldingen var klar: Hvis du
vil have den bredeste købmandsuddannelse, du kan
få, skal du i tømmerhandlerlære – og så blev det
Ledreborg Tømmerhandel.
En tømmerhandel med
stort T, for der var masser
af træ i forretningen, og
den daværende direktør,
Børge Dahl, havde det som
sin helt egen specialitet at
tage hånd om træet.
Der var en talemåde i
Ledreborg, og det var ”at
den første, der købte en
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parasol eller en havestol
til forretningen, ville blive
fyret, for vi er en tømmerhandel!”. Men det har selvfølgelig ændret sig meget
siden dengang. Jeg syntes
hurtigt, at branchen var
vanvittig spændende – masser af kolleger og et stort
netværk af leverandører.
En branche, der bød på
masser af nye spændende
udfordringer, og som viste,
at handel var meget mere
end blot at lange varer
over disken. Det valg har
jeg aldrig fortrudt, og jeg
ville til enhver tid vælge det
samme igen.
Fortæl lidt om dit arbejdsliv
i branchen…
Da læretiden var ovre, var
der brug for mig i ”tilbudsafdelingen”, og der i 1985
var der tilbudsregning i ét
væk. Så hvis man kunne
læse tegninger og lave
opmålinger – og så ellers
bruge en regnemaskine
– ja, så var der fast arbejde.
Men efter et år blev jeg
alligevel fristet af det med
træet igen, og jeg søgte en
stilling hos DLH i Gadstrup
som forvalter. Fik den, og
så startede der et superspændende karriereforløb,
som skulle bringe mig på
kryds og tværs af branchen
og sende mig det meste
af verden rundt de efterfølgende 23 år. Det endte
med en stilling som Senior

Manager for DLHs
samlede softwoodaktiviteter.
Fortæl lidt om det
spring, du har foretaget fra at være
ansat det samme
sted i mange år, til
at være selvstændig
– tanker, overvejelser, for og imod m.m.
2009 blev på flere måder
det mest udfordrende
år i mit arbejdsliv. Jeg er
jo rimelig autodidakt og
havde ”kun” en efg-handelsskole i bagagen, og jeg
havde i mange år tænkt på
at ville fylde lidt mere teori
på mit CV, så jeg fik muligheden for at læse en CBA
på AVT Business School.
Det er en ledelsesuddannelse, der er opbygget i
samarbejde med Harvard
University, USA. Det skulle
vise sig at være det mest
spændende valg, jeg har
gjort i den retning, og samtidig den største udfordring
nogensinde, da jeg skulle
finde ca. 80-100 timer om
måneden – udover jobbet i
DLH. I syv måneder var det
kun arbejde, lærebøger og
forelæsninger.
I november 2009 blev der
truffet en strategisk beslutning i DLH, der medførte
en lukning af forretningsområdet salg af træ fra
Finland og Sverige til Danmark. Og dér var jeg ikke i

tvivl. Hvis jeg nogensinde
skulle prøve kræfter som
selvstændig, så skulle det
være nu. En beslutning,
der alligevel blev taget med
blandede følelser. Efter 23
år i DLH skulle man nu
gøre op, om man turde
tage springet fra det ”sikre”
og ud og prøve kræfter
direkte i markedet, men jeg
var overbevist om, at der lå
en forretningsmulighed,
som i en mindre organisation og et andet set-up ville
være mulig at drive videre
som en god og stabil forretning.
Forretningsområde, salgskoncept, leverandører og
målgruppe skulle være de
selv samme, som jeg har
været med til at opbygge
i DLH. Så i slutningen af
november 2009 blev Bergsten Timber en realitet.
Vi vil i Bergsten Timber
være i tættere dialog med
tømmerhandlerne, hvor vi
kan være med til at finde
de rigtige produkter og
den optimale løsning til
FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2010

tømmerhandlernes behov.
Vi rådgiver om ordresammensætning og kan foreslå
alternativer. Det handler
om i hvert tilfælde at finde
den bedste løsning til den
enkelte kunde. Vi tror på
tæt kundekontakt, samarbejde og individuelle løsninger.
Vi er i dag tre, der
arbejder med salg og indkøb (Jens Hansen, Kim
Vestergaard og jeg selv,
alle tidligere DLH), samt
én, der varetager logistik
og administration (Karina
Rasmussen, også tidligere
DLH). Og med en lille,
fleksibel organisation, der
tilsammen har næsten 100
års brancheerfaring, er jeg
sikker på, at vi kan være
en professionel og smidig
partner for de danske tømmerhandlere både nu og i
fremtiden.
Vi har siden starten i
november oplevet en meget
stor opbakning fra leverandører, men frem for alt fra

kunder i hele Danmark, og
det har overbevist os om, at
vi har gjort det rigtige. Vi
har fået en forrygende start
og vejrer en optimisme i
markedet, som vi har savnet
de seneste tre år.
Hvorfor støtter du
FUT Erhvervsklub?
Jeg har tidligere siddet i
FUT’s bestyrelse i næsten ti
år, og jeg har fulgt arbejdet
med foreningen siden jeg
kom i lære i 1983. Og som
jeg ved flere lejligheder
har sagt, så er tiden for
foreningen i dag en anden
end dengang. Ofte slås
FUT en ulige kamp om den
tid, som folk i dag skal dele
mellem arbejde, familie og
fritid, men jeg tror på, at
FUT som forening har en
mulighed for at blive stærkere; men det vil kræve en
medlemsindsats, som skal
være med til at udfordre
foreningen og få den til at
fremstå som en forening,
der er til for de medlem-

mer, som virkelig vil gøre
brug af den – altså en brancheforening, der bruges af
de medlemmer, som virkelig ønsker at være medlem
af den. Det kan godt betyde
væsentligt færre medlemmer og en anden struktur,
men det ville ikke gøre
noget, hvis blot de, der var
medlemmer, også brugte
foreningen.
Jeg har selv valgt at bakke
op om FUTs Erhvervsklub,
og det har jeg ud fra to
synspunkter. Det ene er, at
det er en god og prisrigtig
markedsføring, og så tror
jeg, at foreningen med et
tiltag som erhvervsklubben”, tager et skridt i den
rigtige retning, set i lyset
af den udvikling, som hele
tiden sker i branchen.
Og til sidst har FUT givet
mig RIGTIG mange oplevelser og muligheder, så det
er vel også lidt ”pay-back
time”.

??

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 materiale
klar på vores sekretariat.
Ring 4580 7877 og tal
med Marianne – så bliver det ønskede omgående tilsendt!

Morten Bergsten

Vi har fået nyt navn!
Vore brandnavne Swedoor-Kilsgaard og Swedoor-Jutlandia er blevet til:

Samtidigt har vi opdelt vore produkter i to produkt-brand linier:
Her får man noget ekstra/opgraderet

er gode gedigne døre, med bred appel
...og vi har indført nogle kvalitets ikoner, der gør det meget enkelt at se,
hvad man “får for pengene” ved de enkelte indvendige døre.

Se alt de
t

swedoonye på
r.dk
JELD-WEN Danmark A/S
www.swedoor.dk
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Årets stortur:

Med FUT til Canada
I dagene 16.-28. september kan du komme med FUT og Moelven
på et spændende og udbytterigt besøg i Canada.
Nu kan vi endelig løfte sløret for turens program, der
bliver som følger:

Torsdag 16. september
Kl. 10.55 - Afrejse fra
Københavns Lufthavn.
Kl. 12.00 - Ankomst til
Heathrow lufthavn – flyskift.
Kl. 13.05 - Afrejse fra Heathrow lufthavn.
Kl. 14.30 - Ankomst til
Vancouver International
lufthavn.
Vi bliver mødt af en lokal
repræsentant for CWT
Meetings & Events, som
sørger for bustransport til
vores hotel, Barclay Hotel.

Vancouver
Vancouver er Canadas tredjestørste og en af verdens
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smukkest beliggende byer
– og i øvrigt den største i
British Columbia.
Byen ligger ved kanten af
Stillehavet og nyder godt
af beskyttelsen fra de snedækkede Rocky Mountains.
Her er der mulighed for at
nyde dagene i den smukke
natur med klatreture i
bjergene, naturoplevelser
i Stanley Park til fods eller
på cykel, gåture langs en af
de 16 strande eller sejlture
i bugten.
Om aftenen byder Robson Street på gode indkøbsmuligheder og et væld
af fabelagtige caféer, bistroer og gode restauranter
– eller prøv at besøge en
af bistroerne på Granville
øen, hvor der også findes
butikker og boder med alt
fra kunsthåndværk til bagværk og frisk frugt.

Vancouver Aquarium
Marine Science Centre,
det maritime museum, og
Vancouver Art Gallery er et
besøg værd. Byen tilbyder
også et varieret udbud af
underholdning i de mange
teatre. Symfonier kan nydes
i Orpheum, og opera på
Queen Elizabeth teateret. I
den gamle bydel Gastown
finder man en masse små,
spændende specialbutikker,
gallerier, pubber og cafeer.

Fredag 17. september
– Vancouver sightseeing
Afgang med bus fra hotellet på by- og orienteringsrundtur i Vancouver med
besøg i Stanley Park, Rosenhaven, Chinatown, Canada
Place, Robson Street, English Bay, B.C. Place Stadium
og meget mere. Der kan

spises en tidlig frokost i
Gastown eller Bridges, eller
fortsættes til nordkysten
med frokost på ”Salmon
House on the Hill”. Sidstnævnte restaurant har en
enestående udsigt over
byen, og Stanley Park er
berømt for meget generøse
portioner af delikat Alderwood-røget laks.
Der fortsættes til Grouse
Mountain, hvor deltagerne
har mulighed for at opleve
et fantastisk panorama over
hele det underliggende
hovedland samt udsigt til
Mt. Baker i Washington State og til Sooke Mountains
på Vancouver Island. Der
bliver tid til en vandretur
og til at nyde indhegningen med de imponerende
bjørne.
Vel nede fra Grouse
Mountain følges dalen ved
FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2010

Capilano floden til Capilano hængebroen, hvor
der gøres stop. ”Capilano
Suspension Bridge” tager
deltagerne til regnskovens
naturlige storhed, og der
vandres ad stier i de høje
trætoppe.
Herefter returneres via
den pittoreske Lions Gate
Bridge.

håndsplitning, som her kan
ses med egne øjne.
Shakes & Shingles fremstilles af restprodukter fra
andre dele af WRC-produktionen, og som vi vil se
på turen, bruges de meget
i byggeriet overalt i Nordamerika.

Tirsdag 21. september

Lørdag/søndag
18.-19. september

Vancouver Island og
Victoria

To dage på egen hånd.

Tidlig afgang fra hotellet.
Der køres ca. 45 min. til
Tsawassen med sejlads over
Strait of Georgia til Swartz
Bay – en meget smuk sejltur – og transfer direkte til
Victoria Inner Harbour.
Der køres en kort sightseeing, hvor man ser den
imponerende parlamentsbygning, det historiske
Empress Beacon Hill Park,
Thunderbird Park – en
skov af totempæle – og
”Mile 0 of the Trans-Canada Highway”.

Mandag 20. september
Besøg hos Interfor Hammond Mill, der er et af de
største Western Red Cedar
savværker i Canada. Det
startede som Bailey Lumber Company, og i 1912
blev det til Port Hammond
Lumber Company.
Det fik navnet Hammond
Cedar Mill i 1916, og i 1946
blev det overtaget af B:C
Forest Products. Savværket,

som pukkel eller gråhvaler. Disse enorme pattedyr
migrerer til de gode fødeområder ved Alaska. Men
– der er ingen garantier
for, at man virkelig får set
hvaler. Her er det naturen,
der råder!
Skulle man have interesse – og tiden tillader det
– er det værd at aflægge et
besøg i Butchart Gardens,
en 22 ha smuk park med
alverdens blomsterformationer i en unik sammensætning. Parken ligger i
Greater Victoria området
på Vancouver Island.
Egenbetaling for besøg i
Butchart Gardens er kr.
175,- pr. person.
Herefter sejles retur til
hovedlandet og køres til
hotellet.

Onsdag 22. september
Besøg i UBC Research
Forest. Derefter besøg hos
Interfor Acorn – Coastal
Hemlock Mill.
der ligger helt ud til Fraser
River, var det største ceder
savværk i verden og er stadig aktivt i dag. Savværket
får hele stammer ind via
floden og via tog. Derefter
bliver stammerne skåret op
og leveret ud til en række
andre savværker.
Herefter besøger vi Waldun Forest Products, der
fremstiller Western Red
Cedar ”Shakes & Shingles”.
De har ’øvet’ sig i nu mere
end 30 år, og de kan både
håndsplitte og båndsave
deres shakes.
Noget af det farligste
arbejde på et savværk er
FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2010

Hval-safari
Ved ankomsten til Victorias havn går deltagerne
ombord på BCs største
”hvalkiggerbåd”, der er
hyret til gruppen – en komfortabel motorbåd med
siddepladser såvel udenfor
som indendørs og med et
godt udsynsdæk.
Orcas (eller spækhuggere) opholder sig i de
lokale Stillehavsområder
ved Victoria og Vancouver
Island. Hval”jagt” er særligt
spektakulær i maj, juni,
juli, august og september,
og er man heldig, kan man
støde på andre typer hvaler

Torsdag 23. september
Besøg hos Haida Forest
Products, som gennem de
sidste 55 år har specialiseret sig i Western Red Cedar.
Deres kerneprodukt er
wavy edge klink, men de
fremstiller alt fra standard
F&N beklædning til bjælker
og stolper.
Navnet Haida kommer
fra Haida Gwaii, som var
det første folk, der bosatte
sig i British Columnias kystområde.
Om eftermiddagen vil
vi få besøg af en foredragsholder på hotellet.

Fredag 24. september
Udflugt til Whistler
Der køres fra hotellet langs
med kysten til ”sky highway” der fører de godt to
timers kørsel til Whistler.
Whistler er Nordamerikas
største skisportsområde og
er gentagne gange blevet
kåret som Canadas bedste.
To millioner turister gæster
hvert år Whistler, der kun
tæller omkring 10.000 fastboende.
Skisportsbyen ligger mellem de to bjerge og er forbeholdt fodgængere og cyklister. Byen har vundet flere
præmier for sin arkitektur
og har alt det, der skal til
en god ferie foruden det
sportslige: Flere end 90
restauranter og barer med
tilhørende natteliv og shopping i over 200 butikker.
Whistler er sammen med
Vancouver vært for VinterOL 2010.

”PEAK 2 PEAK Gondola”
Med en spændvidde mellem Whistler og Blackcomb
Mountains er den nye,
verdensrekordlange “PEAK
2 PEAK Gondola” en storslået 4,4 kilometer tur.
En helt ny sensation, der
tilfører “sommer Whistler”
nye dimensioner og giver
muligheder for at stå ansigt
til ansigt med bjergene på
en ny måde – dette ingeniørmesterværk slår tre
verdensrekorder: Længste
spænd på 3,024 km, højeste
løft på 436 m over dalen og
udfylder det længste liftsystem i verden.
...fortsættes på næste side
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Stortur til Canada

Pris

fortsat fra side 17:
Egenbetaling for denne
oplevelse er kr. 250,- pr.
person.

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

Mandag 27. september
Kl. 11.00 - Bustransport til
lufthavnen.
Kl. 17.55 - Afrejse fra Vancouver International lufthavn.
Her vil der også være
mulighed for en mellemlanding et sted i Nordamerika, f.eks. i New York.
Disse muligheder vil blive
offentliggjort på et senere
tidspunkt. Hvis en mellemlanding vælges, skal man
påregne en tillægspris.

Tirsdag 28. september
Kl. 11.00 - Ankomst til
Heathrow lufthavn – flyskift.
Kl. 12.35 - Vidererejse fra
Heathrow lufthavn.
Kl. 15.30 - Ankomst til
Københavns Lufthavn.

Almindelige betingelser
Tilmelding sker med tilmeldingsskemaet side 19 senest
den 1. maj 2010.

Depositum DKK 8.500,per person betales samtidig
med tilmelding. Tilmeldingen er ikke bindende, før
betaling er modtaget.
Restbeløb forfalder
den 1. september 2010.
Opkrævning fremsendes fra
rejsearrangøren.
Max. antal deltagere er
40, hvorfor tilmeldingerne
behandles efter ”først-tilmølle” princippet.

Afbestillingsgebyrer
Skriftlig afbestilling sendes
til Carlson Wagonlit Travel.
Afbestillingsforsikring
kan KUN tegnes samtidig
med tilmelding. Forsikringen dækker afbestillingsgebyret i tilfælde af alvorlig
sygdom, opstået efter tilmeldingen, død eller alvorligt ulykkestilfælde, der
overgår deltageren, dennes
rejseledsager eller den nærmeste familie.
Afbestillingsforsikring
DKK 780,- per person.

Navnerapportering
Deltagerne er ansvarlige
for korrekt rapportering af
deltagernes navne, som skal
være nøjagtig det samme,
som der står i passet.

Rejseforsikring
Den offentlige sygesikring
dækker ikke for rejser
uden for Europa. Du kan
ved tilmelding tegne en
rejseforsikring for DKK
679,- per person. Tjek dog
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først med din arbejdsgiver,
om virksomheden har en
forsikring, der dækker dig
under rejsen.

Pas og visum
Der kræves intet visum til
denne rejse, men passet
skal være gyldigt min. til
den 1. marts 2011. Ellers
skal det fornyes før turen.

Ændringer i programmet
FUT og Carlson Wagonlit
Travel forbeholder sig ret
til at ændre i rejseprogrammet, hvis dette skønnes
nødvendigt og hensigtsmæssigt for turens bedst
mulige gennemførelse.

Ansvar
Rejsens arrangører tager
i øvrigt forbehold for evt.
ændringer i valutakurser,
internationale flypriser og
offentlige afgifter m.v., lige
som man ikke påtager sig
ansvar for force majeure,
forsinkelser o.l., som skyldes vejrlig eller andre
forhold, som man ikke har
indflydelse på.
Rejsens pris er kalkuleret
per 22. januar 2010.

Bekræftelse
Bekræftelse på tilmelding
til turen vil blive udsendt
straks efter tilmelding.
Bekræftelse på det endelige program, adresse på
hotel samt deltagerliste vil
blive udsendt primo august.

Pris DKK 16.995,- per person. Enkeltværelsestillæg
DKK 995,- (11 overnatninger).
Prisen inkluderer: Flybilletter fra København
via London til Vancouver
og retur. Airport taxes og
en route afgifter overalt.
Transfer mellem lufthavn
og overnatningssted.
Overnatninger inkl. morgenmad. Busser til virksomhedsbesøg og udflugter
iflg. programmet, undtaget
hvor egenbetaling er nævnt
specifikt. Bidrag til Rejsegaranti Fonden. Dækning af
bureauansvar i henhold til
EU-lovgivningen. Ledsagelse af dansk, teknisk guide
på hele turen.

Kontakt og spørgsmål
Har du spørgsmål til turen,
bedes du kontakte FUT
– Ronny Hermansen på tlf.
2228 3438, Glenn Johansen på tlf. 3094 4251 eller
Søren Kroer på tlf. 2161
0655.
Har du spørgsmål af rejseteknisk karakter, bedes du
kontakte Thomas Nielsen,
Moelven Danmark, tlf.
2683 3832.

Generelt
Vejret i Vancouver i
september er som i Danmark. Husk at der er ni
timers tidsforskel. Det
kan være en god idé at
holde fri den 29. september.
Turen gennemføres
kun ved min. 25 deltagere. Deltagerantal er
max. 40 deltagere. Så
skynd dig at tilmelde
dig til en tur, som du vil
huske i mange år!

Ting der kan købes
med fordel i Canada
• Canada Goose
• Mærkevaretøj
• Outdoor udstyr
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OBS: Tilmeldingsfrist 1. maj 2010

TILMELDINGSKUPON

Max. 40 deltagere

Med FUT til Canada i september 2010
(Udfyldes med blokbogstaver)
Fulde navn (som det fremgår af pas):
Pasnr.:

Udløbsdato:

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

Mobil tlf.:

Privat email:

Direkte tlf.:

Firma email:

Privatadresse:
Privat tlf.:
Firmanavn:
Firmaadresse:
Firmatlf.:

Evt. ledsagernavn (som det fremgår af pas):
Ledsagers pasnr.:

Udløbsdato:

Jeg/vi ønsker at deltage i FUTs grupperejse til Canadai perioden 16.-28. september 2010
i henhold til rejseprogrammet i FUT-blad nr. 1-2010. Pris DKK 16.995,- per person. Depositum DKK 8.500,- per person.
❏ Jeg ønsker enkeltværelse på hele turen (11 overnatninger) mod tillæg DKK 995,❏ Jeg/vi ønsker afbestillingsforsikring, DKK 780,- per person.
❏ Jeg/vi ønsker rejseforsikring, DKK 679,- per person.
❏ Jeg er ryger

❏ Jeg er ikke-ryger

❏ Jeg er dansk statsborger

Jeg ønsker, at rejsen faktureres til: ❏ Ovenstående firmaadresse

❏ Min privatadresse

Depositum DKK 8.500,- pr. person ❏ Betales med vedlagte check udstedt til FUT
❏ Overføres til Nordea, konto 2237 1519 394 665 (anfør afsender)
❏ Jeg accepterer eventuelle nødvendige ændringer af detaljer i rejseprogrammet
Evt. bemærkninger: ______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Dato:

Underskrift:

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

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

FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2010

19

Arkivfoto: Sebastian Czapnik/Dreamstime.com

DATO OG STED

Fisketur til
Det Gule Rev
Nu er det igen tid til at komme med FUT på fisketur til
Det Gule Rev. Denne gang er det en 16 timers tur!
FUT giver endnu engang
medlemmerne mulighed
for at komme til søs. Og
denne gang på en 16
timers tur!
Lørdag den 13. marts
2010 går turen igen til Det
Gule Rev, hvor der lægges
vægt på gode fiskeoplevelser med mulighed for at
hjembringe store fangster.
På den sidste tur den den
30. maj 2009 blev der gennemsnitlig fanget 12 torsk
pr. mand! VIL DU MED?
Men du skal være hurtig, der er kun plads til 12

mand ombord på skibet,
og tilmelding sker efter
”først-til-mølle” princippet.
Der er også denne gang
mulighed for at leje fiskeudstyr på båden. Husk ved
tilmeldingen at oplyse, om
du ønsker at leje udstyr!
Endvidere er det vigtigt,
at du medbringer et gyldigt
fisketegn, da dette skal
fremvises inden ombordstigning. Uden gyldigt
fisketegn ingen fisketur, da
det er forbundet med en
stor bøde til skipperen, hvis
Fiskerikontrollen kommer!

Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i fisketuren til
Det Gule Rev lørdag
den 13. marts 2010.
❑ Jeg ønsker at leje
fiskeudstyr
Tilmelding pr. post, med
check på kr. 295,- til:
FUT v/TUN, Egebækgård,
Egebækvej 98,
2850 Nærum
Att.: Marianne Mouritzen
Beløbet kan også indbetales til Nordea Bank,
2237 1519 394 665
(husk deltagernavn).
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Lørdag den 13. marts 2010
kl. 05.00 - 21.00
Thorup Strand
9690 Fjerritslev

PRIS
Kr. 295,- pr. person. Den lave pris skyldes, at FUT giver tilskud til turen.
Forplejning er for egen regning.

TILMELDING
Senest 22. februar 2010 - men der
er kun 12 pladser på turen, så hurtig
tilmelding anbefales.
Tilmelding er først gældende, når
betaling er modtaget!

LINKS

Der er en egenbetaling
på kr. 295,- pr. deltager,
derudover kommer der evt.
leje af fiskeudstyr. Den lave
pris skyldes, at FUT giver
tilskud til turen. Derudover
skal den enkelte selv stå for
egen forplejning. Kaffe,
sodavand og øl kan købes
ombord på båden.
Vel mødt!

www.northsea-fishing.dk
www.thorupstrandgaard.dk

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

PS! Husk at komme i god
tid, for båden sejler præcis!
For overnatning se mere på
www.thorupstrandgaard.dk.

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

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Medlemsnr.: 47436SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Firmanavn:

HUSK MEDLEMSNR.!

Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 22. FEBRUAR 2010!
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Vandt for tredje år i træk:

FUT Race 2010
Tirsdag den 12. januar
2010 havde vi endnu en
gang en hyggelig aften i
Racehall Århus. hvor der
var tid til at få en snak med
kolleger fra egen og andre
forretninger samt leverandører.

Tre stolte mænd på ’podiet’ – fra venstre
Glenn Baresøe, Søren Post og René Raaby.

Hårdt for fysikken
Før løbet blev det til en
sandwich og en vand, så
depoterne var fyldt op
inden anstrengelserne. Dog
blev det alligevel for meget
for en håndfuld, som ikke
kørte tiden fuldt ud. Nu
venter de kun på FUT Race
2011, så de kan få revanche…

Stilhed før stormen. Koncentration inden starten går...

Vinder blev igen i år – og
for tredje år i træk – Søren
Post, mens Glenn Baresøe
og René Raaby blev hen-

holdsvis nummer to og tre.
Vi siger stort tillykke fra
FUT.
Ronny Hermansen

Novopan spånplader - en naturlig del af din hverdag!

Du ﬁnder Novopan spånplader overalt i din bolig. - Først og fremmest som stærkt undergulv men også i køkken- og
garderobeskabe, møbler m.v. Mulighederne er mange. Novopan spånplader er et stærkt grundlag og et naturligt valg
for dansk byggeri og boligindretning. Novopan spånplader er fremstillet af nåletræ fra danske skove, der er dyrket på
bæredygtige vilkår, og af biprodukter fra andre virksomheder. Et delvist recycling-produkt der giver Novopan’s spånplader
en grøn proﬁl. Det er godt for miljøet og for samfundet som helhed.
Novopan spånplader - en naturlig del af din hverdag!
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Pindstrup
8550 Ryomgård
Danmark
T. 8974 7474
F. 8974 7496
www.novopan.dk
novopan@novopan.dk
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DATO OG STED
Torsdag den 25. marts 2010
kl. 14.00 - 16.00
Lars Larsens Vej
7171 Uldum

PRIS
Arrangementet er gratis

TILMELDING
Senest 15. marts 2010

INFO

Rundvisning på JYSKs
nye centrallager

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

Kom med på en spændende rundvisning ved JYSKs nye
centrallager i Uldum, med arkitektfirmaet AK83.
Torsdag den 25. marts 2010
skal vi se JYSKs nye centrallager, der ligger i den lille
by Uldum mellem Vejle og
Horsens i Midtjylland.
Centrallageret er på
64.000 m2 og består blandt
andet af tre markante høj-

lagre på hver 40 meters
højde. Matrikelarealet er på
330.000 m2, hvilket svarer
til 48 fodboldbaner. Der er
anvendt ligeså meget stabilgrus til byggeriet som til
opførelsen af otte kilometer dobbeltsporet motorvej.

Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i rundvisningen på JYSKs nye
centrallager i Uldum
torsdag den 25. marts
2010 kl. 14-16.

Gå ikke glip af denne
utrolige spændende rundvisning!
Der vil blive serveret kaffe samt en lille forfriskning
inden rundvisningen.

Rundvisning på JYSKs centrallager
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Medlemsnr.: 47436Tilmelding på
www.fut.dk, fax 4580 7887
eller pr. post til:
FUT v/TUN, Egebækgård,
Egebækvej 98,
2850 Nærum
Att.: Marianne Mouritzen
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SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Firmanavn:

HUSK MEDLEMSNR.!

Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 15. MARTS 2010!
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Husk at
elever får...

Vil du ud i verden?
- her er hjemmesiden:

Gratis
kab
s
m
e
l
d
e
m
...i hele elevperioden!
Indmeldelse på www.fut.dk
Er eleverne på din arbejdsplads
medlemmer af FUT?
OBS!
Det er en forudsætning for
kontingentfritagelsen, at FUTsekretariatet modtager en kopi af
uddannelsesaftale!

www.jegviludnu.dk
– og et økonomisk tilskud til turen
kan du måske komme nærmere på
www.futfonden.dk

TIP 3 RIGTIGE MED FUT
nd!

+ popcorn og sodava

OG VIND BIOGRAFBILLETTER!

Fra torsdag den 11. februar 2010 kan du på www.fut.dk tippe 3 rigtige
og deltage i konkurrencen om 3 x 2 bio-billetter + popcorn og sodavand
Sidste frist for svar er mandag den 12. april 2010
Vinderne af sidste runde:

FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2010
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Tim Rasmussen
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- FUT AKTIVITETSOVERSIGT ARRANGEMENT

DATO

DEADLINE

KONTAKT

Fisketur på Det Gule Rev

13.03.2010

22.02.2010

Michael B. Jakobsen
Tlf. 2496 3435

Rundvisning på JYSKs nye
centrallager i Uldum

25.03.2010

15.03.2010

Michael B. Jakobsen
Tlf. 2496 3435

FUT Stortur til Canada

16.09.201028.09.2010

01.05.2010

Søren Kroer
Tlf. 2161 0655

FUTs bestyrelse arbejder på følgende spændende arrangementer:

Danmarkstur 2010

& Business”. Vi kender
I næste nummer er temaet ”Sport
lpatriotiske årsager – men
det at støtte den lokale klub af loka
d får de største, rigeste og
hvordan hænger det sammen? Hva
til at bruge millioner af kromest professionelle virksomheder
lub? Og hvordan får de multiner på et sponsorat af en sportsk
at deres sponsorkroner til en
nationale milliardforetagender oms
vi kan lære af dem?
god forretning? Og er der noget,
læse om fodboldturneringen
Endvidere kan du i næste nummer
erne og alle de andre, der
FUT-Cup 2010 – vi præsenterer vind
i øvrigt mere end en messe
var med. Og så er TUN BYG 2010
rne adspredelse.
– se hvordan fodbold giver udstille
rdag omkring temaet ”Sport
Har du en god historie fra din hve
le, der gør noget spændende
& Business”, har du hørt om nog
sportsverdenen, eller har du et
for at forene trælastbranchen og
”Sport & Business” – så send
forslag til en spændende artikel om
en mail til: gej@fut.dk
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