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Kære medlem!
Godt nytår! Håber du er kommet godt ind i 2012!

oversigt på bagsiden af bladet for yderligere information eller
på www.fut.dk.

Dette FUT-år vil blandt andet byde på den traditionsrige
stortur. FUT-storturen går denne gang til Vietnam, hvor vi bl.a.
skal besøge Hanoi og Saigon. Her skal vi besøge den danske
ambassade, hvor en repræsentant vil berette om Vietnams erhvervsudvikling, den nuværende økonomiske situation i landet
samt samhandlen med Danmark.

FUT vil være at finde på TUN BYG 2012 den 13.-16. marts i
Fredericia. Kom forbi og få en snak med os på standen. Vi vil se
frem til at få en snak med netop dig. Vi ses i Fredericia til nogle
forrygende branchedage!

Endvidere hører vi om, hvilke konkrete aktiviteter der er på
erhvervssiden. Vi skal besøge savværker, gummiplantager og
spændende historiske monumenter og meget, meget mere. Læs
mere om denne spændende tur på side 20 her i bladet.

Sæt allerede kryds i kalenderen nu, hvis du hører til 50+.
Den traditionsrige frokost, der kun bliver afholdt hver 2. år, vil
vanen tro blive afholdt i Grøften i Tivoli. Datoen er lørdag den
2. juni 2012. Dette arrangement bliver afholdt i samarbejde
med TUN, Odsgard og Jens Kruuse. Glæd dig til en forrygende
branchedag. Mere info senere!

Traditionen tro var der
endnu engang ”fuldt hus”
til FUT Race i Viby. Hvis
du nu sidder og læser 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 på FUT aktivitets-
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Nyt fra sekretariatet

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!

Med venlig hilsen

Michael B. Jakobsen
Formand
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Nichevirksomheder Tema

Savværk førte
herregård tilbage
til fortiden
Da herregården Nørre Vosborg skulle forvandles til et moderne hotel
og kursuscenter, var der brug for træ i forskellige længder og størrelser.
Rold Skov Savværk spillede en stor rolle i at splejse fortiden sammen
med nutiden
Af Tom E. Kampman

Når man kører ind på Vembvej 20 kilometer vest for Holstebro og triller op ad
grusvejen til den gamle herregård Nørre
Vosborg, bliver man hurtigt slået af, hvor
fantastisk velholdt den 700 år gamle
ejendom er.
Det er der nu en god grund til. Nørre
Vosborg var indtil for nogle få år siden en
temmelig faldefærdig herregård. Efter en
gennemgribende restaurering fremstår
Nørre Vosborg imidlertid i dag som en

af de smukkeste attraktioner i Midt- og
Vestjylland.

Gamle håndværksprincipper
Da Realdania, hvis opgave det blandt andet er at bevare bygninger for eftertiden,
overtog ejendommen, var ideen, at man
også i fremtiden kunne følge historien
bagud til den oprindelige gård. Derfor
var det vigtigt, at man i materialerne
kunne finde tilbage til bygningens oprindelige stand.
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Tema Nichevirksomheder

I arbejdet med at renovere Nørre Vosborg kom savværket Rold Skov Savværk
derfor til at spille en stor rolle.
- Det var vigtigt for Nørre Vosborgs
nye ejere, at man fulgte de håndværksmæssige principper, fra dengang herregården blev bygget. I den forbindelse var
vi meget fleksible i forhold til projektet,
fortæller salgsdirektør Kaj Albertsen.

Computer foreslår opskæringer
Rold Skov Savværk består af to savværksenheder, der ligger i Arden og Sabro.
De to savværk er opbygget forskelligt og
producerer derfor forskellige produkter.

- Det har været kendetegnende for det
her projekt, at man ikke bare har skiftet
hele materialer ud. Man har taget det beskadigede ud og beholdt resten. Derfor
har det været altafgørende, at savværket
har kunnet levere materiale, der falder
uden for standardmålene, siger tømrer
Finn Madsen fra firmaet Nees Tømrer
& Snedker, der har stået for den håndværksmæssige side af renoveringen.

Til det tømmer, der blev benyttet til
renoveringen af Nørre Vosborg, benyttede man sig af savværket i Arden. Det er
opbygget som et traditionelt dansk langtømmersavværk, der er karakteriseret
ved, at man får træet fra skoven i stammens fulde længde.

Rold Skov Savværk omfatter to
produktionsenheder i Arden og
Sabro, som opskærer nåletræ for
hele landet.

Opbygningen af savværket gør det muligt at skære stort set alle dimensioner af
træ fra 75x75 mm til 300x300 mm og
i længder fra 2,4 m til 11,50 m. Træet
leveres normalt som vådt konstruktionstræ, men kan også viderebearbejdes i
form af imprægnering og eventuelt tørres og høvles.

Fleksibel på alle planer
Rold Skov Savværk leverer ordrerne
gennem Stark i Holstebro. Der leveres
primært træ til tagkonstruktioner, der
kræver et stort træforbrug. Savværket
kan levere en ordre på nogle få dage, og
det er en stor fordel, når bygherrer er i
gang med større renoveringsprojekter
som Nørre Vosborg. En renovering, der
har kostet 100 millioner kroner og har
krævet mange specialordrer fra tømrernes side.

Tilbage i 1859 gæstede H.C. Andersen
Nørre Vosborg. I dag ville han formentlig
nyde sit ophold lige så meget, som han
gjorde dengang.

Rold Skov Savværk

På savværket opmåles den enkelte
stamme automatisk, således at formen
på stammen bliver kendt. I en computer

indtastes så de enkelte ordrer. Computeren giver forslag til, hvordan hele stammen skal opskæres, og efterfølgende afkortes stammen i længderne. De enkelte
save indstiller sig automatisk til de mål,
den enkelte stok skal opsaves i.

De specialopskæringer, som Rold Skov
Savværk har leveret til renoveringsarbejdet på Nørre Vosborg, betyder, at den
forfaldne herregård efter fire års arbejde
fremstår som et moderne hotel og kursuscenter.

Virksomheden er landets største
savværksgruppe inden for fremstilling af konstruktionstræ til
den danske og europæiske byggesektor.
Ud over konstruktionstræ dækker
produktsortimentet beklædning,
emballagetræ, varmebehandlet
træ, bark og ﬂis. Primære kundegrupper er trælasthandlere, byggemarkeder og træindustri.
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Nichevirksomheder Tema

Tømrer Frank Andersens (tv.)
irritation over hjemmelavede
kiler blev til sidst så stor, at han
dannede Superkilen i samarbejde
med Morten Grønlykke.

En lille kile
med stor effekt
Færdigproducerede trækiler reducerer dyrebare
spildminutter og minimerer arbejdsulykker
Af Tom E. Kampman

I de seneste par år er det blevet vigtigt for
tømrermestre at reducere spildtid. Minutter, der ikke kan faktureres, kan blive
dyrebare i det lange løb. Det kan en lille
kile være med til at forhindre.
Der bliver nemlig årligt skåret op mod
tre millioner trækiler, når tømrermestrene er ude på byggeopgaver. Det betyder,
at både mester og svend flere gange i løbet af en dag sætter deres fingre på spil,
når de skal skære trækiler på rundsaven.
Samtidig bliver der hver dag spildt dyrebare arbejdsminutter på at fremstille
det lille, men dog meget nødvendige
stykke ”værktøj”.

- Superkilen kan man se som en form
for værktøj, som man tager med ud på
opgaverne. Det er et meget enkelt produkt, som simpelthen betyder, at mesteren får minimeret mange af de arbejdsminutter, hvor man ikke udfører en specifik
arbejdsopgave. Den tid, du bruger på at
skære trækiler, koster mellem 5 og 6 kr.
per minut, og det kan blive til mange
penge for tømrersvendene på et år, siger
Morten Grønlykke, der er den ene halvdel af virksomheden Superkilen.

Øger sikkerheden på
byggepladsen
Morten Grønlykke påpeger, at de færdigproducerede trækiler øger sikkerheden
på byggepladserne.

- Det er et meget monotont arbejde at
skære trækiler, og hvis man ikke er opmærksom, kan det hurtigt gå galt ved
rundsaven, siger han.
Samtidig er Superkilen med til at sikre,
at tømreren kan levere et ordentlig stykke arbejde.
- Mange af de trækiler, som tømrerne
selv står og skærer ved rundsaven, er lavet af træ fra Europapaller eller noget
andet resttræ. Det træ er ofte meget
hårdt, og det betyder, at kilen efterlader
tryk på vinduer og døre, som ikke sådan
lige forsvinder, uden at man skal lave noget ekstra arbejde for at udbedre skaden.
Og i mange tilfælde kan det faktisk slet
ikke lade sige gøre. Alternativet er kiler af
plast, plast, der kan være svære at justere
uden at sætte mærker i elementerne, fortæller Morten Grønlykke, der fik ideen
til den færdigproducerede kile sammen

Effekt kan ses på bundlinjen
To fynske iværksættere har derfor lavet
en færdigproduceret trækile til tømrermestre, Superkilen.

En af fordelene ved de færdige kiler er deres
ensartethed, at de hurtigt fikseres ned til en
enkelt millimeter.
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med Frank Andersen, der arbejder som
tømrer ved siden af på deltid.

Godkendt af branchen
Kilen findes i to varianter; en vindueskile
til montage af døre og vinduer samt en
multikile til større opgaver som bjælkeog gulvopklodsning. De er fremstillet af
bæredygtigt og nøje udvalgt nordisk fyrretræ med et lavt fugt -og knastindhold.
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I anerkendelse af, at selvproducerede
trækiler udgør en sikkerhedsrisiko på byggepladsen, har BranchemiljøArbejdsRådet for Bygge & Anlæg, BAR, også valgt at
godkende og anbefale de færdige trækiler.
BAR består af 10 arbejdsgiverforeninger,
to lederorganisationer og otte fagforbund.
Morten Grønlykke vil ikke afvise, at
det på et senere tidspunkt kan komme
på tale at udvikle andre produkter. I første omgang drejer det sig dog om at få
markedsført Superkilen.
- Vi skal gerne have udbredt kendskabet til Superkilen. Det er et værktøj, der
er specielt målrettet til tømrerne, og når
de først er blevet gjort opmærksomme
på, at det findes, vil de hurtigt opfatte det
som et stykke værktøj, man tager med ud
på opgaverne og som i sidste ende er med
til at spare tid og minimere ulykker, mener Morten Grønlykke.

Om kilerne
Superkilen laver to typer kiler; vindueskilen og multikilen.
Begge er fremstillet af bæredygtigt nordisk fyrretræ med et lavt
knast- og fugtindhold.
Vindueskilen er særdeles kompakt og giver suveræn ﬁksering,
hurtig justering og effektiv montering af døre og vinduer, der behandler elementerne skånsomt.
Multikilen indeholder de samme
egenskaber som vindueskilen,
men er en anelse større, så den
egner sig endnu bedre til opgaver, hvor man skal bruge en større overﬂade at slå på.
Den er særligt udviklet til gulvog bjælkeopklodsninger og alle
andre former for opklodsningsopgaver i byggeriet.

VIDEN · FAGLIGHED · PROFESSIONALISME

TUN BYG 2012
Byggebranchens mødested!
300 førende leverandører står klar med
det bedste, det sidste nye og det mest effektive
inden for byggematerialer, værktøj og løsninger.
Se også de sidste nye produkter og løsninger
til energirenovering.

ngskort
Udskriv dit adga
k
på www.tunbyg.d

13. - 16. marts 2012
Fredericia Messecenter / MESSE C
Vestre Ringvej 101 · 7000 Fredericia

Fri adgang for fagfolk · Tirsdag - fredag kl. 10 – 17
Størrelsen gør den samtidig meget ﬂeksibel, så det er stadig
muligt også at montere vinduer
og døre med multikilen.

Arrangør: Trælasthandlerunionen-TUN, tlf. 45 80 78 77, tunbyg@tun.dk

Læs mere på www.tunbyg.dk
eller på vores mobilsite:
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Det faglige

hjørne

Kender du
brandkravene?

Det faglige
hjørne har en
fast
plads i FUT
bladet, hvor
vi sætter
fokus på fors
kellige faglig
e emner.
Det vores in
tention at fø
lge op
med faglige
arrangemen
te
r, som
har relevans
til emnet, så
vores
medlemmer
får ﬂere mul
igheder
for uddannel
se på fyraften
s- og
endagsarrang
ementer.

Du ﬁnder dem i Bygningsreglementet, men i hverdagen kan
du støtte dig til gode eksempler
Af Bjarne Lund Johansen,
arkitekt og direktør i Træinformation

Alle, der har prøvet at finde rundt i de
gældende brandregler, ved, hvor svære
de kan være at finde hoved eller hale i.
Hvad må man, og hvad må man ikke?

Mange vejledninger
For øjeblikket ligger der ikke mindre
end 5 brandvejledninger på Bygningsreglementets hjemmeside som tillæg til
BR10.
Reglementet indeholder i sig selv ikke
ret mange brandkrav, som direkte kan gå
ind i en konkret byggesag. Bestemmelserne i BR10 er formuleret som funktionskrav. De er heldigvis ”oversat” til en
række brugbare eksempler på brandtekniske løsninger i vejledningen: ’Eksempelsamlingen for brandsikring af byggeri’. Så længe man følger dem, overholder
man kravene i BR10. Gå man uden for
eksemplerne, må man selv dokumentere,
at man er i overensstemmelse med kravniveauet i BR10. Det kan være meget
krævende.
Har man med landbrugsbyggeri at
gøre, ligger der en vejledning for byggeri
af stalde: ’Vejledning om brandsikring af
staldbygninger’, der indeholder skærpede brandregler i forhold til reglerne for
landbrugets almindelige produktionsbygninger.
Der ligger også en vejledning for husbåde ’Byggesagsbehandling af flydende
boliger’, som indeholder brandbestemmelser. Blandt de mere underholdende

9
Bjarne Lund Johansen, arkitekt og direktør
i Træinformation, giver et overblik over
brandkravene.

regler er, at en flugtvej om bord ikke er at
springe over bord, selv om det måske er
den hurtigste flugtvej.

Smertensbarnet
Og endelig er der ’Vejledning om brandsikring af enfamiliehuse’, der også omfatter rækkehuse, sommerhuse, carporte,
garager til enfamiliehuse, skure mv.
Det er en rodet vejledning, som det
kan være svært at finde hoved eller hale
i. Med den nye håndbog TRÆ 66 Brandkrav har vi forsøgt at rettet knuderne ud
for de væsentligste forhold, så de bliver
forståelige.
Og det bliver hurtigt nødvendigt. For
med bortfaldet af anmeldelsespligten
for småbygninger op til 35 m2 står den
private mand, der bygger sig en carport,
pludselig med eneansvaret for, at den
overholder gældende brandregler og afstandskrav, uanset om han kan forstå reglerne eller ej.

Enkle regler for
enfamiliehuse mv.
For enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse, carporte og skure er brandreglerne
i virkeligheden forholdsvis enkle. Det
komplicerede kan opstå, når man bygger
tæt og bygger i skel.
Er enfamiliehuset eller sommerhuset i
1 eller 2 etager, er brandreglerne enkle:
• Alle indvendige og udvendige overflader skal mindst være klasse 2 beklædning – altså mindst af træ. Indvendigt
kan det være f.eks. 15 mm profileret
bræddebeklædning på loft og vægge
opsat med højst 25 mm hulrum bag
beklædningen. Udvendig kan det være
f.eks. mindst 21 mm brædder med fer/
not eller klinkebeklædning.
• Der er ikke et brandteknisk krav til en
bagvedliggende vindspærre i facaden.
Den kan være af f.eks. asfaltimprægneret træfiberplade eller asfaltpap.
• Bærende vægge og etagedæk skal
yde 30 minutters brandmodstand
(BD-bygningsdel 30) og kan dermed udføres af træ f.eks. en 70
mm træskeletvæg beklædt på
begge sider med 21 mm bræd-

Hvis du vil vide mere om
brandkrav kan du læse
mere om de gældende regler
og de skærpede krav i
TRÆ 66 Brandkrav.

Taget skal være enten klasse Broof (t2),
se ovenfor, eller klasse E-d2, der er lette
transparente tagplader.

der med fer/not, med mindst 12 mm
spånplade eller mindst 13 mm gipsplade.
• Lofter mod et tagrum, der ikke kan
udnyttes f.eks. loft med gitterspær, kan
udføres af en klasse 2 beklædning med
mindst 50 mm mineraluldsisolering
eller godkendt papiruld. I praksis har
vi i disse energitider betydeligt mere
isolering på loftet end blot 50 mm, så
kravet er let at opfylde.
• Taget skal være mindst Broof (t2). Det
kan alle tegltage, betontagsten og tagpaptage leve op til.
Ligger enfamiliehuse mv. nærmere skel
end 2,5 meter, er der skærpede regler.
Det er der også, hvis der f.eks. er stråtag
på husene.

Super enkle regler for garager,
carporte og udhuse
Opføres disse bygninger i forbindelse
med enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse, er reglerne enkle – for hverken
udvendige eller indvendige overflader
skal leve op til specifikke brandkrav, og
der er heller ikke brandregler for de bærende dele.

Ligger carporte og udhuse nærmere
skel end 2,5 meter, er der skærpede regler. Det er der også, hvis de opføres i forbindelse med kontorer, etagebyggeri mv..
Så sælger man færdige carporte, skal man
være sikker på, at de lever op til det gældende kravniveau.

Hvis du vil vide mere
om brandkrav
Du kan læse mere om de gældende regler
og de skærpede krav i TRÆ 66 Brandkrav.
Der er også mange byggetekniske eksempler i TRÆ 38 Træ og brandkrav.
Selv om bogen er udsolgt, kan den stadig
bruges (lige bortset fra vejledningen om
profilering af 9 mm krydsfiner). Er du
medlem af Træinformation, kan du læse
bogen online på traeinfo.dk.
Har du brug for at gå dybere i de særlige regler, der gælder, når du vil bygge tæt
på skel, er der detaljerede vejledninger i
”Enfamiliehuse” fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, se traeshop.dk.
Alle omtalte vejledninger til BR10 findes på hjemmesiden: bygningsreglementet.dk, vælg Vejledninger i menuen.
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50+ branchefrokost
i Tivoli igen igen …
Så gentager vi succesen og mødes med 50+ branchekollegerne
lørdag den 2. juni 2012 i Teatercaféen i Tivoli/Grøften
Der vil som vanligt blive rundsendt invitation til dem, der deltog i 2010. Det er
dog stadig vigtig at sprede ”rygtet”, så vi
kan få flere med.
Uddybende information om tid og pris
vil blive afsløret i næste nummer af FUT
og Puff. Hold også øje med www.fut.dk,
hvor der også vil være uddybende information.
Du er velkommen til at forhåndstilmelde dig allerede nu på tlf. 45 80 78
77 eller mail til Marianne Mouritzen,
mm@tun.dk.

De næste

4
sider er
lige til at
pille ud
og hænge
op...

Spændende
arrangementer,

Generalforsamling, gratis for
medlemmer, kom og oplev hvordan
du får mere ud af branchen

og tag aktiv del i din egen fremtid !

BYG FUT til 1969

Send en sms med teksten

Tilmeld dig FUT allerede i dag.

Støt op om branchen
og kom ind i fællesskabet.

Udlandsrejser

Spændende faglige
arrangementer

SPØRG er,
ejdsgiv p
din arb
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s tøtte
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af F U T

sms BYG FUT til 1969

Elevture med
spændende besøg
hos branchens
leverandører

gocart, ølsmagning,
vinsmagning
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FUT Erhvervsklub
Bliv medlem af FUT Erhvervsklub og støt branchens unge...

A/S Rold Skov Savværk

Træ

A. Rindom

– PÅ DIN SIDE!

www.hjalmarwennerth.dk

VEJEN TRÆLASTHANDEL A/S
Søndergade 111

Tlf: 75 36 08 66

Fax: 75 36 79 36

www.traelasten.dk

TIMPLY
Timber and Plywood Trading Company
Kaj Lykkesvej 13 - 5600 Faaborg - Denmark
T: +45 6265 1009 F: +45 6265 1646
info@timply.dk www.timply.dk CVR: DK 3019 9308
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Endelig byggerimesse igen!
Mød 300 af landets førende leverandører
og producenter i byggebranchen, når
TUN BYG 2012 afholdes i Fredericia
Messecenter 13. til 16. marts 2012
FUT bakker naturligvis op om udstillingen og er med som udstiller. Du finder os
på TUNs stand i hal A.
Fra vores dagligdag i branchen er det vores erfaring, at mange vil støtte op omkring messen. Vi håber derfor at se så
mange FUT-medlemmer som muligt.
I 2010 samlede TUN BYG i alt 27.703
håndværkere, arkitekter, ingeniører, entreprenører i Fredericia, og mon ikke det
bliver mindst lige så velbesøgt i år.
Vi har fundet nogle meget relevante udtalelser, der er sagt efter messen i
2010:
”Vi har haft flere besøgende, end vi
plejer, og mange har sat sig ind i tingene,
før de besøger os. Det betyder, at vi får en
meget kvalificeret dialog.”

”Det er den eneste byggerimesse i Danmark, der henvender sig til professionelle,
er landsdækkende og har bred opbakning
fra håndværkerne og tømmerhandlerne.”
”Alle er interesseret i at vedligeholde
deres viden om produkter og løsninger,
fordi kompleksiteten stiger, og der kommer nye bygningsreglementer med mere
fokus på energi. Det er vigtigt for håndværkerne at kunne rådgive om energiløsninger, og det er selvfølgelig vigtigt for os
leverandører at klæde
håndværkerne såvel
som tømmerhandlerne på til at rådgive.”
FUT tror på styrken
og berettigelsen i ”En
stærk fagmesse for vores branche.”

Ultralet teglsten

Med falstagstenen fra
Ravensberger Light
kan parcelhuse fra
50’erne, 60’erne og
70’erne med spinkle
spærkonstruktioner
også få ægte tegltag.
Tagstenen er et smukt
naturprodukt af ren
skiferler og vejer kun
halvt så meget som
en almindelig tagsten.

40 års
totalgaranti

Byggematerialer siden 1907

Tlf.: 33 79 33 66
www.vmeyer.dk
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Få mere faglig viden
på TUN BYG
’En disk med varer’ er ikke nok i dag, hvis man vil trække messegæster
til sin stand. Håndværkerne vil suge viden til sig, så det er vigtigt at
vise arbejdsgange og metoder så konkret som muligt
Når håndværkerne strømmer til TUN
BYG, er nysgerrigheden efter nye produkter stor, og udvalget, der fremvises, er
tilsvarende imponerende. Men interessen
for at blive klogere på, hvordan produkterne skal bruges i hverdagen, er mindst
ligeså stor. Det mærker man blandt andet i virksomheden Eric Storm A/S, der
på messen fremviser sin dampspærreløsning, som består af en samlet pakke med
folie, tape, klæber og gennemføring.
- Det er ikke nok bare at have produkterne liggende på en disk. Tendensen går
mod, at håndværkerne vil se processen i
arbejdsgangen - og helst helt hen og få
fingrene i den selv. Derfor fremviser vi
også vores løsning praktisk på messen, si-

ger Martin S. Henriksen, der er salgschef
i virksomheden.

Overskueligt
Eric Storm har allieret sig med Lars Due
fra ingenørvirksomheden Isolink. Han
underviser i dampspærre på Roskilde
Tekniske Skole og vil under messen vise
den korrekte montage af Eric Storms klimaskærmløsning.
- Der vil være en væg stillet op på 2x2
m, så det bliver overskueligt for messegæsten at se fremgangsmetoden. I væggen vil desuden være et vindue, så man
også får mulighed for at se, hvordan
monteringen af et fugebånd foregår, fortæller Martin S. Henriksen.

Virksomheden medbringer også mindre modeller, som håndværkerne kan
tage i øjesyn på tæt hold.
- Jeg tror ikke rigtigt på det med at
flytte folk væk fra standene til foredrag
i hele og halve timer. Det handler i stedet om at få gjort messestandene til undervisningsområder på en mere praktisk
orienteret måde, hvor man fokuserer
på virksomhedens profil, og den løsning
man tilbyder, frem for at se firkantet på
produktet, mener Martin S. Henriksen.
En ’disk med varer på’ er altså ikke nok
længere, når man tager på byggemesse.
Håndværkerne vil informeres og ’undervises’ på en måde, der er let tilgængelig

Sådan monteres en dampspærre, så den er tæt. Lars Due fra Isolink er ekspert i at bygge tæt og han viser, hvordan det gøres på TUN BYG 2012.
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ningen, bliver det meget konkret for ham,
hvor meget tid og besvær han sparer ved
at bruge systemløsningen, og det er den
helt rigtige måde at markedsføre et produkt som Isover Plus på, siger hun.

Film og QR-koder

og underholdende - og så vil de også
gerne afprøve teknikkerne selv, hvis det
er muligt.

Oplagt at vise metoden
I virksomheden Saint Gobain Isover har
man også tænkt sig, at der skal ’ske noget’ på messestanden. Virksomhedens
nye isoleringsteknik med Isover Plus skal
for alvor vises frem for gæsterne, fortæller marketingkoordinator i Isover, Linda
Larsen:
- Det er helt oplagt at lave en opbygning, der viser, hvor hurtigt og nemt det
er at sætte vores systemløsning op frem
for en traditionel løsning, hvor der skal
skæres både almindelige træplanker og
gips til. Når håndværkeren følger opsæt-

Også hos vinduesproducenten Rationel
har man i år valgt at lave en lidt anderledes stand. Marketingkoordinator Martin
Stokholm har ansvaret for messeaktiviteterne og fortæller, at man til messen i
2012 bliver endnu mere fokuseret på at
præsentere håndværkerne for samlede
løsninger frem for enkelte produkter.
- Det handler om at gøre håndværkeren
opmærksom på, at hvis han vælger en af
vores vinduesløsninger, får han samtidig
god rådgivning, tryghed og service, forklarer Martin Stokholm.
Rationel har i år valgt at hæve barren
for sin tekniske og visuelle kommunikation, både for at tiltrække håndværkerne
bedre, men i høj grad også for at informere dem bedre.

QR-koder at finde oplysninger om vores
produkter. Sideløbende viser vi en række
oplysende og inspirerende film, som håndværkeren også selv kan navigere rundt i;
det kan være de helt praktisk orienterede
montage- og justeringsvejledninger, men
det kan også være små inspirationsfilm,
der introducerer vores personale eller
viser historien om et vindues tilblivelse,
forklarer Martin Stokholm.

Konkret viden
Martin Stokholm understreger, at man
på standen også vil gøre meget ud af at
rådgive folk i forbindelse med energirenovering, og at QR-koderne, som man
kan scanne sig til via produkterne, skal
ses som et supplement til den personlige
vejledning.
- De kan f.eks. give et overblik over,
hvilket energimærke et vindue har, og
hvilket bygningsreglement det lever op
til. Det er konkret viden, som håndværkeren kan forholde sig til med det samme, siger han.

- Vi har endnu ikke detaljerne helt på
plads, men tanken er, at messedeltageren skal have mulighed for ved hjælp af

Vind arbejdstøj fra Mascot
Hjælp os med at få ﬂere medlemmer til FUT. Kom ind på vores stand
på TUN BYG 2012 i Fredericia og deltag i konkurrencen
Konkurrencen er en hverve-konkurrence,
så hvis du allerede er medlem af FUT og
dukker op på standen med en kollega,
som endnu ikke er medlem, kvitterer
vi med tre lodder til konkurrencen. Din
kollega får et lod. (Melder din kollega sig
ind på standen, får denne yderligere to
lodder). Ikke-medlemmer kan naturligvis også deltage i konkurrencen og får et
lod.

Udvid dit netværk
Husk at holde dit netværk ved lige. Langt
de fleste nye jobs bliver i dag fundet i ens
netværk.

FUT har naturligvis sørget for, at du
kan holde fast i dit netværk ved at tilmelde dig vores grupper på Linkedin og
Facebook.

Et medlemskab af FUT koster kr. 295
om året. For dette modtager du hvert
kvartal FUT-bladet med informationer
om, hvad der rører sig i branchen. Du bliver inviteret til arrangementer, foredrag
og ture. Her kan du pleje og udvide dit
netværk. I løbet af 2012 vil vi indgå nogle
rabatordninger for vores medlemmer.

http://www.linkedin.com/groups/FUT-Foreningen-Unge-Tr%C3%A6lastfolk-425457
2?home=&gid=4254572&trk=anet_ug_hm

Kig forbi TUNs stand A-0620/A-1020
og tag en kollega med.

http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=174577347823
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Ta’ med FUT til Vietnam
14.-30. september 2012
Kort om turen
Afrejse fredag den 14. september kl.
14.30 fra Kastrup Lufthavn med kurs
mod Hanoi.
Fem dage i Hanoi med virksomhedsbesøg og kulturelle oplevelser.
Herefter flyver vi til Saigon, hvor vi
i seks dage udforsker byen, området og
dets erhvervsliv.
De sidste par dage tilbringer vi i byen
Phan Thiet.
Søndag den 30. september kl. 14.25
lander vi i Kastrup igen.

Der arbejdes på følgende
erhvervsbesøg:
• Den Danske Ambassade (som vil fortælle om erhvervslivet i Vietnam)
• Gummiplantage
• Små teglværker i det sydlige Vietnam.
• Scancom - savværk
• Mascot - Arbejdstøj og sikkerhedssko
• LS Flag - Producerer Dannebrog og
nationalflag.

• Giap Bat Wood Processing - Træ til
møbelindustrien.
• Vision Door - Producerer døre
• Joint Stock Company
• Vi Wood Processing Company
• Gosaco Timber Corporation - En træleverandør igennem 21 år. Bl.a. log
tømmer, savet tømmer, MDF, HDF,
træ mursten, massive gulve.
• Tan Phu Wood Processing - Producerer træmøbler.
• Tan Mai General Wood Processing
- Specialister i at bruge krydsfiner,
spånplader, naturtræ, gummitræ til
forarbejdning af borde og stole.
• Truong Thanh Furniture Corporation
- En af de mest succesfulde pionerer
i træforarbejdningsindustrien i Vietnam. Producerer møbler, gulve, terrasser og fliser.
• Carlsberg
• Mærsk

Pris
Ca. pris per person i delt dobbeltværelse
er kr. 16.900,-. Enkeltværelses tillæg er
kr. 2.800,- per person. Inkl. fly, hotel,
guide, div. udflugter, morgenmad, frokost
på udvalgte dage, velkomstmiddag.

Forbehold
Vi tager forbehold for prisændringer og
ændringer i øvrigt, der ligger uden for vor
indflydelse og henviser til Danmarks Rejsebureau Forenings regler herom. Rejsen
er i øvrigt omfattet af lov om pakkerejser
nr. 472 af 30. juni 1993.
Se Mangaard Travel Groups generelle
betingelser på dette link: http://www.
mangaard-travel.dk/rejseinfo/generellebestemmelser/

Mekong-floden.

Den røde bro ved Hoan Kiem søen i Hanoi.

Katedralen i Saigon.
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kanaler. Sejlturen inkluderer frokost, en
lille cykeltur, stop ved en frugthave og
små familieforetagender, der har specialiseret sig at lave rispapir, frugtslik af
kokosnød og popkorn lavet af ris. Turen
ender i Vinh Long og herfra med bus til
Saigon.

Mandag 24. september

Halong bugten.

Foreløbigt rejseprogram:
Fredag 14. september

Onsdag 19. september

Kl. 14.30. Fremmøde i Kastrup lufthavn.
Mødested i korridoren mellem terminal
2 og 3.
Kl. 16.20. Forventet afgang fra Kastrup
Lufthavn med Qatar Airways – QR086.
Kl. 23.35.Ankomst Doha Lufthavn. Der
foretages flyskifte.

Morgenmad. Besøg på to virksomheder.
Første besøg er ved træfabrikken ”Giap
Bat Wood Processing”, der fremstiller træ
til møbelindustrien.
Frokost.
Næste virksomhedsbesøg er hos ”Vision Door”, som er en stor fabrik, der producerer døre. Eftermiddagen er afsat til
tid på egen hånd til at opleve Hanoi.

Lørdag 15. september
Kl. 01.00. Afgang fra Doha Lufthavn
med Qatar Airways – QR 614.
Kl. 14.50. Ankomst Hanoi Lufthavn. Der
er samlet bustransport fra lufthavnen til
Hanoi centrum. Indkvartering på hotel
”Thien Thai” i deluxe room.
Kl. 19.00. Velkomstmiddag på restauranten ”Le Tonkin”, som ligger i gåafstand
fra hotellet.

Søndag 16. september
Morgenmad. Derefter bustransport til
den danske ambassade.
Efter besøget ved den danske ambassade fortsætter dagens program med
virksomhedsbesøg ved den danske fabrik
LS FLAG A/S.
Frokost.
City sightseeing med engelsk talende
guide rundt i Hanoi.

Mandag 17. september
Morgenmad. Derefter bustransport til
dagens virksomhedsbesøg ”Mascot Work
Wear”.
Frokost.
Efter frokosten besøg i Bac Ninh. Bussen bliver skiftet ud med en hestevogn,
som transporterer jer rundt i byens små
gader.

Tirsdag 18. september
Morgenmad. Udflugt til Halong Bay – tre
timers bustur fra Hanoi.
Frokost er inklusiv.
Ved aftenstid returnerer I til Hanoi og
hotellet, og resten af aftenen er på egen
hånd.

Torsdag 20. september
Kl. 07.00. Efter morgenmaden er der afrejse fra hotellet i bus med engelsk talende guide.
Kl. 07.40. Check-in i Hanoi lufthavn
Kl. 09.05. Forventet afrejse fra Hanoi
lufthavn med Vietnam Airways.
Kl. 10.15. Ankomst Saigon lufthavn.
Samlet bustransport fra lufthavnen til
Saigon og hotellet.
Kl. 12.00. Check-in på hotel ”Sapphire”,
junior suites.
Kl. 14.00. Sightseeing i Saigon – også kaldet Ho Chi Minh City. Heldagsbyrundtur til alle Saigons store attraktioner.

Fredag 21. september
Morgenmad. Virksomhedsbesøg hos
Scancom Company.
Frokost.
Dagen fortsætter med endnu to virksomhedsbesøg, og det første besøg bliver
ved ”Joint Stock Company”.
Dagens sidste besøg bliver ved virksomheden ”Vi Wood Processing Company”.

Lørdag 22. september
Morgenmad. Bustransport til de historiske Cu Chi-tunneller – det enorme netværk af underjordiske tunneller.

Søndag 23. september
Morgenmad. Bustransport til Mekong
Deltaet, som er Vietnams riskammer og
frugthave.
Fra byen Cai Be skal I med båd ned ad
den travle Mekongflod og ind i de små

Morgenmad. Bustransport til dagens
virksomhedsbesøg, som er ved træfabrikken ”Gosaco Timber Corporation”.
Frokost.
Dagen fortsætter med endnu et virksomhedsbesøg på fabrikken ”Tan Phu
Wood Processing”.

Tirsdag 25. september
Morgenmad. Bustransport til virksomheden ”Tan Mai General Wood Processing”.
Frokost.
Eftermiddagens virksomhedsbesøg er
ved ”Truong Thanh Furniture Corporation”.

Onsdag 26. september
Morgenmad. Derefter afrejse fra hotellet
i bus til Phan Thiet. Phan Thiet er beliggende 200 km fra Ho Chi Minh City
langs Vietnams sydøstlige kyst.
På vejen besøges en gummiplantage.
Frokost.
Efter frokosten fortsættes turen mod
Phan Thiet, som er det klassiske eksempel på et feriested med alt hvad en gæst
ønsker på en badedestination.
Indkvartering på hotel ”Amaryllis” i
deluxe værelser. Et flot hotel med smuk
arkitektur beliggende lige ved stranden.

Torsdag 27. september
Phan Thiet på egen hånd.

Fredag 28. september
Phan Thiet på egen hånd.
Afskedsmiddag på hotellets restaurant.

Lørdag 29. september
Kl. 17.00. Afrejse fra hotellet i bus.
Kl. 20.00. Ankomst Saigon lufthavn.
Kl. 23.05. Afrejse fra Saigon lufthavn
med Qatar Airways – QR609.

Søndag 30. september
Kl. 05.10. Ankomst Doha. Der foretages
flyskift.
Kl. 08.40. Afrejse fra Doha med Qatar
Airways – QR 085.
Kl. 14.25. Ankomst Kastrup lufthavn.
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”Qvinde kend din vin”
Nu har du igen chancen for at komme med på et helt unikt
vinstudie. Måske har du har du allerede hørt om det fra
andre kvinder? Eller læst om det i Politiken
Danmarks første vinstudie KUN for QVINDER, der vil lære vinens ABC og meget, meget mere…
Program:
Kl. 16.00
Velkomst med præsentation til aftenens vinstudie
• Hvorfor det er vigitigt, at vi kun
drikker kvalitetsvin
• Hvordan saft bliver til vin
• Pause
• Arbejdsværktøj til hvordan du ﬁnder dine yndlingsvine – og hvorfor
du kan lide dem?
• Vinsmagning
• Diplom for gennemførelse af
”Qvinde kend din vin”

Om værtinden
Annelise Ladegourdie har importeret vin i mange år og har et utroligt stort
kendskab til vin. Hun har oplevet rigtig mange kvinder, som godt kunne
tænke sig at vide noget mere om vin. Det plejer at være mandens område.
Og derfor er hun begyndt at lave disse vinstudier kun for kvinder.

Mød
FUT på...

Kl. 19.00
Tak for i dag og goodie bag til alle.
Denne aften tilbydes endvidere 25%
på alle aftenens vine.

Nice to know
• Der kræves ingen forkundskaber for at deltage i studiet.
• Dette studie ”klæder dig på”
til når du fremover selv vælger
vinen.

FAKTA:
Dato og tidspunkt:
Torsdag den 22. marts
kl. 16.00-19.00
Mødested:
Ladegourdie Vinimport
Jagtvej 111
2200 København N
Pris:
Gratis for FUT-medlemmer.
Ledsager: kr. 250,Tilmelding senest:
Mandag den 12. marts på fut.dk
Læs mere på:
www.ladegourdie.dk
Yderligere information:
Annette, tlf. 4181 2500,
ama@fut.dk
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Nyt fra FUT Sekretariatet

Et hjertesuk
fra bestyrelsen

Godt nytår til jer alle.

Hvis vi kigger på deltagerantallet på vore
arrangementer og på de arrangementer,
som er aflyst på grund af for få tilmeldte,
ja, så må vi konkludere, at det bliver vanskeligere og vanskeligere at opfylde de
krav, der umiddelbart stilles til et godt,
spændende og veltilrettelagt arrangement.

talt dit kontingent til tiden, så tilmeld
betalingen til PBS.

Traditionen tro har FUT udsendt kontingentopkrævning i januar – du burde
allerede 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-

Har du mistet det fremsendte girokort, kan du indbetale kontingentet (kr.
295,00) på FUTs konto 2237 1519 394
665. Husk at anføre dit medlemsnummer. Det står bag på bladet lige over dit
navn. Ellers ring til sekretariatet, så finder
vi det.

Vi er nu bare ikke enige i den konklusion, for selv når vi har helt nye arrangementer på tapetet, er deltagerantallet
ofte meget lavt.

?
?
???????
???????

Vi ønsker med denne korte artikel at
opfordre alle medlemmer til - hvis de
går med et ønske om et arrangement - at
ringe eller skrive til et af bestyrelsesmedlemmerne (se adresser og telefonnumre
på side 2) med en kort beskrivelse af,
hvad det er man ønsker med det pågældende arrangement.

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.

For husk: Ingen idé er dårlig - kun den,
der ikke kommer frem!

Ring
4580 7877

Bestyrelsen

og tal med Marianne
– så bliver det ønskede
omgående tilsendt!

TIP 3 RIGTIGE MED FUT
OG VIND BIOGRAFBILLETTER!
vand!
+ popcorn og soda

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 fredag
den 20. april 2012
Vinderne af sidste runde:
Peter Gade
5690 Tommerup

Bent Sigvardt
8381 Tilst

Jesper Kusk
2200 København N

Aktivitetsoversigt
Arrangement

Dato

Deadline

Kontakt

Danmarkstur

28.02.01.03.2012

01.02.2012

Nadja Hübschmann
Tlf. 2273 6647

“Qvinde kend din vin”

22.03.2012

12.03.2012

Annette Maktabi
Tlf. 4181 2500

50+ frokost i Tivoli

02.06.2012

18.05.2012

Michael B. Jakobsen
Tlf. 2496 3435

Stortur til Vietnam

14.0930.09.2012

01.05.2012

Nadja Hübschmann
Tlf. 2273 6647

Bestyrelse arbejder på følgende spændende arrangementer:

•
•
•
•

Den Gamle By i Aarhus · MAN
Besøg Strøjer Tegl · MAN
Beregningskursus · SKR
Besøg Mascot · GEJ
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