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Stærkt partnerskab udvikler Idrættens Branche-dage 2022
Et nyskabende partnerskab mellem Vejen Idrætscen-ter, Idrætsplatformen Danmark, Idrættens Analyse-institut og 
HI baner vejen for Idrættens Branchedage i Vejen Idrætscenter i dagene 26.-28. september 2022.

Idrætten Branchedage vil skabe en inspirerende konference- og udstillingsplatform for fagpersonale fra landets 
idrætsfaciliteter, beslutningstagere fra kommunale forvaltninger og idrætsudbydere samt serviceudbydere, startups og 
leverandører til idræts- og fritidsbranchen. Også fremtidens arbejdsstyrke fra landets efterhånden mange 
idrætsrelaterede uddannelser bliver et fokuspunkt for Idrættens Branchedage.

Vejen Konferencen 2022 afvikles mandag den 26. september frem til tirsdag middag den 27. september med 
hovedtemaet Idrætsmiljøer som dynamo for sundhed, fællesskaber og lokal udvikling. 

HI´s Brancheudstilling Idræt, Kultur, Fritid indtager tirsdag den 27. september gulvarealerne i næsten alle haller og 
fællesarealer i Vejen Idrætscenter med plads til mere end 120 udstillere fra idræts- og fritidsbranchen.

Idrættens Branchedage afrundes onsdag den 28. september med HI´s traditionsrige golfturnering samt en række 
mindre workshops med tid til faglig fordybelse. 

”HI’s Brancheudstilling blev i 2021 for første gang afviklet i Vejen Idrætscenter. Vi har fået rigtig gode tilbagemeldinger 
fra udstillerne, og med det kommende samarbejde med Vejen Konferencen kan vi skabe en endnu stærkere platform, 
som bliver interessant for såvel udstillerne som for teknisk personale i idrætsfaciliteterne og for ledende medarbejdere i 
forvaltninger, faciliteter og på efterskole- og højskoleområdet,” siger HI´s formand Henrik Høy-Caspersen.

Vejen Idrætscenter har efterhånden lang tradition for at være centrum for ambitiøse idrætskonferencer med 
inspiration, viden og uvildig debat om idrættens mest på trængende tendenser og udfordringer. I 2022 vender 
Idrættens Analyseinstitut efter et par års pause tilbage som videnspartner på konferencen.

”Vi vil bruge Vejen Konferencen som afsæt for at formidle og debattere de mest relevante analyser i forhold til 
idrætsmiljøernes rolle i fremtiden. Vi er frem til igen at kunne samle  aktørerne på tværs af den danske idrætssektor til 
nogle spændende dage med fokus på viden, netværk og inspiration,” siger direktør Troels Rasmussen fra Idrættens 
Analyseinstitut.

Idrætssektoren i Danmark er trods corona-krisen i en dynamisk udvikling med fokus på at skabe bedre idrætsmiljøer 
for de allerede aktive samt på at få flere danskere aktiveret i idræt og bevægelse. Over 26.000 danskere har i dag en 
deltids- eller fuldtidsbeskæftigelse i idrætsfaciliteter, idrætsorganisationer eller fitness-sektoren, og næsten 2.000 unge 
er aktive på studier med relevans for idræt og bevægelse. Idrætsplatformen Danmark blev etableret i 2020 som en 
forening, der arbejder for at fremme kompetenceudvikling, netværkssamarbejder og strategisk udvikling i den brede 
idrætssektor i Danmark.



”Vi arbejder for at bygge bro mellem de etablerede aktører og strukturer i idrætten og de efterhånden mange nye aktører, 
leverandører og studerende i sektoren. Der er brug for mødesteder, hvor nutidens og fremtidens ressourcer i 
idrætssektoren kan tanke viden, inspiration og netværk og styrke deres faglige bevidsthed,” siger IdrætsPlatformens 
daglige leder Henrik H. Brandt.

Vejen Idrætscenters moderne rammer er i sig selv et godt eksempel på mange idrætsfaciliteters rejse fra at være 
’passive rammer’ om idrætten til proaktive idrætsaktører med en helt afgørende rolle for sundhed, fællesskab og lokal 
udvikling i lokalsamfundet. Derfor glæder direktør Jakob Sander sig til at være vært for et så ambitiøst arrangement 
som Idrættens Branchedage i 2022

”Vi er rigtig glade for at HI’s Brancheudstillingen og Vejen Konferencen kan finde sted under samme tag og i samme 
tidsrum hos os i Vejen Idrætscenter. Vi kommer til at udnytte hver en kvadratmeter i idrætscentret, og vi glæder os til at 
være en inspirerende vært for Idrættens Branchedage i 2022,” siger Jakob Sander.

Programoversigt, Idrættens Branchedage 2022

Tidspunkt 26. september 27. september 28. september

Formiddag Vejen Konferencen Vejen Konferencen Workshops
HI’s Brancheudstilling HI’s golfturnering

Eftermiddag Vejen Konferencen HI’s Brancheudstilling  Workshops

Aften Aktivt idrætsprogram Aktivt idrætsprogram
Konferencemiddag Branchemiddag/ Netværk for

Udstillere og tilmeldte

Yderligere oplysninger:
Direktør Jakob Sander, Vejen Idrætscenter, tlf. 4040 0955, js@vejenic.dk, 
Formand Henrik Høy-Caspersen, HI (Brancheudstilling), tlf. 2843 0078, hc@h-i.dk 
Direktør Troels Rasmussen, Idrættens Analyseinstitut (videnspartner), tlf. 5183 6864, troels.rasmussen@idan.dk 
Daglig leder Henrik H. Brandt, IdrætsPlatformen Danmark (programkoordinator, Vejen Konferencen), 
tlf. 2921 0972, henrik.brandt@idraetsplatformen.dk 



Bliv set og hørt på årets 
Sports Facility Fair 2022
Bliv udstiller på Danmarks største Sports Facility 
Fair og kom helt tæt beslutningstagere, ledende 
medarbejdere og ansatte indenfor idræts-, kultur og 
fritidsbranchen.

Vi byder velkommen til Danmarks bedste ledende 
medarbejdere og ansatte med beslutnings- og 
indkøbsansvar i blandt andet kommunale forvalt-
ninger, teknisk personale, idrætsudbydere, haller, 
organisationer og foreninger, svømmehaller, idræts-
anlæg, trænere/ ledere i landets mange idrætsfor-
eninger, idrætsefterskoler, idrætshøjskoler, 
bestyrelser og private virksomheder. Dertil også de 
aktive på studier med relevans for idræt og 
bevægelse.

Udstillingens besøgende deltager for at lade sig 
inspirere og finde gode løsninger i forhold til drift, 
teknik, vedligehold af både ude- og indearealer, 
rengøring, sanitet, vandbehandling mm. De kommer 
for at blive præsenteret for spændende nyheder og 
muligheder indenfor områder som f.eks. svømme-
haller, wellness, fitness, nyt udstyr, nye træningsfor-
mer, sund fastfood mm. De kommer for at få ideer 
til arrangementer, både de sportslige og de kulturelle, 
de kommer for at handle, tilegne sig viden og 
netværke på kryds og tværs med leverandører og 
kolleger i vores fælles spændende branche  idræts-, 
kultur og fritidsbranchen. 

Udstillingen vil fylde 4 haller, og vi vil i samarbejde 
med Vejen Idrætscenter også gøre brug af de topmo-
derne faciliteter, som stedet råder over.            

De tages i brug til demonstrationer og bliver en in-
tegreret del af messen, både indendørs og uden-
dørs. 

Vi vil med andre ord kunne tilbyde jer alle en aktiv 
og levende messe, hvor man som udstiller ud over 
sin stand, også har mulighed for at inddrage en 
præsentation i svømmehallen, spaområdet, fitness-
centret, på de udendørs arealer - ja over hele 
området. Det betyder at både I som udstillere, og de 
besøgende kommer rundt i hele idrætscentret.

Vi sørger for at markedsføre messen overfor hele 
branchen, og vi forventer også, at man som 
udstiller sørger for at invitere i sit netværk. I får 
materiale her fra.

Messetilbud

Udstillere opfordres kraftigt 
til at komme med specielle 

attraktive messetilbud, som 
kun kan handles på 

messedagen. 
Det er efterspurgt af mange 
og lokker besøgende til, som 

kommer for at lave 
gode handler.



7 gode grunde til at I 
skal med som udstiller..

• I bliver set og får vist jeres produkter overfor det rette segment i det rette miljø

• De besøgende kommer for at finde produkter og løsninger, og for at møde leverandører - nye og 
gamle.

• Som udstiller får i mulighed for at komme endnu tættere på jeres kunder samt skabe kontakter med 
en masse nye kunder.

• Her møder i hundredvis af kunder i en aktiv købsproces. Langt størstedelen er involverede i 
købsbeslutninger og kommer for at handle.

• Giv jeres  kunder mulighed for at "for-booke" et møde med jer til messen. Så har i både faste aftaler i 
kalenderen til dagen samt en oplagt mulighed for at få en masse nye.

• Sørg for at lave min. 1 messetilbud som lokker folk til jeres stand, tilbud som kun kan handles på 
dagen og som i ved er værd at komme der efter. Det sikrer jer mersalg og flere besøgende.

• Ved at udstille bliver i set og står stærkere.

Messen 2022

Den største af slagsen mellem 
Gøteborg og Köln..!



Praktisk information
til dig som udstiller
Standpriser
Pris per m2 er 750 kroner ekskl. moms. Dette in-
kluderer standvægge, friser (se under COMPASS 
FAIRS) og 1 spot per meter facade monteret som 
1x3 spot på bagsiden af frisen samt et 230 volt stik 
på 1.000 watt.

COMPASS FAIRS
Navn på frisen kan bestilles – max 14 cm i højden. 
Specialpris for logo (husk, hvis du selv tager navn 
med til frisen, skal du også selv tage det af). Andre 
tekniske bestillinger såsom lys, tæpper, leje af møbler 
og lignende får du sendt informationer om fra 
COMPASS FAIRS.

Opbygning af stand
Standene bygges op med en dybde på tre meter fra 
ydervæg (dog få undtagelser), mens længden er vari-
abel. Vi forsøger at imødekomme særlige ønsker til 
standareal, og ligeledes hvor i ønsker at være placeret. 
Opbygning af standene foregår fra mandag 26. 
september 2022 kl. 10.00 - 22.00.
Standene i Folkesalen dog først tirsdag morgen fra kl. 
6.00 pga. konference om mandagen. Det er ikke 
tilladt at ophænge udstillingsmateriale, så det generer 
andre udstillere eller tager fokus fra deres stande.

Nedtagning af stand
Nedtagning af stand påbegyndes først, når messen 
slutter kl. 16.00 af respekt for gæsterne og de
andre udstillere. Vi forventer, at dette respekteres og 
overholdes.

Kammeratskabsaften
HI inviterer traditionen tro to medarbejdere
fra hver stand gratis med til netværksfest tirsdag 27. 
september 2022 kl. 19.30. Festen holdes fælles med de 
andre deltagere/ aktører fra Idrættens Branchedage.
Her er lagt op til uformel snak i hyggelige omgivelser 
med god mad og underholdning. Det bliver en sjov 
og festlig aften, og vi får rig mulighed for at dyste 
mod hinanden, udfordre hinanden, danse og netvær-
ke. Der er mulighed for at tilmelde flere gæster.

Overnatning for standpersonale
Der er mulighed for at bestille overnatning via 
Vejen Idrætscenter, enten på Sportellet eller på 
udvalgte hoteller i Kolding.  Overnatning kan 
bookes til en eller flere dage, og Vejen Idræts-
center sørger for shuttlebusser, som kører frem og 
tilbage. Udstillere får tilsendt nærmere info 
herom.

Åbningstider:
Messen er åben tirsdag d. 27. september 2022 kl. 
9.30-16.00

Entré:
Der er gratis entre og alle er velkommen. Inviter 
gerne folk fra dit netværk, som kunne have 
interesse i at besøge jer på messen.

Parkering:
Der er gratis parkering for alle lige udenfor døren.

Adresse:
Vejen Idrætscenter
Petersmindevej 1
6600 Vejen
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Vi tema-inddeler messen, og 
skaber derved bedre overblik 
og sammenhæng. 

Få tilsendt haloversigter på 
messens areal. 
Kontakt Anita Rasmussen på 
tel. +45 5117 14 24 eller på 
mail: ar@mediapunktet.dk

57

Viden 
Inspiration 
Netværk



NYHED-Speakers Corners 
og kåring af Årets Nyhed
Speakers Corners
Som noget nyt i 2022, glæder vi os til at præsentere 
jer alle for "Speakers Corners", som vi vil placere 
rundt om i hallerne.
I alle haller er der masser af plads, brede gangarea-
ler og plads til ophold uden at det generer. 

"Speakers Corners" er podier, strategisk placeret i 
hallerne, så de ikke forstyrrer udstillerne, men som 
bidrager til at få de besøgende rundt på hele 
messearealet og rundt i alle haller.

"Speakers Corners" er forholdsvis korte præsenta-
tioner, vidensdeling, spots for up-commings/ start-
ups i branchen. Kort og godt - interessant info - 
strategisk placeret, lige til at gå til og fra.                                       

Årets nyhed 2022
Der kommer hele tiden nye gode produkter, træ-
ningsformer, udstyr og hjælpemidler mm. som i 
den grad fortjener opmærksomhed fra 
beslutningstagere og indkøbere fra kommuner, 
idrætsanlæg og private virksomheder. Derfor kårer 
vi sædvanen tro Årets Nyhed på messen.     
Vinderen af Årets Nyhed bliver udråbt og fejret på 
messen og får overrakt en pokal som et synligt bevis 
på, at firmaet i særlig grad har præget messen og 
branchen. Vinderen får ligeledes omtale i 
magasinet  IDRÆT · KULTUR · FRITID, som 
udgives af HI.

Indstilling til Årets Nyhed:
Har du et produkt eller en nyhed, som du ønsker at 
indstille som kandidat til Årets Nyhed så tag fat i 
koordinator Anita Rasmussen pr. mail:
ar@mediapunktet.dk

Der nedsættes en jury, som består af folk fra 
branchen, som voterer blandt kandidaterne og 
finder frem til vinderen.

”På messen finder man det 
sjove, det enkle, det ægte,  

det vilde, det originale, det 
geniale og det nyskabende.

- 
Derfor er vi branchens 
foretrukne mødested”

mailto:ar%40mediapunktet.dk?subject=%C3%85rets%20Nyhed
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