
DET DREJER SIG OM LIV
- ET GODT LIV MED UDFORDRINGER

EVENTS 
i Slagelse Kommune       2022



Elmedalsvej 5  l  4200 Slagelse

ÅBNINGSTIDER
Mandag - fredag: 9.00 - 17.00
Lørdag 9.30 - 14.00

Frisk fisk fra frost hos
Slagelses

største fiskebutik

Fisk og skaldyr på frost eller nystegte To-Go frikadeller til frokost.

Altid lidt lækkert til din frokost

KIG IND på Elmedalsvej og se alle vores specialiteter.
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https://fiskenslagelse.dk/


Hvem er vi?
FIRMAIDRÆTTEN i Slagelse Kommune består af Firmaidræt Slagelse,  
Skælskør Firmasport og Familie- og Firmaidræt Korsør.
 
Læs mere om de enkelte foreninger og vores tilbud på:
www.firmaidraetslagelse.dk - www.skfs.dk - www.ffiksport.dk

DYRK 
SAMMENHOLDET

AKTIVITET – FÆLLESSKAB – LIVSKVALITET
VORES VÆRDIER

Nyd en dag i selskab med dine kolleger, venner eller familie og styrk sammenholdet ved, 
at deltage i de 6 events. Disse events tilgodeser konkurrence genet, styrker det sociale 
samvær, udfordrer dig, men er også til dem der bare vil nyde naturen, og gøre en forskel 
ved at LØBE eller GÅ FOR EN GOD SAG.  

Firmaidrætten fremmer sundheden 
Det er vigtigt for alle aldersgrupper, at dyrke motion - for at skabe en positiv effekt på både 
krop og sind. Motion er gavnligt for helbredet og kan være med til at forebygge en lang 
række livsstilssygdomme. Moderne virksomheder bør fokusere mere på motion, sundhed 
og velvære, og det er her, FIRMAIDRÆTTEN kommer ind i billedet.

FIRMAIDRÆTTEN er et stærkt og relativt billigt tilbud og vi er i stand til at skræddersy ind-
satsen til jeres specifikke behov og ønsker. Vi tilbyder også fysisk aktivitet til erhvervs- 
skolerne, medarbejdere på arbejdspladsen og til dem, der har forladt arbejdsmarkedet.
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BIKE & RUN STAFETTEN  
I KORSØR
Det handler om at samle et hold af kolleger, venner eller familiemedlemmer og konkurrere 
både på cykel og i løb. Der er mulighed for at stille op i en herre-, dame-, eller mixrække, og 
vinderne i alle rækker vil modtage en præmie. 

Et hold består af fem personer (3 løbere og 2 cykelister). Cykelruten er på 13,6 kilometer og 
man kører på cykelsti og mindre veje nord for Korsør. Løberuten er 5 kilometer og forgår på 
fortov og stier.

I 2022 starter løbere og cyklister samtidigt, så der er 2 aktive fra hvert hold på samme tid fra 
starten. Dette gør vi for at gøre arrangementet lidt kortere afviklingsmæssigt.
Vi satser derfor på, at stafetten er færdigafviklet indenfor cirka 2 timer.

Man kan opstille sit eget telt eller pavillon i start- og målområdet, hvor der kan købes drik-
kevarer, og det er også muligt at forudbestille tre forskellige sandwich med drikkevarer til 
kun 50 kr. pr. stk. 
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Bike & Run afholdes for 8. gang  
- torsdag den 19. maj 2022.
Startstedet åbner kl. 16.00, kl. 17.00 er der briefing 
og kl. 17.30 lyder startskuddet fra Korsør Hallen, 
Tovesvej 30B. 

Tilmelding og information
Tilmeldingen foretages på www.bikeandrun.nu, 
hvor der er ruter, billeder fra sidste år og yderligere 
information.
Er det ikke tilstrækkeligt, så kontakt Peder Madsen 
på tlf. 40 78 44 43 eller pedera@madsen.mail.dk
Det koster 545 kr. pr. hold, med seneste tilmelding 
den 5. maj.

Husk færdselsloven
Cykelhjelm er påbudt og færdselsloven skal over-
holdes, så alle kommer sikkert i mål. Vis hensyn 
over for andre trafikanter – både når du løber eller 
cykler.

PÅ GENSYN FAMILIE- OG FIRMAIDRÆT KORSØR
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LADYWALK 
I SKÆLSKØR 
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Hold en friaften sammen med dine kolleger, veninder eller familie, og nyd samværet 
under hyggelige former på stadion, og i den skønne natur langs noret.
Motion er vigtigt, og ikke mindst det sociale samvær før, under og efter 7 eller 12 km. 
turen.

Ladywalk er for kvinder i alle aldre og afholdes - mandag den 30. maj 2022 med officiel 
åbning kl. 18.00 og første start kl. 18.30 fra stadion bag Skælskør Hallen. 

Mad og drikke på stadion
Der kan købes mad på selve dagen, men vi anbefaler, at I forudbestiller maden for at 
undgå kødannelse og for at sikre jer, at maden er klar på det tidspunkt I gerne vil spise.
Til maden sælges frisktappet fadøl, vand, rød- og hvidvin, samt friskbrygget kaffe.
Maden kan besigtiges og forudbestilles på www.kolbergkød.dk – se under Ladywalk.

Gå for en god sag
Til trods for corona situationen, så uddelte Ladywalk alligevel 1.5 million til Hjerteforenin-
gen og Psykiatrifonden - med det formål at hjælpe sygdomsramte kvinder. 
I 2022 støttes Hjerteforeningen og Endometriose foreningen.

Tilmelding
Tilmeldingen foretages på www.ladywalk.dk, hvor der også kan hentes yderligere 
information.
Er det ikke tilstrækkeligt, så kontakt Jan Reinhold på 2343 0915 eller på mail
kontakt@firmaidraetslagelse.dk
Deltagerprisen på 170 kr. inkluderer en T-shirt og en rygpose med indhold, såfremt du 
tilmelder dig inden den 2. maj 2022 - herefter er prisen 210 kr.

PÅ GENSYN FIRMAIDRÆTTEN
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Popz er i mål 
på under 
4 minutter!

Rensning af tagrender · Råd og vejledning

Skorstensfejermester
Jens Brandt · Tlf. 2048 1314

Skorstensfejeren i Skælskør tilbyder 
nu alle i Slagelse Kommune rensning
af tagrender.

Tlf. 3055 4294
www.brandt.skorstensfejeren.dk
brandt@skorstensfejeren.dk
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https://www.popz.dk
http://www.skorstensfejerjensbrandt.dk/skorstensfejer-jens-brandt


Elmedalsvej 3 I 4200 Slagelse I Tlf. 58 52 38 21 I Book online

Find vores
priser på
slagelsepavacenter.dk

Bilsyn kun
349 kr. 

Jord, kloak og beton
Belægning • Vognmandskørsel

Blæsingevej 12 b • 4200 Slagelse
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Schultz Automobiler ApS

Bornholmsvej 11
4200 Slagelse
Tlf.: 58 52 18 50
www.schultzauto.dk

Sv. Aa. Nielsen as
aut. el-installatør

Tlf. 58 52 19 10 I saanas@saanas.dk I www.saanas.dk

Afdelinger
Skælskørvej 21 • 4200 Slagelse

Stamholmen 53 •2650 Hvidovre
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Hop med på kollegamotionsbølgen og deltag i Arbejdspladsernes Motionsuge. 

Kollegamotion styrker fællesskabet, og har en positiv indflydelse på effektiviteten, arbejds-
glæden, trivslen og sygefraværet. Lad Arbejdspladsernes Motionsuge booste sammen-
holdet på arbejdspladsen, og vær fælles om noget aktivt, meningsfyldt og sjovt.

I bestemmer selv rammerne, og mangler I inspiration, så besøg www.AMugen.dk, hvor I 
finder en række aktivitetstilbud samt et aktivitetskatalog med et væld af forslag til sjove 
aktiviteter for dig og dine kolleger. 

Bliv en del af den store landsdækkende motionsbølge ved at tilmelde jeres arbejds-
plads på www.AMugen.dk – helt gratis!

Bettina Nyberg, HR Manager hos SecureLink A/S udtaler:
”Vi lever af vores medarbejdere og deres viden. Det er super vigtigt for os, at de ansatte 
har en god energi. Ikke bare i arbejdstiden, men også efter arbejde. På Arbejdsplad-
sernes Motionsduge er vi sammen på en anden måde end vanligt. Vi ser hinanden 
i øjnene og lærer hinanden bedre at kende – det er dog aldrig fysisk hårdt. Gåture 
med skattejagter er et hit, og cheferne deltager også. Sundere medarbejdere 
har det sjovere og præsterer bedre – det er vi slet ikke i tvivl om.”

Vi håber din arbejdsplads deltager i uge 41  
- til gavn for dig og dine kolleger! 
Arbejdspladsernes motionsuge er et vigtigt initiativ, der i 2021 
blev særdeles godt modtaget på 523 arbejdspladser med i 
alt 27.193 aktive kolleger.

ARBEJDSPLADSERNES 
MOTIONSUGE

PÅ GENSYN FIRMAIDRÆT SLAGELSE
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LADIES MUD RACE 
I SLAGELSE
Nu også et extremt trailløb for kvinder, der ønsker at udfordre sig selv.
Når startskuddet til de 8 km. lyder, så er du på vej ud i mudder, vand og ild, samt et væld af 
forhindringer, og adrenalinen pumper rundt i kroppen. 
Løbet afholdes lørdag den 1. oktober 2022 med start- og målområde ved UV-hallen, 
Frederikshøjvej 3, Slagelse. Kl. 8.30 er der officiel åbning og kl. 9.00 starter løbet.
Tag bare kolleger og familien med, der vil være flere publikumsvenlige områder langs 
ruten. 

Efter løbet 
Skulle du komme i mål… og det gør du vel på et eller andet tidspunkt, så får du frugt, en 
kold vand eller fadbamse og et brusebad.
Når du er vasket og omklædt, så er det muligt at købe et måltid mad med tilhørende drikke-
varer.

Et brag af en grisefest i Vesthallen
I starter på en imaginær flyvetur til sydens sol, hvor I bliver modtaget af vores kaptajn og 
kønne stewardesser.
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Når vi er landet på Mallorca, så serveres der helstegt pattegris, øl, vin, Sangria og meget 
mere… - som i de gode gamle dage. Under middagen spilles der spansk musik - inden vi 
rejser tilbage til Danmark. På vej hjem i flyveren underholdes I med stand-up comedy.
Hjemme i Danmark er Kings of Rock klar med deres medrivende underholdning, og de 
kommer bogstavelig talt ud over scenekanten.

Priser
Deltagerprisen inkluderer en XM medalje, tidtagning, gratis fotos og en vand eller fad-
bamse.
Fra 1. december t. o. m. 9. januar 2022 er deltagerprisen 350 kr. og for T-shirten 110 kr.
Fra 10. januar t. o. m. 31. maj 2022 er deltagerprisen 395 kr. og for T-shirten 135 kr.
Fra 1. juni 2022 er deltagerprisen 445 kr. og for T-shirten 150 kr.
For et brag af en fest med fed underholdning er prisen kun 359 kr. og efter 31. 
marts 2022 er prisen 379 kr. Drikkevarer kan købes til rimelige priser.

Tilmelding og information
Tilmelding foretages på www.sporttiming.dk/event/9807, hvor der også 
findes en deltagerliste.
Yderligere information kan fåes på www.ladiesmudrace.dk/slagelse - 
der løbende opdateres, eller ved at kontakte Jan Reinhold på 
2343 0915 eller via mail på kontakt@firmaidraetslagelse.dk.

Orientering og kommunikation foregår på 
www.facebook.com/ladiesmudraceslagelse. 

PÅ GENSYN FIRMAIDRÆT SLAGELSE
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XTREME MANDEHØRM 
I SLAGELSE
Når startskuddet til de 8 km. lyder, så er du på vej ud i mudder, vand og ild, samt et væld af 
forhindringer, og adrenalinen pumper rundt i kroppen. 
Løbet afholdes lørdag den 1. oktober 2022 med start- og målområde ved UV-hallen, 
Frederikshøjvej 3. Slagelse. Kl. 12.30 er der officiel åbning og kl. 13.00 starter løbet.
Tag bare kolleger og familien med, der vil være flere publikumsvenlige områder langs ruten. 

Efter løbet 
Skulle du komme i mål… og det gør du vel på et eller andet tidspunkt, så får du frugt, en kold 
fadbamse/vand og et brusebad.
Når du er vasket og omklædt, så er det muligt at købe et måltid mad med tilhørende drikkevarer.

Et brag af en grisefest i Vesthallen
I starter på en imaginær flyvetur til sydens sol, hvor I bliver modtaget af vores kaptajn og kønne 
stewardesser.
Når vi er landet på Mallorca, så serveres der helstegt pattegris, øl, vin, Sangria og meget mere… 
- som i de gode gamle dage. Under middagen spilles der spansk musik - inden vi rejser tilbage til 
Danmark. På vej hjem i flyveren underholdes I med stand-up comedy.
Hjemme i Danmark er Kings of Rock klar med deres medrivende underholdning, og de kommer 
bogstavelig talt ud over scenekanten.
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Priser
Deltagerprisen inkluderer en XM medalje, tidtagning, gratis fotos og en vand eller fadbamse.
Fra 1. december t. o. m. 9. januar 2022 er deltagerprisen 350 kr. og for T-shirten 110 kr.
Fra 10. januar t. o. m. 31. maj 2022 er deltagerprisen 395 kr. og for T-shirten 135 kr.
Fra 1. juni 2022 er deltagerprisen 445 kr. og for T-shirten 150 kr.
For et brag af en fest med fed underholdning er prisen kun 359 kr. og efter 31. marts 2022 er 
prisen 379 kr. Drikkevarer kan købes til rimelige priser.

Tilmelding og information
Tilmelding foretages på www.sporttiming.dk/event/9932, hvor der også findes en deltagerliste.
Yderligere information kan indhentes på www.mandehorm.dk - der løbende opdateres   
eller ved at kontakte Jan Reinhold på 2343 0915 eller via mail på kontakt@firmaidraetslagelse.dk

Bestå manddomsprøven – enten som individuel løber eller på hold med 3, 4 eller 5 mandfolk.

PÅ GENSYN FIRMAIDRÆTTEN
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*

Kontakt Nybolig Slagelse
Tlf.: 58 53 30 30

Vi er Sjællands mest sælgende
Skal vi også sælge for dig? Start med en gratis salgsvurdering i dag *Kilde: Boligsiden.dk -- Ejendom

sm
æ

glere m
ed boliger på Sjæ

lland. 31-12-2021
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JULEMÆRKEMARCHEN 
I SLAGELSE
Julemærkemarchen er et hyggeligt motionsarrangement som henvender sig til familier 
og enkeltpersoner, der gerne vil gå for en god sag, idet overskuddet går ubeskåret til de 
5 Julemærkehjem. Det falder på et tørt sted, og det gør ondt, når børn beder om hjælp, og 
må sættes på venteliste.

Marchen afholdes søndag den 4. december 2022 med start mellem kl. 9.00 – 10.00,
og der kan vælges mellem 3 ruter på hhv. 2,7 - 5,3 og 10 kilometer med udgangspunkt i 
Aktivitetshuset Midgård, Skolegade 8, Slagelse.

Forud for marchen er der hyggeligt samvær omkring morgenmaden og efterfølgende kan 
der købes gløgg og æbleskiver.

Officielt åbnes Julemærkemarchen af byrådspolitiker Christopher Trung, der senere under-
holder børnene med fremstilling af ballonfigurer. 

Efter registrering udleveres der en vand eller juice og frugt til deltagerne.

Tilmelding og information
Forhåndstilmelding på www.julemaerkemarchen.dk senest den 15. november, 
men tilmelding kan også foretages hos Midgård eller på selve dagen fra kl. 8.00. 

Prisen er sat så lavt, at alle kan deltage - Startkort uden medalje 30 kr. og startkort med 
medalje 70 kr. i f. m. forhåndstilmeldingen. 

Er der behov for yderligere hjælp, så kontakt Else Torndahl på 5853 1622, og efter 
kl. 15.00 på 3042 0057 eller via mail på eltor@slagelse.dk. 

PÅ GENSYN AKTIVITETSHUSET MIDGÅRD OG FIRMAIDRÆT SLAGELSE
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Træk stikket Træk stikket  
og forkæl dig selv  – eller en, du holder af

Rådmandsvej 23 B, 4230 Skælskør
Tlf.: 58 19 14 51

E-mail: kontakt@villafjordhoej.dk
Hjemmeside: www.villafjordhoej.dk

Velvære - go’ mad - 
kur - natur - massage - 
elverbad - sauna - 
overnatning

Hotel og park 
ved bredden 
af Skælskør 
Inderfjord

Kur- og kursushotel
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http://www.sorenblik.dk
http://www.tmjessen.dk
https://villafjordhoej.dk/
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FIRMAIDRÆT 
SLAGELSE 

FIRMAIDRÆT Slagelse blev stiftet den  
21. februar 1941 af nogle fremsynede med-
arbejdere, der fandt ud af, at ansatte på alle 
niveauer ville have gavn af sund motion i 
samvær med kolleger.

Ideen har været bæredygtig, og foreningen 
har virket efter sit formål - i mere end 80 år:
Gennem arbejdspladsen, familien, fælles-
skaber og enkeltpersoner, at stimulere inte-
ressen for idræt, motion og samvær.

Dyrk sammenholdet og husk, at Livsglæ-
den og Livskvaliteten afhænger af dig selv.

Firmaidræt er den motionsvenlige sport, 
der ikke nødvendigvis kræver et højt kon-
dital eller omklædning - alle kan deltage 
uanset alder og fysisk - og der er også et 
tilbud til dig.

Vores mål er, at blive kendt og oplevet som 
en dynamisk forening, der kan tiltrække nye 
medlemmer og nye ledere.

Organisationsforhold
Firmaidræt Slagelse er medlem af Dansk 
Firmaidræt, og har været det siden stiftelsen 
i 1946.

Domicil
Foreningen har hjemsted i Vesthallen, 
Skjoldsvej 8, Slagelse.

Yderligere information ved formand  
Jan Reinhold på 23 43 09 15 og via mailen  
kontakt@firmaidraetslagelse.dk 

Ledere
Foreningen har mange frivillige ledere til at 
udføre de daglige opgaver, og det at være 
leder i firmaidrætten giver gode mulig-
heder for personlig udvikling. Vi kan altid 
bruge flere kræfter, og har du en god ide til 
en ny aktivitet – så lad os høre fra dig.

Aktiviteter
Firmaidræt Slagelse er en flerstrenget for-
ening, der kan tilbyde vore medlemmer 
og byens borgere et bred vifte af idræts- 
og motionsaktiviteter, der dækker beho-
vet for holdaktivitet, individuel delta-
gelse, konkurrence og socialt samvær.

Læs meget mere på 
foreningens hjemmeside  
www.firmaidraetslagelse.dk
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59 43 19 09 | firma@skel.dk

Vi hjælper dig 
sikkert i mål!

Vi kører med mennesker

www.vikingbus.dk

Caspar Brands Plads 1A
4220 Korsør

Mob.: 21 94 39 75
E-mail: info@dansk-tagrens.dk

www.dt-i.dk
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https://www.cemas.dk
https://www.skel.dk
https://www.slagelse-maskinforretning.dk
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Skælskør Firmasport blev stiftet den 13 
oktober 1982 af nogle ildsjæle - der fandt ud 
af, at ansatte på alle niveauer ville have gavn 
af sund motion i samvær med kolleger.

Ideen har været bæredygtig, og foreningen 
har virket efter sit formål – i næsten 40 år: 
Gennem arbejdspladsen, familien, fællesska-
ber og enkeltpersoner, at stimulere interessen 
for idræt, motion og samvær.

Dyrk sammenholdet og husk, at Livsglæ-
den og Livskvaliteten afhænger af dig selv.

Firmaidræt er den motionsvenlige sport, 
der ikke nødvendigvis kræver et højt kon-
dital eller omklædning - alle kan deltage 
uanset alder og fysisk - og der er også et 
tilbud til dig.

Vores mål er, at blive kendt og oplevet som 
en dynamisk forening, der kan tiltrække nye 
medlemmer og nye ledere.

Organisationsforhold
Skælskør Firmasport er medlem af Dansk 
Firmaidræt, og har været det siden stiftelsen 
i 1982.

Domicil
Foreningen har hjemsted i Skælskør Hallen, 
Sorøvej 88, 4230 Skælskør.

Yderligere information ved formand  
Jan Lund på 21 68 04 12 og via  
janlund50@gmail.com 

Ledere
Foreningens ledere udfører de daglige 
opgaver, og det at være leder i firmaidræt-
ten giver gode muligheder for personlig 
udvikling. Vi kan altid bruge flere kræfter, 
og har du en god ide til en ny aktivitet –  
så lad os høre fra dig.

Aktiviteter
Skælskør Firmasport er en lille flerstrenget 
forening, der kan tilbyde vore medlemmer 
og byens borgere et bred vifte af idræts- 
og motionsaktiviteter, der dækker beho-
vet for holdaktivitet, individuel delta-
gelse, konkurrence og socialt samvær.

Læs mere om vore aktivitetstilbud 
på foreningens hjemmeside 
www.skfs.dk 
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Dansk Revision Slagelse
Godkendt revisionsaktieselskab
slagelse@danskrevision.dk
www.danskrevision.dk
Telefon: +45 58 58 18 00

Adresse:
Ndr. Ringgade 74, 4200 Slagelse

 

INSTALLATION
- din lokale el-installatør

Gl. Holbækvej 8
4200 Slagelse

Tlf. 58 50 12 18
www.hh-installation.dk

ApS

X
CD hos kunde:

CD i materiale:

Server:

500 x 700 mm

UV

X

PR32453A

AL

Størrelse:

Printmedie:

Godkendt:

Målstok:

21.06.2019Dato:

Print nr:

Print

Ikke godkendt: Ny korrektur: Underskrift:

X

Forholdstal:

Multi Text Skilte & Print ApS  -  Jættevej 10  -  4100 Ringsted  -  Tlf. 57 61 42 30  -  57 67 27 00  -  Fax. 57 67 12 36  -  E-mail:multi-text@multi-text.dk
COPYRIGHT: Vi gør opmærksom på at denne skitse / udkast er Multi Text Skilte & Print ApS ejendom, ifølge loven om ophavsret.

Skilte & Print ApS
Laminering: Printer:X X Quality: X

MalergårdenNavn: Vedrørende:

Malergården
Slagelse A/S

Malergården
Slagelse A/S

Forslag 1 Forslag 2
info@slagelse-roerservice.dk
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https://www.vel.dk
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Familie- og Firmaidræt Korsør blev stiftet 
den 27. marts 1972, og kan i år fejre 50 års 
jubilæum.

Ideen opstod - da nogle sportsinteresse-
rede ville spille fodbold på motionsplan, og 
samtidig ønskede at dyrke samværet med 
kolleger – før, under og efter aktiviteten.

Foreningens formål er gennem arbejds-
pladsen og familien, at stimulere interessen 
for idræt og motion, samt fremme det kam-
meratlige samvær, uden det kræver et højt 
kondital - Vi har sikkert også et tilbud til 
dig!

Vores mål er, at blive kendt og oplevet som 
en dynamisk forening, der kan tiltrække nye 
medlemmer og nye ledere.

Organisationsforhold
Familie- og Firmaidræt Korsør er medlem 
af Dansk Firmaidræt og har været det siden 
foreningens start.

Domicil
Foreningen har eget klubhus på 
Tovesvej 30 E, 4220 Korsør.
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Yderligere information ved formand 
Peder Madsen på 4078 4443 eller 
pedera@madsen.mail.dk 

Ledere
Foreningens ledere udfører de daglige 
opgaver, og det at være leder i firmaidræt-
ten giver gode muligheder for personlig 
udvikling. Vi kan altid bruge flere kræfter, 
og har du en god ide til en ny aktivitet – så 
lad os høre fra dig.

Aktiviteter
Familie- og Firmaidræt Korsør er en lille 
flerstrenget forening, der kan tilbyde vore 
medlemmer og byens borgere en bred vifte 
af idræts- og motionsaktiviteter, der dækker 
behovet for holdaktivitet, individuel delta-
gelse, konkurrence og socialt samvær.

Læs mere om vore aktivitetstilbud på 
foreningens hjemmeside 
www.ffiksport.dk
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