
Vi udstiller på messen  IDRÆT - KULTUR - FRITID  - Danmarks største Sports Facility Fair d. 27/9

D. 27. september
åbnes dørene til 

Danmarks største messe 
for udstyr og grej til 

idræts, kultur- og 
fritidssektoren!

Besøg messen, som er 
den største af slagsen 
mellem Göteborg og 

Köln!

Vi er med som 
udstiller  og vi 

glæder os til at se 
dig og dine 
kolleger..

Anita
Udstregning



IDRÆT KULTUR FRITID 
- Danmarks største Sports Facility Fair

Den 27. september 2022 åbnes dørene i Vejen 
Idrætscenter, til Danmarks største messe for udstyr 
og grej til idrætsfaciliteter, svømmeanlæg, 
fitnesscentre, idrætsefterskoler/højskoler og 
idrætsforeninger afholdt på dansk grund. 
Vi er med som udstiller og vi glæder os til at se jer.

Messen er den største af slagsen mellem Gøteborg 
og Köln, og bliver også en arena, hvor der gennem-
føres livedemoer og aktiviteter, som integreres i 
Vejen Idrætscenter. 

Der er gratis adgang, gratis parkering lige ved 
døren og ikke mindst garanti for en fantastisk sjov 
og inspirerende dag, med mulighed for gode 
handler.

Vi glæder os til at se jer, det samme gør alle jeres 
andre gode leverandører og kolleger.

Åbningstider:
Messen er åben tirsdag d. 27. september 2022       
kl. 9.30-16.00
Entré:
Der er gratis entre for alle, bare mød op!
Parkering:
Der er gratis parkering for alle lige ved døren. 
Adresse:
Vejen Idrætscenter
Petersmindevej 1
6600 Vejen

• På messen finder man alle de nyeste
produkter og løsninger samlet under ét tag,
det gør det hurtigt og nemt for jer at blive
inspireret,  researche og handle, hvilket også
sparer både tid og penge.

• På messen får man en masse ny viden kvit
og frit, både rundt på standene men også på
messens mange "speakers-Corners", hvor
udstillere og organisationer kommer til orde
dagen igennem.

• På messen møder man sine kolleger,
leverandører og organisationer indenfor
idræts-, kultur- og fritidsbranchen samt
nøglepersoner fra branchen, politikere
m.fl.

• På messen udvikler man sit netværk, skaber
en masse nye og vigtige kontakter og man
møder alle kollegerne fra branchen. Det er
GULD værd, så kom og vær med!

• På messen finder man gode messetilbud,
som er værd at komme her efter. De handles
kun på dagen, så husk at komme til messe.

• Vi har gjort os umage og står klar til at tage
godt imod jer på vores stand - vi ses;-)

•



NYT-nu en stærk del af 
Idrættens Branchedage
Stærkt partnerskab udvikler Idrættens Branchedage 2022
Et nyskabende partnerskab mellem Vejen Idrætscenter, 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.           

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.



Vi glæder os til at se jer 
allesammen til messen!

IDRÆT KULTUR FRITID 
- Danmarks største Sports

Facility Fair 2022

Tirsdag d. 27. september 
kl. 9.30 -16.00                 

" Den største af slagsen 
mellem Göteborg og Köln"

Har I spørgsmål til arrangementet/ invitationen,  så tag endelig fat i messeansvarlig Anita Rasmussen 
Tel . 5117 1424/ - mail: ar@mediapunktet.dk
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