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Optagelse som medlem af Horsens Firma- og Familie Idræt. 

 

 

Idet vi takker for din henvendelse om optagelse, som medlem af Horsens Firma- og 

Familie Idræt, 

fremsender vi hermed optagelsesskema, som du bedes returnere i udfyldt stand. 

 

Vedlagt en folder indeholdende de aktivitetstilbud som Horsens Firma- og Familie 

Idræt p.t. har på programmet, samt adr. over udvalgsformænd for de forskellige 

aktiviteter. 

 

Et medlemskab af Horsens Firma- og Familie Idræt giver mulighed for deltagelse i alle 

aktiviteter. 

 

6 gange om året vil du modtage et blad fra Dansk Firmaidrætsforbund. 

 

Medlemskabet giver adgang til at deltage ved Horsens Firma- og Familie Idræt - og 

Families repræsentantskabsmøde med 2 stemmeberettigede repræsentanter. 

 

Prisen for et medlemskab er gradueret, og priserne fremgår i vedlagte folder. 

 

Når din klub er blevet registreret, som medlem af Horsens Firma- og Familie Idræt, vil 

i modtage en opkrævning på klubkontingentet som gælder fra 1. jan. Til 31. dec. 

 

Tak for din henvendelse om optagelse, og vi håber at medlemsskabet af Horsens 

Firma- og Familie Idræt vil leve op til dine forventninger. 

 

Med Venlig Hilsen 

 

Horsens Firma- og Familie Idræts 

medlemsregistrering 
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 VELKOMMEN I HORSENS FIRMA- OG FAMILIE IDRÆT 

 
Firma og Familie idrættens formålsparagraf lyder: “ Forbundets formål er gennem 

arbejdspladsen og familien at stimulere interessen for samvær, idræt og motion”. 

 

Læg mærke til nøgleordene: Arbejdspladsen, Idræt, Motion og Samvær. 

 

Foreningens øverste myndighed er repræsentantskabet, som er sammensat af følgende: 

Styrelsen, de til enhver tid nedsatte udvalg, samt repræsentanter for de tilsluttede 

klubber i et antal af 2 pr. klub. 

 

Som medlemmer kan optages følgende: Firmaidrætsklubber, etats-, branche- og 

fagforeningsklubber samt enkelt personer. 

 

Kontingent: Et klubmedlemsskab koster pr. år: 

 

Fra   1 - 10  medlemmer  kr. 1066,00 

Fra 11 - 20  medlemmer  kr. 1766,00 

Fra  21 - ubegrænset medlemmer  kr. 2478,00 

Enkeltmedlemmer      kr.   228,00 

 

Medlemskabet giver ret til deltagelse i samtlige aktiviteter under Horsens Firma- og 

Familie Idræt. 

Derudover er klubben deltagerberettiget ved aktiviteter arrangeret af Dansk 

Firmaidrætsforbund, åbne stævner, kursusaktiviteter osv. 

 

For deltagelsen i holdidræt med mulighed for fysisk kontakt er aldersgrænsen 16 år. 

 

For deltagelse i Skydning er aldersgrænsen 16 år. 

 

Hvis I ønsker yderligere oplysninger, besøger vi gerne jeres nye klub. Henvendelse 

skal rettes til formand, Lene Roddewig, Sønderfyn 2, Hatting, 8700 Horsens,  

telf. 28 87 65 32, E-mail formand@hofi.dk  
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AKTIVITETER 

 
FODBOLD - BORDTENNIS - DART - BILLARD - BOWLING - SVØMNING  - 

BADMINTON – RIFFEL/ PISTOL- TENNIS  -  LYSTFISKERI – GOLF 

      

FODBOLD 
 

Vinterturneringen afvikles om fredagen i Vest hallen med følgende discipliner: 

Herrer, Damer, Mix og Oldboys. 

 

Sommerturneringen afvikles på Horsens Firma- og Familie Idræts anlæg på Hattingvej 

med følgende discipliner: 11 mands herre-, 7 mands herre-, 7 mands dame-, 7 mands 

oldboys- og 5 mands herre /dame. 5 mands mix. 5 mands oldsboys.  

 

BADMINTON 
 

Der spilles i Idrætshal fra den 1.9. til den 31.3.  

Erik Starup Tlf. 28 12 71 46 træffes efter kl.15.00 

 

DART 
 

Turneringen afvikles i Horsens Firma- og Familie Idræts klubhus på Hattingvej fra den 

1.10. til den 31.3. med følgende discipliner: Herre single, Dame single, Mixhold,  2 

Mands hold  M/K. 

BILLARD 
 

Turneringerne afvikles i Horsens Firma- og Familie Idræts klubhus på Hattingvej fra 

september til april. Der spilles i rækker og efter handicap, både i hold og individuelle 

turneringer.  

 

SKYDNING 
 

Turneringen afvikles i Skyttehuset på Krudthusvej, og starter den 1.10. til den 31.3. 

med følgende discipliner: Holdturneringer i Dame- og Herrerækker + pokalskydning. 

Der skydes både med riffel og pistol, hver tirsdag aften. 

 

BORDTENNIS 
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Turneringen afvikles i Horsens Firma- og Familie Idræts klubhus på Hattingvej. 

 

TENNIS 
 

Der spilles på tennisbanerne ved Horsens Firma- og Familie Idræts anlæg på 

Hattingvej efter briksystemet. Endvidere er der klubtimer alle hverdage til kl. 16.00. 

 

BOWLING 
 

Turneringen afvikles i Bowl´n´Fun, Strandkærvej. Der afvikles en turnering, der kører 

fra 1.1. til den 31.12 Disciplin: Holdturnering i Dame-, Herre-, og Mix rækken. 

Endvidere afholdes der en individuel handicap turnering. 

 

SVØMNING 
 

(Sæson 1/9 til 1/5) Yderlige oplysninger kan fås hos udvalgsformanden.  Se 

hjemmesiden. 

 

LYSTFISKERI 

 

Der vil blive lavet put and take ture, og Havture løbende hele året igennem. 

Øvrige oplysninger kan fås hos formanden. 

 
   GOLF 
 

Der inviteres til holdturnering med start den 1. maj og slutter sidst i sept. 

 

 

Til de øvrige motionsaktiviteter bliver der, hver gang der afholdes et arrangement, 

sendt indbydelser ud til alle medlemmer af Horsens Firma- og Familie Idræt. 

 

Har i spørgsmål omkring de forskellige aktiviteter, bedes I rette henvendelse til 

udvalgsformændene for de pågældende idrætsgrene. 

 

Der gøres opmærksom på, at ud over deltagelse i turneringerne, er der også 

træningsmuligheder. 
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ADRESSELISTE 
 

Formand  Lene Roddewig, Sønderfyn 2, Hatting 28 87 65 32 

   

Kasserer  Edith Christiansen, Hvedevænget 63 75641288 

 

Medlemsregistrator Axel Petersen, Ternebakkevej 45  20771091 

       

 

IDRÆTSRÅDSUDVALGET 
 

Ir Formand Anita Rosenkjær, Bjerrevej 51, 8700 Horsens.  29 91 03 19 

 

Badminton Erik Starup, Hegnet 10, Lund, 8700 Horsens  28 12 71 46  

 

Billard Henning Johansen, Skuldsballevej 8, 7140 Stouby. 28 15 55 74 

 

Bordtennis Arne Thomsen, Firkløvervej 43, 8700 Horsens  23 28 93 41 

 

Bowling Kaj Johansen, Sønderfyn 2, Hatting, 8700 Horsens 60 12 35 86 

 

Cykling Kaj Johansen, Sønderfyn 2 Hatting, 8700 Horsens. 60123586 

 

Dart Anita Rosenkjær, Bjerrevej 51, 8700 Horsens.  29 910319 

 

Fodbold Aage Lærche, Chr. M. Østergårds vej 1A 1s. Lejl. 155. 

      28341474 

Golf Villy Chr. Madsen, Hybenvej 5, 8700 Horsens 2288 6157 

 

Lystfiskeri Niels Erik Petersen Havnevej 8            75629808 

  

Skydning Jan B Jensen, Vestergårds vej 96  75643483 

 

Tennis Axel Petersen, Ternebakkevej 45  20771091 

 

 

 

 

   FÆLLESBESTEMMELSER 
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 1 Anvendelsesområde 

   

 A Efterfølgende bestemmelser og regler er gældende for turnerings-, cup- og 

stævneafvikling i Horsens Firma- og Familie Idræts regi.  

 

 B Ved afvikling af eller deltagelse i kreds-, lands- og åbne   

  stævner er DFIF`s bestemmelser gældende. 

 

 C Betegnelsen spiller(e) gælder alle udøvere. 

 

 2 Deltagerberettigede spillere 

 

 A Generelt 

 

 A Spilleren/familien skal være medlem af en tilsluttet klub eller  

  være enkeltmedlem. 

 

 B Ved familier forstås: Ægtefæller eller samlevere under   

  forudsætning af, at de har fælles postadresse, og deres børn. 

 

 C Spilleren/familien må ikke være omfattet af karantæne. 

 

 D En spiller som bliver arbejdsløs, er deltagerberettiget i sin gamle klub, 

Medmindre medlemmet får nyt job og melder sig ind i den nye klub. Denne 

bestemmelse gælder også familien, Såfremt spilleren/familien ansættes i et 

firma, der deltager i samme idrætsgren, bestemmer spilleren/familien selv 

hvilket tilhørsforhold, der skal være gældende for den igangværende 

turnering/aktivitet. 

 

 B På klubhold 

  

 A Aldersgrænsen fremgår af bestemmelserne for de enkelte idrætsgrene. 

 

 B En af parterne skal være beskæftiget og aflønnes som hovederhverv i den 

  eller de virksomheder, som klubben omfatter. 

 

 C Undtaget fra punkt B er familien, der ikke deltager på sit eget firma hold. 

  Undtagelsen gælder dog kun, såfremt familiens egen klub ikke deltager i 

  samme idrætsgren. Punkt B omfatter helle ikke spillere på branche- 

  idrætsklubbers hold. Endelig er en spiller der er meddelt dispensation ikke 

  omfattet af punkt B. 
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 C Deltagerberettigede hold 

 

 A Holdet består af spiller fra samme firma -, etats- eller   

  brancheidrætsklub, som er medlem af Horsens Firma- og Familie Idræt. 

 B Holdet består af deltagerberettigede spiller. 

 C Startpenge er rettidig indbetalt. 

 D Holdet er ikke idømt karantæne. 

 

 3 Dispensationer 

  

 A Holdtilhørsforhold 

 

 A Under særlige omstændigheder kan den klub, hvori man rettelig  

  burde spille, give skriftlig accept af deltagelse på andet hold. 
 

 B Motiveret ansøgning skal afgives til formanden for det aktuelle  

  udvalg. Udvalget behandler ansøgningen. Idrætsudvalget orienteres  

  om meddelte dispensationer. Ansøgeren svares skriftligt senest 8 dage 

  efter behandling i udvalget. Meddelte dispensationer kan  straks  

  tilbagekaldes, såfremt de er givet på ukorrekt grundlag. Tvistigheder om 

  holdtilhørsforhold afgøres af styrelsen. 
 

 4 Prioritering af medlemskab 
 

 1 Firma - eller etatsidrætsklub 

 2 Brancheidrætsklub 

 3 Familiens idrætsklub 

 4 Enkelt medlemskab 
 

 5 Skrivelser / protester 
 

 A Skrivelser og protester af idrætslig karakter, der ønskes behandlet,  

  skal fremsendes gennem klubbens formand / kontaktperson til den  

  relevante udvalgsformand. Berører skrivelsen / protesten flere udvalg eller 

  er af generel karakter, skal den sendes til idræts udvalgsformand. 

  For så vidt angår rettidig afgivelse af protester henvises der til turnerings- 

  og spilleregler for den enkelte idrætsgren. 

 

 B Protester skal vedlægges et depositum på kr. 100,00. Beløbet   

  tilbagebetales kun, såfremt protesten bliver taget til følge. 
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 C Modtagne skrivelser skal behandles på førstkommende møde og  

  skriftlig besvarelse skal senest 8 dage efter afgørelsen sendes til de berørte 

  parter. 

 

 D Afgørelser kan ankes til styrelsen, som er Horsens Firma- og Familie Idræts 

  højeste myndighed i disse sager. 

 

 E Styrelsens afgørelse kan ankes til Dansk Firmaidritsforbund`s idræts- 

afdeling. Anken skal fremsendes gennem Horsens Firma- og Familie Idræt. 

 

  

 6 Sanktioner 

 

 A En eller flere kampe erklæres tabt. 

 

  En spiller eller et hold udelukkes for kortere eller længere tid  

  afhængig af overtrædelsens karakter. 

 

  En spiller eller et hold kan idømmes bøde, som fastsættes af styrelsen. 

 

  I gentagelsestilfælde skærpes sanktionerne. 

 

 B Udvalg / styrelse afgør overtrædelsens karakter. De implicerede  

  parter informeres skriftligt senest 8 dage efter afgørelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 

 

 1 Medlemsregistrering 
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 A Anmodning om optagelse i Horsens Firma- og Familie Idræt foretages på 

  standardblanketten MEDLEMSREGISTRERING. Blanketten tilsendes 

  Horsens Firma- og Familie Idræts Medlemsregistrator. 

   Blanketten skal underskrives af  klubbens formand/kontaktperson. 

 

  I forbindelse med anmodningen afgives en fortegnelse omfattende alle 

  klubbens medlemmer. Fortegnelsen indholder oplysninger om, navn,  

  adresse, fødselsdato og idrætsgrene medlemmet deltager i. 

 

  Anmodning om enkeltmedlemsskal afgives på særskilt blanket, som  

  tilsendes Horsens Firma- og Familie Idræts formand. 

 

 B Medlemsregistreringen skal være foretaget inden   

  klubben/enkeltmedlemmets deltagelse i Horsens Firma- og Familie Idræts 

  aktiviteter. 

 

 C Medlemsskabet har først gyldighed når kontingentet er indbetalt. 

 

 D Kontingentperioden er kalenderåret. 

 

 E Klubben/enkeltmedlemmet skal straks meddele Horsens Firma- og Familie 

Idræt ændringer til medlemsregistreringen. Dette gælder alle ændringer 

f.eks. adresse, idrætsgren, nye medlemmer i klubben, slettede medlemmer i 

klubben, medlemmets deltagelse i nye idrætsgrene o.lign.  

  

  Oplysningerne afgives til Horsens Firma- og Familie Idræts  

 “ Medlemsregistrator “. En gang årligt foretages en hovedajourføring af  

  Horsens Firma- og Familie Idræts medlemsregister. 

  Klubben/enkeltmedlemmet / Familien skal meddele ”medlemsregistratoren” 

alle ønskede oplysninger. 

  

  

 2 Klubformandens/kontaktpersonens pligter. 

 

 A Modtage og fordele relevant post. 

 

 B Udføre visse administrative opgaver for Horsens Firma- og Familie Idræt. 

 

 C Henvendelser til Horsens Firma- og Familie Idræt vil kun blive behandlet, 

såfremt klubformanden/kontaktpersonen har attesteret henvendelsen. 
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 3 Deltagergebyr 

 

 A Deltagergebyr skal afregnes som angivet i indbydelsen. 

 

 B Såfremt der ikke i indbydelsen er angivet betalingsfrist er denne 14 dage 

  fra modtagelsen af indbetalingskortet. 

 

 4 Bøder 

 

 A Spillere, hold eller klubber der idømmes bøder, modtager en skrivelse 

  herom vedlagt et giro kort. 

 

 B Indbetaling skal ske inden sidste betalingsdag. 

 

 C Såfremt der ikke er anført betalingsfrist, gives en frist på 14 dage fra  

  indbetalingskortets modtagelse. 

 

 5 Indbydelser 

 

 A Udvalgene udsender indbydelser til medlemsklubberne og sørger samtidig 

 for alternativ information til Horsens Firma- og Familie Idræts 

          interesseområde. 

 

 

 6 Programmer 

 

 A Udvalgene planlægger og afvikler stævner og turneringer. 

 

 B Programmer/turneringsplaner skal være klubberne i hænde senest 8 dage 

  før aktivitetens start. 

 

 7 Afregning 

 

 A Klubben hæfter for manglende betaling af kontingent, bøder og  

  deltagergebyr 

 

 

 

 

 

 

http://www.hofi.dk/
mailto:formand@hofi.dk


 

       Horsens Firma- og Familie Idræt 

Medlem af: Dansk Firmaidrætsforbund og Sportssammenslutningen for Horsens og Omegn. 

 

Hjemmeside: www.hofi.dk                  E-mail: Horsens@hofi.dk 

Side 11 af 11 

Vi håber medlemskabet af Horsens Firma- og Familie Idræt må 

opfylde forventningerne. I kan selv bidrage et langt stykke hen af 

vejen, det er nemlig kun fantasien der sætter grænser. 

 

 Ud over de aktiviteter der allerede er nævnt, kan I gennem jeres 

 medlemskab af Horsens Firma- og Familie Idræt deltage ved  

EURO Festival, et arrangement, hvor samværet med hinanden og 

andre nationaliteter prioriteres højest. 

 

 Der dystes også i de traditionelle idrætsgrene, men alt sammen på 

 et plan, hvor alle kan deltage. 

 

Medlemskabet af Horsens Firma- og Familie Idræt indeholder, at din 

klub vederlagsfrit 6 gange om året få magasinet “Firmaidræt “  

Hvor der er et hav af tilbud om kurser o.l. 

 

 

 

 

 

 Formand 

 Michael Berg. 
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