
Fodbold for alle
ALPI CUP

ALPIS STEMME
Telefondamerne

TALENTFABRIKKEN
Hårdt arbejde på isen

nr. 19 - november 2016



03

INDHOLD
3 ALPI Cup, fodbold for alle

4 ALPIs stemme

6 Karls Corner

8 24plus

10 5-stjerner lagerhotel

12 Anføreren fra Dronninglund

16 ALPI world

18 ALPI i Kina

20 ALPI i USA og Canada

22 Sommerbold på Heden

24 Talentfabrikken

29 10 års jubilæum

30 Nye ALPIster

02

Den første kamp i ALPI Cup blev spillet på MCH Arena i pausen af opgøret mellem FC Midtjylland og AaB,
hvor FCM Special Olympics mødte I.H Aalborg. Tusinder af tilskuere på lægterne gav SO-spillerne en fantastisk oplevelse

Da ALPI tidligere på året blev CSR-sponsor for 
FCM Fodbold, var det med et stort ønske om at 
give udviklingshæmmede fodboldspillere – Special 
Olympics - nogle store oplevelser.
Det lokale SO-hold fra Hammerum blev tilbudt 
at blive en del af FC Midtjylland - og har derfor 
i denne sæson spillet i de officielle ulve-trøjer, 
hvilket spillerne er meget stolte af. 
Et nyt tiltag er ALPI Cup, der spilles mod 

SO-klubber fra andre byer med Superligahold – 
Aalborg, Odense og Aarhus. Kampene mellem 
disse klubber spilles i halvlegen i forbindelse med 
Superligakampe mellem FC Midtjylland, AaB, OB 
og AGF – altså på de store stadions med mange 
tilskuere på tribunerne.
Hos ALPI glæder vi os over at kunne medvirke til 
at give de dygtige SO-spillere nogle spændende 
dage med fodbolden.

ALPI CUP PÅ 
SUPERLIGA-STADIONS

fcm.foto.dk
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JETTE KIEL MADSEN og MARIA LUNDAGER 
har smilende modtaget gæster og opkald 
hos ALPI i henholdsvis 19 år og 8 år. Deres 
imødekommenhed i receptionen er meget værdsat 
af kunder, samarbejdspartnere og internt i vores 
organisation. Så et ”tast selv telefonanlæg” er ikke 
i overvejelse hos ALPI.

Jette startede hos ALPI i 1997 og var den ottende 
medarbejder i firmaet. – Meget er sket siden da, 
fortæller den blonde humørbombe. -Dengang 
havde vi kun biltransport til og fra Italien. Siden 
ekspanderede vi. Jeg husker tydeligt, at vi stod 
med næserne mod ruden, da den første lastbil 
med gods fra Tyrkiet svingede ind på pladsen. 
Vi var vildt stolte. I dag transporterer vi jo gods 
worldvide og er omkring 200 medarbejdere, men 
glæden og stoltheden ved jobbet og ALPI er den 
samme.

Banegården med den gode stemning
Både Jette og Maria betegner receptionen som 
banegården med den gode stemning. Gæster og 
kollegaer kommer og går. Telefonerne kimer, og 
mange kunder bruger stadig hovednummeret og 
får en lille snak trods det, at alle ALPIster har et 
direkte nummer. 
De sætter en ære i, at besøgende føler sig 

ALPIS STEMME
velkomne og at atmosfæren er vedkommende og 
afslappet - trods en hektisk hverdag.  
-Vi vil rigtigt gerne hjælpe og føler, at vi kender 
mange af kunderne. Nogle af dem har vi jo talt 
med i årevis. Vi ved, hvem de normalt taler 
med i trafikkerne. Så hverdagen er både sjov og 
afvekslende, fortæller Maria og pointerer, at den 
personlige kontakt og dialog altid er vigtig hos 
ALPI. 

Arbejdet i receptionen byder desuden på masser 
af ad hoc-opgaver. Pigerne - som 43-årige Jette 
og 40-årige Maria ofte kaldes internt – er desuden 
back-up for salgs- og marketingafdelingen - og 
udarbejder blandt andet alle tilbud til kunderne.

ALPI og kærligheden 
Udover det gode humør og arbejdsopgaverne 
hos ALPI har Jette og Maria det til fælles, at de 
begge har mødt deres mænd hos ALPI. Mikkel og 
Niels er begge speditører i henholdsvis sø import 
og Italiens-afdelingen. -Når vi er på arbejde, 
er vi kollegaer – og ikke kærester, pointerer de 
begge.  Men naturligvis drøftes ALPI derhjemme 
over aftensmaden. At dele både arbejdsplads 
og adresse giver ikke problemer men derimod 
forståelse og interesse for hinandens arbejdsliv, 
slutter de to smilende kulturbærere.

Søren Hollensted Miené - ny Logistic Manager

Din favorit app er?
Musik apps

Hvad ser du frem til i 2017?
Jeg glæder mig til, at ALPI flytter i nye lokaler 

– det bliver rigtigt spændende 

Hvem ville du gerne forære 
1 mio. kr. - og hvorfor? 

Kræftens Bekæmpelse – fordi kræft er en 
forfærdelig sygdom, som rammer mange 

Har du fanget Pokémons?
Nej, det har jeg ikke selv. Men jeg har været 

med min søn rundt for at fange dem 

Hvad er din favorit julemad? 
Traditionel julemad. And og ris a la mande 

Maria og Jette, smilende kulturbærere

Maria

Din favorit app er?
Kogebogen

Hvad ser du frem til i 2017?
Min søns konfirmation i maj

Hvem ville du gerne forære 
1 mio. kr. - og hvorfor? 

1 mio. kr. ville jeg forære til UngMod 24-7 i 
Herning, som hjælper unge mennesker i alderen 

12-25 år

Har du fanget Pokémons?
NEJ – jeg har ikke fanget Pokémons!!!!!

Hvad er din favorit julemad? 
And, selvfølgelig

Jette
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UCC/EUTK 
Den nye EU toldkodeks UCC eller på dansk EUTK 
(EU Told Kodeks) blev formelt indført den 1.5.2016. 

Der er blandt andet ændret i vilkår for bevillinger.
Eksisterende bevillinger fortsætter, bortset fra 
aktiv forædling og toldoplag type D, som er helt 
bortfaldet. Ved nye bevillinger, udstedt efter 
1.5.2016, kræves der sikkerhedsstillelse i form af 
en kaution eller anden økonomiske sikkerhed. 
Sikkerhedsstillelse bliver et formelt krav, hvor der 
er tale om toldskyld.

En anden væsentlig ændring er det solidariske 
ansvar mellem importør og speditør i forbindelse 
med importfortoldning. Hidtil har ansvaret for 
rigtighed af fortoldningen påhvilet importøren, men 
dette ansvar er nu også pålagt speditøren. Det må 
derfor forventes, at speditøren vil være betydelig 
mere kritisk i forhold til oplysninger modtaget fra 
importøren, herunder oplyste varekoder. 
SKAT har pt. store IT-udfordringer, så det er 
endnu ikke klart, i hvilken takt EUTK bliver 
implementeret.

KARLS CORNER
- regler og jura

Hanjin
Den 31. august 2016 gik verdens 7. største 
containerrederi, det koreanske Hanjin Shipping, i 
betalingsstandsning og sendte chokbølger gennem 
branchen og transportkøbere verden over. 
Konsekvensen var anløbsforbud for rederiets skibe. 
Mange skibe lå derfor til søs med op mod en halv 
million containere ombord og værdier for milliarder 
af kroner. Og værst af alt - en usikkerhed omkring 
skæbnen for disse containere. 

Mange danske virksomheder blev ramt af 
situationen, og frustrationerne var til at tage 

og føle på. Situationen er nu løsnet op, og de 
fleste af containerne er kommet i havn. Tilbage 
står en udredning af de ekstra omkostninger 
der opstået. Generelt er opfattelsen, at 
vareforsikringsselskaberne må dække tabene, som 
ellers påhviler godset. NSAB2015 kan komme til at 
spille en væsentlig rolle her, da reglerne heri netop 
ses at undtage speditørerne for erstatningspligt. 
Hele denne situation understreger endnu engang 
vigtigheden af, at man tegner en vareforsikring på 
korrekte vilkår. ALPI kan hjælpe, så alle risici er 
dækket. 

NSAB2015  
NSAB2015 blev indført pr. 1.1.2016, som afløser for 
NSAB2000. 

NSAB2015 er et aftalegrundlag, et sæt spilleregler 
om man vil, som er aftalt gensidigt mellem 
medlemmerne af Nordisk Speditørforbund og 
transportkøbernes organisationer. 
NSAB2015 er altså ikke en lov, som CMR loven. 
Reglerne i NSAB2015 benyttes i de tilfælde, hvor 
eksisterende lovgivninger ikke er dækkende, samt 
for speditionsydelser der ikke er knyttet direkte op 
til en transportopgave. 
Et særkende for NSAB2015 er panteretten, som 
ikke findes i de egentlige lovgivninger. Denne 
bestemmelse giver mulighed for at udøve 
pant i godset, såfremt en transportkøber ikke 

overholder sine betalingsmæssige forpligtigelser. 
Man skal være opmærksom på de særlige 
erstatningsbegrænsninger der er gældende. Hele 
teksten i NSAB2015 kan læses på www.alpi.dk 

Venligst kontakt Karl Christensen, tel. 9627 6995, karl@alpi.dk, for yderlig information
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ET KIG UD 
I FREMTIDEN

Elektronisk drevne lastbiler 
Dette er allerede nu teknisk muligt - og forsøg 
hermed er i fuld gang. 
De el-drevne lastbiler udleder hverken 
emissioner eller drivhusgasser og vil derfor være 
en gevinst miljømæssigt.

• Dronepluk på lagre 
Amerikanske Kmart fortalte om forsøg med 
dronepluk på deres 1.200.000 m2 lagre i USA. 
Dronen plukker kartoner via stregkoder, og 
forsøgene viste, at den mængde varer en 
lagerarbejder kan plukke på en måned, klarer 
dronen på bare en dag.

• Droneleveringer i yderområder 
Blandt andre Amazon, verdens største internet 
handelsfirma, har igennem nogen tid afprøvet 
droneleveringer til yderområder. Forsøgene har 
været meget lovende, og man forventer, at 
dette vil brede sig i fremtiden.

• Autonome lastbiler, chaufførløse lastbiler 
Dette er, ifølge eksperterne, en realitet indenfor 
10 år - rent teknisk. Derfra vil det være et 
politisk spørgsmål, hvor vidt det bliver en 
realitet - og i hvilket omfang. 
Eksempelvis kan nævnes, at Mercedes 
har testet en lastbil, der har kørt en million 
kilometer – med kun et mindre uheld til følge. 
 

ALPIs distributions-netværk i Tyskland, 24plus, afholder hvert andet år et stort seminar med 
sine 65 europæiske logistikpartnerne – Europa Tag. Her drøftes logistikverdenens tilstand og 
udvikling, i år med fokus på automatisering i transportbranchen.

Nogle af de spændende fremtids-scenarier, der blev drøftet:

ALPIs Jesper Hedegaard Hansen (længst th) var på podiet til Europa Tag sammen med andre europæiske 24plus-partnere 

24plus er et netværk bestående af europæiske 
speditionsfirmaer med 65 logistikpartnere fra 
Tyskland og resten af Europa.

Det centrale distibutionslager er beliggende i 
Hauneck ved Kassel og er omdrejningspunktet 
for de mere end 7 mio. forsendelser, der årligt 
håndteres via netværket. Derudover er der hubs i 
henholdsvis Ludwigsburg ved Stuttgart og 
Garbsen ved Hannover.

24plus råder over i alt 800.000 kvm. til lager og 
håndtering, og der er ca. 5.800 personer ansat i 
netværket.

For ALPI betyder samarbejdet, at vi tilbyder 
daglige afgange til og fra Tyskland samt stadig 
hurtigere transittid og fleksibilitet. Vores Tyskland-
trafik er blandt andet heraf vokset betragteligt de 
seneste tre år – og er i dag den største biltrafik 
hos ALPI.
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Stadig flere virksomheder vælger at udlicitere 
deres lageraktiviteter. Således har ALPI på bare 
to år fordoblet antallet af lagerkunder til i alt 150 
virksomheder.

Opgaverne er lige fra opbevaring af paller, pick-
pack, labeling, ompakning og videreforsendelse af 
ordrer til modtagelse af returvarer m.m.

Lagerchef for ALPI i Greve, Søren Clemmensen, 
forklarer om den store fremgang, -Mange 
virksomheder har fundet ud af, at de faktisk 
kan spare en del penge ved at udlicitere deres 
lageraktiviteter. Hos os betaler de kun en variabel 
omkostning, der følger aktivitetsniveauet i 

5-STJERNET 
LAGERHOTEL

virksomheden. De har altså ikke store faste 
omkostninger i de perioder, hvor der måtte være 
mindre travlt, ligesom de ikke skal ud og ansætte 
ekstra personale i travle perioder. Problemerne 
ved ferie og sygdom blandt virksomhedens 
eget lagerpersonale elimineres ligeledes ved en 
outsourcing af lageraktiviteterne. 

Ordentlighed og omhu
Søren Clemmensen har haft ansvaret for 
ALPIs lager i Greve siden 2001 og har igennem 
årene opbygget en stor erfaring med at lave 
skræddersyede løsninger til den enkelte kunde.
-Vi har i mange år haft en del lagerkunder her 
i Greve, men de seneste år er det gået rigtigt 

hurtigt. Ofte får vi henvendelser fra virksomheder, 
der har hørt positivt om os fra andre virksomheder 
indenfor samme branche. Det er jo altid dejligt 
at få henvendelser, der er affødt af, at vi 
udfører vores arbejde ordentligt, smiler Søren 
Clemmensen.

Også i Herning kan ALPI mærke fremgangen. 
Lagerchef Erik Hansen kan berette om adskillige 
nye kunder i 2016 og er ikke i tvivl om, hvad det 
skyldes -Vi forsøger hver eneste dag at gøre os 
umage, når vi udfører opgaver på kundernes 
vegne. Kunderne skal gerne opfatte os som deres 
forlængede arm og som en del af deres egen 
virksomhed, og vi gør meget ud af at oplære nye 

medarbejdere i samme ånd, fortæller Erik Hansen, 
der i øvrigt har 20 års jubilæum hos ALPI næste år.

Lagerstyring
Et Warehouse Management System (WMS) er et 
effektivt værktøj til at holde styr på varenumre, 
indgående varer, ordrebehandling, lagerstatus m.m. 
Uden et WMS-system kan det simpelthen ikke lade 
sig gøre at lave lagerforretninger på en ordentlig 
måde, fortæller Erik Hansen. -Derfor har vi også  
IT-medarbejdere, der arbejder udelukkende med at 
implementere de nye kunders IT-systemer til vores 
WMS-system. Vi har ligeledes hele tiden fokus 
på at forbedre vores WMS-system til fordel for 
kunderne, slutter Erik Hansen.

Fakta:
ALPI råder over i alt ca. 20.000 kvm. 
lagerhotel fordelt på afdelingerne i 
Greve, Odense og Herning

For Hernings vedkommende er der 
tale om et splinternyt 8.000 kvm. stort 
lagerhotel, der står klart ved årsskiftet 
2016

WMS-system, der håndterer 
ordremodtagelse via ADI/EDI og 
blandt andet kvitterer med saldoliste, 
ordredetaljer, track & trace-nummer og 
leveringsstatus.

Et nyt lagerhotel i Hammerum ved 
Herning står klart ved årsskiftet 2016 



ANFØREREN FRA 
DRONNINGLUND
- fra kegle til playmaker

STINE JØRGENSEN, håndboldlandsholdets 
nyudnævnte anfører, tager smilende imod ALPI 
News. Hun udstråler imødekommenhed og 
beslutsomhed i et sympatisk mix.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen har begrundet 
valget af Stine således: -Hun besidder lederevner 
og er ikke bange for at tage ansvar. Hun 
kommunikerer godt og er ikke bleg for at sige sin 
mening til medspillerne, hvilket er vigtigt i forhold 
til anførerrollen. Samtidig er hun vellidt og har en 
stærk position i truppen. Stine påpeger selv, at det 
føles naturligt for hende at gå forrest, at stå op for 
holdet – både på og udenfor banen. -Jeg tror, at 
min tydelige og direkte facon er brugbar og nyttig, 
specielt i den nuværende situation på landsholdet 
med en ny træner og mange unge spillere, 
fortæller anføreren.

Stjernefrø
Stine startede sit håndboldliv i Dronninglund, nord 
for Aalborg, i en håndboldglad familie. Som mange 
andre børn spillede hun både håndbold, fodbold og 
badminton. Og specielt badminton fangede den 
blonde nordjyde. Som 13-årig måtte hun vælge 
idrætsgren – og håndbolden vandt. – Dronninglund 
Håndbold var en fantastisk breddeklub, hvor jeg 
trivedes godt med veninder og opgaver i klubben. 
Det var trygt, husker Stine. Derfor takkede hun 
også i første omgang nej til en invitation fra 
eliteklubben Aalborg DH.

-Jeg var godt tilpas i Dronninglund med at lave 
10 mål og blive mandsopdækket i hver kamp. 
Men som  18-årig tog hun springet til Aalborg DH 
og tilbragte den første sæson på bænken. Stine 
fortæller, -det var hårdt, og det jeg havde frygtet. 

13
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kæresten, badmintonspilleren Jan Ø. Jørgensen. 
Stine, som er uddannet ergoterapeut, bor i Aarhus, 
mens Jan er bosiddende i København. -Vi er hver 
især der, hvor vi kan dyrke vores sport bedst. Det 
er vores arbejde, og sådan har vi levet i flere år, 
funderer landsholdsanføreren.

Stærk fysik
Stine Jørgensen har stadig sin første titel med 
landsholdet til gode. På spørgsmålet om 
forventninger til december måneds EM i Sverige, 
svarer 26-årige Stine lidt tøvende. -Holdet står 
stærkt fysisk, og de fleste spillere har været 
en del af succesrige ungdomslandshold, så 
vindermentaliteten er også til stede, vurderer Stine 
og fortsætter -men det er et ungt hold, og succes 
i Sverige afhænger af skader blandt stamspillere 
som blandt andre Line Jørgensen, Louise Burgaard 
og Rikke Poulsen.

Men landstræner Klavs Bruun Jørgensen gjorde 
truppen klart fra første fløjt, at han vil vinde – for 
enhver pris. Så anføreren fra det nordjyske håber, 
at spillerne kan indfri hans ønske.

Din favorit app er?
Instagram

Hvad ser du frem til i 2017?
Vinde DM og nå langt i Champions League med FCM

Hvem ville du gerne forære 
1 mio. kr. - og hvorfor? 

Kræftens Bekæmpelse vil få halvdelen. Jeg har haft 
sygdommen tæt på. Min mormor døde af kræft, min 
moster og Jans far har begge haft kræft. Den anden 

halvdel vil jeg forære min mor, far og bror Esben

Har du fanget Pokémons?
Ja, det må jeg indrømme - og det er Jans skyld. Han er vild 
med det. Hans mobil virkede ikke, og så måtte vi fange 

Pikachu på min. Det varede dog kun en enkelt dag.

Hvad er din favorit julemad? 
And, brunede kartofler og sovs… PLUS risalamande. 

Jeg gik fra lokal stjernestatus til no name i Aalborg.

Ung på landsholdet
Men allerede efter to år i Aalborg DH blev den 
dengang 20-årige skytte indkaldt til landsholdet. 
Jan Pytlick sad på trænerbænken. -Jeg spillede en 
meget lille rolle på landsholdet dengang. Under 
VM i Brasilien i 2011, min første slutrunde, var jeg 
mest kegle. Vi var afsted i halvanden måned, og 
jeg fik kun spilletid i to kampe, fortæller Stine med 
et smil på læben og fortsætter, -ja, Mulle (red: 
Kristina Kristiansen) og jeg styrketrænede langt 
mere, end vi spillede håndbold – og så stod vi kegler 
ved træningerne. Sådan er det at være ung på et 
landshold. Da damelandsholdet vandt bronze i 2013 
ved VM i Serbien, var Stine på vej op i hierarkiet og 
fik meget spilletid. En helt anden oplevelse.

Langdistance forhold
Nu sidder anførerbindet så på armen. Hun er 
omdrejningspunkt såvel i FC Midtjylland som 
på landsholdet og har deltaget i alle slutrunder 
siden 2011 – dog undtaget OL i London 2012. En 
fuld håndboldkalender levner ikke meget tid til 

Stine, nr. 3 fra venstre i bagerste række. Dronninglund Håndbold 1996 Kæresten Jan Ø. Jørgensen og Stine til familiefest i 2007 
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ALPI WORLD
Italienske Albini & Pitigliani, som er medejere af ALPI i Danmark, har 200 kontorer 
worldwide fordelt på 70 lande. ALPI er stadig en familieejet virksomhed med fokus 
på den rette balance mellem global udvikling og lokale nære relationer til kunderne.

ALPI O�ces

ALPI Network

Herning
Greve

Hamburg

Padborg
Odense

Hvert år i september mødes ALPIster fra hele verden til 
ALPI Convention i Prato, Italien. Agendaen er udvikling 

og samarbejde på tværs af landegrænserne



1918

ALPI er medejere af Gateway Global Logistics 
(GGL), som er en af de hurtigst voksende logistik-
spillere i Asien. GGL er en full service logistik- og 
transportvirksomhed, der tilbyder transport 
indenfor luft, sø og bil og råder over warehouses i 
Shanghai og Ningbo.

En erfaren og  vestligt orienteret ledelse sikrer 
optimalt samarbejde på specielt container-trafikken 
mellem Kina og Danmark. 

GGL-teamet har mere end 20 års erfaring indenfor 
spedition og logistik og er funderet på værdier 

ALPI I KINA 
- Gateway Global Logistics

i tråd med ALPI i Danmark – ansvarlighed, 
fleksibilitet og personlig involvering.

GGL har i Kina 180 medarbejdere fordelt på 7 
kontorer i henholdsvis 2 x Shanghai, Ningbo, 
Xiamen,Beijing, Guangzhou – samt Hong Kong, 
hvor hovedkontoret er beliggende.

ALPI i Danmark er tovholdere og planlægger al 
transport imellem Kina og Danmark.

Ring og hør mere,
Laila Alby Andersen, tel 9928 7807.

DK teamet hos Gateway Global Logistics

Shanghai warehouse



USA og Canada er et stort marked for dansk eksport 
og er samtidig  ALPIs største oversøiske trafik. 
Med 9 ALPI-kontorer i USA og tre i Canada 
tilbyder vi komplette logistikløsninger – transport til 
og fra det nordamerikanske, distribution i USA og 
Canada samt lagerfaciliteter. 
ALPI USA/Canada har mere end 100 medarbejdere, 
og det er således ALPI-folk på begge sider af 
Atlanten, som i samarbejde får godset sikkert og 
hurtigt frem.

Konsolideringer til USA og Canada
I samarbejde med ALPI USA har vi faste ugentlige 

containere med stykgods/LCL, Hamburg/New 
York – transittid 11 dage.
ALPI Logistics, New Jersey fortolder godset og 
leverer til eget lager. Her tømmes containeren, og 
vi sørger for den videre distribution til modtagere i 
hele USA samt Canada.
Transittiderne fra terminalen i New Jersey er 
naturligvis afhængig af modtagers beliggenhed 
samt hvilken service der vælges, og kan variere fra 
1 til 6 dage.
ALPI har dermed kontrol over hele transport-
forløbet, og det giver en særdeles hurtig og effektiv 
service og transittid fra dør til dør. 

ALPI I USA 
& CANADA

ALPI USA har taget nyt HQ i brug i New York Michael Annunziata og Erica Esdaile fra ALPI USA håndterer dagligt dansk gods i USA

ALPI lagerfaciliteter i 
New Jersey, New York 
 
• 12.000 m2
• Pick-Pack og Order Management
• E-Commerce & EDI system integration

Ring og hør mere, 
Michael Haahr Hansen, tel. 9928 7831.

20 21
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Den store FCM-ulv Lupus vakte jubel og overrakte præmier til de fire vindende hold fra Boldklubben Enghaven, Vorup FB, Esbjerg 
Handicapidræt og Lystrup IF. 

I august afholdtes stævnet ”Sommerbold 
på Heden”, der er det eneste rendyrkede 
sommerstævne i Danmark for 
udviklingshæmmede i Special Olympics regi.

240 glade fodboldspillere fordelt på 26 hold var 
samlet i Hammerum ved Herning for at dyste 
på grønsværen. Spillerne er mellem 8 og 50 
år gamle og har alle det til fælles, at de har 
indlæringsvanskeligheder, der betyder, at de 
ikke kan begå sig på ordinære fodboldhold. På 
SO-holdene er de sammen med ligesindede og 
blomstrer derfor op. De viser en enorm livsglæde 
og er gode til at anerkende hinanden på banen.

Man skal dog ikke tage fejl af det sportslige, for 

de vil alle gerne vinde, og der blev virkelig gået til 
makronerne i kampene. Der blev naturligvis fundet 
vindere i de fire rækker, der bliver spillet i, men alle 
deltagere var vindere ved dette stævne.

De udviklingshæmmede har ofte ikke mange 
midler. Derfor er det vigtigt, at deltagelse i 
stævnet er gratis – så kan alle være med. Med 
sponsorers hjælp får alle spillerne - ud over 
oplevelser – blandt andet t-shirt og rygsæk samt 
frokost. 

ALPI er glade for at være hovedsponsor for 
stævnet - og dermed bidrage til det flotte 
arrangement.

SOMMERBOLD PÅ 
HEDEN

Lemvig GF

Måbjerg IF

Seest BoldklubEsbjerg handicapidræt



2524

TALENTFABRIKKEN
- Herning Ishockey Klubs Hockey Akademi

Det er et imponerende syn - pokalskabet i Herning 
Ishockey Klub. Og kun halvdelen af pokalerne er 
fremme, fortæller en stolt Lars Bach fra Herning 
Ishockey Klub (HIK). 

Man fornemmer et stort engagement og en enorm 
dedikation i ishockey-omgivelserne, der lugter 
meget af mand.

Imponerende resultater
HIK har igennem tiden udviklet ikke færre end 55 

spillere til A-landsholdet, ligesom mere end 30 % 
af alle draftede danskere i nordamerikanske NHL 
har en baggrund i HIK. Det er spillere som Frans 
Nielsen, Peter Regin, Frederik Andersen, Nicklas 
Jensen, Thomas Spelling og Oliver Björkstrand. 

Læg dertil et utal af danske mesterskaber i 
ungdomsrækkerne og på seniorniveau. Ganske 
imponerende.

På spørgsmålet om, hvordan man i HIK igennem 

mange år har opnået så flotte resultater, svarer 
ungdomstræner Lars Bach uden tøven, -vi har 
verdens bedste hockey akademi. Det handler om 
kultur, historie og kontinuitet. Drivkraften for os 
er ikke penge og berømmelse, men passion og 
vinderkultur. 
Lars Bach har været ishockey-træner i HIK i 35 af 
sine 49 leveår.

Talentklasser
Michael Mølgaard, formand i HIK, forklarer, 

-vi samarbejder med folkeskolen Sønderager i 
Herning. Når de talentfulde spillere kommer i 7. 
klasse, får de tilbudt at komme i Team Danmarks 
talentklasser, hvor der i hverdagen er fokus på og 
plads til både skolearbejde og ishockey. 

Formanden pointerer, at skolearbejdet altid 
prioriteres før sport. Lars Bach uddyber, – vi har 
det mål på akademiet hver sæson at udvikle 2-3 
ishockeyspillere, der kan begå sig i Blue Fox, som 
er den professionelle overbygning af HIK. Men vi 
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Dansk ishockey 

Stiftet 5. februar 1947

Debut i den bedste række: 1967/68

Blue Fox Herning A/S startede som professionel 
overbygning af HIK 1. oktober 1998.

16 x dansk mester

7 x pokalvinder 

160 børn og unge spiller ishockey i Herning 
Ishockey Klub og heraf er 47 særligt talentfulde 
spillere tilknyttet Hockey Akademiet. Akademiet i 
Herning startede i 2007 og er indirekte støttet af 
Team Danmark via Elite Herning.
 
Lars Bach, Dan Jensen og Adam Wozninski er 
fuldtidsansatte på Hockey Akademiet. Lars Bach 
har ansvaret for spillere under 13 år - og Dan 
Jensen for gruppen op til 20 år. Adam Wozninski 
har ansvar for klubbens 1.divsionshold.

har fuld fokus på, at de unge både skal udvikle sig 
i skolen og på isen. Og det sker ofte, at ishockey-
eleverne hæver deres karaktergennemsnit, når 
de kommer i 
talentklasserne. 
Efter endt folkeskole 
vejleder Hockey 
Akademiet de 
unge i forhold til 
uddannelser, der kan 
kombineres med 
ishockeyen.

Disciplin og hård 
træning
15 af akademiets 
47 spillere er for 
tiden en del af 
diverse U-landshold 
- selvom strategien 
er, at resultaterne 
på isen ikke er vigtige, før de unge rammer U15. I 
de helt unge årgange er teknisk og menneskelig 
udvikling det vigtigste. 

Dan Jensen, ungdomstræner Lars Bach, ungdomstræner

VI HAR VERDENS BEDSTE HOCKEY-AKADEMI

Men man træner hårdt og meget, 5-7 gange 
ugentligt, inklusive kampe. Et sådant liv kræver 
dedikation og motivation. -Vi har sjældent 

problemer med 
motivationen, 
fortæller Bach. -De 
unge hockeyspillere 
vil det her. De 
er her i klubben 
vokset op med, at 
disciplin og vilje 
er fundamentet 
for resultater og 
udvikling.

Det er uvist, om 
Herning Ishockey 
Klub bliver ved 
med at producere 
NHL-spillere og 
landsholdsspillere, 

men sikkert er det, at her blandt stave, is og 
hård træning drives en talentfabrik – udover det 
sædvanlige.

Herning Ishockey Klub:

er med helt i verdenstoppen i A-gruppen med 
lande som Canada, Rusland, Sverige, Finland og 
USA. U20- og U18-landsholdet er blandt de 12 
bedste nationer i verden.

Ishockey er på verdensplan en ret gammel sport og 
kom for alvor til Danmark i slutningen af 1920 érne. 
Før den tid blev ishockey spillet på søer og enge 
– når vejret tillod det! Det var navnligt spillere fra 
Kjøbenhavns Skøjteløber Forening – Danmarks 
ældste ishockeyklub, startet i 1869 – samt Silkeborg 

Skøjteløberforening fra 1896, som dyrkede den ny 
sport.

Dansk Ishockey Union har godt 4.000 medlemmer. 
Men trods det beskedne medlemstal, er interessen 
for dansk ishockey voksende. Det skyldes ikke 
mindst de danske spillere i verdens bedste 
ishockeyturnering, den nordamerikanske NHL.

Danmark er det land i verden, som målt på antallet 
af registrerede spillere har flest NHL-spillere.
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KENDTE ALPISTER
Herning:
1. Martin Søby Mortensen blev færdiguddannet som speditør 
den 31. maj og fortsætter i Sverigesafdelingen.
2. Frederik Ørgaard Christoffersen  blev færdiguddannet 
som speditør den 31. maj og fortsætter i eksport søfragt.
3. Casper Ladefoged Sørensen skiftede som speditørelev til 
UK-afdelingen den 1. juni. 
4. Lotte Schiøler Schäffer, er i august overgået til en 
logistikstilling på terminalerne.
5. Jonas B Frank, færdiggjorde sin uddannelse i august og 
fortsætter som logistikoperatør på terminalerne.
6. Lasse Bækdal Bräuner, blev færdiguddannet som speditør 
den 31. august og fortsætter i Italiensafdelingen.
7. Frederik Baagøe Madsen, skiftede som speditørelev til 
import Benelux & Tyskland den 1. september.
8. Michael Pilgaard, skiftede som speditørelev til import 
Benelux & Tyskland den 1. september. 
9. Mette Pedersen, speditør i Norgesafdelingen, er på barsel 
indtil oktober 2017. 

Greve:
10. Christian Brask Skaaring  er den 1. oktober udnævnt til 

daglig leder for ALPI AIR & SEA i Greve.
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René Bertelsen blev fejret den 1. september. 
René, som er afdelingsleder for eksport Benelux 
og Tyskland i Herning, er en sand ALPIst med 
stor fokus på omhyggelighed, ansvarlighed og 
performance.

10 ÅRS JUBILÆUM 

Den 1. oktober kippede vi med flaget for Mads 
Fjordside Lehrmann, trafikchef for Sveriges-teamet 
i Herning. 
Mads er - ud over at være en dygtig speditør – 
ALPI-mester i pool og bordfodbold, motionsfreak 
og chopper-fan.

Lisbeth Mortensen blev fejret den 1. november. 
Lisbeth er omdrejningspunkt i Italiensafdelingen i 
Herning.
Stor omhu, sans for detaljer og planlægning samt 
et dejligt grin gør Lisbeth værdsat blandt kunder 
og kollegaer.
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Herning:
1. Søren Kaldahl, speditør i National-afdelingen. Søren, 51 år, 
har igennem mange år arbejdet med indenrigstransport hos 
FREJA i Skive.
2. Bent Norup Andersen, projektleder i Norden-afdelingen. 
53-årige Bent har de seneste år stået i spidsen for Logi Trans, 
Herning.
3. Rut Jónsdóttir, administrationsmedarbejder i bogholderiet. 
Arbejdet hos ALPI koordineres med Ruts plads som højre back 
hos FC Midtjylland Håndbold og det islandske landshold.
4. Nicolai Gjermand Nielsen, logistikassistent. 19-årige 
Nicolai har netop afsluttet HHX på Handelsgymnasiet 
Ikast-Brande.
5. Linette Bondrop, logistikassistent. Linette, 24 år, har de 
seneste år arbejdet hos System Transport.
6. Jan Lundum Danielsen, speditør i National-afdelingen. 
58-årige Jan er uddannet hos Maersk og har speditionserfaring 
fra blandt andre Leman.
7. Emil Vrbovci Damgaard, speditørelev i søfragts-
afdelingen. Emil, 18 år, har netop afsluttet HHX og har 
sideløbende arbejdet i SuperBrugsen i Ringkøbing.

Padborg:
1. Claudia Marie Langendorff Christesen, kontorassistent. 
32-årige Claudia kommer fra et job i supportafdelingen hos DB 
Schenker.

Greve:
1. Peter Øster Marcher-Boisen, trafikchef i Norden-
afdelingen. 42-årige Peter kommer fra et job hos Blue 
Water, hvor han de seneste 8 år har været ansvarlig for deres 
Skandinaviens-afdeling. 
2. Emil Nørgaard Friis, speditørelev i Portugal/Spanien-
afdelingen. Emil, 22 år, har i år afsluttet sin HHX og EUD.
3. Ilse Tved Petersen, kantineassistent.  58-årige Ilse er 
uddannet køkkenassistent og har sin erfaring fra blandt andet 
Dansk Energi og Hjerteforeningen.
4. Stéphanie Baustier, logistikassistent-elev. Stéphanie, 31 år, 
har i en del år arbejdet som selvstændig negletekniker.
5. Dorte Mikkelsen, speditør i sø- og luftfragtsafdelingen. 
50-årige Dorte kommer fra et job hos Scan Global i Kastrup.
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Vejlevej 5, Lind

DK-7400 Herning

Greve Main 32

DK-2670 Greve

Hans Egedes Vej 1

DK-5210 Odense NV

Risbrigvej 2

DK-6330 Padborg

T: +45 9721 2166

 M: alpi@alpi.dk

ALPI

HIST & PIST
– også på facebook

Kjeld Tygesen, afdelingsleder, er nyt medlem af ALPIs ledergruppe. Således 

er det nu Carsten Sjørvad, John Blæsbjerg, René Mortensen, Kjeld Tygesen, 

Niels Arne Markussen og Søren Præst, der udgør ledelsen hos ALPI

Jesper Olsen - Duracel lagermand i Herning 

– har indviet ”friluftsbadet” ved vores nye 

logistikcenter i Hammerum ved Herning

Claus Linnemann – Herning speditør i luften 
- vandt med Triangle Razorbacks fra Vejle sit 
7. danske mesterskab i amerikansk fodbold….
så sejt

ALPIs fodbolddrenge, i uklædeligt gult, mod FCM All Stars i Faxe Kondi Cup

ALPI Cup, elitestævne for 
håndboldungdommen, blev 
afholdt for 3. gang i TMS 
Ringsted regi. ALPIs Jesper 
Frederiksen fulgte kampene


