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Velkommen til ConnectSport News April 2015.
Vi i ConnectSport er meget glade for den store opbakning til de mange forskellige
tiltag vi kommer med.
I den seneste tid har vi haft 2 meget succesfyldte bike session´s afholdt i Tarm
Idrætscenter og Erritsø Idrætscenter.
ConnectSport ‘s næste workshop afholdes i maj og her tilbyder vi et spændende
kursus i Slyngtræning/TRX. Tendensen går på, at vi skal kunne tilbyde vores
brugere træning både ude og inde. Med denne form for træning kan du flytte på
dine brugere, så træningen bliver mere fleksibel. Er hallen optaget kan du flytte
træningen udenfor og skabe en fed anderledes oplevelse.
Vi forventer os meget af Slyngtræningen, og kan allerede nu se ved den store
tilmelding at interessen er stor.
Vores næste spændende session afholdes i maj og det glæder vi os også enormt til.
Netværk er det vigtigste, for sammen kan man flytte noget.
Tøv ikke med at kontakte mig, hvis du har en god ide eller noget på hjertet.
God fornøjelse med ConnectNews April 2015.
Vi ses
Peter Mejer Mortensen
pm@connectsport.dk
tel. 24 77 45 03

CONNECTSPORT TILBYDER NU BIKE SESSION’S
OG KURSUS I SLYNGTRÆNING/TRX.

LANDSDÆKKENDE NETVÆRK
for idrætshaller, sportscentre
og svømmehaller i Danmark
Professionelt netværk hvor du får input, sparring og konkrete fordele.
Netværk er meget værdifuldt og ekstremt vigtigt. ConnectSport og dets
medlemmer er aktive og vil sammen flytte hinanden og branchen.
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Årlige netværksmøder.
Sparring med andre i netværket.
Konkrete besparelser på musik og events.
Medlemsnyt.
Tilbud om uddannelse, kurser, arrangementer o. lign.
Indkøbs- og leverandøraftaler.
Mulighed for at benytte rabatordninger.
Vi udfordrer hinanden og leverer kvalitetsindspark.
Kommerciel sparring og eventoplæg.

Det er igennem ConnectSport’s netværk, du har adgang til
masser af værktøjer og muligheder for at skabe en endnu
bedre situation og resultater. Networking er ikke en smart
trend, men en måde at tænke og arbejde på, som er kommet
for at blive.

Ønskes medlemsskab eller drøftelse så kontakt:

Peter Mejer Mortensen
E-mail: pm@connectsport.dk
Tel.: 2477 4503

www.connectsport.dk

Tilhørende varer
Produkt

Varenr.

Beskrivelse

Størrelse

Antal/krt.

50-80 cm

1 stk.

Til vinduer og glaspartier
9848

Ergonomisk teleskopskaft
Skaftet er robust og rengøringsvenligt, og
nemt at justere i højden. Med robust og
slidstærk lås. Udarbejdet i samarbejde med
ergoterapeuter.

9840

Fremfører komposit
Til rengøring af gulve, vægge, lofter, tavler og
borde. Med unikt fleksibelt drejeled, der muliggør rengøring i alle positioner.

25 cm

1 stk.

7563

Vinduesmoppe
Til rengøring af vinduer, glaspartier og spejle.

25 cm

5 stk.

7638

Microfiberklud
Perfekt til rengøring af vinduer, spejle og
hårde, polerede overflader såsom rustfrit
stål og skinnende metaloverflader. Bruges let
fugtet. Rengøringsmiddel er ikke nødvendigt.

40x40 cm

5 stk..

168907

Sprayflaske
Bruges til at spraye ekstra vand på mopper,
klude eller direkte på fastsiddende snavs, for
at lette fjernelsen.

250 ml

1 stk.

9891

Inventarmoppe
Til afstøvning af trange og svært tilgængelige
steder som reoler, lamper, radiatorer og rør
mv. Microfibrene samler støv, snavs og hår
ved hjælp af statisk elektricitet.

55 cm

1 stk.

9890

Inventarmoppeholder
Til afstøvning af trange og svært tilgængelige
steder som reoler og lamper. Ergonomisk design letter arbejdet. Kan nemt bøjes i forskellige faconer samt tilbage til sin originale facon.

81,5 cm

1 stk.

9848

Ergonomisk teleskopskaft
Skaftet er robust og rengøringsvenligt, og
nemt at justere i højden. Med robust og slidstærk lås.

50-80 cm

1 stk.

160360

Ergonomisk teleskopskaft
Nem og hurtig topjustering til at regulere
længden.

110-180 cm

1 stk.

9787

Teleskopskaft
Til professionel rengøring og er robust og
rengøringsvenligt. Teleskopskaftet er nemt at
justere i højden, det gør det nemt for brugeren
at opnå en korrekt arbejdsstilling.

150-400 cm

1 stk.
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Til inventar rengøring

FÅ RABAT PÅ VÆRELSER OG
MØDEPAKKER HOS SCANDIC
Vi har netop indgået en aftale med ConnectSport og kan nu tilbyde 8% rabat på
overnatning på vores daglige flexpris samt 7% rabat på alle vores mødepakker.
Book overnatning
Vi har 22 hoteller fordelt over hele landet. Når du bor
hos os, er vores berømte morgenbuffet altid inkluderet
i værelsesprisen, og der er fri WiFi på hele hotellet. Du
kan altid nyde en god middag i vores restauranter eller
måske en forfriskning i baren, og alle vores hoteller
tilbyder veludstyrede fitnessfaciliteter.

Book møde
Hvis du skal holde møde, ved vi hos Scandic, hvad der
skal til, for at dit møde bliver en succes. Vi står klar til
at hjælpe dig med din planlægning, og hos os finder
du Danmarks bedste mødeforplejning. Kontakt os - så
hjælper vi dig med at koordinere hele arrangementet på
ét af vores hoteller.

Book på scandichotels.dk og anvend følgende
aftalenummer: D000035978

Kontakt Scandic Meeting Team på tlf. 33 48 04 04
eller skriv til meeting.dk@scandichotels.com

scandichotels.dk

Tid til vin

Cava Brut Reserva, Mont Michel, Soler-Jové, Penedès, Spanien
Brut Reserva Mont Michel har en flot, lysegul farve med en god ”mousse”, som bliver ved i glasset. Både i duften
og i smagen er det de sprøde og delikater toner, som dominerer. Vinen har en frisk sødme (10 g. restsukker/l.) og
virker meget umiddelbar og charmerende.
Den vil egne sig fint som aperitif, til lette fiske- eller skaldyrsretter, salater, forretter eller til ikke for søde desserter.
Pris ex moms kr. 49,-

Winemaker’s Blend, white/red, Doña Carlotta, Chile
Doña Carlotta hvid er en vin, der går rent ind. Frisk, sprød med noet af æble. Dette er en vin, som alle vil kunne
lide og som fungerer rigtig godt både med og uden mad.
Den røde har en flot rød farve. Bouqueten er fyldig med god duft af moden frugt og et strejf af blomme. Smagen
har masser af kraft og fylde, med en god struktur, er dejlig varm, blød og rund med en behagelig lang eftersmag.
En charmerende, umiddelbar flot og ren vin, som er som skabt til de danske smagsløg, der igennem mere end 25
år har haft vine fra Chile, som nogle af de mest foretrukne vine på bordet. Server den til svine-, okse- eller kalvekød, sammenkogte retter, pasta og ost.
Pris ex moms pr. fl. kr. 30,95,-

Chardonnay, Shiraz, Bass River, Australien
Chardonnay Bass River har druens klassiske nuancer i duften, med toner af hvide ferskner, pære og lime. I smagen er vinen meget frisk og liflig, med citrustoner først, men den udvikler hurtigt en god fedme og fylde, som helt
klart er blevet forstærket af opholdet på træfade. En klassisk australsk Chardonnay, som kan nydes uden mad til,
og som vil egne sig fint til skaldyrs- eller fiskeretter eller til gratinerede retter.
Shiraz Bass River er lavet på 100% Shiraz som giver en dyb, mørk, rubinrød farve i vinen og umiddelbare, frugtrige nuancer af modne kirsebær, blommer og peber i duft og smag. I eftersmagen finder man en god frugtkoncentration med krydrede toner.Brug den til sammenkogte kødretter med lam, okse og vildt men også til pasta- eller
risottoretter med kød og f.eks. tomatsaucer.
Husets vine. Pris ex moms pr.fl. kr. 34,-

Fiorelli Asti Dolce, Toso, Piemonte Italien
Her finder man eksotiske nuancer af honning, akacieblomster, mirabeller og modne blommer, men vinen har
samtidig en god struktur og masser af friskhed.
Det er en meget charmerende og delikat vin, som vil egne sig fint til en velkomstdrink, til en dessert eller til et
lille glas i utide.
Pris ex moms kr. 46,50,-

Bestilling: Henrik Skødt Sørensen, hss@vinforsyning.dk, 4040 7784

