
Tilmelding senest d. 24. marts og 1. maj kl. 09.00 til pm@connectsport.dk  
Gratis for medlemmer i ConnectSport. Ved tilmelding oplyses om du vil spille padel og 
pickelball mht. booking af baner.  

Kl. 09.00 Ankomst KulturCenter Skive. Spændende anlæg med idrætshaller, cafe,  
      svøm og biograf. 
Kl. 10.30 Afgang i egne biler til virksomhedsbesøg hos A-Sport. 
Kl. 11.00 Virksomhedsbesøg A-Sport. Kom ind bag facaden hos A-Sport, og hør om deres  
         udvikling igennem tiden. 
                 Hør om deres syn på fremtiden i idrætshallerne og branchen. 
                 Udvikling af den enkelte facilitet, foreningerne og kommunernes tilgang til  
                 bevægelse i hverdagen. Hvilken effekt har det på jer som facilitet, men også  
                 til A-Sport som leverandør. 
Kl. 13.00 Sandwich og tak for i dag. 
Kl. 13.30 Padel turnering for dem er har lyst. 
Kl. 15.30 Tak for i dag. 

Facilitetsudvikling 
Mandag d. 27. marts 2023 KulturCenter Skive 
Tirsdag d.   9. maj 2023 Hafnia Hallen
Vi skal besøge spændende idrætsfaciliteter og vi skal høre hvordan A-Sport ser på 
branchen og hvilken vej vi bevæger os hen. Glæd jer til en dag med spændende oplæg, 
dialog, oplæg omkring fremtidens sport, leg og læring. Og så slutter vi af med lidt hygge 
aktiviteter i form af padel og pickleball.

PROGRAM VEST Mandag 27. marts 2023

Kl. 09.00 Ankomst Hafnia-hallen. Spændende anlæg med beachvolley, indendørs 
      kunstbane, cafe og håndboldhal.  
Kl. 10.15 Virksomhedsindblik A-Sport. Kom ind bag facaden hos A-Sport, og hør om deres  
         udvikling igennem tiden. 
                 Hør om deres syn på fremtiden i idrætshallerne og branchen. 
                 Udvikling af den enkelte facilitet, foreningerne og kommunernes tilgang til  
                 bevægelse i hverdagen. Hvilken effekt har det på jer som facilitet, men også  
                 til A-Sport som leverandør. 
Kl. 12.00 Sandwich og tak for i dag. 
Kl. 12.30 Pickelball turnering for dem er har lyst.  
Kl. 14.00 Tak for i dag. 

PROGRAM ØST tirsdag 9. maj 2023
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