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ALPI udvider hele tiden det nære samarbejde, vi har med vore agenter rundt 
om i verden. Således kan vi nu også tilbyde afgange ad landevej til de nord-
afrikanske lande Tunesien og Marokko og inden længe også Algeriet.

Samarbejdet omfatter primært stykgods og delpartier, og der køres aktuelt 
til havnene i Tunis, Sousse og Sfax. Der er afgang fra Hamburg hver torsdag 
med ankomst på destinationerne den efterfølgende mandag. ALPI er klar til 
at assistere med udfærdigelse af tolddokumentation, ligesom det selvfølge-
lig også er muligt at få varer transporteret den modsatte vej til Danmark og 
andre europæiske destinationer.

Speditør Ole L. Hansen fortæller, ”at ALPI nu er i stand til at tilbyde et 
særdeles konkurrencedygtigt produkt, og vi står gerne til rådighed med yder-
ligere oplysninger.” ”Vi laver selvfølgelig hellere end gerne transportoplæg 
på konkrete opgaver og forespørgsler”, siger Ole L. Hansen.

Kontakt Ole eller din daglige kontakt hos ALPI, såfremt du har interesse i 
transporter til Nordafrika.

Ole L. Hansen
Eksamineret speditør
ole@alpi.dk
9627 6983

BILTranspOrTer TIL nOrdafrIka aLpI Gør nOGeT fOr HjerTeT

ALPI støttede i 2010 Hjertesagens Elsk hjertet kampagne, og her i efteråret 2011 
har vi valgt at støtte kampagnen Gør noget for hjertet. Kampagnen samler penge 
ind til Hjertesagen med det specifikke formål at uddanne minimum 100.000 
danskere i livreddende førstehjælp. 

Ovenstående er naturligvis en del af det punkt i ALPIs kodeks, som vi kalder 
at tage ansvar. Og det med ansvaret gælder også lokalt, så derfor har vi in-
stalleret hjertestartere på vore kontorer. I november fik samtlige medarbejdere 
så en demonstration af hjertestarterens funktionalitet. Ydermere har de ALPI 
medarbejdere, som ønskede at deltage, fået et tre-timers kursus i livreddende 
førstehjælp. 

Hjertestartere gør en livreddende forskel
ALPIs hjertestartere er leveret af virksomheden Cardia Europe. Salgskonsulent 
René K. Bartholin beretter, at det er et givende job at sælge et produkt som 
CardiAid hjertestarteren, idet der er flere konkrete eksempler på, at opsætningen 
af en hjertestarter redder liv. ”Når ALPI har valgt at opsætte vore CardiAid  
hjertestartere på de forskellige domiciler, er det ikke kun en fordel for ALPIs 
medarbejdere, men for hele nærområdet, som på hjertestarter.dk kan konstatere, 

hvor den nærmeste registrerede hjertestarter befinder sig”, fortæller René. Et 
eksempel på denne form for nabohjælp kommer fra Kværndrup, hvor en hjerte-
starter hos den lokale tandlæge tidligere i år reddede en kunde, der faldt om i 
den nærliggende Superbrugs.

Overflødigt modefænomen?
ALPI NEWS gik René K. Bartholin på klingen og spurgte, om ikke det der 
med hjertestartere bare er et modefænomen? ”Absolut ikke – hjertestop ram-
mer bredt og ikke blot ældre eller overvægtige. I Danmark er der unødvendigt 
mange, der enten dør eller overlever med alvorlige skader på vitale organer, 
hvilket især vil sige hjernen.” Iflg. CardiAid overlever over 70%, og heraf lever 9 
ud af 10 videre uden mén, hvis en hjertestarter kommer i brug indenfor 3-5 min. 
”Det er da tal, der er til at tage at føle på, når vi ved, at det i dag er under 1% 
af de, der får hjertestop uden for et hospital, som overlever uden mén”, siger 
René. CardiAid forventer i øvrigt, at der inden for en overskuelig fremtid vil 
komme lovkrav om opsætning af hjertestartere, hvilket allerede er tilfældet i 
USA og enkelte europæiske lande. 

ALPI-medarbejderne følger interesseret instruk-
tørens anvisninger i hjertemassage.

Hjertestarteren i receptionen i Herning.

Ligesom ALPI tilbyder distribution af pakker i Danmark til konkurrencedygtige 
priser, tilbyder vi nu også distribution af pakker til hele Tyskland via lager i 
Flensborg. Michael Fog, som er produktansvarlig for kurér, er meget be-
gejstret for de nye muligheder med en meget fordelagtig transittid, og 
fortæller, ”at vi via vores nye koncept tilbyder levering til både erhvervsvirk-
somheder og private.” 

”Vi kan tilbyde full service logistik og supply chain service via lager i Tysk-
land”, uddyber Michael Fog. Produktet er relevant for mange virksomheder, 
og et godt eksempel er en webshop med et behov for håndtering af alle 
praktiske logistikopgaver.

Afsluttende fortæller Michael Fog – ”De lavere omkostninger i Tyskland 
kommer vore kunder til gode, og produktet er særdeles fordelagtigt for 
kunder med mere end 2.000 pakker pr. år til Tyskland.” 

Har distribution af pakker i Tyskland din interesse, så kontakt Michael Fog 
eller din daglige kontaktperson hos ALPI.

BILLIG dIsTrIBuTIOn af pakker TIL TyskLand

Michael fog
Produktansvarlig kurér
fog@alpi.dk
9928 7803

en aLpI MedarBejder ...

er nærværende ser muligheder er informativ Tager ansvaragerer hurtigt
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aMerIkansk fOdBOLd
Claus Linnemann, som i det daglige håndterer luftfragtsforsendelser i Herning, 
har som omtalt i den første udgave af ALPI NEWS også flair for at håndtere 
den ovale amerikanske fodbold. Lørdag d. 8. oktober lykkedes det så for 
Claus og holdkammeraterne fra Vejle-klubben Triangle Razorbacks at hive 
guldet i land igen. Det danske mesterskab kom i hus via en overraskende 
35-31 sejr over de forsvarende mestre fra Søllerød Gold Diggers.

Det var imponerende nok Claus’ fjerde danske mesterskab i amerikanernes 
foretrukne sportsgren, og Claus bliver aldrig træt af at vinde guld. ”Jeg har 
også tabt tre finaler, så jeg kender fornemmelsen af at tabe guldet, og det at 
vinde en så spændende finale var ekstra fedt. I år var Søllerød storfavoritter, 
og de havde endda gjort klar til guldfest, hvilket bare var ekstra motive-
rende”, fortæller Claus. 

Da Claus i september fyldte år, skulle der gøres plads til 36 lys i lagkagen, 
så han overvejer grundigt, om han skal tage en sæson mere som aktiv i 
den fysisk krævende sport. ”Det er attraktivt, at vi som mestre skal spille 
spændende kampe i Europa, men en sæson kræver en masse forberedelse 
i styrketræningslokalet og på løbebåndet.” Claus understreger, at helbredet 
kommer i første række, og det bliver belastet, når man som Claus er såkaldt 
left guard. Alt efter hvilket angreb, der sættes ind, skal Claus enten beskytte 
quarterbacken eller rydde vejen for en såkaldt runningback, så han kan kom-
me så langt som muligt med bolden uden at blive rørt. 

HandICap fOdBOLd
Med bl.a. et ALPI logo på trøjerne blev Hammerum IF’s U15 fodboldhold i 
DHIF-regi danske mestre ved DHIFs forbundsmesterskaber, der i 2011 var 
henlagt til Vordingborg. Holdet henvender sig til børn med diagnosticerede 
handicaps som f.eks. forskellige hjerneskader og ADHD samt andre børn 
med generelle indlæringsvanskeligheder – fælles for alle børnene er, at de 
går i specialklasser.  

Der er en udbredt mangel på sportstilbud til handicappede børn, og netop 
derfor blev holdet etableret i foråret 2011, og det er det eneste af sin art i 
Midtjylland. ”Første sæson har på alle måder været en kæmpesucces med 
omkring 15 børn til træning hver torsdag, og at ungerne så endte med guld-
medaljerne om halsen, var bare prikken over i’et”, fortæller en af holdets 
trænere, Carsten Sjørvad, som til daglig er økonomichef hos ALPI. 

Der er plads til mange flere spillere på holdet, så vi opfordrer alle interesse-
rede til at indhente flere informationer på www.hammerum-parafodbold.dk.

en dufT af GuLd HOs aLpI aLpI OVer THere
nye muligheder i usa for aLpIs kunder

I det meste af verden ligger der lokalt ejede ALPI virksomheder, således også i 
USA. Med otte kontorer dækker ALPI USA alle de store havne, og det erfarne 
personale kan reelt håndtere alle typer af transport. Nikki Jensen besøgte i 
foråret flere af de amerikanske kontorer, og i september gengældte ALPI USA’s 
salgsdirektør Jonathan McFadden besøget. ”Vi har et rigtig godt samarbejde 
med ALPI USA. De lægger vægt på de samme værdier som os, og fokuserer 
således også på kvalitet, service og langtidsholdbare forhold til kunderne”, 
fortæller Nikki. 

GOde LaGerfaCILITeTer OG OnLIne InfOrMaTIOner
ALPI USA er i konstant vækst, og sidste skud på stammen er lager faciliteterne 
i New Jersey. Lageret blev åbnet med henblik på at understøtte det voksende 
behov for supply chain løsninger. Med lagerløsningen i New Jersey blev der ind-
ført et avanceret onlinesystem med mulighed for online booking, og systemet 
skaber også detaljerede real-time informationer om lagerbeholdninger samt 
overblik over ind- og udgående ordrer. 

Onlinesystemet er tilgængeligt for ALPIs kunder fra hele verden. Det giver unikke 
muligheder for ikke-amerikanske kunder, der ønsker at styrke deres amerikanske 
set-up. Systemets tilgængelighed er også optimalt for virksomheder, der ønsker 
at komme ind på det amerikanske marked uden selv at oprette en filial i USA. 

Onlinesystemet kan også tilpasses de forskellige produktgrupper. Nikki Jensen 
fortæller: ”Et godt eksempel er sensitive produkter med begrænset holdbarhed. 
Her administrerer systemet holdbarheden efter FIFO-princippet, således at det 
der kommer først ind også kommer først ud.”
 
TredjeLandsTranspOrTer – en kOnkreT Case
Det er absolut ikke kun gods mellem Danmark og USA, som vi håndterer. Det 
kan også være gods, der transporteres fra et helt tredje land til USA, eller gods 
fra USA til et andet land end Danmark.

Frank Hovgaard Nielsen fra Odense kontoret fortæller om et af de konkrete 
eksempler på en sådan tredjelandstransport: ”Via vores agent i marokkanske 
Casablanca arrangerer vi lastning af en til to containere om ugen for en dansk 
kunde. Alle containere sejles til New York, hvor de via jernbanen transporteres 
til Chicago. Størstedelen af containerne leveres fortoldet direkte til kundens 
aftagere, som derfor ikke mærker, at de handler med en virksomhed uden for 

USA. De øvrige varer lagres ved ALPI i Chicago. Alt hvad der kommer frit leveret 
fra andre leverandører, håndterer vi ligeledes.” Via det ovenfor nævnte online-
system har den danske kunde et fuldt online overblik. Kunden kan med andre 
ord følge alle containere – både de der er undervejs, og de som allerede er 
ankommet. Systemet giver også ALPIs kunde adgang til tolddokumenter og en 
detaljeret lagerstatus.   

TOLdrÅdGIVnInG 
ALPI USA er autoriseret customs broker. Derfor tilbyder vi dør/dør løsninger 
inklusiv fortoldning. Vi kan endvidere sikre, at danske kunder ikke alene kan 
levere eller købe varer på alle incoterms, men også at de får korrekt råd-
givning omkring told, bonds og eventuelle FDA forhold.  

ALPIs erfaring med USA er garant for, at kundernes spørgsmål omkring fortold-
ning m.m. lynhurtigt kan besvares korrekt. ”Vi tillader os endvidere altid at kigge 
på alternative løsninger til fordel for vore kunder”, fortæller Frank. Et hånd-
gribeligt eksempel herpå er en dansk kunde, som via ALPI er blevet registreret 
i USA. Denne kunde kan nu importere i eget navn med afregning direkte fra de 
amerikanske toldmyndigheder, hvilket giver en meget væsentlig besparelse.

Vil du vide mere om ALPIs muligheder for at assistere dig med transporter til 
og fra USA samt told og andre problematikker i relation til det amerikanske 
marked, er du 
mere end vel-
kommen til at 
kontakte Nikki og 
Frank eller din dag-
lige kontaktperson 
hos ALPI.

frank Hovgaard nielsen
Transportkonsulent  
frank@alpi.dk                               
9928 7824        

nikki jensen
Key account manager  
nikki@alpi.dk
9928 7817     

Claus Linnemann med sit fjerde DM-trofæ. 

Stolte U-15 mestre med 
medaljer og pokaler.
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Mikkel Lübker (32), trafikchef, sø, Herning
”I september løb jeg løb mit første maraton i Berlin, da jeg syntes, at det 
kunne være en spændende personlig udfordring samt en naturlig udvikling. 
På et eller andet tidspunkt tror jeg, at enhver løber stiller sig det spørgsmål, 
om man vil deltage i en maraton eller ej. Jeg brugte 5 timer og 43 min, og 
skal 120 % sikkert prøve det mindst én gang til. Det var en meget stor op-
levelse med 40.000 deltagere og omkring 1 mio. tilskuere, som heppede på 
løberne. Desuden kan det jo være sjovt at se, om jeg kan forbedre min tid fra 
i år – det burde være muligt.

Isoleret set er det ikke sjovt at løbe så langt, men det det er sjovt at arbejde 
sig frem mod et mål rent fysisk, og så pludselig skal man til eksamen. Jeg 
prøver at få løbet tre gange om ugen. Distancen er mellem 7,5 km og 15 
km pr. tur. Hvis jeg træner op til et længere løb, så kan jeg finde på at tage 
en ekstra ugentlig tur, og det kan godt blive en tur på cyklen for at få lidt 
afveksling i træningen.

Sund livsstil? Ja, det synes jeg – der er selvfølgelig altid plads til forbedring, 
men generelt spiser og lever jeg ret fornuftigt. Er vejret rimeligt, så tager jeg 
også gerne cyklen i stedet for bilen.”

peter jørgensen (43), speditør, Benelux, Herning
”Som følge af et væddemål løb jeg mit eneste maratonløb i København i 
1990 i tiden 3:33. Da jeg gerne vil gennemføre en ironman, skal jeg jo også 
gennemføre endnu et maratonløb, om end der ikke umiddelbart er noget 
sjovt ved at løbe så langt – det skulle da lige være massagen bagefter. 

Jeg dyrker aktuelt motion omkring tre gange om ugen i form af cykling og 
lidt løb, og så supplerer jeg i øvrigt dette med en sund livsstil, hvor jeg ikke 
drikker øl om mandagen.”

Set i lyset af Peters seriøse svar må ALPI NEWS lige supplere med, at Peter 
jævnligt roder sig ud i væddemål og løfter om deltagelse i diverse løb, og om 
hvor hurtigt han kan løbe. Og selv om Peter faktisk stadig løber hurtigt, må 
det som regel konstateres, at det desværre bliver ved snakken – så kunder 
og leverandører opfordres til – med vinding for øje – at indgå et væddemål 
vedr. den planlagte ironman.

Carsten sjørvad (39), økonomichef
”Mit første maratonløb var Berlin i 2008 - i alt har jeg 
de sidste tre år deltaget i og gennemført 11 maraton-
løb – heraf fire på stribe i Berlin. Stemningen i Berlin 
er kanon – ikke mindst pga. af de mange danske til-
skuere, men i Barcelona var stemningen næsten ligeså 
god. Min dårligste oplevelse var i Hamburg tidligere i 
år, som pga. dårlig ryg og dårlig form udviklede sig til 
et rent mareridt.

Jeg træner ikke så meget – forsøger dog at løbe ca. ni km tre gange om 
ugen, men i travle perioder lykkes det ikke altid. Jeg har aldrig løbet specielt 
hurtigt, så jeg har kun været under fire timer to gange. Jeg tror stadig på, at 
jeg en dag kan klemme mig under 3:45, selvom jeg ikke træner meget, og 
iflg. min kiropraktor slet ikke bør løbe maratonløb. Når jeg senest i 2013 har 
deltaget i New York Marathon, vil jeg nok lytte til min kiropraktors råd. Når 
det bliver koldt, tvinger knæene mig i øvrigt indendørs på løbebånd, hvilket 
kan være lidt kedeligt.

Op til mit første maratonløb levede jeg meget sundt. Har dog erkendt, at 
det ikke lige er mig at give afkald på jævnlig indtagelse af søde sager og 
sodavand.”

Christian jensen (33), trafikchef, Tyskland, Greve
“Min bedste tid er 3:37, og jeg har løbet maratonløbet i København i 2008 og 
2010. Jeg skal uden tvivl løbe maraton igen, og jeg kunne godt tænke mig at 
prøve kræfter med Berlin, da jeg har hørt meget positivt om det løb. 

Det sjoveste er unægtelig, når man har krydset målstregen. Men det interes-
sante, og det som tiltaler mig, er de op- og nedture, man oplever gennem 
løbet. Hvordan man løber med overskud og masser af energi, og så pludselig 
møder den berømte mur og har lyst til at udgå. Der finder man ud af, hvor 
langt ud i den røde zone man kan presse sig selv. 

For øjeblikket motionerer jeg tre eller fire gange om ugen af en til to timers 
varighed. Jeg forsøger at veksle mellem løb og cykling – afhængig af vejret. 
Jeg følger ikke en kostplan, men i månederne op til jeg skulle løbe, har jeg 
fokuseret på at leve sundt.”

Vi har tidligere i aLpI neWs omtalt adskillige medarbejderes delta-
gelse i et halvmaratonløb, men som så mange andre motionister har 
en del aLpI-medarbejdere også gennemført et eller flere maratonløb. 
derfor satte vi nogle af dem stævne – bl.a for at høre lidt om deres 
erfaringer med maraton og det sjove ved at løbe maraton. 

Louise søby (34), speditør, Tyrkiet, Herning
”Jeg har deltaget i og gennemført fem maratonløb. Senest i Berlin i septem-
ber, hvor jeg løb min hidtil bedste tid, nemlig 3:32. For mig handler det at 
løbe maraton om at konkurrere med mig selv. Det er en sejr hver gang, jeg 
rykker mine træningsgrænser. Jeg skal løbe igen i Hamborg i april 2012, og 
drømmen er at gøre det på under 3:30. Det fede ved maraton er at presse 
sig selv fysisk og mentalt, og når det går godt, er man nærmest høj af lykke.

Af de løb jeg har deltaget i, var Berlin klart det fedeste, og så havde jeg et 
overskud, der gjorde, at jeg på intet tidspunkt følte, jeg ikke kunne mere eller 
var nødt til at gå. Modsat var det svært at acceptere, at jeg var nødt til at gå 
et par kilometer, da jeg i foråret 2011 deltog i Skjern Å Maraton.

Jeg dyrker motion seks gange om ugen af 1-2½ times varighed. Motionen 
består af 35-40 km løb om ugen. Derudover underviser jeg i BodyPump (et 
styrketrænings program) samt BodyAttack (et konditionstrænings program). 
Jeg går meget op i både at spise og leve sundt. Dog uden at det bliver fana-
tisk, da jeg har en sød tand, så jeg spiser både kage og slik.”

niels Hansen (40), trafikchef, sydeuropa, Herning
”Jeg har løbet Copenhagen Marathon i både 2001 og 2002 med 3:29 som 
bedste tid. Som mange andre ville jeg prøve mig selv af, men jeg gjorde det 
også for træningens skyld. Jeg vil egentlig gerne løbe maraton igen, men mit 
ene knæ er ikke vild med de lange løbedistancer mere. Derfor er det ikke så 
meget, jeg løber mere. 

Jeg syntes egentlig, at det var ligeså fedt at træne sig op til at kunne gennem-
føre, som det var at gennemføre. Man bliver lidt høj af begge dele, men det 
bedste var dog at gennemføre 2. gang i en tid, som jeg selv synes var ok. 
Den værste oplevelse var så nok de sidste 10 km af mit andet maratonløb. 
Der havde jeg virkelig ondt i mine lange stænger. 

Jeg løber stadig en smule, men ellers cykler jeg og spiller håndbold. Så det 
bliver vel typisk til motion tre gange i ugen.  I relation til kosten, så prøver jeg 
at spise sundt, men det lykkes ikke altid lige godt. Jeg vælger nogle gange 
nemme løsninger med min aftensmad, og så indtager jeg også lidt for meget 
kaffe og sodavand.”

niels arne Markussen (55), adm. direktør
”Jeg har løbet maraton en enkelt gang, nemlig i København i 2001 i tiden 
3:59. Jeg var med i en løbeklub, hvor vi mente, at det måtte da være muligt 
at gennemføre et maraton. Indtil videre har jeg kun løbet det ene løb, men 
påtænker at fuldføre et maratonløb mere - kun for at bevise overfor mig selv, 
at jeg kan. Men det kræver 20-25 uger at forberede sig på et maraton, hvis 
ikke man løber dem regelmæssigt.

Det fede ved maraton var følelsen af at overvinde sig selv og få resultat af en 
målrettet træning, og en sejr, at jeg kun var nede og gå ved væskedepoterne. 
For tiden dyrker jeg motion en til tre gange ugentligt i form af fodbold, løb, 
cykling og såkaldt cirkeltræning. Sidstnævnte er ekstremt effektiv og stjæler 
kun en halv time af ens tid. 

Den sunde kost sørger min kone Alice for. Men jeg er og bliver aldrig fana-
tiker omkring sund kost. Hvis man sørger for at få regelmæssig motion - må 
der også være lidt kredit på denne front.”

aLpI – OGsÅ en GOd LøsnInG I deT LanGe LøB
en række af aLpIs maratonløbere fortæller om deres erfaringer med den klassiske distance

TrIVIa
Begrebet “maratonløb” stammer fra en legende om “Slaget ved Marathon”, 
hvor en budbringer blev sendt fra slagmarken til Athen med sejrsbud-
skabet. Han faldt i øvrigt død om efter at have afleveret sejrsbudskabet. 

Danmarks største løb er Copenhagen Marathon med ca. 12.000 del-
tagere. De populæreste maratonløb i Europa er London i april og Berlin i 
september. New York Marathon er det mest eftertragtede løb at deltage i 
på verdensplan. De store by-maratonløb har normalt en deltagergrænse 
på ca. 40.000.

Maratondistancen er helt præcist 42 km og 195 meter.
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aLpI neWs: Hvor længe har du været kunstmaler?
”I 2002 stoppede jeg efter eget valg i tekstilbranchen, og gik i gang med at male 
for at prøve noget helt andet. Jeg havde på det tidspunkt kun lavet malerier til 
mig selv, men fik en del opfordringer om at gå i gang med at male, så det skulle 
prøves. De første tre malerier blev solgt, da jeg havde min første udstilling på 
Herning Bibliotek. Så det var en god start, der gav mig blod på tanden.” 

en HOBBy pÅ fuLd TId
aLpI neWs: Du har været fuldtidskunstner, men er det ikke længere – hvorfor?
“Efter nogle år som kunstmaler på fuld tid valgte jeg, at malergerningen skal være 
en hobby. Der hvor jeg er i livet, passer det mig bare bedst, at have fast arbejde 
og dermed være på sikker økonomisk grund. Jeg sælger faktisk også meget mere 
nu, hvor jeg kan slappe af og bare nyde det som en hobby – en fuldtidshobby 
kan man nok kalde det. Måske vil jeg være selvstændig og have galleri igen, 
når børnene er blevet større, men så bliver det i Århus eller København. Indtil 
da nyder jeg samarbejdet med DGI-huset i Herning, hvor jeg får lov til at 
bruge væggene som mit eget galleri. Jeg har også fast udstilling hos boliginteriør 
firmaet Bandage i Ikast.”

aLpI neWs: Af de malerier, du har lavet i din karriere – hvilket er du så mest 
stolt af? 
”Jeg er egentlig ret stolt af de fleste, som jeg har solgt. Men specialopgaver 
som den her og en tilsvarende opgave for Mediehuset i Herning er dog noget 
ganske særligt.”

aLpI neWs: Er der modsat malerier, hvor du i dag tænker – aargh det måtte 
ejeren nu godt smide på bålet?
”Ja, desværre hænger der et ganske stilløst og 10 år gammelt maleri i pastel-
farver hos en gammel veninde, men hun er glad for det”, griner Tine Vanggard.

aLpI neWs: Har du ændret stil i løbet af din malerkarriere?
”Jeg startede i svage brune farver og mere abstrakt. Så havde jeg en pastel-
periode, og nu er der kommet meget mere farve på, men jeg kan stadig mægtig 
godt lide de brune farver.”
 
pICassO OG deT GOde LIV
aLpI neWs: Hvad er det fede ved at undervise på Herning Friskole? 
”Glade, søde og rare børn, der lærer noget, og man kan se, at de udvikler sig. 
Jeg elsker specielt, når de får en aha-oplevelse.”
 
aLpI neWs: Hvad inspirerer dig til de malerier du laver? 
”Kvinder, mennesker, storbyer, det hektiske liv – det gode liv! Mit budskab er, 
at vi lever kun en gang, og vi skal ikke altid jage efter lykken, men finde den 
indeni”, fortæller Tine Vanggard.

aLpI neWs: Hvem er dine idoler eller forbilleder blandt andre kunstmalere? 
”Christian Tangsø, Kvium og Picasso.”

aLpI neWs: Det bedste og det værste ved at være kunstmaler? 
”Det bedste er klart, når jeg lykkes med at male noget flot. Det værste er, når 
hvem som helst tror, at de ved, hvad kunst er.”

aLpI neWs: Har du et nytårsforsæt? 
”Ja, stoppe tiden, og nyde og leve livet, så mere tid til det, tak.”

aLpI neWs: Hvis du her til sidst i interviewet kunne ændre noget i Danmark 
– hvad skulle det så være? 
”En lov mod sure ansatte i butikker. Tendensen til at være ligeglade med hinan-
den, og så skal janteloven afskaffes. Endelig skal vi selvfølgelig have garanti 
for mindst tre måneders solskin hvert år”, siger Tine Vanggaard drømmende.

den midtjyske kunstner Tine Vanggaard arbejdede med de helt store 
lærreder, da aLpIs kontorudvidelse i Herning skulle udsmykkes.

Herning kontoret blev i starten af året udvidet med ca. 300 m2, og da lokalerne 
var indflytningsklare, skulle der kunst på væggene. ”Udgangspunktet var, at 
vi ikke ville have en hyldevare. I stedet ville vi have kunst tilpasset os og vore 
lokaler, men uden at kunstnerens egen stil på nogen måde gik tabt i proces-
sen”, fortæller økonomichef Carsten Sjørvad. ”Vi havde kontakt til flere lokale 
kunstnere, men vi faldt for Tine Vanggaards farve- og detaljerige malerier. Da 
hun endvidere - i modsætning til de andre kunstnere - både havde vilje og evne 
til at inddrage vores hverdag i sine malerier, blev det et godt og udbytterigt sam-
arbejde. Og vi er mere end tilfredse med resultatet, som både er umiddelbart 
smukt men også rummer mange elementer, som ansporer til eftertænksomhed 
og refleksion.”

aLpI neWs tog naturligvis en snak med Tine Vanggaard om arbejdet med 
ALPI-malerierne, men også om livet som kunstmaler og enkelte andre af livets 
små og store emner.

kOMprOMIs eLLer kunsT?
ALPI NEWS: Har opgaven for ALPI været interessant?
”Meget spændende og udviklende. I stedet for at blive låst fast, synes jeg, at 
et såkaldt bestillingsarbejde giver mig nye impulser og nye ideer, som jeg aldrig 
var kommet på selv.”

aLpI neWs: Er du gået på kompromis med din egen kunstneriske overbevis-
ning for at efterleve ALPIs ønsker?
”Slet ikke. ALPI ønskede netop, at jeg malede i min egen stil – derfor tog jeg 
opgaven. Så jeg blev bestemt ikke presset til noget - tværtimod fik jeg tilført 
en masse impulser fra virksomheden. At putte nogle komponenter ind i maleri-
erne, som passer til ALPIs verden, er jo bare med til at sikre, at min kunst bliver 
personlig og vedkommende.”

aLpI neWs: Hvad er din baggrund for at arbejde som kunstmaler?
”På seminariet havde jeg billedkunst som linjefag, og så har jeg gennem årene 
taget masser af kurser i billedkunst og croquistegning. Min erfaring som designer 
kommer mig også ofte til gode, når jeg tegner, laver print og sætter farverne 
sammen.”

sTOr kunsT I Mere end Én fOrsTand

ALPI NEWS

5 hurtige julespørgsmål
Glögg eller snebajer? Glögg
Sne eller ingen sne? Sne
Dit favorit julemusiknummer? Last Christmas tror jeg nok…kan ikke lige huske andre
Bløde eller hårde gaver? Uuuuuh en svær en…bløde
And, gås eller flæskesteg? And

Hit eller shit
Reality tv? Shit. Hvad sker der lige? Get a life!
Brudte valgløfter? Shit. Kom til at stemme forkert hmmm.
Morten Olsen? Hverken eller, men forandring fryder nu også.    
Det danske vejr? Lidt shit, men masser af levende lys får os igennem vinteren.
Rasmus Seebach? Ja-da - klart et hit.

facts
Tine Kiil Vanggaard
Født d. 18. december 1969 og mor til tre børn på 5, 8 og 18 år.
Uddannet konfektionsassistent og lærer.
Arbejder som skolelærer på Herning Friskole, 
men har 10 års erfaring som designer hos bl.a. Bestseller.

Læs mere om Tine Vanggaard på 
www.tinevanggaard.dkTine ved fem malerier lavet med udgangspunkt i ALPIs kodeks. Afslapning foran det 4 x 1 meter store maleri i det store mødelokale.

Tine inddrager ofte hele sit hjem til atelier.Der arbejdes på det ca. 3 meter høje maleri, der ses på forsiden.
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peter stensfeldt
Peter Stensfeldt fik i 2001 til opgave - sammen med afdelingsleder Søren 
Præst - at starte en UK afdeling, og det er stort set gået fremad lige siden. 
I dag er der yderligere tre kolleger i afdelingen, som betragtes som værende 
blandt markedslederne på såvel import som eksport.

På spørgsmålet om, hvorfor det efter 10 år stadig er interessant at være 
speditør hos ALPI, svarer Peter: ”Vi har siden starten haft frie hænder og fuld 
ledelsesopbakning til at bygge afdelingen op. Det er en succeshistorie, og vi 
udgør et super godt team i vores afdeling.”

”Hver dag byder på nye udfordringer, som kræver godt købmandsskab, hvilket 
gør jobbet spændende”, fortæller Peter. Når talen falder på fritidsinteresser 
pointerer Mr. Stensfeldt, at hans fritid er sparsom qua et krævende job. Ikke 
desto mindre remser han en lind strøm af fritidsinteresser op….såsom familie, 
ferier – både sol og ski, oldboys fodbold og anden sport (herunder også 
børnenes), venner, rødvin, god mad og hygge.

aLpI neWs: Hvorfor holder du med den engelske fodboldklub Leeds?
“Jeg blev fan af Leeds, da jeg som dreng så Tipslørdag. Da jeg årevis senere 
rejste til England for Samson Transport, fandt jeg ud af, at en af mine kolle-
gaer var inkarneret Leeds fan. Han tog mig med rundt til kampe, og så har 
jeg været fan lige siden, i med- og modgang.” 

aLpI neWs: Du er også stor Herning Blue Fox fan – hvad er så fedt ved 
at se ishockey?
”Jeg så min første kamp i 1993, og jeg blev hurtigt grebet af sportens fart og 
spænding samt ikke mindst den fysiske kontakt. Ishockey fylder desuden 
meget i familiens hverdag, da min 7-årige søn Christian er en ivrig ishockey-
spiller, og min kærestes voksne søn, Lasse, spiller på Blue Fox’ ligahold.”

kurt nielsen
Da Kurt startede hos ALPI udgjorde han, sammen med lagerchef Erik Hansen, 
bemandingen på lageret. Siden da er lagerarealet mere end fordoblet og 
ombygget adskillige gange, og Kurt har nu 10 fuldtidsansatte kollegaer på 
lageret - plus nogle stykker, der hjælper til, når det brænder på.

”Det har været nogle interessante år, hvor vi er gået fra at håndtere få last-
biler om ugen til dagligt at losse og læsse en lind strøm af lastbiler. Der 
sker noget hele tiden, og det er især sjovt at arbejde med lagerkunderne”, 
fortæller Kurt.

Et af ALPIs varemærker er fleksibilitet, og det indebærer skæve arbejdstider 
og af og til lange dage på lageret. Derfor er det ikke alle dage, at Kurt kan 
pleje sine fritidsinteresser, som udover samvær med familie og venner bl.a. 
byder på bøger, kortklub og sportskiggeri.
 
12 dage efter Kurt startede hos ALPI, blev han gift med litauiske Daiva, som 
han var kollega med på sin forrige arbejdsplads. Derfor skulle ALPI NEWS 
lige vide, hvad der er det bedste og det værste ved Litauen. ”Det bedste er 
absolut min søde svigerfamilie, og så kan jeg ikke berømme strandene nok. 
Jeg har været mange steder i verden, men der er intet, der slår de litauiske 
strande.” På minussiden nævner Kurt støjen fra bilalarmerne og litauernes 
dårlige parkeringsvaner - ikke desto mindre opfordrer han os til at droppe 
turen til Prag og i stedet slå vejen forbi Vilnius og Kaunas.
 
Danske fordomme havde Kurt også med til Litauen. ”Jeg troede egentlig, at 
de var ludfattige uden varmt vand i hanerne. De fleste er nu økonomisk på 
niveau med danskerne, men vi har dog været på besøg hos en fjern slægt-
ning, hvor vi blev sat mindst 50 år tilbage i tiden. Der var en hestevogn, få 
høns og en gris og egentlig ikke meget andet.”
 

20 År HOs aLpI TOLdrÅdGIVnInG 
- lad aLpI håndtere dine toldopgaver

aLpI opretter egen toldafdeling
Skomager, bliv ved din læst – sådan lyder et af mange gamle ordsprog. I tråd 
med dette ordsprog vælger flere og flere virksomheder at lade eksperterne tage 
sig af de mere eller mindre komplicerede toldforhold m.m., som man kan støde 
på i relation til im- og eksport af varer. 

”Sådanne eksperter i bl.a. toldforhold har vi flere af hos ALPI, og derfor har vi 
nu sat Karl Christensen i spidsen for en nyoprettet toldafdeling”, beretter John 
Blæsbjerg, som mener det vil være økonomisk fordelagtigt for mange af ALPIs 
kunder at outsource denne del af deres arbejdsopgaver til ALPI.

Karl Christensen kom til ALPI i 2005, hvor han fik til opgave at starte en Norden- 
afdeling. Depechen er nu givet videre til Mads Lehrmann og Anders Jørgensen, 
der bestrider posterne som trafikchefer på henholdsvis Sverige og Norge. Karl 
er medlem af bestyrelsen i Danske Speditører, og qua dette har han en plads i 
SKATs Centrale Virksomhedskontaktudvalg for told, så derfor har ALPI fingeren 
på told-pulsen.

Begreb om begreberne
”Toldopgaven er efterhånden en krævende disciplin, som forudsætter stor kom-
petence på området”, fortæller Karl Christensen. ”ICS, ECS, Taric 3 og E-told 
er nogle af de mange nye begreber, som er dukket op, og mange siger: hvad 
er det?”   

For at sikre en korrekt toldbehandling af varer, der ankommer til eller afgår 
fra EU, har der i den senere tid været fokus på told, og EU har indført stram-
ninger af kontrolfunktionen. Kombineret med mange nye regler og ændringer 
stiller det store krav til virksomhederne og deres toldmedarbejdere. ”Overskue-
ligheden er bestemt ikke blevet bedre, og laver virksomheden fejl, kan det 
blive en bekostelig affære med bøder og efterbetalinger”, siger Karl, som også 
fortæller, at ALPIs toldafdeling både kan assistere med praktisk og udførende 
hjælp samt rådgivning.

nyt software
For at optimere og fremtidssikre behandling og registrering af toldrelaterede op-
gaver har ALPI investeret i markedets førende software, som reelt kan håndtere 
alle typer af toldopgaver. Det nye software giver endvidere mulighed for auto-
matisk fremsendelse af kopi af fortoldning og udførsel per e-mail til kunderne. 
”Systemet kan udbygges til at håndtere specielle toldopgaver som f.eks. aktiv 
og passiv forædling, så vi forventer os meget af denne investering”, afslutter 
Karl Christensen.

ydelser og kontaktinfo
Blandt de ydelser som ALPIs toldafdeling tilbyder kan nævnes:
- Fortoldning af importvarer
- Udførsel af eksportvarer 
- Toldoplag
- Aktiv og passiv forædling
- Punktafgifter                                  
- Intrastat
- Listesystem (nu benævnt eksport til andre EU-lande)
- Vejledning med hensyn til:
	 •		 bevillinger	og	tilladelser
	 •		 etablering	i	andre	lande	(toldmæssigt)
	 •	 tarifering	og	tariferingsafgørelser
	 •		 toldbesparende	tiltag	(eksport	til	3.	lande)

Ovenstående er absolut ikke en udtømmende liste, så kontakt Karl Christensen 
for en dialog om netop jeres forretning og de udfordringer, I har i relation til told 
og anden transportjura.

karl Christensen
Afd.chef told og rådgivning
karl@alpi.dk
9627 6995

Med en uges mellemrum kunne først speditør peter stensfeldt og dernæst lagerassistent kurt 
nielsen fejre 10 års jubilæum hos aLpI. Begge har således været ansat i Herning-afdelingen siden 
der kun var 1/5 af det antal medarbejdere, der aktuelt er ansat i Herning. 

faCTs:
43 år
21 års erfaring som speditør
Far til Christian (7) og Jeppe (11)
Samboende med kollegaen Tina 
Sandgaard. 

5 hurtige julespørgsmål
- Glögg eller snebajer? Begge.
- Sne eller ingen sne? Bør KUN 
 findes på skidestinationer.
- Dit favorit julemusiknummer? 
 Jul i Angora.
- Bløde eller hårde gaver?  Begge.
- And, gås eller flæskesteg? 
 Definitivt flæskesteg.

faCTs:
45 år
28 års erfaring som lagerassistent
Far til Alex (6) og William (4)
Lykkelig gift med Daiva. 

5 hurtige julespørgsmål
- Glögg eller snebajer? Klart snebajer, dog kun 
 en eller to og så tilbage til de almindelige.
- Sne eller ingen sne? Ingen sne overhovedet. 
 Jeg bor i den forkerte verdensdel.
- Dit favorit julemusiknummer? 
 Merry X-Mas Everybody med Slade.
- Bløde eller hårde gaver? Jeg vil da have de 
 hårde, tøj kan man altid købe.
- And, gås eller flæskesteg? Vi spiser både 
 and og flæskesteg.

Karl Christensen og John Blæsbjerg ser store 
fordele for ALPIs kunder, hvis de vælger at 
outsource toldopgaverne til ALPI.
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Har du en tatovering?
John: Ja - to kinesiske tegn på armen, der henholdsvis symboliserer mit    
stjernetegn og mit fødselsår.
Ole: Nej, jeg har hørt det skulle gøre ondt, koste penge og at man fortryder 
igen. Jeg synes heller ikke det er pænt, så det har ikke været det store savn.
aLpI neWs: 1-0 til John, da han modigt nok har to tatoveringer, som vel 
reelt kan betyde hvad som helst….

Var du en ballademager i skolen?
John: Jeg fik kun ballade med de ”stærke drenge”, fordi jeg ville være de 
svages beskytter.
Ole: Nej, ikke rigtigt, men jeg holdt mig ikke tilbage, hvis vi havde en uduelig 
vikar.
aLpI neWs: 1-1 for selvom John gjorde det rigtige, er det da lidt kedeligt at 
læse om så mange år efter…

din største bommert?
John: Mødte op til elevsamtale hos DHL en uge før den oprindelige dato. 
Men som de sagde: ”Hvis du er så dum at komme en uge før, så bliver du 
en god speditør.“
Ole: Den er svær. Der har da været nogle stykker. Jeg husker dog især for 
nogle år siden, hvor jeg havde købt billetter til et Linie 3 show i Odense til 
hele familien. Billetterne var købt cirka 10 måneder forinden. Da vi endelig 
nærmer os dagen, finder jeg billetterne frem om fredagen, for lige at tjekke 
tidspunktet om lørdagen. Jeg fik det temmelig skidt, da jeg opdagede, at 
showet var om torsdagen og ikke om lørdagen….
aLpI neWs: 1-2 til Ole – ikke for at glemme datoen, men for at købe Linie 
3-billetterne…

Hvordan friede du til din kone?
John: Praktisk gift pga. sønnen. Så det var en ”quicky” på rådhuset 
Ole: Jeg friede til hende på toppen af Empire State Building.
aLpI neWs: 1-3 til Ole – det er klasse og som taget ud af en film.

din vildeste ferieoplevelse?
John: Cypern for 10 år siden hvor vi sprang i vandet fra klipper. Det minde og 
de rystelser i mine ben kommer jeg aldrig over. Fedt!
Ole: Det har nok været, da jeg rejste jorden rundt med en kammerat. I New 
Zealand prøvede vi en del vilde ting såsom bungy jump, faldskærmsudspring 
og river rafting.
aLpI neWs: 2-3 – modige mænd, men Johns mod rakte til et uorganiseret 
vovestykke.

Hvis jeg vandt 10 millioner ville jeg….?
John: Tja, så skulle familien ud og rejse jorden rundt.
Ole: Købe en ny bil. Søge orlov i 3 måneder og rejse tværs over USA og 
Canada i en autocamper med familien, og derefter back to normal.
aLpI neWs: 3-3 – pointet går til John, da Ole direkte siger, at han vil forlade 
ALPI i tre måneder (her på redaktionen går små sko aldrig af mode!!).

Hvis jeg skulle deltage i et reality tv-program skulle det være…?
John: For lækker til love. Nej, bestemt ikke. Mere et mad program. Men ville 
helst være helt fri.
Ole: Vild med dans, hvis jeg kunne få Claudia eller Victoria som dansepartner, 
og samtidig lære at danse. Ville dog heller ikke være dårligt at være med i et 
haveprogram. Tænk sig at få lavet sin have efter konens ønske og samtidig slippe 
for at skulle ordne have de næste par år. Det slår vist Vild med dans drømmen.
aLpI neWs: 3-4 – Ole får det afgørende point for den gennemtænkte plan 
om at få point hos konen og samtidig slippe for havearbejde. I øvrigt har ALPI 
NEWS straks sendt en ansøgning til TV-3, og vi glæder os til at se John i For 
lækker til love.

HerrefIGHT kVIndekaMp
Har du en tatovering? 
anette (Greve): Nej, det har jeg ikke. Alene af den grund at jeg ikke tør. Egentlig 
lidt ulogisk, da hullerne i ørerne er hjemmelavede.
annette (Herning): Jeg har en delfin tatoveret på det ene skulderblad. Det er 17-18 
år siden, jeg fik den lavet, og jeg husker egentlig ikke hvorfor.
aLpI neWs: 0-1 til Herning-Annette, da hun faktisk har en tatovering.

Var du en ballademager i skolen? 
anette (Greve): Det husker jeg ikke, at jeg var, men min tysklærer smed en 
gang et par hovedtelefoner i hovedet på mig, for at få mig til at holde bøtte. 
annette (Herning): Nej, jeg har faktisk ikke været smidt uden for døren.
aLpI neWs: 1-1 for Greve-Anettes tip om hovedtelefonerne…

din største bommert? 
anette (Greve): Det er mest dumheder, så som at glemme at bestille køkkenper-
sonale til en fest med 100 mennesker. Ellers er jeg bare den evigt uheldige, som 
f. eks. sætter sig under en altan, hvor pigen i lejligheden ovenover bliver syg...
annette (Herning): Det må være, at jeg i min første uge med kørekort ikke 
bare lavede én, men hele to buler i min fars bil.
aLpI neWs: 1-2 til Herning-Annette for endnu engang at minde os om faren 
ved herreløse biler…

din vildeste ferieoplevelse? 
anette (Greve): Helt klart den første gang vi var i Thailand. Selvom jeg har 
rejst meget i både Europa og USA, så var kontrasten med Østen meget over-
vældende, og mødet med det thailandske folk var meget fascinerende.
annette (Herning): Min første skiferie. Jeg startede på sorte løjper uden at 
have stået på ski før, og havde i øvrigt ikke spændt mine støvler, hvilket jeg 
efterfølgende hørte var mindre smart. Sådan fortsatte hele ugen, men jeg kom 
hjem i god behold.
aLpI neWs: 1-3 til Herning-Annette for at udvise ALPI-vovemod!!

Hvis jeg vandt 10 millioner ville jeg….? 
anette (Greve): Invitere hele familien ud at spise et lækkert sted. Købe en ny 
saddel til min hest, og rejse resten af pengene op sammen med familien.
annette (Herning): Rejse.
aLpI neWs: 2-3 for et mere gennemtænkt svar fra Greve.

Hvis jeg skulle deltage i et reality tv-program skulle det være…? 
anette (Greve): Jeg ser ikke ret meget fjernsyn, men min bror var tilrettelæg-
ger på Farmen, som blev produceret i Sydafrika, og den så jeg naturligvis. Det 
kunne jeg godt have tænkt mig at deltage i. Eller en af de første Robinson 
ekspeditioner.
annette (Herning): Her er jeg lidt på udebane, da jeg ikke ser så meget real-
ity tv. Var jeg kendt, ville jeg gerne deltage i TV-2 programmet, hvor sportsfolk 
kæmper på La Santa Sport eller i Stjernerne på slottet.
aLpI neWs: 3-3 for Greve-Anettes ALPI-mod til at udstå varme, sult og 
ulidelige reality-deltagere.

Hvis jeg var single og efter en tur i byen vågnede op ved siden af Villy 
søvndal ville jeg…? 
anette (Greve): Så ville jeg først håbe, at jeg havde sovet der, fordi der ikke 
var andre muligheder. Derefter ville jeg gå i køkkenet og lave lidt lækker brunch 
med æg, bacon, bønner, toast, juice osv. Så skulle vi sludre hen over maden og 
Jyllandsposten, for jeg tror, at han er en hyggelig fyr.
annette (Herning): Dø af grin!
aLpI neWs: 3-4 og sejren i kvindekampen går til Herning-Annette for et    
politisk ukorrekt svar.

alternativ dyst på oplevelser ...

Herrefightens duellanter er:

john sønderholm (35)
Import Italien, Greve.
Gift med Dorthe.
Far til Andreas (2).
Ansat hos ALPI siden november 2008.
Fritidsinteresser: Badminton, tennis og Brøndby IF.

Ole H. Hansen (40)
Søfragt, Odense.
Gift med Birgitta.
Far til Linea (4) og Linus (2).
Ansat hos ALPI siden februar 2008.
Fritidsinteresser: Aktiv oldboys fodboldspiller.

kvindekampens duellanter er:
anette p. nielsen (47)
National logistik, intrastat og meget andet, Greve.
Gift med Lean.
Mor til Camilla (16) og Christina (19).
Ansat hos ALPI siden september 1993.
Fritidsinteresser: Hesten, hundene, og de 
ugentlige svømmeture.
 
annette s. Hansen (42)
Speditør eksport Holland/Belgien, Herning.
Samboende med Keld.
Mor til Christoffer (11).
Ansat hos ALPI siden august 2008.
Fritidsinteresser: Håndbold.
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nye ansIGTer ...

sIden sIdsT Har VI saGT farVeL TIL…
Jesper Morthensen, Peter Degn og Kenneth Sandgaard

hErNINg

karl Christensen  
Som omtalt på side 6         
benytter Karl nu sin store 
erfaring i spidsen for ALPIs 
toldafdeling.

Mikkel Lübker
Mikkel er nyudnævnt trafik-
chef på sø i Herning.

nyT OM kendTe ansIGTer ...
anders jørgensen 
Anders har i efteråret 
overtaget det daglige an-
svar for Norge-trafikken 
som ny trafikchef. 

Om baggrunden for overtagelsen fortæller ALPIs adm. direktør 
Niels Arne Markussen – ”Itella har taget en strategisk beslut-
ning om sammenlægning af visse aktiviteter, og man ønskede 
derfor at afhænde lejemålet i Herning. Det var oplagt for ALPI 
at overtage dette lejemål, da vore egne lagerfaciliteter i et 
stykke tid har været underdimensioneret – både i forhold til 
at håndtere den ønskede mængde af lagerkunder, men også 
i forhold til at fungere optimalt som transitlager ved læsning 
og losning af det stigende antal lastbiler, der ankommer til 
vores matrikel.” 

nye MuLIGHeder fOr aLpI OG kunderne
ALPIs Herning lokation er placeret på Vejlevej 5, og Itellas facili-
teter, som nu overtages, er placeret på Vejlevej 2, så synergien 
for ALPI er til at få øje på. ”Det optimale er naturligvis altid at 
have lagerfaciliteterne samlet ét sted. Men nu får vi fordob-
let lagerarealet via et lejemål få hundrede meter væk, og det 
er så tæt på en optimal løsning, som vi kan komme, når vi 
aktuelt ikke har flere udvidelsesmuligheder”, fortæller termi-
nalchef Michael Faarup. Han og kollegerne ser i øvrigt frem til 
at udnytte den ekstra plads til en hurtigere og mere optimal 
læsning og losning.

Niels Arne Markussen er glad for aftalen om det nye lejemål 
og synes, at forhandlingerne med Itella - repræsenteret ved 
direktør Henrik Pedersen - er forløbet særdeles professionelt. 
”Vi håber naturligvis, at Itellas nuværende Herning kunder vil 
finde det attraktivt at benytte ALPIs nye lagerfaciliteter. Der-
udover ser vi frem til at tilbyde ALPIs nuværende og kom-
mende kunder endnu bedre muligheder for at outsource deres 
lageraktiviteter”, uddyber Niels Arne Markussen. 

Du er muligvis på udkig efter et større areal til opbevaring af 
gods, eller måske ønsker du et mindre aflåst lagerrum – uanset 
hvilken løsning du leder efter, er vi klar til en konstruktiv dia-
log med henblik på at opfylde dine ønsker. ALPI er naturligvis 
gerne behjælpelig med indhentning og/eller distribution af det 
gods, som du ønsker opbevaret. Vil du høre nærmere om dine 
muligheder for at benytte ALPIs lagerfaciliteter, er du mere 
end velkommen til at rette henvendelse til din daglige kontakt 
hos ALPI eller adm. direktør Niels Arne Markussen.

niels arne Markussen
Adm. direktør
nielsarne@alpi.dk
9627 6016

aLpI fOrdOBLer LaGerareaLeT I HernInG
1. januar 2012 OVerTaGer aLpI 8.000 M2 LaGer fra ITeLLa LOGIsTICs a/s

Terminalchef Michael Faarup foran 
de tiltrængte seks nye sluser.

ALPI NEWS

Lars elmegaard, 
salgskonsulent 

Lars er 59 år, og har senest
været salgskonsulent hos 
Itella.

Mathias Larsen, 
speditørelev, Østrig/Schweiz

Mathias er 18 år og kommer 
med en frisk HG-eksamen i 
bagagen.

svend e. sørensen, 
speditør, Frankrig

Svend er 27 år og kommer fra 
et job hos Alex Andersen.

Irma daugaard jørgensen, 
speditør, søfragt

Irma, som er 54 år og ud-
dannet speditør, har i en år-
række været på den anden 
side af skrivebordet – senest 
hos Friendtex.

janni nielsen, 
speditør, søfragt

Janni er 28 år og kommer fra 
en tilsvarende stilling hos 
JAS spedition.

Christian jensen, 
speditør, Tyskland

Christian er 33 år og kom-
mer fra en stilling hos DSV.

anne Busch rasmussen, 
kontorassistent

Anne er 32 år og har senest 
været servicemedarbejder 
hos D:E:R.

grEVE odENSE

Niels Arne Markussen ved 
indkørslen til det nye lager.
I baggrunden ses ALPIs 
hovedkontor.
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hAr du huSkET AT TEgNE EN 
TrANSPorTforSIkrINg?
hurtig og dækkende økonomisk kompensation, hvis uheldet er ude

Når uheldet er ude under et transportforløb, er transportøren ofte ansvarlig - men ikke altid. Ydermere er 
det således, at der i den gældende transportlovgivning er økonomiske og ansvarsmæssige begrænsninger, 
som i mange tilfælde reducerer transportørens erstatningspligt betragteligt.

Isoleret set kan kunden derfor være underforsikret. Uden en separat transportforsikring er der således en 
betydelig risiko for ikke at få hele tabet dækket. Det er endvidere ikke unormalt, at en sagsbehandling kan 
tage flere måneder. Årsagen er, at ansvaret skal placeres hos den rigtige part, som i mange tilfælde ligger 
uden for Danmarks grænser, hvilket giver et tidsmæssigt aspekt.

Ved at tegne en transportforsikring løber man ikke den økonomiske risiko, at transportørens ansvarsbe-
grænsning står i et skævt forhold til varens værdi. Via transportforsikringen er der endvidere ofte en kort 
sagsbehandling, hvilket vil sige hurtig afklaring og afregning af erstatningen.

Ret henvendelse til din daglige ALPI-kontakt for uddybende informationer og et tilbud på transportforsikring.
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