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República Federativa do Brasil
Brasilien er den nation, der har vundet VM flest gange.
5 gange er det blevet til, senest i 2002. Italien har 4 titler, Tyskland 3, Uruguay 2,
Argentina 2, England 1, Frankrig 1 og Spanien 1.
Den officielle VM-fodbold hedder Brazuca, og den er lavet af Adidas.
Brazuca er slang for en ‘brasilianer’.
Brasilien har været vært for VM i 1950, hvor de fik de sølv og Uruguay fik guld.
Brasilien har lavet en ny form for Vuvuzela, nemlig Caxirola.
Den må dog ikke medbringes på stadions.

Mon e y Mon e y Mon e y
Der er sat omkring 3 millioner billetter til salg. En billet koster fra ca. kr. 500 til kr. 5600.
De kommende verdensmestre vil tjene hele kr. 190 millioner, mens nummer to vil kunne
indkassere godt kr. 135 millioner i præmiepenge.
Som et minimum får man udbetalt kr. 44 millioner i præmiepenge for at deltage ved VM 2014.
De klubber, der leverer spillere til turneringen, vil samlet kunne dele kr. 380 millioner.
Når man kigger på det samlede regnskab for præmiepengene, er det steget med 37 % siden VM 2010.

Fo rtid
Ved VM i Sydafrika blev der scoret 145 mål i 64 kampe. Det er et gennemsnit
på 2,3 mål pr. kamp.
Luis Felipe Monti er den eneste spiller, der har deltaget ved et VM for to
forskellige nationer: Argentina (1930) og Italien (1934).
Til VM i 2010 prøvede Nordkorea at tage en ekstra angriber med i stedet for en
målmand. Det må man dog ikke, da en registreret målmand kun må stå på mål og
ikke spille i marken.

Stadions
Der skal spilles i 12 byer på 12 stadions.

Det mindste stadion har plads til 28.000 tilskuere, mens det største kan huse
89.000 tilskuere.
Finalen vil blive spillet den 13. juli på Maracanã Stadium. Dette stadion har
rekorden for flest tilskuere til én kamp, nemlig 200.000 i 1950.
I Rio de Janeiro, hvor finalen skal spilles, er der officielt 6,3 millioner indbyggere.

Et besøg på den naturskønne paradisø Ilha do Mel er altid på programmet, når Karoline Helena de Souza holder sommerferie i Brasilien

EN BRASILIANSK
VERDENSMESTER I
HOLSTEBRO
Karoline Helena de Souza
– 24-årig håndboldspiller hos Team Tvis Holstebro
ALPI News´ udsendte møder Karoline i Gråkjær
Arena, som danner rammen om Team Tvis Holstebros hjemmekampe i Håndboldligaen. Det er en
typisk dansk gråvejrsdag, men heldigvis er Karoline
et af den slags mennesker, der farver rummet. Livlig og levende, åben og begavet. Samtalen starter
med en snak om barndommen syd for Sao Paulo i
byen Paranaguá, hvor faren arbejder på havnen og
moren er rengøringskone. ”Vi boede i et lille lejet
hus, og jeg var et meget energisk barn”, husker en
smilende Karoline.
Som 7-årig startede Karoline i et sportsprojekt,
hvor hun efter skole spillede fodbold, volleyball og
basketball hele eftermiddagen. ”Den slags er der
heldigvis mulighed for i Brasilien, selvom man, som
jeg, kommer fra en fattig familie. Den megen sport
hjalp på min skolefaglige udvikling. Jeg blev en god
elev, specielt i biologi, fysik og naturvidenskab.”

Professionel som 14-årig
Håndbolden kom på Karolines skema, da hun var
11 år. En håndboldtræner fik øje på hende, mens
hun spillede dodge ball – en slags høvdingebold.
Håndboldtræneren så straks, at Karolines power og
gode fysik ville kunne bruges på håndboldbanen.
Blot tre år senere, i en alder af 14 år, underskrev
Karoline sin første kontrakt med klubben Joinville –
to timers kørsel fra barndomshjemmet. Sammen
med otte andre håndboldspillende teenagere boede
hun i et hus, som klubben stillede til rådighed. ”Far
Souza var bestemt ikke glad for den model”, husk
er Karoline, ”idet der er mange uheldige fristelser i
Brasilien.” Men Karoline holdt fokus. I 2007 kom så
den første landsholdskamp, og tre år senere kaldte
Europæisk tophåndbold. Første stop blev ungarske
Siofok KC, og derefter trak et af verdens bedste

VM-guld med Brasilien i 2013 er det foreløbige sportslig højdepunkt

klubhold, HYPO Niederösterreich, Karoline til Wien
i Østrig. Senest har håndboldnomaden fra Brasilien
nu opholdt sig i Holstebro siden juli 2013.
Seks sprog og politisk interesseret
”Da jeg landede i Ungarn, talte jeg kun lidt engelsk.
Mit nomadeliv, har ud over mange oplevelser,
medført, at jeg nu taler portugisisk, spansk, engelsk,
ungarsk og tysk - samt forstår dansk”, fortæller den
kosmopolitiske sportskvinde. ”Jeg befinder mig utrolig
godt i Europa og Danmark og kan slet ikke forestille
mig et liv i Brasilien igen. Det politiske system i
Danmark er – sammenlignet med Brasilien –
velfungerende, og her tager man hånd om alle
mennesker. Korruption og en minimumsløn på kun
kr. 2.000 pr. måned gør det vanskeligt for de fleste
brasilianere at skabe sig et ordentligt liv”, fortæller en
engageret Karoline. ”Men jeg savner naturligvis min
familie og mine venner.” Pludselig afbryder Karoline
sig selv grinende – ”en af de få ting, som jeg ikke
forstår i Danmark, er leverpostej og rugbrød. Det tror
jeg ikke, at jeg lærer at spise.”
Verdensmesterskab
I december 2013 blev de brasilianske håndbold
kvinder verdensmestre med en 22-20 finalesejr over
værtsnationen Serbien. Karoline husker VM-dagene
som en kæmpe oplevelse og en stor fest. ”Vi gik
ubesejret gennem turneringen, vendte tilbage til
Brasilien og blev modtaget af masser af presse,
opmærksomhed og fejring. Mine forældre stod, som
mange andre, og tog imod os i lufthavnen. Holdet
blev kørt rundt i åben vogn og festede. Jeg tog i stedet hjem til mine forældre et par dage. Det er ikke
så ofte, at jeg har den mulighed,” fortæller Karoline.

Håndbold er en lille sportsgren i Brasilien, og
således er 14 af de 16 spillere på det vindende
landshold tilknyttet europæiske klubber. Men
verdensmesterskabet har betydet, at håndbold nu
vises på national brasiliansk TV.
Den helt store passion og sport i Brasilien er
naturligvis fodbold, så slutteligt tager vi en snak
om det forestående VM i Brasilien. ”VM betyder
meget, og det er et politisk prestigeprojekt. Der
er blandt andet brugt uendelige summer på
nybyggede stadions. Jeg er ikke udpræget enig i
den prioritering af brasilianernes penge,” slutter
den samfundsbevidste håndboldpige.

Hvem vinder VM i fodbold?
Brasilien – naturligvis
Strand eller storby?
Jeg er naturmenneske og tidligere
biologistuderende, så derfor ubetinget strand
Favorit sommersang?
Dust clears med det britiske
elektroband Clean Bandit
Softice eller jordbær?
Jordbær
Det bedste ved sommeren er?
Sol, strand og farver
– og det humør, som det fører med sig
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MIN YNDLINGS VM-SPILLER

Kasper Hvidt

Maria Adler

håndboldspiller i KIF Kolding/København, dansk

HC Odense, håndboldspiller, svensk

Glen Riddersholm

Henrik Møllgaard

cheftræner i FC Midtjylland fodbold, dansk

håndboldspiller i Skjern Håndbold, dansk

Hvilken spiller glæder du dig mest til at følge ved VM i

Hvilken spiller glæder du dig mest til at følge ved VM i

Brasilien og hvorfor?

Brasilien og hvorfor?

Lionel Messi. Messi har efterhånden nået en alder, hvor man

Neymar. Han er enestående – specielt på landsholdet,

kan forvente, at han er i stand til forløse sit unikke potentiale.

hvor han leverer utroligt spil i alle kampe.

Hvilket landshold holder du med?

Hvilket landshold holder du med?

Jeg holder med, hmm.. Når Danmark ikke er med, er den svær.

Jeg holder ikke rigtigt med nogle af de andre lande,

Hvilken spiller glæder du dig mest til at følge ved VM i

Hvilken spiller glæder du dig mest til at følge ved VM i

Jeg holder med dem, der kan spille effektivt, æstetisk smukt

når Danmark ikke deltager. Men jeg glæder mig meget til

Brasilien og hvorfor?

Brasilien og hvorfor?

samt underholdende, og der har jeg store forventninger til lande

at se Argentina og Brasilien samt Belgien, som har et

Cristiano Ronaldo, da jeg synes, han er en god spiller, og fordi

som Tyskland, Argentina og Brasilien.

spændende hold til denne slutrunde.

Messi. Han er utrolig elegant med sine fantastiske driblinger.

han har en virkelig stor rolle på sit hold. Det bliver spændende
Hvilket landshold holder du med?

at se, hvor langt han kan lede sit landshold, og hvordan han

Hvem bliver verdensmester?

Hvem bliver verdensmester?

Spanien. Det er blevet mit andet hjemland,

håndterer presset om at skulle præstere.

Det gør Argentina, der har mange store profiler, som spiller i de

Brasilien på hjemmebane – fantastisk trup.

Hvilket landshold holder du med?

motivation at kunne vinde VM-titlen i Sydamerika og tilmed i

Hvor meget vil du selv følge med i VM på tv?

Hvem bliver verdensmester?

Ville gerne have sagt Sverige, men vi er jo ikke kvalificerede,

deres ærkefjender Brasiliens hjemland.

Jeg kommer stensikkert til at se alt for mange kampe.

Brasilien. De er gode og muligvis endnu bedre

så jeg holder nok ikke rigtigt med noget andet hold.

da jeg har boet der i 11 år.

bedste europæiske ligaer. Ydermere må det være en kæmpe

på hjemmebane med højt græs.

Jeg får VM-feber.
Hvor meget vil du selv følge med i VM på tv?

Hvem bliver verdensmester?

Jeg skal følge rigtigt meget med. Det vi bl.a. ser ved VM-

Er der et særligt VM-øjeblik som du husker?

Hvor meget vil du selv følge med i VM på tv?

Har ikke så godt styr på, hvem der kæmper om medaljer.

slutrunder er udviklingen af fodboldspillet på øverste niveau

Danmarks præstation i Frankrig ’98 var helt suveræn. Vi spillede

Jeg regner ikke med at se så meget, da jeg er på ferie

Men jeg tror på Spanien.

– derfor følger jeg med i slutrunden både med en personlig

lige op med de allerbedste, og så sagde brødrene Laudrup stop

interesse og en faglig vigtighed.

på landsholdet efter exit mod Brasilien.

noget af tiden. Ferie består for mig af træning og familie
– ikke fodbold.

Hvor meget vil du selv følge med i VM på tv?
Jeg kommer nok først til at sætte mig foran fjernsynet til

Er der et særligt VM-øjeblik som du husker?

slutspilskampene.

Ja, Diego Maradonas fantastiske solotur mod England til VM

Er der et særligt VM-øjeblik som du husker?

nationale briller på, så er Michael Laudrups mål mod Uruguay,

DK-Uruguay, 6-1, med Svend Gehrs som kommentator er

Husker er måske så meget sagt, da jeg kun var 2 år gammel.

hvor Svend Gehrs råber ”han skyder, nej han venter”, et stort

legendarisk.

Men Sveriges VM-bronze i 1994 var en stor præstation, og det

VM- og landsholdsøjeblik.

Er der et særligt VM-øjeblik som du husker?
VM-finalen fra Mexico 86. Kan huske jeg så den hos min
mormors søster. Tyskland i grønt tabte til Argentina. God kamp.

1986 er for mig et legendarisk øjeblik. Hvis vi skal have de

har jeg set billeder fra igennem hele min opvækst.
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MIN YNDLINGS VM-SPILLER

Todd Bjorkstrand

Andreas Sjørvad

Sabine Englert

Henrik Hansen

Tidl. cheftræner i Herning Blue Fox, amerikansk

Special Olympics fodboldspiller i Hammerum IF, dansk

håndboldspiller i FCM håndbold, tysk

håndboldspiller i Århus Håndbold, dansk

Hvilken spiller glæder du dig mest til at følge ved VM i

Hvilken spiller glæder du dig mest til at følge ved VM i

Hvilken spiller glæder du dig mest til at følge ved VM i

Hvilken spiller glæder du dig mest til at følge ved VM i

Brasilien, og hvorfor?

Brasilien og hvorfor?

Brasilien og hvorfor?

Brasilien og hvorfor?

Cristiano Ronaldo og Lionel Messi. De kan noget ekstraordinært,

Eden Hazard fra Belgien – han spiller for min yndlingsklub

Mario Götze. Selvom han ikke længere spiller i Dortmund,

Stor Barcelona fan, så jeg glæder mig specielt til Messi

og det er altid sjovt at se på.

Chelsea FC og er god til at drible og lave finter med bolden.

så glæder jeg mig til at følge den målfarlige tysker.

– og så Neymar på hjemmebane.

Hvilket landshold holder du med?

Hvilket landshold holder du med?

Hvilket landshold holder du med?

Jeg holder med Spanien, fordi de har spillere fra Real Madrid

Som tysker holder jeg helt sikkert med Tyskland.

Jeg tror, det bliver et forrygende VM.
Jeg holder med det amerikanske landshold.

og Barcelona og så Fernando Torres fra Chelsea. Og så har jeg
Hvem bliver verdensmester?

også været på sommerferie i Spanien mange gange.

Jeg håber naturligvis, at USA overrasker alt og alle
og bliver verdensmester. Men jeg tror, at Spanien eller Brasilien

Hvem bliver verdensmester?

kan vinde VM.

Brasilien vinder. De har Neymar, Dani Alves og David Luiz
fra Chelsea, og så spiller de på hjemmebane.

Hvor meget vil du selv følge med i VM på tv?
Jeg vil måske følge turneringen, hvis jeg falder over den,

Hvor meget vil du selv følge med i VM på tv?

når jeg sidder foran tv’et.

Jeg skal se meget VM i fjernsynet. Især Spanien og Brasilien

Men det er ikke noget, som jeg går meget op i.

og så når der er Chelsea spillere med.

Hvilket landshold holder du med?
Jeg har boet tre år i Spanien og har en forkærlighed for dem.

Hvem bliver verdensmester?
Det bliver Brasilien, som har fordel af hjemmebane,

Hvem bliver verdensmester?

Spanien eller Tyskland

Det gør Tyskland.

Hvor meget vil du selv følge med i VM på tv?

Hvor meget vil du selv følge med i VM på tv?

Jeg vil i hvert fald se alle tyske kampe, og jeg tror det bliver

Så meget som muligt, da jeg elsker slutrunder og specielt VM.

nogle uger med megen fodbold.

Jeg vil gerne se alle kampene, men fruen sætter nok grænser.
En kamp om dagen er nok realistisk.

Er der et særligt VM-øjeblik som du husker?
Selvom jeg var meget ung på det tidspunkt, så husker jeg

Er der et særligt VM-øjeblik som du husker?

Er der et særligt VM-øjeblik som du husker?

Er der et særligt VM-øjeblik som du husker?

straffesparket, Andreas Brehme scorede på i 1990 i Italien, der

Jeg er stor Michael Laudrup fan, så slutrunden i 1998, hvor

Jeg husker bedst VM-slutrunden på amerikansk jord i 1994.

Der er ikke noget fra VM, som jeg kan huske, men jeg var i

gjorde Tyskland til verdensmester.

Laudrup spiller sine sidste kampe i den røde trøje, var fantastisk.

Spanien, da de vandt EM sidste gang. Alle jublede på stranden,

Specielt de to sidste kampe, med sejren over Nigeria og det

bilerne dyttede, og der var en masse flag.

ærgerlige 3-2 nederlag til Brasilien står højt på listen.
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São Paulo

VM FACTS
HJEM TIL FAMILIEN
OG KAOTISKE BRASILIEN

GOOOOAL
De fem mest scorende spillere i kvalifikation til dette VM er Luis Suárez fra Uruguay (11 mål), Robin van Persie fra Holland (11),
Edin Džeko fra Bosnien-Hercegovinas (10), Oribe Peralta fra Mexico (10) og Lionel Messi fra Argentina (10).
Det hurtigste VM mål blev scoret efter 11 sekunder. Målet blev scoret af tyrkiske Hakan Şükür mod Sydkorea til VM 2002.

Efter mere end 17 år i Danmark vendte den nu
38 årige Tiago Marchezi i efteråret 2012 hjem til
Brasilien af familiære årsager. De sidste ni år af sit
ophold i Danmark arbejdede han på ALPIs Greve
kontor. I dag er han en af 20 millioner indbyggere
i hovedstaden São Paulo, hvor han er blevet
selvstændig og håndterer logistik opgaver for den
farmaceutiske branche.
Fra stolthed til mistillid
Overskriften er Tiagos egen måde at beskrive brasilianernes skift i holdning til VM arrangementet. ”Da
Brasilien i 2007 blev valgt til VM vært, var der en
euforisk stemning, som havde vi vundet endnu en
VM titel”, fortæller Tiago. I de følgende par år blev
der lagt planer og taget en masse beslutningen, og
befolkningens forventninger om en fantastisk fest
og et moderniseret Brasilien steg i takt hermed.
”Siden er stemningen vendt og en del af planerne er
skrinlagt – ikke mindst fordi omkring 5 mia. USD af
de midler, som regeringen havde stillet til rådighed,
reelt er forsvundet op i den blå luft”, fortæller Tiago
opgivende om den kaotiske optakt til VM. Endvidere
er der mange af de lovede forbedringer af lufthavne,
stadions og andre faciliteter i de udvalgte Brasilianske byer, som ikke når at blive klar til slutrunden.

Fodboldglæde og manglende disciplin
På trods af alle problemerne med forflytninger af
hjemløse og de nævnte udfordringer med korruption
og forsinkelser, ja så glæder brasilianerne sig stadig.
Tiago forudser således, at det bliver totalt kaos og
feststemning á la karnevallet. ”Den normale brasilianske hverdag er afblæst de dage, hvor Brasilien
spiller kampe. Skoler og såvel offentlige som private
arbejdspladser holder lukket mens Brasilien spiller.
Hele landet stopper op og følger landsholdets kamp
for VM titlen.”

Ebbe Sand har scoret det hurtigste mål til VM efter indskiftning. Det var i 1998 mod Nigeria efter 16 sekunder på banen.
12 er det højeste antal mål, der er scoret i en VM kamp. Østrig besejrede Schweiz 7-5 i 1954.

FIFA World Cup
32 nationer spiller i alt 64 kampe, 48 af dem er i gruppespillet og 16 af dem i knock-out-fasen. Det tager præcis en
måned og en dag at afvikle hele VM.
Hver nation medbringer 23 spillere – 3 målmænd og 20 markspillere. Den endelige spillerliste skal indsendes 10
dage før starten på VM. Denne liste kan kun ændres, hvis en spiller skades.
Der vil være 30 dommerteams til dette VM.

Tiago vendte hjem til Brasilien for at være tæt på
familien. Nærheden til familien og klimaet nyder
han i fulde drag, men han lægger ikke skjul på sin
frustration over et land, hvor han synes, at
korruption er blevet endnu mere udbredt.
”Herudover er det umuligt at stole på nogen, som
man ikke kender. Jeg savner virkelig den respekt og
disciplin, der er i Danmark. I Brasilien bærer meget
arbejde præg af mangel på planlægning og mangel
på fokus, når arbejdet udføres”, afslutter Tiago,
som understreger, at han – trods udfordringerne –
elsker sit hjemland.

VM 2018 afholdes i Rusland og VM 2022 i Qatar.
Lothar Matthäus er den spiller, der har spillet flest kampe ved VM-slutrunder. Hele 25 kampe fra 1982-98.
VM i Brasilien vil blive vist i 200 lande. I Danmark er det TV2 og DR1, der står for formidlingen.

POKALEN
Fra 1930 til 1970 hed VM-trofæet ’Jules Rimet’, opkaldt efter en
tidligere FIFA præsident.
I 1970 vandt Brasilien VM for 3. gang, hvilket betød at de måtte beholde trofæet.
Det blev stjålet i 1983, og er aldrig fundet.
Det nuværende VM-trofæ er 36 cm højt, lavet af solid 18 karats guld og vejer 6.175 kg.

”De mange ufærdige projekter og skrottede festligheder omkring VM har fået mistilliden til at vokse
i befolkningen, og der bruges megen energi på at
diskutere, om ikke pengene havde været bedre
brugt på at forbedre sundhedsvæsenet og uddannelsessystemet”, fortæller Tiago, der ikke selv
har den store fodboldinteresse, men dog skal se
Brasiliens kampe på TV.

VM polkalen har op til VM været på tur i 88 lande kloden rundt.

Tiago og datteren Giovanna

Nu ved du det

Danskeren Thomas Troelsen har – sammen med Pitbull – skrevet og produceret den
officielle VM sang til fodbold i Brasilien. Vokalen leveres af Jennifer Lopez.
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KAMPOVERSIGT
Dato

Tidspunkt		Kamp

Sendeflade

dansk tid

Dato

Tidspunkt		Kamp

Sendeflade

dansk tid

12.06.14
22.00
A Brasilien - Kroatien
TV2
20.06.14
					
13.06.14

18.00
D Italien - Costa Rica
DR 1
21.00
E Schweiz - Frankrig
TV2
24.00
E Honduras - Ecuador
DR 1
					

14.06.14

18.00
F Argentina - Iran
DR 1
21.00
G Tyskland - Ghana
TV2
24.00
F Nigeria - Bosnien
DR 1
					

18.00
A Mexico - Cameroun
DR 1
21.00
B Spanien - Holland
TV2
24.00
B Chile - Australien
TV2
21.06.14
					

18.00
C Columbia - Grækenland
DR 1
21.00
D Uruguay - Costa Rica
DR 1
24.00
D England - Italien
TV2
22.06.14
18.00
H Belgien - Rusland
TV2
03.00
C Elfenbenskysten - Japan
TV2
21.00
H Sydkorea - Algeriet
DR 1
					
24.00
G USA - Portugal
TV2
					
15.06.14
18.00
E Schweiz - Ecuador
TV2
21.00
E Frankrig - Honduras
DR 1
23.06.14
18.00
B Australien - Spanien
DR 1
24.00
F Argentina - Bosnien
TV2
18.00
B Holland - Chile
DR 1
					
22.00
A Cameroun - Brasilien
TV2
22.00
A Kroatien - Mexico
TV2
16.06.14
18.00
G Tyskland - Portugal
DR 1
					
21.00
F Iran - Nigeria
TV2
24.00
G Ghana - USA
TV2
24.06.14
18.00
D Italien - Uruguay
DR 1
					
18.00
D Costa Rica - England
DR 1
22.00
C Japan - Columbia
TV2
17.06.14
18.00
H Belgien - Algeriet
TV2
22.00
C Grækenland - Elfenbenskyst
TV2
21.00
A Brasilien - Mexico
DR 1
					
24.00
H Rusland - Sydkorea
DR 1
					 25.06.14
18.00
F Nigeria - Argentina
DR 1
18.00
F Bosnien - Iran
DR 1
18.06.14
18.00
B Australien - Holland
DR 1
22.00
E Honduras - Schweiz
TV2
21.00
B Spanien - Chile
TV2
22.00
E Ecuador - Frankrig
TV2
24.00
A Cameroun - Kroatien
TV2
				
					
26.06.14
18.00
G USA - Tyskland
TV2
19.06.14
18.00
C Columbia - Elfenbenskysten
DR 1
18.00
G Portugal - Ghana
TV2
21.00
D Uruguay - England
DR 1
22.00
H Sydkorea - Belgien
DR 1
24.00
C Japan - Grækenland
TV2
22.00
H Algeriet - Rusland
DR 1
					 					

Dato

Tidspunkt		Kamp

Sendeflade

dansk tid

Ottendedelsfinaler				

Dato

Tidspunkt		Kamp

Sendeflade

dansk tid

Semifinaler					

				
18.00
O1 Nr. 1 i gr. A - Nr.2 i gr. B
TV2
08.07.14
22.00
S1 Vinder af K1 - Vinder af K3
TV2
22.00
O3 Nr. 1 i gr. C - Nr. 2 i gr. D
DR 1
					
					
09.07.14
22.00
S2 Vinder af K2 - Vinder af K4
DR 1
29.06.14
18.00
O4 Nr. 1 i gr. B - Nr. 2 i gr. A
DR 1
					
22.00
O2 Nr. 1 i gr. D - Nr. 2 i gr. C
DR 1
					
28.06.14

Bronzekamp					

30.06.14

18.00
O5 Nr. 1 i gr. E - Nr. 2 i gr. F
TV2
12.07.14
22.00		 Taber af S1 - Taber af S2
DR 1
22.00
O7 Nr. 1 i gr. G - Nr. 2 i gr. H
TV2
					 					
01.07.14

18.00
22.00

O6 Nr. 1 i gr. F - Nr. 2 i gr. E
O8 Nr. 1 i gr. H - Nr. 2 i gr. G

DR 1
TV2

13.07.14
21.00		 Vinder af S1 - Vinder af S2 DR 1/TV2
					

Kvartfinaler					
04.07.14

18.00
K3 Vinder af O5 - Vinder af O7
TV2
22.00
K1 Vinder af O1 - Vinder af O3
DR 1
					
05.07.14

18.00
22.00

K2 Vinder af O2 - Vinder af O4
K4 Vinder af O6 - Vinder af O8

Finalen					

					

DR 1
TV2

Ved redaktionens slutning har DR1 og TV2 endnu ikke besluttet, hvilken af stationens kanaler kampene vises på.

Gruppefordelingen til VM i Brasilien 2014:
Gruppe A:

Gruppe B:

Gruppe C:

Gruppe D:

Gruppe E:

Gruppe F:

Gruppe G:

Gruppe H:
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Vareforsikring til søs
ALPI Paris
Glennie Grønne
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Ulve i rødt
Hist & Pist
Nye ALPIster

PARIS - TRANSPORT TIL
OG FRA BYERNES BY
ALPI udvider samarbejdet med ALPI Paris på transporter
til og fra Danmark

ALPI infos

VAREFORSIKRING TIL SØS
– Mere end en overvejelse værd
de internationale sølove mulighed for. Formålet
med en sådan fond er at begrænse tabet for
rederiet, også udover de normale begrænsningsregler. På nuværende tidspunkt hersker der stadig
tvivl om, hvorvidt speditører og shippingfirmaer,
som måtte have været mellemmænd, kan påberåbe sig samme ansvarsbegrænsning som rederiet.
Uanset udfaldet vil det højst være de normale
begrænsningsbeløb, 34 kr. pr. kg. gods, som vil
blive udbetalt.
I sommeren 2013 sank containerskibet MOL Comfort i Det Indiske Ocean på 4000 meter dybt vand.
Skibet knækkede midt over under et kraftigt uvejr,
og selv om de to dele holdt sig flydende i en periode, mislykkedes forsøg på bjærgning, og både skib
og gods forliste.
Havde man haft succes med en bjærgning, ville
rederiet og ejere af gods om bord solidarisk have
delt udgifterne til bjærgningen.
Ansvar ifølge lovgivningen
Normalt kan man ved tab og skade på gods til søs
få en erstatning på maks. 34 kr. pr. kg. gods. Men
i sagen om containerskibet MOL Comfort meldte
rederiet ud, at der ville blive oprettet en såkaldt
begrænsningsfond med hjemsted i Japan. Det giver

Godsmængderne mellem Paris og Danmark er
stærkt stigende, og ALPI har nu også den helt
rette løsning til transporterne til og fra denne
fantastiske franske metropol.
ALPI Paris har stor erfaring med de særlige
logistiske udfordringer, som Paris byder på.
Dette indebærer håndtering af bl.a. industrigods
i områderne omkring Paris og småpakker i
Paris’ centrum. ALPI Paris har specialiseret sig i
afhentning af tekstiler i St. Denis og Aubervilliers
områdernes smalle gader, hvor lastbiler ikke kan
komme frem.

For yderligere information:
Jylland/Fyn - Niels Hansen,
niels@alpi.dk, tel. 9627 6024

Det betyder, at ejere af gods om bord typisk ikke
kan forvente blot en tilnærmelsesvis dækkende
erstatning for deres gods.
Vareforsikring
Når man tegner en vareforsikring på korrekte
betingelser (all risk), vil man være sikret fuld
erstatning for tabte varer, ligesom eventuelle
omkostninger til bjærgning vil være dækket.
Uanset transportformen bør en vareforsikring
overvejes, da det kan blive dyrt at lade være.
ALPI tilbyder at tegne og rådgive om vareforsikring.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte
Karl Christensen, tel. 9627 6995 eller karl@alpi.dk

Vi tilbyder bl.a.
• transport af stykgods via egen terminal i Paris
• dør/dør transporter – også i centrum af Paris
• afgang hver tirsdag og fredag til og fra Paris
• korte leveringstider
• personlig service og fleksibilitet

Aubervilliers smalle gader huser masser af tekstilvirksomheder

For yderligere information:
Sjælland - Martin Bo Black,
mbb@alpi.dk, tel. 4341 0446
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FAKTA Glennie Grønne
Alder: 39 år
Familieforhold: Sammenbragt familie med kæreste og fire børn.
Fritidsinteresser: Dykning, golf, løb og MTB.
Uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund: Sygeplejerske, certificeret
coach og stresscoach. Fuld diplomuddannelse i formidling samt certificeret
i Extended DISC personlighedsanalyse. I gang med stifinder-uddannelsen
under ledelse af Lasse Zall og Anja Andersen.

COACH I BALANCE
FOKUS PÅ KVINDEN BAG ALPIs STRESS-HOTLINE
Glennie har siden 2012 fungeret som stresscoach for ALPI via en
stress-hotline, hvor en ansat hos ALPI kan kontakte Glennie, hvis

I den smukke natur omkring Silkeborg kan man
jævnligt støde på den 39-årige Glennie Grønne,
når hun er ude og koble fra, som de fleste andre vil
sige, men sådan ser den succesrige erhvervskvinde
ikke på det. ”Jeg er hele tiden koblet til, da jeg ikke
har brug for at adskille mit arbejde og min fritid.
Jeg måler på, om jeg er i balance med de tandhjul,
som jeg har omkring mig. Det være sig mine børn,
min økonomi, mit helbred eller mit behov for at
udfordre mig selv.” Med sådan et udsagn er det
indlysende, at det ikke er en traditionel erhvervskvinde, der taler. Glennie er oprindeligt uddannet
sygeplejerske og har i dag virksomheden Konekt,
som arbejder med et vidt spektrum af opgaver
såsom teamudvikling, ledercoaching, alkoholafvænning, sundhedstjek og stresshåndtering.
”Jeg kunne ikke lade være”, fortæller Glennie når
snakken går på, hvorfor hun i 2007 blev selvstændig. ”På sygehusene bliver der symptombehandlet,
men jeg vil gerne have den psykiske del til at spille
med i behandlingen. Jeg har i øvrigt også langt
mere energi, end jeg kan brænde af i det regi”,
fortæller Glennie med et smil.

Aftalebogen er godt fyldt op med opgaver i Konektregi, men ikke desto mindre holder hun stadig fast i
sit oprindelige virke via et par månedlige vagter som
sygeplejerske. ”Jeg syntes den bedste underviser, er
den, der selv har et godt håndelag”, forklarer Glennie.
”Når jeg underviser ambulance-reddere er jeg også
altid med ude at køre inden. Næste opgave er teamudvikling med fængselsbetjente, og så må jeg nok en
tur i fængsel”, griner Glennie.
Moderne hokuspokus?
Glennie finder det berigende at få et indblik i
mange forskellige menneskers liv. Hun ser det
som sin opgave at få forskellige mennesker til at
forstå hinanden og gøre hinanden gode. ”Jeg kobler
noget sammen, og derfor hedder min virksomhed
Konekt”.
En del vil nok kalde coaching for noget moderne
hokuspokus, men Glennie mener, at det er fordi,
man enten ikke har prøvet det eller ikke haft kontakt til en dygtig coach. ”Uanset om man er i dialog
med en psykolog, terapeut eller en helt tredje, skal
kemien være der. Behandleren kan have nok så

den pågældende oplever stressrelaterede problemer. Det har ingen
betydning om stressproblemerne udspringer af private eller
arbejdsrelaterede forhold.

meget viden, men magien ligger i formidlingen.
Det bedste er, når jeg kan skabe forstyrrelser i
hjernens skemaer med mine spørgsmål, så der
opstår nye spændende muligheder i den andens
virkelighed. Where focus goes – energy flows.”
Glennie Grønne stråler af overskud og livsglæde.
”Jeg har lært at holde min balance og have respekt
herfor. Manges udfordring i dag er, at de bliver
præsenteret for et hav af spændende opgaver. Det
handler om realistisk tidsplanlægning, god vejrtrækning og at kunne sige nej – også til attraktive
opgaver. Det gør sig også gældende for mig. Det
handler for mig om at være selvansvarlig – være
i flow på det private og professionelle plan samt
træffe fornuftige valg, der skaber de oplevelser og
det niveau af livsglæde, jeg ønsker.”

Mangeartede opgaver
Stresscoaching, lederudvikling og sundhedstests
er som nævnt blot nogle af de fagområder, som
Glennie og de aktuelt to andre konsulenter tilknyttet
Konekt arbejder med. På spørgsmålet om, hvorvidt
der er et arbejdsområde, som er særligt interessant
lyder svaret: ”Jeg brænder for at skabe aha-oplevelser og rykke mennesker eller kulturer mod deres mål
på en enkel, effektiv og meningsfuld måde. Det kan
både være via foredrag, undervisning, personlighedsanalyser, coaching, stresscoaching, misbrugsbehandling eller andet. Og det er faktisk muligt at lære nyt
på en sjov, lystmotiverende og humoristisk måde”,
fortæller Glennie og tilføjer så, at hun nok særligt
brænder for dem der føler sig forkerte, da hun synes,
at der forløses så meget energi, når de finder tanker
og metoder, der får dem til at føle sig rigtige.
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Kundebasen er alt fra kommuner med forskellige sundhedsrelaterede opgaver til virksomheder
med behov for at udarbejde en strategiplan eller
arbejde med teamudvikling. ”Jeg har ikke en typisk
kunde eller en typisk opgave, og underviser f.eks.
læger for Novo Nordisk og ambulance-reddere i
konflikthåndtering. Typisk er min indgangsvinkel
til kunderne arbejdet med sundhedstjek, og dette
fører så ofte andre opgaver med sig, når tilliden
mellem Konekt og virksomheden er skabt”, fortæller Glennie.
I sin funktion som coach hjælper Glennie ofte personer med alvorlige problemer, og der har hun ikke
en 8-16 åbningstid. ”Jeg holder altid tæt kontakt til
dem, jeg har i forløb, og jeg er tilgængelig på mobil hele vejen. Endvidere kan jeg være vildt uprofessionel og sende en sms eller mail. Det er tilladt
i mit regi, og jeg ved, at min intuition ofte holder
stik.” Et særligt coach forløb bliver Glennie stadig
mindet om. ”En mand fra Sønderjylland ringede for
at spørge, om vi kunne coache i alkoholstop over
telefonen. Det var jeg lige ved at sige nej til.
Heldigvis sagde jeg ja, for efter tre samtaler var
han fri af misbrug. Det er han også her fire år efter,
og jeg får stadig en buket blomster på årsdagen.”
Stressreducerende adfærd og
samarbejdet med ALPI
Man antager, at der hver dag er mere end 35.000
personer fraværende på det danske arbejdsmarked
på grund af stress, og stress anslås at koste det
danske samfund og virksomhederne ca. 14 mia. kr.
om året i form af sygefravær, tidlig død og udgifter i sundhedsvæsenet. Derfor er det vigtigt, at
man både som kollega og som virksomhed tager
hånd om problemet. ”Mange fornemmer, at deres
kollega er på dybt vand, men konfronterer ikke
kollegaen. Det skal de gøre. Stress er en tilstand
og ikke en sygdom. Der kan også være behov for
situationsbestemt ledelse med tydelig retning. Vi
er forskellige og oplever verden forskelligt. Nogle
medarbejdere har brug for tryghed, andre for frihed
eller humor og en uformel snak”, fortæller Glennie.
Glennie er tilknyttet ALPI som stresscoach, og
fortæller om samarbejdet med ALPI: ”Det er en
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arbejdsplads, der anerkender, at deres medarbejdere indimellem er udfordrede. Det være sig efter
skilsmisse, dødsfald eller omstruktureringer – ja
grundene kan være mange til, at vi i perioder
oplever flere krav, end vi har ressourcer til at
honorere. Jeg har et godt samarbejde med ALPI,
og vi afstemmer hele tiden, hvor mange sessions
en given medarbejder har brug for. Hvis medarbejderen har brug for noget konkret for at løse sin
udfordring, er dette altid blevet imødekommet.
Det kan f. eks. være en placering med mere ro, en
anden form for opgaver eller måske mere flekstid
end vanligt. ALPI’s medarbejdere er meget loyale
og committede og ofte utålmodige efter at komme
i gang med at bidrage til fællesskabet. Hos ALPI er
det i øvrigt helt ok at bruge arbejdstiden på møderne med mig, men nogen af mine klienter prioriterer
at komme udenfor arbejdstid.”

ALPI INFOS
Web booking
• er tidsbesparende
• øger datasikkerheden
• i dag booker 55 % flere kunder via vores web
booking i forhold til sidste år

Kundetilfredshedsundersøgelse
ALPI gennemførte en kundetilfredshedsundersøgelse i februar 2014.
Et godt samarbejde med vores kunder er afgørende, og derfor tager vi temperaturen på vores egen
indsats.
Vi har fået megen god og brugbar respons. Mange
tak for det.

Antallet af forsendelser til og fra Tyskland er
steget med 40 % det sidste år
Norgestrafikken til og fra Bergen er udvidet til fire
faste ugentlige afgang
Antallet af medarbejdere hos ALPI er steget med
24 % det sidste år

Hvem vinder sommerens VM i fodbold?
Aner det ikke.
Strand eller storby?
Strand og gerne under havets overflade.
Til sommer skal vi til Club La Santa.
Favorit sommersang?
”I Skovens dybe stille ro” og ”Vindens farver”.
Softice eller jordbær?
Jordbær.
Det bedste ved sommeren er?
Duften af regn, lyset og det at være ude. Sidste
år rykkede jeg foredrag, undervisning og coaching
udenfor, hvor det var muligt.

Lageret i Greve er godkendt til opbevaring af økologiske fødevarer

ALPI har taget temperaturen på egen indsats

• Super kompetente, særdeles venlige og hurtige
medarbejdere. Fortsæt med venligheden - den
VINDER! – Herning kunde
• Jeres Odense afdeling er et team, som taler samme sprog som i vores virksomhed - uden alle de
fine ord – Odense kunde
• Et godt og mangeårigt samarbejde som vi sætter stor pris på. God sparringspartner i hverdagen
– Greve kunde
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HIST & PIST
– også på facebook

En IT-mands
udfordringer.
ALPIs Anders
Østergaard
holder styr på
datastrømmen
11.535 tilskuere, opbakning og røde snørebånd gjorde dagen helt speciel for Special Olympics fodboldspillere fra Hammerum IF
i forbindelse med topbraget FCM-Aab på MCH Arena i Herning

vene
Unge ALPIster svinger sta

ULVE MED RØDE SNØREBÅND
ALPI har indgået en aftale med FC Midtjylland om,
så vidt vides, verdens første snørebåndssponsorat.
Sponsoratet betyder, at ulvene spiller i røde snørebånd i resten af sæsonen. Aftalen er indgået for at
sætte fokus på udviklingshæmmede og sport, som
er et hjerteprojekt hos ALPI.
Pengene fra sponsoratet sender FC Midtjylland
ubeskåret videre til Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) til brug i arbejdet med at udvikle og
arrangere idræt for udviklingshæmmede idrætsudøvere – kaldet Special Olympics. De røde snørebånd er en gimmick i kampagnen, der køres i
samarbejde mellem ALPI og DHIF.
Det giver mening
Alle spillerne i midtjydernes trup støtter op om
projektet og binder gerne røde sløjfer i støvlerne,
og målmand Jonas Lössl glæder sig over aftalen
med ALPI.

- Vi er glade for at kunne medvirke til, at der kommer mere fokus på udviklingshæmmede idrætsudøvere, og samtidigt være med til at indsamle
midler til det gode formål. Det er en sponsoraftale,
der giver mening, siger Lössl og fortsætter:

ALPI har fragtet
denne rally-bil
fra Danmark til
Angola. Fremov
er skal den køre
race i det
angolanske land
skab

- Sport og fællesskab hænger sammen, og med
dette fine tiltag får vi alle i FCM øjnene op for, at
det også er vigtigt for mennesker med udviklingshandikap.
Special Olympics-hold med til topkamp
Sponsoratet blev fejret officielt til superligatopkampen mod AaB på MCH Arena, hvor en flok
glade fodboldspillere fra Hammerum IF’s Special
Olympics-hold i pausen deltog i en straffesparkskonkurrence på grønsværen mod FCM-målmanden
Oliver Korch. En stor oplevelse for Hammerum IF.
Tak til FC Midtjylland – I gør en forskel for Special
Olympics.

ALPI har indgået en aftale med FC Midtjylland om verdens første snøre
båndssponsorat. Sponsorat betyder, at har FC Midtjyllands har bundet
røde snørebånd i fodboldstøvlerne. Pengene fra sponsoratet sendte FC
Midtjylland ubeskåret videre til Dansk Handicap Idræts-Forbund til brug
i arbejdet med at udvikle idræt for udviklingshæmmede idrætsudøvere –
kaldet Special Olympics. Respekt
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NYE ALPISTER
1
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5

6
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10
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14

Greve:
1. Frederik Brandstrup Knudsen Høst, lagerassistent.
Frederik er 18 år og har de seneste år arbejdet hos Fitness DK.
2. Emil Trier Holmquist, lagerassistent. Emil er 18 år og har
igennem en periode arbejdet som køkkenassistent.
3. Maria Thorsø Lund, speditørelev i Tyskland, Schweiz,
Østrigsafdelingen. Maria er 19 år og har færdiggjort HHX i
sommeren 2013.
4. Rikke Nedergaard, speditør med håndtering af
biltransporter til og fra det europæiske kontinent. Rikke er
43 år og har flere års branche-erfaring og har senest arbejdet
hos Avanti Wind Systems.

Herning:
5. Felix Hagelskjær Jensen, lager- og logistikelev. Felix er 20
år, og har færdiggjort en transport- og logistikuddannelse.
6. Jonas Benjamin Frank, lager- og logistikelev. Jonas er 20 år
og har færdiggjort en transport- og logistikuddannelse.
7. Louise Elsøe Jensen, speditør i Sverigesafdelingen. Louise
er 25 år og har været ansat i en lignende stilling hos LEMAN.
8. Prasanth Ariyanayagam, speditør i Østrigsafdelingen.
Prasanth er udlært hos Andreas Andresen og har desuden boet
i London i 3 år.
9. Kristian Bøjgaard, speditør i Italiensafdelingen. 54-årige
Kristian har årtiers erfaring med transport til og fra Italien fra
sit virke hos LEMAN
10. Janni Jensen, speditør i UK-afdelingen. Janni er 26 år og
kommer fra en lignende stilling hos DSV.
11. Claus Grønskov, lagerassistent. Claus er 54 år og har
senest været ansat hos In-Time, hvor han varetog lignende
opgaver.
12. Christian Jensen, speditør i Tysklandsafdelingen. 31-årige
Christian vender tilbage til ALPI efter nogle år hos bl.a. DFDS.
13. Christian Bjerrehuus Johansen, speditør i
Frankrigsafdelingen. Christian er 30 år og har senest været
ansat hos DSV Road i Brøndby.
14. Lene Hyldgaard, speditør i søfragtsafdelingen. Lene er
47 år og har flere års branche-erfaring fra bl.a. Dantransport,
Scancargo og DSV.

KENDTE ALPISTER
1

2

3

4

5

6

Herning:
1. Lene Sonne, Lene er overgået fra et barselsvikariat i receptionen til en fast stilling i Tysklandsafdelingen.
2. André Lundberg Pedersen, André er pr. 1. juni udlært speditør i ALPI Danmark og fortsætter sit arbejde i ALPI AIR & SEA.
3. Ole Langtin Hansen, Ole er overgået til en nyoprettet stilling som KAM/Web-booking ansvarlig efter en årrække i
Tysklandsafdelingen.
4. Marco Duch Hermansen, Marco afvikler andet år af sin elevtid i National afdelingen.
5. Mikkel Mortensen, Mikkel afvikler andet år af sin elevtid i Sverige/Finlandsafdelingen.
6. Marianne M. Frederiksen, Marianne vender tilbage fra barselsorlov pr. 1. maj. Hun genoptager sit arbejde i
Tysklandsafdelingen.

10 ÅRS JUBILÆUM
Højt humør hos de erfarne svende, Michael Fog Pedersen/Key Account Manager i AIR & SEA og
Flemming Baltzer/salgschef, som begge har fejret 10 års jubilæum hos ALPI.

15

Odense:
15. Malthe Puck, speditørelev i luftfragtsafdelingen. Malthe
er 23 år og har netop færdiggjort HHX.

ALPI Danmark A/S

ALPI Air & Sea A/S

Vejlevej 5

Greve Main 32

Balticagade 15

Vejlevej 5

Greve Main 32

Tarupvej 63-65

DK-7400 Herning

DK-2670 Greve

DK-8000 Århus C

DK-Herning

DK-2670 Greve

DK-5210 Odense NV

Tel. 9721 2166

Tel. 4341 0444

Tel. 9928 7810

Tel. 9928 7800

Tel. 4341 0444

Tel. 9928 7820

Fax 721 5166

Fax 4341 0455

alpi@alpi.dk

Fax 9627 6006

Fax 4341 0455

Fax 9986 8868

alpi@alpi.dk

alpigreve@alpi.dk

air-sea@alpi.dk

air-sea@alpi.dk

air-sea@alpi.dk

