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FREMTIDEN PÅ 
UNGE HÆNDER

speditionsbranchen er en branche med fart og 
en bred vifte af opgaver. Eleverne oplever, at 
dagene ikke er ens, og man er med hele vejen i 
produktionen, fra modtaget booking til levering 
hos modtager. Og så får man som elev hurtigt et 
ansvar. Sidst men ikke mindst nævner de fem nye 
ALPIster, at en speditøruddannelse giver mulighed 
for at komme til udlandet at arbejde. Disse 
præmisser tiltaler dem.

Vi har – og vil fremadrettet have – stor fokus på 
etablering af elevpladser. De er ALPIs nutid og 
fremtid.

Nyt

Fem nystartede elever og Niels Arne Markussen

Fem unge mennesker er startet som speditør-
elever i efteråret 2015. Således har vi nu hos 
ALPI 12 elever, der er repræsenteret i alle dele af 
virksomheden. 
- Generelt har man i transportbranchen 
udfordringer med at tiltrække yngre arbejdskraft, 
men vi modtager i øjeblikket mange  
henvendelser fra unge, som gerne vil være en 
del af ALPI og transportbranchen. Det glæder 
os meget, fortæller Niels Arne Markussen, adm. 
direktør hos ALPI. 
Motivationen for at søge speditionsbranchen 
har de fem elever til fælles. De fortæller, at 
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I oktober måned slog vi dørene op for endnu en 
ALPI afdeling – denne gang i Padborg.

Vi har igennem flere år oplevet en stor vækst på 
stort set alle forretningsområder. Med åbningen 
af den nye afdeling i Padborg styrker vi de 
nuværende trafikker på alle europæiske lande 
med en væsentlig udvidelse af aktiviteterne på 
markedet for full-loads (hele læs). Derudover 
opruster vi til det stigende behov, som danske 
virksomheder har for 3. lands-forsendelser direkte 
fra fabrikker i Europa til kunder i andre europæiske 
lande. 

Lokal transportkøbmand
Det er en sønderjyde, som står i spidsen for 
aktiviteterne på Risbrigvej 2 i Padborg. 

Tom Otzen (45 år), afdelingsleder for den 
nystartede FTL-afdeling i Padborg, startede i 
transportbranchen tilbage i 1992.

- Jeg var elev i SuperBrugsen i Padborg i slutningen 
af 80 érne og fortsatte derefter som kommis hos 
Calle Kupfermühle, så jeg havde fuldstændig styr på 
hele grænsehandel-sortimentet, griner Tom. I 1992 
kaldte speditionsbranchen og han blev udlært som 
speditør i Padborg hos N.E. Kock/Nikosped. - Og 
via Cargo Team Transport og DHL Freight havnede 
jeg hos E3 Spedition og Transport, fortæller 
Tom, og fortsætter - Jeg opbyggede og drev E3s 
FTL-afdeling i 10 år – en afdeling som håndterede 
anseelige mængder europæisk bilgods. Jeg har altid 
haft fokus på optimering af kunders transporter og 
processer. Det er naturligvis vigtigt, når man taler 
store godsmængder.

Tom Otzen glæder sig til de nye udfordringer.  
- Det er en spændende proces at få sammenkørt 

den nye afdeling med de eksisterende afdelinger 
hos ALPI. Vi forventer at tilknytte 50 ekstra biler 
til afdelingen i løbet af året – og på sigt op til 100 
biler. Det vil selvsagt styrke ALPIs position på 
transportmarkedet, da vi derved har endnu større 
muligheder for at løse de stadigt stigende krav om 
hurtige leveringstider over hele Europa.

I branchen er Tom kendt for sit gode humør og sit 
rolige sønderjyske væsen – også selvom hverdagen 
i speditionsbranchen ofte er hektisk og pulsen høj. 
- Jeg slapper af med golf samt køkkengerninger 
til glæde for min kone Susanne og vores fire 
sammenbragte børn fra 18 til 22 år. 

Bedste juletradition?
Mad og god vin

Bedste oplevelse i 2015?
Ferie med min familie i Tyrkiet.  

Opstart af ALPI Padborg

Seneste koncertoplevelse?
Niels Hausgaard

Det bedste ved vinterhalvåret er?
Hvor kom den fra? Der er ikke noget  

godt ved vinterhalvåret!

Livet er for kort til…?
Negativ indstilling til livet

NY AFDELING I 
PADBORG

Tom Otzen står i spidsen for ALPI-afdelingen i Padborg 
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ET EVENTYRLIGT LIV

Historien begynder i 1943, da Rudi Nielsen (eller 
rettere Rudi Hansen, som dåbsattesten lød) 
kom til verden i Kongens København. Moderen 
var danserinde og derfor lå det lige for, at Rudi 
allerede som treårig startede med både dans og 
akrobatik. I begyndelsen af 50 érne havde hun 
forskellige teater- og filmroller og status som 
barnestjerne.
- Vi passede vores skole, men hver weekend 
optrådte min søster Annisette (sangerinde i Savage 
Rose) og jeg med sang og dans. Vi indspillede 
ligeledes et par singleplader sammen. Det var som 
en leg. Vi elskede det, husker Rudi. 
Mange barnestjerner brænder ud, men det gik 
Rudi helt anderledes. Som 9-årig blev hun opdaget 
i forbindelse med DM i akrobatik, og fik tilbudt 
rollen som Mie i den første ”Far til fire”-film. 
Filmen havde premiere i 1953. 

Det første kys
”Far til fire” var og er et fænomen i dansk 
familieunderholdning. Blandt andet spillede Ib 
Schønberg rollen som Far mens onkel Anders 
spilledes af Peter Malberg. Datidens store 
scenekunstnere var samlet i ”Far til fire”-filmene.

Amerikanske film, blade og musik begyndte 
at blive populære i 1950’erne, men den danske 
Morten Korch bondeidyl og ”Far til fire”-filmene 
greb ligeledes danskerne. 

Rudi fortæller, at familierne valfartede til 
biograferne. Og de, der medvirkede i filmene, fik 
enorm opmærksomhed. Der var ikke så megen 
anden familieunderholdning på det tidspunkt. 
I alt blev der indspillet 8 ”Far til fire”-film frem til 
1961. Og i den ottende film havde fodbold-idolet 
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Historien om Rudi Nielsen er ofte fortalt. Og efter en dag i samvær 
med Rudi fik ALPI News stor lyst til at bidrage til fortællingen om 
en fascinerende kvinde
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Harald Nielsen en rolle. - Harald og jeg skulle 
kysse hinanden i filmen. Det ønskede jeg ikke, 
husker Rudi, og fortsætter - jeg havde aldrig kysset 
en mand før. Og dengang som nu, er det ofte de 
utilgængelige piger, der er de mest interessante. 
Så Harald var vældig interesseret i mig, selvom 
mange danske piger stod i kø for at fange hans 
opmærksomhed. På anden optagelsesdag overgav 
jeg mig og kyssede Harald for første gang. Det kys 
beseglede mit liv. Rudi ser lykkelig ud.

Fire måneder på et bræt
En sommeraften i 1961 tilbød 
underholdningsmanden 
Volmer-Sørensen 
at køre Rudi hjem 
efter en forestilling i 
Nordsjælland. Bilen 
forulykkede, og Rudi 
blev hårdt kvæstet 
med flere brud og indre 
blødninger til følge.
Rudi fortæller, - jeg tilbragte fire måneder på 
hospitalet liggende på et bræt. Det var voldsomt.
Harald havde på det tidspunkt startet sit 
professionelle fodboldliv i italienske Bologna  
og var derfor langt væk.

Men vores forelskelse reddede mig. Det forelskede 
par skrev sammen HVER dag og bestilte tid 
til samtaler over Rigstelefonen. Sådan foregik 
”udenlandsk dataoverførsel” i begyndelsen af 
60 érne. - Vi fik flere år senere at vide, at mange af 
omstillingsdamerne hos Rigstelefonen altid lyttede 
med under vores og mine telefonsamtaler. Det har 
sikkert givet damerne røde kinder, fortæller Rudi 
grinende. 

Mit livs fornemmeste rolle
Året var 1963. En plads på Det ny Teaters elevskole 
blev valgt fra til fordel for en ny tilværelse i 
Bologna. Rudi indstillede sin karriere og fik en 
meget anderledes tilværelse. Det har hun aldrig 
fortrudt. Og hun tænker på sin rolle som husmor 
som sit livs fornemmeste rolle. Rudi sørgede for alt i 
hjemmet og nød livet i Italien, nød italienernes evne 
til at leve i nuet og glædes, når det går andre godt. 
- Det kunne vi danskere lære af, indskyder Rudi.

Det katolske Italien og klubben Bologna krævede, 

at det dengang ugifte unge par giftede sig. 
Harald fik to dage fri fra fodbolden, og udenfor 
mediernes søgelys blev Rudi og Harald borgerligt 
viet på Gladsaxe Rådhus kun omgivet af få 
familiemedlemmer og daværende borgmester 
Erhard Jakobsen, som forestod vielsen. Samme 
Jakobsen agerede ligeledes fotograf. Desværre 
uden film i kameraet, så Rudi har aldrig haft et 
bryllupsbillede på kaminhylden. 

Grundet ulykken forventede Rudi og Harald ikke, 
at storken ville flyve deres vej. Men glædeligt 
fødte Rudi sønnen Henrik i 1964 og datteren Heidi 

i 1968. - Vi havde nogle 
fantastiske og sjove år 
i Italien. Eksempelvis 
fik jeg tomater og brød 
gratis, når jeg handlede 
ind, hvis Harald havde 
scoret i weekendens kamp. 
Omvendt betalte jeg sikkert 

dobbelt, når de ikke var tilfredse med Haralds spil. 

Jernbanevogne fyldt med kufferter
Harald indstillede sin fodboldkarriere i 1970, og 
efter 11 år i Italien fordelt på fem italienske byer 
flyttede Rudi og børnene tilbage til Danmark. 
Hjem til janteloven og skattevæsenet, som hun 
formulerer det. Af forsikringsmæssige årsager 
forblev Harald endnu et år i Italien, hvor han 
involverede sig i handel mellem Italien og 
Danmark. 

Det viste sig, at Harald ikke kun var en 
ekstraordinær god fodboldspiller. Selv om skolen i 
Frederikshavn vist ikke havde fået lov at stjæle al 
hans tid, havde han et udpræget forretningstalent. 
Der blev blandt andet sendt laks til Italien og 
plastikspande til Danmark. Rudi fortæller - på et 
tidspunkt begyndte vi så at importere kufferter fra 
Italien. Charterturismen voksede og Harald mente, 
at de italienske kufferter var meget bedre end 
danskernes kufferter på deres rejser med Spies 
og Tjæreborg. Harald købte to jernbanevogne 
fyldt med kufferter i Italien, som blev fragtet til 
Danmark. Jeg var noget forbavset og slet ikke sikker 
på, at vi kunne sælge alle disse kufferter, husker 
Rudi. Men Harald havde set rigtigt, og det er blevet 
til rigtig mange jernbanevogne – og lastbiler – fyldt 
med italienske lædervarer i årenes løb. 

Rudi og Harald Nielsen i filmen ”Far til fire” i 1961

MIT LIV SOM HUSMOR ER 
MIT LIVS FORNEMMESTE 

ROLLE
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FC MIDTJYLLAND HAR DET, DER SKAL TIL FOR AT 
BLIVE EN SUCCESFULD TOPKLUB: IMPONERENDE 
TALENTUDVIKLING, PASSIONERET LEDELSE OG 

STÆRKT LOKALT FUNDEREDE RØDDER

Firmaet Rudi og Harald A/S har nu importeret sko, 
tasker og accessories fra Italien i mere end 40 år, 
og i dag  sidder datteren Heidi for bordenden som 
adm. direktør i familiefi rmaet. 
Sønnen Henrik varetager familiens ejer-interesser 
i fi rmaerne Planet Huse, Active Sportswear Int, 
Loyal Solutions og absi A/S.

Bonusdage
I forbindelse med parrets guldbryllup i 2013 
overraskede de gæsterne med et kirkeligt bryllup 
og en helt fantastisk fest. Harald var allerede 
på det tidspunkt syg. Og efter nogle år med 
en ondartet kræftlidelse sov den folkekære og 
respekterede Guld-Harald ind i august 2015.
Hans liv er ofte blevet beskrevet som et eventyr. 
Han gjorde drømme til virkelighed. - Ja, vi har 
haft det bedste liv sammen og aldrig skændtes. 
Også under Haralds sygdomsforløb. Jeg var indlagt 
sammen med ham i mere end tre måneder. Hver 
dag er en bonus dag, når man er alvorligt syg, 
forklarer Rudi.

72 årige Rudi lever fortsat et aktivt og engageret 
liv. Blandt andet som formand for den selvejende 
institution Eventyrteatret i Søborg. Eventyrteatret 
er det eneste danske teater, som hvert år opfører 
familiemusicals på etablerede teaterscener, hvor 
alle medvirkende er børn og unge med særligt 
talent for sang, dans og skuespil. Den tidligere 
barnestjerne forklarer, - normalt når vi var i teatret, 
brugte Harald megen energi på at vurdere og 
kommentere på, om forestillingen og teatret var 
rentabelt med alle de skuespillere og musikere. 
Men han var meget begejstret for Eventyrteatret. 
Det kræver talent at få noget ud af sit talent. Det 
har både Harald og jeg altid været bevidste om. Så 
at være med til at give børn og unge mennesker 
mulighed for at udvikle og dyrke deres talent, 
betød meget for Harald.
 
- For mig er det en stor glæde at sætte spor og at 
give noget videre, slutter den kloge og sympatiske 
livskunstner.

Harald Nielsen og fodbolden:

• Harald Nielsen startede som fodboldspiller i Frederikshavn 
og debuterede på det danske landshold i 1959.

• Han var 17 år, og han er stadig den yngste danske 
landsholdsspiller nogen sinde. 

• I 1960 vandt han med det såkaldte ”sølvhold” – sølvmedaljer 
ved OL i Rom, og han blev turneringens topscorer. I 1961 
kom Harald Nielsen til Bologna i Italien, hvor han blev 
italiensk mester i 1964 og liga-topscorer i både 1963 og 1964.

• Efter seks sæsoner i Bologna skiftede han i 1967 til Inter for 
en overgangssum på en halv milliard italienske lire 
(ca. 6 mio. kr.), hvilket gjorde ham til den tids dyreste 
fodboldspiller. Harald Nielsen er hidtil eneste dansker, 
der har opnået denne status. Harald Nielsen nåede også 
at spille for Napoli og Sampdoria, inden han i 1970 som 
30-årig sluttede sin karriere på grund af en diskusprolaps.

STJERNEDRYS OG NISSEKYS 

Familiemusicalen og juleforestillingen 
”Stjernedrys og Nissekys” kan opleves alle 
weekender fra den 28. nov. - 20. dec. i 
Glassalen i Tivoli.

Susanne Vognstrup og Rudi Nielsen

Siden 1991 har teaterleder Susanne Vognstrup haft 
fokus på at udvikle et sted, hvor børn  og unge 
med særligt talent for sang, dans og skuespil 
kan dyrke deres kunnen. Gennem to årtier er 
Eventyrteatret, som er beliggende i Søborg, støt 
og roligt blevet en unik institution i dansk teaterliv, 
som ALPI igennem fl ere år har støttet. 

På Eventyrteatrets dramaskole modtager 300 børn 
og unge mellem 7 og 20 år hvert år undervisning 
i de vigtigste discipliner inden for teater og 
musical, og undervisningen varetages af erfarne 
scenekunstnere. Blandt de mange børn og unge, 
som har danset på dramaskolens gulve, kan 
nævnes Silas Holst og Cecilie Stenspil. 

Scenekunstnere og livskunstnere
- På dramaskolen er vi med til at udvikle 
morgendagens scene- og livskunstnere. 
Undervisningen er forbundet med livsglæde 
og lærdom, men også med hårdt arbejde og 
selvdisciplin, fortæller Susanne Vognstrup og 
fortsætter - vi arbejder målrettet på at øge 
børnenes selvtillid og selvværd og giver dem 

visdom og værktøjer, som de kan bruge i deres liv 
uanset hvilken vej, de vælger.

Eventyrteatret opfører hvert år to familiemusicals, 
hvor alle de 50-60 medvirkende er børn og unge 
fra Dramaskolen. Storstilede og farverige musicals 
som henvender sig til både børn og voksne – og 
som i de sidste 15 år har været opført i Glassalen i 
Tivoli. Fotos på Eventyrteatrets gange afslører, at 
kongefamilien er blandt de faste gæster.
- Det er en stor fornøjelse at følge vores 
eventyrbørn og -unge på scenen, og at mærke 
deres energi og livsglæde, siger en stolt 
Susanne. - Når jeg ser tilbage på mine snart 25 
år med Eventyrteatret, tænker jeg med glæde 
på de mange bånd, teatret har knyttet mellem 
mennesker: børn, unge, medarbejdere, forældre, 
frivillige og samarbejdspartnere.

EVENTYRTEATRET
- et rum i børnehøjde for talentfulde sangere, dansere og skuespillere
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Fødevareindustrien eksporterer hvert år for 
milliarder af kroner. Fødevarebranchen er således 
en markant bidragsyder til værdiskabelsen i 
Danmark og har den ambitiøse vision, at Danmark 
skal være det bedste sted at producere og udvikle 
fødevareprodukter.

Flot udvikling
Handelen med fødevarer er global, og den danske 
eksport til de oversøiske markeder udgør 1/3 af den 
samlede fødevareeksport fra Danmark. Hos ALPI 
har vi stor erfaring med temperaturkontrollerede 
transporter af fødevarer til oversøiske 
destinationer.

Danmark har en omfattende eksport af fødevarer 
såsom kød, fi sk, mejeri- og bageriprodukter – og 
transport af sådanne varer kræver et stort 
knowhow. Det er et specifi kt kompetenceområde 
i transportbranchen, som vi hos ALPI kalder ALPI 
COOL. 

ALPI COOL har eksisteret i 10 år og har oplevet en 
fl ot udvikling de senere år.

Forskellige krav 
Forskellige fødevarer skal transporteres ved 
forskellige temperaturer. Eksempelvis transporterer 
vi nogle former for fi sk og kød i containere, 
hvor temperaturen er minus 18-20 grader, ost 
transporteres typisk på plus 3-5 grader, bananer 
ved plus 14,6 grader og chokolade plus 14 
grader. Generelt kræver transport af fødevarer 
også indgående viden om de forskellige landes 
fødevarekontrol og veterinære forhold – samt 

naturligvis erfaring med toldregler worldvide. Det 
er helt afgørende for en sikker transport, at man 
som speditør er fuldt opdateret på disse forskellige 
love og krav.

Fisk fra fjerne egne
Mangfoldigheden i danskernes spisevaner betyder, 
at også fødevareimporten er betragtelig.
Eksempelvis importerede Danmark fi sk og skaldyr 
i 2014 for næsten 15 mia. kr., og pudsigt nok 
eksporterede Danmark i samme periode fi sk og 
skaldyr for mere end 20 mia. kr.

Fisk og skaldyr er suverænt den største 
importgruppe blandt fødevarerne, og en stor del 
hentes i Fjernøsten.

ALPI pointerer vigtigheden af, at de danske 
virksomheder vælger specialister til at udføre deres 
fødevaretransporter – uanset om det er import 
eller eksport.

ALPI COOL
- fødevarer verden rundt

Ronni Bekker
Filialleder

ronni@alpi.dk, tel. 9928 7821

Troels Zenner 
Key Account Manager 

troels@alpi.dk, tel. 9928 7818

For yderligere information:

VIDSTE DU, AT 

bananer fragtes ved ca 14° ... samme 
temperatur som chokolade.
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Albo Albini og Alessandro Pitigliani 
var kollegaer i et transportfirma 
i italienske Prato nær Firenze.
Ønsket om at få fødder under 
egne hjul fik de to venner til at leje 
en lastbil, og dermed påbegyndte 
de familie- og erhvervshistorien 
om speditionsfirmaet Albini & 
Pitigliani. 

Det første år kørte de 
arbejdssomme unge italienere 
med tekstiler mellem Prato og 
Syditalien, men hurtigt udviklede 
forretningen sig, og de åbnede 
afdelinger i både Firenze, Livorno 
og Milano. 
Op igennem 50 érne og 60 érne 
forsatte grundlæggerne 
ekspansionen og etablerede 
agentsamarbejder udenfor Italien.

Sønnerne Piero Albini, Nando 
Albini og Fabrizio Pitigliani 
overtager ledelsen, og firmaet 
vokser støt i takt med den 
generelle erhvervsudvikling.

De første europæiske ALPI- 
kontorer åbner i 1980 érne, 
og i 1990 er ALPI USA med 
afdeling i Chicago også en del 
af transportfamilien. ALPI i 
Danmark etableres i 1992.

ALPI-træet er vokset yderligere - 
rodfæstet i passion, commitment 
og fleksibilitet. En stærk 
kultur, hvor ansvarlighed er det 
bærende element.

Tredje generation af familierne 
Albini og Pitigliani er i dag 
en del af ledelsen. Firmaet 
er Italiens største privatejede 
speditionsfirma. En global 
virksomhed med selskaber  
i 70 lande. 
Albini & Pitigliani har fortsat 
hovedkontor i Prato.

     ÅRS
TRANSPORTHISTORIE

Grundlæggerne Albo Albini og Alessandro Pitigliani

Italienske Albini & Pitigliani, som er medstiftere og medejere af 
ALPI, kan kigge tilbage på 70 år i transportbranchen

1950

1960
Lastbiler i 1950´erne Floden Arno går over sine bredder. Hele 

firmaet, fra lagermænd til ejere, hjælper  
til med oprydning og rengøring

ALPI lastbiler i 1980´erne

Prato kontor i 1960´erne

i begyndelsen af 1970´erne åbnes direkte 
trafik mellem Prato og München

1980´ernes kontor i Prato

2. og 3. generation af familierne Albini og Pitigliani i forbindelse med 70 års jubilæet

2.generation, sønnerne Nando Albini, 
Fabrizio Pitigliani og Piero Albini 
overtager ledelsen

Albini & Pitiglianis 50 års jubilæum 

1966

1970 1975

1980

1980 1995

2015
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Der er lagt op til endnu en folkefest, når Danmark 
er vært for VM i kvindehåndbold i december 2015.
Her skal Danmarks håndboldkvinder forsvare 
bronzemedaljerne fra VM i Serbien i 2013. Der er 
store forventninger til det landshold, der i 2012 fi k 
en ny start med målsætning om at toppe netop 
ved VM på hjemmebane i år.
Alle Danmarks kampe samt semifi naler og 
medaljekampe afvikles i Jyske Bank Boxen i Herning.

Rutinerede slutrunde-deltagere
ALPI News mødte de 6 FCM ére, der skal 
repræsentere Danmark, Sverige og Norge til 
VM – en fl ok rutinerede slutrunde-deltagere, der 
efter VM kan mønstre ikke færre end 31 slutrunder 
(EM, VM og OL). Og alle er de enige om, at VM i 
Danmark bliver noget ganske særligt. 
- Vi glæder os vildt til tusindevis af tilskuere på 
hjemmebane i Boxen. Det bliver ikke meget bedre, 
fortæller speed-fl øjen Trine Østergaard.
- Samtidigt er vi spændte, supplerer Stine 
Jørgensen, da vi har ændret forsvarskoncept og ikke 
har spillet ret mange kampe forud for VM.

Ny mand på bænken
Den nye landstræner, Klavs Bruun Jørgensen, 
adskiller sig markant fra sin forgænger Jan Pytlick, 
fortæller de danske VM-spillere. Hvor Pytlick 
inddrog og involverede spillerne en del i det taktiske 
oplæg, så er det nu suverænt Bruun Jørgensen, 
der defi nerer rammerne. - Klavs er meget klar, 
konkret og tydelig i sine krav og forventninger til os. 
Han laver taktikken, og vi spillere skal følge den, 
forklarer Burgaard. De tre danske landsholdsspillere 
virker godt tilfredse med den præmis. Ligeså har 
Bruun Jørgensen sat foden ned overfor pressen, så 
pressen kun bliver lukket ind til spillerne, hvis det 
drejer sig om håndbold – og ikke på de få fridage, 
som spillerne har i løbet af slutrunden. 

Sejrs-DNA
På den svenske bænk er der ligeledes sket 
ændringer. Efter en overraskende bronzemedalje 
ved EM i Ungarn med træner-teamet Thomas 
Sivertsson og FCM-træner Helle Thomsen ved 
roret, er Thomas Sivertsson nu ene om at styre 
de svenske tropper. De svenske landsholdsspillere 
Sabina Jacobsen og Johanna Ahlm forudser, at det 
kommer til at kræve mere af spillerne, at Helle 
ikke længere er at fi nde på bænken som indpisker. 
- Helle har en utrolig gejst, som naturligvis 
forplanter sig til banen, fortæller Sabina. Thomas 
er en dygtig taktiker, og vi kommer med en 
rutineret trup. Så Sverige går efter medaljer, er de 
blå/gule piger enige om.

Norske Veronica Kristiansen er klar i spyttet om 
VM-forventningerne. - Vi skal vinde medaljer. 
Vi har ikke været stabile forud for VM, men det 
ligger i det norske landsholds DNA, at vi spillere 
selv skal tage initiativ og ansvar – og at vi skal 
vinde. Sådan er det bare, forklarer Veronica med 
et blik i øjnene, så man slet ikke tvivler på Norges 
medaljemuligheder.  

Slutrundedage
De skandinaviske landsholdsdamer fortæller 
samstemmigt, at en slutrunde er både sjov 
og hård. Og ikke overraskende er resultaterne 
afgørende for stemningen i lejren. Johanna Ahlm, 
som ved VM når op på utrolige ni slutrunder 
for Sverige, oplever, at dagene midt under 
slutrunderne er de værste. Der trænger spillerne til 
at lave noget andet end håndbold. Men som Stine 
Jørgensen slutteligt pointerer, - så er det heldigvis 
let at lave noget sjovt på fridage under VM. Det er 
lidt sjovere at gå i biografen i Danmark end i f.eks 
Serbien.

SKANDINAVISKE 
MEDALJEDAMER

FAKTA 
- VM afvikles i Danmark den 5.-20. december 2015
- I alt deltager 24 lande fordelt på fi re puljer
- De indledende puljer afvikles i værtsbyerne - Herning, Kolding,   
 Næstved og Frederikshavn
- Der er fi naleweekend i Herning den 18.-20. december.

Bagerst fra venstre Johanna Ahlm, 28 år (Sverige), 
Sabina Jacobsen, 26 år (Sverige),  Stine Jørgensen, 
25 år (Danmark), Veronica Kristiansen, 25 år (Norge), 
Louise Burgaard, 22 år (Danmark).
Forrest Trine Østergaard, 23 år (Danmark).
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I Greve-afdelingens effektive pakkeri håndteres 
på daglig basis vidt forskellige pick-pack opgaver 
indenfor beklædning, dyrefoder, kosmetik, 
helsekost, porcelæn og legetøj m.m. Thailandske 
Siriwan Olsen, i daglig tale kaldet Wan, fungerer 
som forkvinde for pigerne i pakkeriet og har siden 
ansættelsen i februar 2001 været en særdeles 
afholdt og effektiv kollega. Hos ALPI nyder hun 
de mangeartede opgaver i pakkeriet, og som 
noget ret udansk fremhæver hun de meget travle 
perioder som det allerbedste, ligesom hun sætter 
pris på kammeratskabet med kollegerne. 

Trygge Danmark
Da Wan boede i sit fødeland arbejdede hun blandt 
andet i en lingeributik og var i en periode også 
selvstændig som personal shopper. Men hun gik 
konkurs, da mange kunder undlod at betale hende 
for udlæg til de indkøbte varer. De efterfølgende 
økonomiske problemer var en væsentlig årsag 
til skilsmissen fra hendes daværende mand – en 
kinesisk forretningsmand, som er far til Wans tre 
døtre på 17, 20 og 24 år. Den økonomiske deroute, 
og ønsket om at skabe en bedre tilværelse for 
børnene, bragte den nu 50-årige Wan til Danmark. 

Efter kort tid i Danmark mødte hun sin nuværende 
mand, som hun bor sammen med i Præstø. 

Wan elsker trygheden i Danmark – en tryghed 
der er i diamentral modsætning til hverdagen i 
Thailand, hvor vold og voldtægter fylder meget 
i befolkningens bevidsthed og i medierne. Det 
generer ikke Wan, at skatten er høj i Danmark, 
da vi til gengæld har et gratis og velfungerende 
sundhedsvæsen samt et uddannelsessystem, der 
sikrer lige muligheder for alle. Wans tre døtre er 
alle under uddannelse – den ældste datter holder 
dog et sabbatår fra studierne på RUC og hjælper 
for øjeblikket til i ALPIs logistikafdeling. 

Mens mange danskere nyder at rejse til den 
thailandske varme, så har Wan det lige modsat. 
Efter årene i Danmark har hun meget svært ved at 
klare varmen og luftfugtigheden i Thailand. Wan 
rejser typisk til Thailand hvert andet år for at besøge 
sin 73-årige mor sammen med de tre døtre.

Omsorg og mad
Wan har et stort omsorgsgen, hvilket også 
kommer thailandske kvinder i Danmark til gode. 

Wan hjælper sammen med sin mand af og til en 
thaipige på rette spor igen, hvis forholdet til en 
dansk mand er gået skævt. 

Hos ALPI har kollegerne mange gange gennem 
årene haft glæde af Wans gode og stærkt 
smagende tryllerier fra det thailandske køkken, 
lige som hun også jævnligt laver thaimad til venner 
og bekendtes fester. Derhjemme står menuen dog 
kun på thaimad et par gange om ugen. -Jeg elsker 
at lave mad – også dansk mad, og jeg er helt vild 
med flæskesteg og brun sovs, fortæller Wan. 
Selvom hun er buddhist, er Wan meget glad for 
den danske jul, hvor hun juleaften tilbereder and 
på dansk maner. Første juledag er op imod 20 

familiemedlemmer samlet til en helt traditionel 
dansk julefrokost, men julesnapsen holder Wan  
sig dog fra, da hun slet ikke indtager alkohol.  
I øvrigt er Wan buddhist, som de fleste danskere 
er kristne, og hun kommer således kun i det 
buddhistiske tempel i Dragør et par gange om 
året. 

Fordomme er en af de få ”naturressourcer”, vi har 
i Danmark, og derfor går Wan og hendes mand 
sjældent ud sammen. - Da vi havde været ude og 
handle sammen to gange, besluttede vi ikke at 
gøre det mere. Det var meget generende, at de 
andre handlende gloede på os, som om min mand 
havde købt mig, fortæller Wan. 

MADGLÆDE OG ARBEJDSGLÆDE 
PÅ THAILANDSK
Et portræt af ALPIs mest rutinerede pakkerimedarbejder

Bedste juletradition? 
Det hyggelige samvær med 

familien. 

Bedste oplevelse i 2015? 
At lave mad – jeg elsker at 

lave mad.

Seneste koncertoplevelse? 
Jeg elsker musik, men har 
ikke været til en koncert, 

siden jeg var ung i Thailand.

Det bedste ved 
vinterhalvåret er? 

Snevejr – det er pænt.

Livet er for kort til…?
Brokkehoveder, der ikke taler 

pænt til hinanden.

18 19
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ALPI WORLDWIDE

Thailand
Trafikken og godsmængden fra Thailand er støt 
stigende. Flere og flere danske virksomheder 
etablerer produktion i kongedømmet i Sydøstasien 
og overlader deres godstransport til ALPI. 

Australien
Australierne har fået øje på dansk design. 
Søfragten til kontinentet meget langt væk er 
derfor en ALPI trafik i rivende udvikling.

Nepal
Transport ud af Nepal foregår i lastbil til 
Indien, hvorfra godset fragtes til Europa.
ALPI tilbyder et enkelt og effektivt set-up fra 
dette smukke, men svært fremkommelige 
land.

Paris
Vi har i flere år fragtet tekstiler fra Paris og  
styrker nu indsatsen med et nyt indleveringskontor 
 i Aubervilliers, således at man kan indlevere sine  
indkøb til ALPI i både Aubervilliers- og St.Denis- 
områderne.  Vi forestår herefter fragten til Danmark.

Sydafrika
Den begyndende vækst i Sydafrika medfører 
øget import og eksport. Danmark har gode 
afsætningsmuligheder  af blandt andet fødevarer 
og diverse maskiner. I samarbejde med gode 
partnere fragter vi godset sikkert hele vejen.

Japan
Den danske samhandel med Japan er stagneret, 
men trods det er Japan stadig Danmarks 
niendestørste eksportmarked. Vi har i flere år 
fragtet fødevarer og andre produkter. Et erfarnt 
team tilbyder transport til og fra Solens Rige. 

Nyt
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Christian Brask Skaaring, 45 år, er ny Key Account 
Manager hos ALPI AIR & SEA. Med sine mere end 
20 år i branchen er det en særdeles erfaren mand, 
som ALPI nu har tilknyttet med virke i det fynske 
og på Sjælland. 

Christian er en sand odenseaner. Han er født, 
opvokset og har altid haft bopæl i Odense.
Christian er oprindelig uddannet speditør hos Dan 
Transport, har virket som Branch Manager hos 
Scan Global i Odense og Esbjerg og senest som 
direktør hos ERA-transport, Odense.

Om skiftet til ALPI fortæller Christian - ALPI 
er en værdibaseret vækstvirksomhed med en 

udpræget pionerånd og stor fokus på både kunder 
og medarbejdere. Her har man indfl ydelse på 
udviklingen og egen hverdag; det trives jeg 
godt med. Han fortsætter - en dynamisk og 
dedikeret organisation gør, at vi kan tilbyde sikre 
og unikke logistik set-ups samt gøre en forskel 
hos vores kunder. Og jeg håber, at min tilgang til 
erhvervslivet kan medføre en styrkelse af ALPIs 
position på Fyn og Sjælland. - Hos ALPI regner 
vi i hvert tilfald med fortsat vækst og udvikling. 
Det glæder jeg mig over nu at være en del af. 
Potentialet og den generelle udvikling giver os 
masser af tro på fremtiden, slutter Christian Brask 
Skaaring.

FYNSK SØMAND 
SKIFTER HAVN

Bedste juletradition?
Vi er faktisk ikke så traditionelle omkring julen, 
men vigtigst for mig er: Middagen, hyggen og 

den gode snak omkring bordet. Og så når ungerne 
åbner gaver.

Bedste oplevelse i 2015?
Sommeren med familien 

og skiferien i Østrig.

FAKTA 
Hjemmet i Odense rummer, udover Christian, hustruen 
Marlene, der ernærer sig som shipping coordinator, 
samt døtrene Frida (10) og Frederikke (15).

Christian slapper af som handyman, går på jagt, spiller 
lidt golf og følger byens hold, OB, på grønsværen.

Seneste koncertoplevelse?
Det er godt nok længe siden, jeg har været til 

koncert, men jeg husker en fantastisk koncert med 
Nephew tilbage i 2010.

Det bedste ved vinterhalvåret er?
Frostvejr og sne.

Livet er for kort til…?
At ærgre sig over dårlige ting, der er sket. Det må 
man acceptere og komme videre. Der er altid nye 

muligheder forude.
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SPECIAL OLYMPICS

For et par år siden overværede Camilla Gylden 
Thomsen en håndboldligakamp i Boxen i Herning.
I ligakampens pause spillede Special Olympics 
hold fra Skjern Håndbold og Team Tvis Holstebro 
en kamp, som ramte Camilla. 
Dansk Handicap Idræts-Forbund og ALPI, havde 
dengang netop startet en kampagne, hvis mål var 
at skabe mulighed for, at udviklingshæmmede kan 
dyrke idræt.

- De udviklingshæmmedes glæde ved at spille 
håndbold i Boxen var åbenlys og smittende, 
og via mit vikarjob i et bofællesskab for 
udviklingshæmmede ved jeg, at idrætstilbuddene 
for målgruppen er få, fortæller Camilla. Camilla 
tog ansvar og initiativ, og Special Olympics i HF 
Mors er nu en realitet.

Ligaspillere i trænerteamet
- Vi startede træningen for de udviklingshæmmede 
i juni 2015, og jeg var meget spændt på, om 
nogle ville møde op, husker Camilla. - I dag er 
der 17 spillere i alderen 14-60 år, det er en kæmpe 
fornøjelse. At være medlem af en almindelig 
klub giver spillerne gode oplevelser og et vigtigt 
fælleskab samt udvikler deres selvtillid og 
stolthed. Samtidig giver spillerne udtryk for, at det 
er sjovt og dejligt at få motion.
Trænerteamet består – udover Camilla – af Susanne 
Standly, Caroline Standly, Róbert Aron Hostert og 
Agnar Smári Jónsson. De to sidstnævnte er begge 
ligaspillere i Mors-Thy Håndbold. Og for trænerne 
er det en stor glæde, at opleve spillernes glæde 
over scoringer og redninger samt deres engagement 
i klubben HF Mors.

Udviklingshæmmede håndboldspillere, Special Olympics, fra HF Mors er klar til deres første turnering

i HF Mors
Den 1. juni fejrede Anders Teudt Jørgensen 
(th) 10 års jubilæum hos ALPI i Herning. 
Anders er en dedikeret og rutineret disponent i 
Norges-afdelingen 

10 ÅRS JUBILÆUM 

Den 1. september kunne IT-supporter Anders 
Østergaard fejre sit 10 års jubilæum hos ALPI 
i Herning – desværre ”in absentia”.  Anders 
er pt. sygemeldt, da han har gennemgået en 
knoglemarvstransplantation. Anders startede 
som speditør i Italiens-afdelingen, men 
interessen for IT førte til en stilling i IT-afdelingen.

Den 1. oktober blev det Mette Thomsens tur til at 
fejre 10 års jubilæum hos ALPI i Herning. Mette er 
en del af administrationen, hvor hun sikkert styrer 
ALPIs kreditorer.

25
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Greve:
1. Cecilie Rørmose, speditør i Air & Sea-afdelingen. Cecilie er 
21 år og nyuddannet fra Airlog.
2. Alexander Lindegaard Thorsen, elev i Air & Sea-
afdelingen. 20-årige Alexander har færdiggjort HHX.
3. Søren Lundsgaard Majvang, voksenelev i kontinent-
afdelingen. Søren er 29 år og har senest været ansat hos 
Viasat, hvor han har arbejdet med bl.a. live sportsudsendelser.

Herning:
4. Palle Lundgård Nielsen, IT supporter. Palle er 50 år og 
oprindeligt uddannet speditør, men han har de sidste 15 år haft 
forskellige jobs i IT-branchen.
5. Lasse Christensen, speditør i Italiens-afdelingen. Lasse er 
23 år og nyudlært speditør hos Daugaard i Kolding.
6. Frederik Baggøe Madsen, elev i Benelux-afdelingen. 
Frederik er 20 år og har færdiggjort HHX. 
7. Casper Ladefoged Sørensen, elev i Tysklands-afdelingen. 
Casper er 20 år og har færdiggjort HHX.
8. Bianca Reinholt Sørensen, elev i kurer-afdelingen. 
27-årige Bianca er butiksuddannet og har senest haft 
ansættelse hos Vero Moda.
9. Jacob Uldum Grauholm, lagerassistent. Jacob er 23 år og 
har de seneste år haft ansættelse hos TNL-Services i Vejle.
10. Karl Kristian Lindholm, vedligehold. Karl Kristian er 67 år 
og har i mange år virket som tekniker i kopimaskine branchen, 
senest hos Progressive.

Odense:
11. Christian Brask Skaaring, Key Account Manager. 45-årige 
Christian har mere end 20 års erfaring i speditionsbranchen. 
Senest har han været direktør hos ERA-transport A/S.
12. John Hovgaard Johansen, lagerassistent. 46-årige John 
er uddannet navigatør/skibsfører og har senest arbejdet hos 
Fredericia Shipping.

Padborg:
13. Tom Otzen Høj, afdelingsleder i FTL-afdelingen. 45-årige 
Tom har tidligere bl.a. været afdelingsleder hos E3 Spedition i 
Padborg.
14. Lars Johnsen, speditør i FTL-afdelingen. Lars er 43 år og 
har mange års branche-erfaring. Lars har senest været ansat 
hos Edelskov Transport i Padborg.

Greve:
1. Jannick Wæver har siden 1. september 2015 været udlært 

speditør, og han fortsætter i Norden-afdelingen.

Herning:
2. Aske Dalgaard Olsen færdiguddannet speditør d. 1. 
september 2015, fortsætter i Østeuropa-afdelingen. 
3. Marco Hermansen er ligeledes færdiguddannet speditør 
d. 1. oktober 2015 og fortsætter sit arbejde i afdelingen med 
nationale transporter.
4. Frederik Ørgaard Christoffersen afvikler andet år af sin 
elevtid i eksport sø-afdelingen.
5. Ole Langtin Hansen, der er supporter på web-booking, 
virker nu ligeledes som speditør i Østrig-Schweiz-afdelingen.
6. Christian Grand Bjerrehuus, der håndterer forsendelser 
til og fra Frankrig, indgår også i gruppen med fragt til og fra 
Schweiz.
7. Peter Jørgensen, efter en årrække med importforsendelser 
i Benelux-afdelingen i Herning, er Peter flyttet til kontinent-
afdelingen hos ALPI i Greve.
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Vejlevej 5, Lind

DK-7400 Herning

Greve Main 32

DK-2670 Greve

Hans Egedes Vej 1

DK-5210 Odense NV

Risbrigvej 2

DK-6330 Padborg

T: +45 9721 2166

 M: alpi@alpi.dk

ALPI

HIST & PIST
– også på facebook

Christian Grand Bjerrehuus, speditør i i Herning, vendte gift 

hjem fra ferie. Brylluppet fandt sted i august på det romantiske 

Mauritius. ALPI ønsker Ann-Louise og Christian lykke til.

Kjeld Tygesen, afdelingsleder for Norden i 

Herning, har rundet 50 år.

Fuldt hus for 
FC Midtjyllands 
håndboldkvinder i 
sæsonen 2014/15.

Special Olympics fodboldstævne i Hammerum, med ikke mindre end 200 
deltagere, blev en stor succes.

ALPIs 
golf-team 
udfordrer 
sig selv og 
hinanden.

Ole ”Mojn” Hansen har i moden 
alder begået en dejlig kloning, 
som lyder navnet Line.


