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ET HELT
MENNESKE
Jeg er ikke verdens bedste, men god nok

Sådan udtrykker Brian Priske, cheftræner i fodboldklubben
FC Midtjylland, sig. Og et dansk mesterskab og kvalifikation
til Champions League gruppespil i år 1 som cheftræner må
vel – selv på midtjysk – siges at være godkendt.
Der skal mere end almindelig fodboldforstand til for at være
cheftræner i en dansk topklub i Superligaen - specielt når
spillertruppen tæller 15 forskellige nationaliteter. En stor flok
individualister fra forskellige verdensdele, der skal forenes på
et hold og forstå, at kun i fællesskab får man de afgørende
sejre. - Fodbold handler for mig om fællesskab og passion.
Vi jagter på holdet et fælles mål om succes, fortæller den
sympatiske træner. Han virker på samme tid reflekterende
og ligetil. - Jeg tror på mig selv og mine evner – både
fodboldfagligt og menneskeligt. Jeg har fokus på at behandle
alle spillerne ens, selvom de kulturelle forskelle i vores
spillertrup naturligvis af og til kræver forklarende samtaler.

JEG LEVER I NUET OG GØR
MIT BEDSTE
Derudover har jeg fokus på at være tydelig som leder.
Ledelsesstilen og planen skal være synlig og forståelig, da det
skaber de bedste resultater.

På øverste hylde
Priske trives tydeligt med og i sit job. Han trives med
pulsen og den ugentlige eksamen på grønsværen. Han
trives på den trænerbænk, som Glen Riddersholm (tidligere
FCM-træner) flere gange opfordrede ham til at tage sæde
på. Direkte på øverste danske hylde: assistenttræner i FCM,
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The Priske family:
Brian Priske: 43 år, cheftræner hos fodboldklubben FC Midtjylland
Tabitta Flyger: 43 år, præst
Amalie: 19 år, shipping trainee
August: 16 år, akademispiller hos FC Midtjylland
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Karriere som seniorspiller

Karriere som træner

2011

IK Start (Norge)

2003-2005 KRC Genk (Belgien)

2019-

FC Midtjylland (cheftræner)

2010 (leje)

FC Midtjylland

1999-2003 AaB

2018-2019

FC Midtjylland (assistent)

2008-2011

Vejle BK

1997-1999

Aarhus Fremad

2016-2017

F.C. København (assistent)

1996-1997

AC Horsens

2011-2016

FC Midtjylland (assistent)

2006-2008 Club Brugge (Belgien)
2005-2006 Portsmouth (England)
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assistenttræner i FCK – og nu cheftræner i FCM. - Du kan

i samfundsfag og teologi – og en fortid som forsker og

ikke karriereplanlægge i fodbold på samme måde som i andre

underviser på Aalborg Universitet. Og hun er i høj grad med til

brancher. Jeg havde, siden jeg var 19 år, spillet professionel

at perspektivere livet med fodbold, at få fodbolden på afstand,

fodbold i fire lande – herunder et lejeophold i FCM i 2010. Og

når det er nødvendigt.

umiddelbart forestillede jeg mig ikke at fortsætte i rollen som
træner. Men sådan blev det. Og nu har 43-årige Priske svært

Fem år i udlandet har været med til at sammentømre familien.

ved at forestille sig et arbejdsliv uden fodbold.

- Man lever et intenst familieliv som udlandsprofessionel. Ofte
har man kun sig selv og hinanden. Vi fik børn som 22-årige,

En klog kone

og det har været med til at modne os begge tidligt – og føle

Når talen falder på familien, kommer smilet i skægstubbene

ansvar for fællesskabet og familien, slutter cheftræneren

og øjnene frem. Rammen om den del af Priskes liv er et

samtalen.

gammelt landsted i Gedved, nord for Horsens. - Jeg er
vokset op i Horsens, så egnen her er også min hjemmebane.

Brian Priske efterlader det indtryk, at han kan og vil noget

Desuden er min kone, Tabitta, præst i Hedensted og St. Dalby

godt. At han vil opnå de afgørende sejre. Både på og udenfor

Kirker. Hun er et intellektuelt menneske med en kandidat

banen. Han efterlader indtrykket af et helt menneske.

Priske om
Jose Mourinho:
Jeg kan godt lide hans ledelsesstil, selvsikkerhed
og arrogance. Og han har helt sikkert også de rette
menneskelige egenskaber, ellers kan man ikke skabe

Jul:
Jeg elsker fællesskabet omkring julen – og tiden med
familien. Da vi boede i udlandet, betød julen endnu
mere, netop fordi vi da skulle hjem til familien i

resultater på den lange bane.

Danmark.

Sushi:

Gareth Bale:

Genial opfindelse, som vi elsker i vores familie.

Ærgerligt med så stort et talent, der ikke er blevet

Formel 1:

omkring hans ophold i Real Madrid.

Ekstrem sport som jeg ser, når jeg kan.
Topprofessionelt set-up. Bilerne og teknikken styrer
meget, og jeg har derfor svært ved at vurdere

optimalt udfoldet. Men vi kender jo ikke hele historien

Donald Trump:
I USA kan alt lade sig gøre. Trump er et godt

kørernes egenskaber.

eksempel herpå.

En dag på stranden:

Religion:

Det er længe siden. Med arbejde og ombygning af
et landsted har der ikke været plads til det. I dag
slapper jeg af på min havetraktor og med havearbejde

Spiller både-og en rolle. Jeg er kristen og kan godt lide
at komme i kirken. Jeg tror på, at der er mere mellem
himmel og jord – og at der er en mening med alt.

generelt – og kan også finde ro i en havestol.
Facebook eller Instagram:
Jeg er ikke aktiv på sociale medier. På det punkt er jeg

FCM Samfund:
Fantastisk at vi som klub lægger ressourcer i sådan

old school.

et projekt. Vi skal være med til at give blandt andre

Vinterbadning:

vigtige og en del af fællesskabet. Vi oplever det,

Det er ikke noget for mig. Jeg foretrækker en varm
jacuzzi og saunagus.

unge mennesker muligheder. De skal føle, at de er
når vi deler julegaver ud til børn, der har brug for et
medlemskab til en lokal fodboldklub. Der gør vi en
forskel, det kan vi mærke. Sport og fodbold lever af
og med mennesker, det er en afgørende præmis.
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FREJA THE KARATEKID en hårdtslående speditør
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De færreste gætter nok kombinationen af karate og spedition, når de ser
Frejas lange farverige negle og lyse bølgende hår. Ikke desto mindre, har
Freja vundet British Open og har været både dansk og amerikansk mester i
karate. Til daglig arbejder hun hos ALPI som speditør i Benelux-afdelingen,
en branche hvor der er fuld fart på og til tider en del testosteron

Freja blev amerikansk
mester i karate i 2013.
Mesterskaberne foregik
i Greenville, South
Carolina. Man kan
konkurrere i kategorien
Advanced som ikkeamerikansk statsborger.

Karate i familien

hænderne og støde på den rigtige måde. Det samme

Interessen for karate startede, da Freja og familien flyttede

gjaldt, da hun startede i speditionsbranchen. Hun tastede

til Kolding. Hendes far Henrik og storebroren Kristen gik til

bookinger, arkiverede og fakturerede. Det var ikke det,

karate, så det ville hun også. Hendes far troede ikke på, at

hun fandt mest spændende, men hun gjorde det. - Både

det var en interesse, der ville holde, så han købte en billig

hjemme og til karate har jeg lært, at ”man må lægge

Gi (karatedragt) og forestillede sig, at det snart ville gå over.

hovedet mod slibestenen” - det er ikke sjovt, det skal bare

- Men indtil videre har jeg dyrket karate i omkring 17 år,

gøres, siger Freja.

siger Freja og griner.

Stadig forbedring
Karate var ikke bare en sport for Freja, det var også

Karateklubben, hun er medlem af, hedder Kaizen, hvilket

et socialt fællesskab i en ny by. Ved karate fandt hun

betyder stadig forbedring. Det er blevet Frejas tilgang

noget, som hun var virkelig god til, og de andre i klubben

til livet – og det er måske også derfor, at hun finder det

respekterede hende for det. I dag træner hun og broren

sjovt at være speditør. For ligesom ved karate er der altid

unge karatetalenter. – Det fede ved at være træner er at

noget, man kan gøre bedre. - Det fede ved spedition er at

hjælpe andre med at opnå deres drømme og give sin viden

se resultatet af det, man laver – f.eks. en god disponering,

videre, siger Freja.

siger Freja.

Spedition

Da Freja begyndte at arbejde fuldtid som speditør, droppede

Det var faktisk gennem karate, at Freja blev speditør.

hun at deltage i karate-stævner. Men hun dyrker stadig

Som de fleste unge var hun efter gymnasiet i tvivl om,

traditionel karate og skal op til 3. dan på hendes sorte bælte

hvilken vej hun skulle vælge. En af karate-elevernes mor

til december. Vi starter altid timen med at bukke ind. Det er

sagde, at hun kunne komme og blive elev hos hende i et

en slags meditation, hvor man lukker øjnene, visker tavlen

speditionsfirma. Freja anede ikke hvad spedition var, men

ren og kun tænker på det, man står foran, siger Freja. - Det

læste hurtigt om det og takkede ja.

kan også bruges generelt i livet, hvis man har svære eller
hårde perioder. Blandt andet derfor er karate stadig en stor

Dengang hun startede med at gå til karate, måtte hun i
første omgang lære det basale. Hun skulle lære at knytte

og vigtig del af mit liv.

10

MERE END EN
BOLDKLUB
Fodbold for folket på ALPI Arena Næsby

Næsby Boldklub ligger i smukke, grønne omgivelser i

andet. Man mærker her nærvær og imødekommenhed – og

Kirkendrup i det nordlige Odense.

fornemmer fokus på, at både mave, krop og sjæl tankes op.

Historierne står i kø, når man besøger Poul Jørgensen og

Odense Kommune ejer anlægget, men langt de fleste midler

Jan Thomsen på ALPI Arena Næsby. Historie og kultur er de

og ressourcer til oprettelse og vedligehold af faciliteterne er

to ben, som klubben er funderet på. Det er fortid, nutid og

rejst – og rejses forsat – af Næsby Boldklub.

fremtid i den blanding, som 82 års klubhistorie kan resultere i.
Man fornemmer et epicenter for fodbold og fællesskab.

Fra vugge til grav
Næsby Boldklub har været forud for sin tid i bestræbelsen på

Klubben blev grundlagt i 1938, og faciliteterne var mildest talt

at favne et helt lokalsamfund – fra vugge til grav. Der er 24

primitive. Hjemmebanen havde tilnavnet ”grusgraven”, og en

ansatte i boldklubben, hvoraf langt de fleste har særlige behov

tyskerbarak fungerede som klubhus helt frem til 1968.

– og er ansat på særlige vilkår. Og i klubben udfylder de vigtige
funktioner. - De er alle afgørende for, at vi kan få det vigtige

Fra morgen til aften

foreningsliv til at fungere. Med så megen aktivitet skal der

I dag råder Næsby Boldklub over en lang række faciliteter,

hænder til. Poul Jørgensen, formand, fortæller smilende om de

blandt andet syv fodboldbaner, et fodboldlegeland, fitness-

mindste, som kommer her med børnehaven eller dagplejerne,

faciliteter, multibane og en stor kunstgræsbane. Faciliteterne

og U-80 holdet som mødes hver mandag og spiller fodbold.

kan benyttes frit – og skoler, dagplejere, fritidstilbud,

Og alle de imellem de yngste og de ældste – både drenge og

virksomheder og beboerne i området gør netop brug af de

piger.

mange muligheder for bevægelse og boldspil på anlægget i

Næsby Boldklub har udviklet mange Superligaspillere og

den nordlige ende af den fynske hovedstad. Således er der

dygtige trænere – og har det godt med at agere talentfabrik.

mennesker og aktivitet i Næsby Boldklub fra morgen til aften.

- De fleste dygtige spillere og trænere har haft deres
fodboldopvækst i mindre lokale klubber, og derfor er det jo

En ”Blå Cafe” danner ramme om hjemmebagte boller fra

fortsat vigtigt, at breddeklubberne har mulighed for at drive

morgenstunden, fællesspisning hver aften kl. 17.30, bankospil,

en god klub med rum og plads til alle – samt faciliteter, der

fester, ældreklubber som synger eller motionerer – og meget

motiverer til aktivitet og fællesskab.
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ALPI har været sponsor i Næsby Boldklub siden 2009 og stadionsponsor siden 2016.

Klubbens mænd
Poul Jørgensen og Jan Thomsen er henholdsvis formand og sponsorchef i
Næsby Boldklub. Begge er de ekstraordinære klubmænd. Den slags som
vi alle skal huske at værdsætte for deres kæmpe indsats for foreningslivet.

Fakta:

Poul Jørgensen har været medlem af klubben i ikke mindre end 57 år.

Næsby Boldklub har 650 medlemmer.

Han har spillet i klubben og sidenhen varetaget et utal af funktioner – og

Fodbold for både piger og drenge, kvinder og

formandsposten siden 1999. Man mærker tydeligt hans store engagement

mænd. De yngste spiller

og kærlighed til foreningslivet. - Foreningslivet er vigtigt i et lokalsamfund.

U-5/6 og de ældste U-80. Klubbens bedste

Det skaber sammenhæng og trivsel. I dag kæmper vi desværre i højere grad

hold på damesiden spiller i 1. division og

med økonomi – end med udvikling af mennesker. Og det er sværere at finde

herrerne i 2. division. I ungdomsrækkerne

frivillige – end tidligere, slutter den pensionerede politimand.

fornøjer mange hold sig med fodbold og
fællesskab – og på elitesiden har Næsby

Den lille på fløjen er Turbo Thomsen. En karismatisk klubmand, der har været

Boldklub drengedivision for U-17 og U-19.

med i 25 år. – I disse Coronatider er jeg udover sponsorchef – altmuligmand,
økonomimand plus det løse, fortæller en grinende Thomsen. - Vi har
ambitioner om, at det nuværende klubhus, skal forvandles til et såkaldt
heldagshus. Som, når det står færdigt, blandt andet indeholder en lektiecafé
og et bibliotek. Vi har økonomien delvist på plads. Men tiden kalder på
tålmodighed og standby med den slags projekter, erkender Thomsen.
Klubbens mænd kæmper videre - på alle baner - til glæde og gavn for Næsby
og boldklubben.
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KVINDER I KINA
En snak med to kvindelige medarbejdere hos ALPI China –
import manager, Rebecca Zhao og Sammi Shao, eksport manager
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I speditionsbranchen er der mange forskellige typer jobs. Og
generelt er der i Kina en stor overvægt af mænd i branchen.
Mænd har naturligvis fysiske fordele ved f.eks. lagerarbejde.
Men når det kommer til kundeservice og salg, så mener
Sammi og Rebecca, at kvinder har en fordel.
- Kvinder i Kina er generelt mere omhyggelige i deres arbejde.
De er mere servicemindede og gode til at kommunikere med
kunderne.
Hos ALPI China er 80 % af medarbejderne kvinder. Og når
Sammi og Rebecca bliver spurgt om, hvorfor de netop valgte
spedition, så handler det meget om muligheder. - For det
første er jobmulighederne gode. Branchen udvikler sig hurtigt
og er en vigtig del af den internationale handel. For det andet
er spedition og logistik virkelig omfattende og dækker områder
som IT, ledelse, økonomi og meget andet. - Kort sagt, jeg kan
blive ved med at lære og få nye udfordringer, siger 39-årige
Rebecca.
Kina er vokset støt både i befolkningstal og BNP. Og i 2019
var Kina verdens største eksportland og det andet største
importmarked.

Et godt hold
Holdet i ALPI China er samlet af direktør Jimmy Ding, og de
fleste har arbejdet sammen i mange år. Således også Sammi
og Rebecca. - Vi kender hinanden og har et virkelig godt
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Sa mm i
Bedste kinesiske ret?
Beijing Roast Duck (traditionel and med
sprødstegt skind, også kendt som Peking and).
Der er mange måder at spise den på, så
man får forskellige smage i én ret.

Mest undervurderede kinesiske attraktion?
Kreativitet. Kina er verdenskendt for vores fabrikker, men
med udviklingen er vi begyndt at fokusere på at skabe
vores egne produkter.

Kendt kineser som du ser mest op til?
Ren Zhengfei grundlægger af og direktør for Huawei. Jeg
beundrer ham for at have skabt et brand, som hele verden
vil huske ham for.

Det første du kommer i tanke om, når nogen
nævner Danmark?
H. C. Andersens eventyr. De er meget populære i Kina, og
de fleste børn får dem læst og er vilde med dem.

Favorit ordsprog?
“Better do it than miss it.”

samarbejde, forklarer de. - Vi er meget glade for at kunne

Made in Denmark

fortsætte det hos ALPI China. Livet er fuldt af sådanne små

Kina er, som bekendt, et af de lande som Danmark importerer

mirakler, lyder det entusiastisk fra de to.

mest fra. I dag er den danske eksport til Kina også betragtelig

Det har været en stor fordel med et erfarent og

og det 6. største eksportmarked for danske varer. Og hos

sammentømret hold. ALPI China startede op, lige da

de kinesiske ALPIster er der også stor interesse for danske

Covid-19 for alvor fik fat, men på trods af epidemien har der

virksomheder. Adspurgt om hvor vidt de kender til danske

været travlt.

brands, svarer de da også hurtigt. - Selvfølgelig! LEGO er det
mest berømte legetøj her, det køber jeg hvert år til min datter.

Dansk kontra kinesisk virksomhed

Jeg er vild med Kjeldsens butter cookies (Kelsen) og så er der

Virksomhedskulturer kan variere meget fra land til land.

jo Carlsberg, ECCO, Pandora osv., fortæller 39-årige Sammi.

Sammi og Rebecca har tidligere begge arbejdet for en

Rebecca supplerer, - Danmark har mange berømte brands. Jeg

kinesisk virksomhed, mens ALPI China er ejet af ALPI i

kender også Bestseller tøj, Arlas modermælkserstatning og

Danmark. De påpeger, at der er forskel på kinesisk- og

BoConcepts møbler. Der er mange højkvalitets nichemærker i

danskejede virksomheder. Kinesiske virksomheder er ofte

Danmark, og jeg kan godt lide at købe dem som en ekstra lille

meget stringente hvad angår mødetid og arbejdsformer.

luksus.

- Arbejdet i en dansk virksomhed er mere fleksibelt. Da
Covid-19 ramte, blev der taget en række hensyn for at

Kinesisk nytår

mindske risikoen for smitte. Nogle arbejdede hjemmefra,

I Danmark fejrer vi nytår én aften. I Kina har de fri i 7 dage,

andre havde fleksible arbejdstider, fortæller Sammi og

og fejringerne varer to uger. Kinesisk nytår er en meget vigtig

Rebeca.

begivenhed for kinesere og tidspunktet, hvor de samler
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Re bec ca
Bedste kinesiske ret?
Double-Flavour Hotpot (en gryde som er opdelt i midten og derfor kan
indeholde to forskellige gryderetter samt holde maden varm). Det er
meget populært om vinteren og noget, som venner og familie samles
om.

Mest undervurderede kinesiske attraktion?
Jiuzhai dalen (Jiuzhaigou) som er kendetegnet ved vandlandskaber
og jomfruelige skove. Vi har et ordsprog, der siger ”No other
mountains can rival Mountain Huangshan; no other waterscapes
can rival Jiuzhaigou.”

Kendt kineser som du ser mest op til?
Jack Ma – medstifter af og tidligere bestyrelsesformand for
Alibaba Group. Han blev blandt andet i 2010 udnævnt til ” Asia’s
Heroes of Philanthropy”” af Forbes Asia for hans fattigdoms- og
katastrofehjælpsindsats i Kina.

Det første du kommer i tanke om, når nogen
nævner Danmark?
Hans Christian Andersens eventyr. Og så at jeg som barn troede, at
Danmark var det land, der var tættest på julemanden.

Favorit ordsprog?
”Where there is a will, there is a way.”

familien. De fleste unge bor ikke i nærheden af deres forældre.

- Det vigtigste er traditionerne. Vi rengør huset sammen,

Men i forbindelse med kinesisk nytår – også kaldet Spring

og ser Spring Festival Galla (på den nationale kanal CCTV).

Festival – rejser de langt for at besøge familien. Derfor kalder

Alt sammen gode måder at være sammen med familien på,

kineserne faktisk højtiden for ”genforeningen”. Der er et væld

slutter Sammi.

af traditioner forbundet med højtiden. - Kinesisk nytår hjælper
med at bevare essensen af kinesisk kultur gennem mad og
århundredgamle skikke. Hver ret har en symbolsk betydning.

Om det kinesiske nytår

For eksempel betyder fisk overflod, riskager står for fremskridt,

Samværet med familien er en vigtig del af det kinesiske

og sticky rice kugler repræsenterer genforening, fortæller

nytår, og den middag man indtager nytårsaften kaldes for

Rebecca.

”Reunion Dinner”. Middagen er familiens genforening, og
mange kommer kun hjem til deres familie denne ene gang
om året.

SAMVÆRET MED FAMILIEN
ER EN VIGTIG DEL AF DET
KINESISKE NYTÅR

Kineserne gennemfører en grundig rengøring af huset
for at komme af med snavs og uheld fra det forgangne
år – og give plads til det gode i det nye år. Til gengæld må
de hverken gøre rent eller tage opvasken det første døgn
efter midnat nytårsaften, da det vasker alt heldet væk, som

Ud over de store begivenheder, så har hver familie deres egen
måde at fejre nytåret på.

nytårsfestlighederne har skabt.
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EN LYKKELIG FLOK
I BJERRINGBRO
I en hal i byen med Gudenåen og
pumperne mødes en flok børn og unge
hver lørdag formiddag. Flokken er
mangfoldig og motiverede. De spiller
håndbold i Bjerringbro Blue Stars
– som er en del af LykkeLigaen
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Træner Annette Overgård Andersen

Alberte

Anna

Man mærker straks glæden og begejstringen, når man

unge nu på andet år er en del af fællesskabet hos BSH.

træder ind i hallen – og bliver hurtigt inviteret til at deltage

- Tidligere var der ikke noget idrætstilbud til børnene med

i træningen. 12 håndspillere og et træner/hjælper team på 7

udviklingshandicap i Bjerringbro. Så dette håndboldhold

tager imod. Tre af de 12 spillere er kørestolsbrugere, så der er

betyder alverden for vores børn og unge, fortæller Lone, mor

god brug for ekstra hænder under træningen.

til Joakim. - Og samtidig giver det mulighed for, at vi forældre
kan have samvær med andre forældre, der er i samme
situation. Den del har LykkeLigaen også stor fokus på.

DET ER HELT FANTASTISK
AT SPILLE HÅNDBOLD, OG
DET ER DEJLIGT AT VÆRE
MED I EN KLUB

Ingen afbud
- Hvad er du god til? indleder Joakim samtalen efter træningen
med. Jeg kan godt lide at fortælle historier, svarer skribenten.
Joakim nikker anerkendende – med et stort smil. Han har et
smittende godt humør, denne 17-årige gut, som glad viser
billeder af sin svenske skovhund, Snobby. - Alt er godt her,
griner Joakim. - Og jeg melder aldrig afbud til træning. - Nej,
vi kommer hver gang, bekræfter Marie, som fra sin kørestol

Forældreopbakningen til holdet er stor. Og samstemmigt

klarer både håndbolden i Bjerringbro og STU (Særligt

fortæller forældrene om vigtigheden af, at deres børn og

Tilrettelagt Uddannelse) i Viborg. Den ligeledes 17-årige Marie
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Joakim

Marie

Emma

Jacob

fortsætter, - det er helt fantastisk at spille håndbold, og det er

Rikke Nielsen, grundlægger af LykkeLiga, udtrykker det

dejligt at være med i en klub.

således: Ud med diagnoser og ud med begrænsninger, til
LykkeCup er vi alle verdensstjerner, og dét skal fejres.

- Man får en medalje, et diplom og en drikkedunk, når man
har været til træning først gang. Jeg gik med min medalje i et

Fantastisk trænerteam

halvt år, og jeg viste den og sendte foto til Gud og hvermand,

Alt foreningsarbejde er afhængigt af frivillige trænere og

fortæller en stolt Joakim.

ildsjæle. Således også hos Bjerringbro Blue Stars. Annette
Overgård Andersen står i spidsen for teamet af trænere

Den helt store oplevelse

og hjælpere. Hun udstråler energi, varme og overskud – og

De unge er begge enige om, at LykkeCup er den helt store

motiverer kærligt og humørfuldt spillerne under dagens

oplevelse. LykkeCup har hidtil været afholdt i Gigantium

træning. - Vores gruppe af børn og unge har sociale behov,

i Aalborg for 850 børn med udviklingshandicap og deres

som alle andre – men der findes desværre ikke så mange

familier. Håndboldstævne, musik og gallafest. Men, som det

muligheder herfor. Så derfor er dette fællesskab noget helt

meste andet, har LykkeCup været aflyst i 2020. - LykkeCup

særligt. Og det giver os trænere og de 6-7 hjælpende U-15

giver vi forældre glædestårer i øjnene, fortæller Joakims mor.

spillere fra Bjerringbro-Silkeborg Håndbold, så megen glæde

- Det er en enorm oplevelse og glæde, at vi kan være samlet

at være en del Bjerringbro Blue Stars. Det er det, vi skal huske

på denne måde. Så vi håber, at det store stævne kan afholdes

ved foreningsarbejde, man giver noget – men man får så

i 2021.

meget igen, slutter Annette Overgård Andersen.

#SMILETOTHEWORLD #LINKEDINLIFE #EYEONDETAILS

#10ÅRSJUBILÆUM #20ÅRSJUBILÆUM #DEBEDSTEKOLLEGAER
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Jesper Dyrekær Nielsen, sped
itør med
Sydeuropa som speciale. Et men
neske af
mange ord. En festoriginal og en
dansemus.
Humørbombe og gnavpot i fin fore
ning.
ALPI’s dyrehandler har fejret sit
20-års
jubilæum i ALPIs nye lokaler i Ros
kilde.
20 volte più veloce.
#tillykkemeddetyve #speditør
#dyrehandleren #dansemus #vin
ilangebaner
#nyelokaler #roskilde #gakogspas
#forzaitaly

Niels Randbæk Hansen, afde
lingsleder
i Herning med det sorte bælte i
italiensk
spedition. Niels er en storyteller
og en
enestående kulturbærer med nu
20 år
hos ALPI i bagagen. Ikke kun arbe
jdstiden
præges af ALPI. Han deler tilvæ
relsen med
sin smukke ALPIst-kone Maria.
Niels er ret god i cykeltøj.
#tillykkemeddetyve #spedition
#cykelmyg
#hangiverdigbaghjul #italienskfor
øvede
#kulturbærer #ALPIalltheway #pæ
nkone
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Jesper Hedegaard Hansen, Road Manager
og 10 år hos ALPI - med overblik over
vejnettet og masser at holde styr på i
hjemmet med tre børn. Han er vild med
Brøndby IF, Mallorca, vanvittigt god til tysk
- og til at sprænge sin akillessene. Heldigvis
er Jespers kone fysioterapeut, så han er i
gode hænder, når der skal genoptrænes.
#tillykke #10år #roadmanager #straßennetz
#autobahn #godigul #vestegnen
#vivamallorca

Stephan Høj Nielsen, speditør i Tyrkiet/
Østeuropa-afdelingen i Herning. Heavy
metal fan og klog. Afdelingens levende
leksikon. Han har begge ben på jorden og
hovedet koldt, optimale betingelser for både
speditørarbejde og headbanging. Og nu med
i 10 års-klubben.
#tillykke #10år #freightforwarder
#megaheavy #stephansleksikon
#klogsomenbog #humor #fartilto
#vedmegetomtyrkiet

Karina Kragsbæk Petersen, har
styr på ALPI Danmarks debitorer i
økonomiafdelingen. Hun er kræsen, men
sætter pris på kaffe og en cigaret. Hjælper
altid gerne – også sine børn med deres
avisruter. Karina er altid klar til en firmafest,
med dans. Vi fejrede Karinas 10-års jubilæum
i Herning med lagkage.
#tillykke #10 år #styrpåøkonomien
#kaffesmøgogavis
#hvadmanikkegørforsinebørn
#karinaogbilnøgler

Heine Kristensen, logistikmedarbejder,
passioneret fodbolddommer og familiefar
– nu med 10 år på bagen hos ALPI. Heine
er uddannet speditør og arbejder nu
dedikeret og omhyggeligt med sine opgaver i
logistikken i Herning.
#tillykke #10år #footballforthewin
#footballandfamily #freightforwarder
#logistics #jubilæumsbrunch
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IN HER MAJESTY’S
TJENESTE
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Ulrik Dal Pedersen, 43 år, blev i 2019 udnævnt til
Managing Director for ALPI UK. Selvom han betragter sig
selv som jyde, og er stolt af sine danske rødder, så er Ulrik
efter 22 år i England – nu der ’for good’

Den høje mand hos ALPI UK er født i Køge og vokset op i
Jylland. Og hans forældre, som arbejdede meget, har været
rollemodeller for hans tilgang til arbejdslivet. En arbejdskultur,
som Ulrik har taget med sig.
- Min far havde stor indflydelse på min opdragelse, og hans
fokus på hårdt arbejde har været medvirkende til at give
mig drivkraften til at nå mine mål. Jeg ringer stadig til ham
og drøfter isusses samt får råd og vejledning, fortæller den
danske MD hos ALPI UK.

Rejsen til England
Efter endt speditøruddannelse i 1998 rejste Ulrik for første
gang ud i branchens tjeneste – til Birmingham, England. - Jeg
var vant til at flytte rundt som barn og brændte for at komme
ud og prøve noget nyt, husker Ulrik. Det blev til fire år i UK,
førend jeg igen vendte hjem til Danmark. Men da ALPI søgte
danskere til ALPI UK, greb jeg chancen for at komme tilbage
og har ikke kigget tilbage siden. Der er sket rigtig meget,
siden jeg startede hos ALPI UK. Både ALPI UK og ALPI i
Danmark er vokset betragteligt, og det har været fascinerende
at følge udviklingen samt at være en del af den. Og i dag har
vi en meget stor og velfungerende trafik til og fra Danmark,
beretter Ulrik.

Danmark vs Storbritannien
At leve i England har givet Ulrik Dal Pedersen flere muligheder
og mange oplevelser. Tilmed en engelsk familie – og hvad han
selv betegner, som en bedre økonomisk livsstil.
- Forretningsmæssigt er Storbritannien og Danmark på mange
punkter ens, indtil det kommer til arbejdsmoral, mentalitet og

ALPI UK har 5 kontorer: Basildon, Birmingham,
Manchester, Heathrow og Livingston/Skotland
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adfærd, fortæller Ulrik. - Arbejdsstyrken i England er ikke vant

marked. Så der er alvorligt mange penge og arbejdspladser på

til at træffe beslutninger. Beslutninger er en ledelsesopgave

spil for Danmark i forhold til Brexit.

her. Det kan ofte være svært at få medarbejderne til at tage
et ansvar, ligesom briterne kan opleves som konfliktsky.

- Jeg ved, at Brexit er et ømt punkt for mange. Ikke kun
englændere og danskere. Og der er blandede meninger og

- Vi danskere har en mere direkte tilgang. Vi er mere tydelige

holdninger her. På nogle punkter kan jeg godt forstå de, der

i, hvad vi vil og hvordan. Hvorimod briterne helst ikke vil såre

påpeger, at EU ikke længere er, hvad vi stemte for tilbage

andres følelser, og har meget fokus på høflighed. Selv efter

i 1972 – da både Storbritannien, Danmark og Irland blev

alle de år hos ALPI UK er jeg fortsat meget direkte – og det

medlemmer. Valget om Brexit er nu truffet – og vi må prøve

kan skabe konflikter. Mine kollegaer benævner det, som de er

at få det bedste ud af det.

blevet ”Ulrik´d”, hvis jeg har været tydelig i en kommunikation,
fortæller en smilende Ulrik.

Hvis UK formår at få en aftale i stand med deres største
marked (EU), så vil fremtiden alt andet lige se noget lysere ud

UK uden EU - hvordan ser fremtiden ud?

– end ved hard Brexit, som vi bevæger os imod. Jeg forventer,

Storbritannien er det fjerdestørste marked for dansk

at de engelske produktionsvirksomheder vender tilbage til

erhvervsliv. Vi eksporterer for 100 mia. kr. til det britiske

Storbritannien, hvis vi får en hard Brexit. Og ifølge officielle
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Ulrik Da l Peders en
Hvorfor er engelske pubs så populære?
Pubs er en stor del af kulturen her. Dog ser man ikke ofte
længere, at folk går på pub i frokostpausen eller efter fyraften.
Pubben er i højere grad blevet en del af en hygge-kultur, hvor
familier og venner mødes.

Favorit engelske ret?
Cottage Pie. Kan ikke oversættes direkte, da det hverken er
en tærte eller dessert. Det er oksekød med grøntsager og
kartoffelmos - bagt i ovnen.

Hvad er din mest værdsatte engelske ejendel?
Min Tuba

Hvad er din mest værdsatte danske ejendel?
Jeg har nu boet i UK så længe, at jeg ikke længere er
i besiddelsen af nogen danske ejendele - med mindre
remoulade gælder.

Hvad er sjovest, dansk eller engelsk humor?
Ked af at sige det, men den engelske humor er sjovest.
Sproget gør forskellen. Man kan lege så meget mere med
ordene på engelsk, end man kan på dansk.
Ulrik Dal Pedersen Managing Director hos ALPI UK

tal så kan UK’s BNP falde med op til 10% ved en hard Brexit.

Fritid på tuba

Økonomien og det engelske pund vil få et hak i tuden – lige

For øjeblikket er den danske MD hos ALPI UK i gang med at

meget hvad. Det vil øge fokus på at oprette produktion her

færdiggøre en Executive MBA på University of Birmingham.

i England – dels for at skærpe uafhængigheden af andre

Og selvom han arbejder som en hest, så finder han tid til at

markeder og dels for at minimere de byrder og barrierer,

spille tennis med familien – og så naturligvis sin tuba.

der kan forekomme fremover ved at importere. Eksporten
ud af UK vil helt klart blive hårdest ramt. Så det gælder om

- Måske lidt usædvanligt. Men som ung i Varde, meldte jeg

for virksomhederne i Storbritannien at finde andre måder at

mig ind i Varde Garden og blev sat til at spille tuba. Det var

konkurrere på fremover. Måske ny og forbedret teknologi?

det instrument, man manglede en blæser til. Og ja, jeg er så
fortsat på tuba. Storbritannien har mange orkestre, så det har
ikke været noget problem at holde spilleriet ved lige. I min tid

EKSPORTEN UD AF UK
VIL HELT KLART BLIVE
HÅRDEST RAMT

har jeg været med i både Brass bands, West Midlands Police
Brass Band, Royal British Legion Band og senest The Band of
the Royal Regiment of Fusiliers Warwickshire, hvor jeg er Band
sergeant major – og har deltaget i tattoo’s og konkurrencer i
flere europæiske lande, slutter Ulrik Dal Pedersen.
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ALPI
WORLD

ALPI Norway:

ALPI Australien:

ALPI Norway fejrede 1 års fødselsdag

ALPIs partner i Australien, ICE International Cargo

den 1. oktober 2020. Efter en hektisk

Express, startede op i Sydney med to mand og en

opstartsperiode kom Corona, så det har på

vision:

ingen måder været en blid start.

At tilbyde ekstraordinære kundeoplevelser inden

Heldigivis har det norske ALPI team masser

for international transport. I dag har ICE kontorer i

af gå på mod, positivitet og erfaring.

Brisbane, Perth, Melbourne, Mooloolaba og Sydney.
Mooloolaba, som er en kystforstad til Maroochydore

I bestræbelserne på at arbejde smartere har

i Sunshine Coast-regionen, ser unægteligt ekstra

vores norske kollegaer - i samarbejde med

ordinær ud …

kunderne - haft fokus på at effektivisere IT-

ALPI har løbende udbygget samarbejdet med ICE i

systemer og arbejdsgange. Tiden kalder på

de seneste 20 år.

udvikling og nye ideer.
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ALPI Bangladesh:

ALPI Brazil:

Magnum Cargo Limited er ALPI’s

Tito Smart Modal Logistics er ALPI’s

samarbejdspartner i Bangladesh og har

erfarne samarbejdspartner i Brasilien.

mere end 20 års erfaring med transport

Tito har ikke mindre end 85 års erfaring

af tekstilprodukter fra Bangladesh til

med transport og distribution, herunder

Danmark.

told- og dokumentbehandling, i det

I de seneste 7 år har Bangladesh’s

komplekse Brasilien med det store

beklædningsindustrier øget den årlige

potentiale.

omsætning fra USD 19 milliarder til USD 34
milliarder.

Landet er i gang med at foretage

Magnum har siden 1999 samarbejdet

betydelige investeringer i den sociale

med den danske tekstilindustri og deres

og økonomiske udvikling, og næsten

leverandører i Bangladesh - og har derfor

40 millioner brasilianere er gennem det

stor know how at trække på.

sidste årti blevet løftet ud af fattigdom.
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ALPI Polen:

ALPI Tyrkiet:

Danske virksomheder har i flere årtier haft

Efter en undersøgelse foretaget af Great

produktion i Polen. Vores kollegaer hos ALPI

Place to Work®Turkey kom ALPI Galata på

Polonia er glade for at kunne hjælpe mange

listen over Tyrkiets bedste arbejdsgivere.

danske kunder med logistik og distribution ud
af Polen.

Udgangspunktet for vores tyrkiske kollegaer
er netop at skabe en pålidelig virksomhed

ALPI Polonia har mere end 20 års erfaring med

med en høj tilfredshed og kontinuitet blandt

global transport til og fra både europæiske og

medarbejderne, hvilket vores kunder nyder

oversøiske markeder.

godt af. Derfor er ALPI Galata også ekstra
stolte over prisen.

Den øgede vækst og velstand i Polen betyder
i øvrigt, at Polen nu er Danmarks 9. største
eksportmarked.
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Albini & Pitigliani 75 år
I år er det 75 år siden Albo Albini og Alessandro Pitigliani startede
vores moderfirma i Italien, Albini & Pitigliani.
Siden er det blevet til ALPI-kontorer i 81 lande.
I anledning af jubilæet var begge familier samlet – fra 2. til 4.
generation.
Vi ønsker stort tillykke med det flotte jubilæum – Congratulazioni!
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KARL – JURA OG JULEMAND
I 1968 - året med mange ungdomsoprør mod imperialisme,
kommunismen og magthavere af enhver slags - gik en
18-årig fornuftig ung mand ind ad døren hos
Midtjysk Transport Agentur i Ikast for at starte
som speditørelev

Karl Christensen fortæller om 50 år i transportbranchen

31

32

Her 50 år senere fortæller Karl Christensen om de mange år i

Tekstilindustri

transportbranchen – et stykke erhvervshistorie med spedition

- I det midtjyske har tekstilindustrien altid været stor, og

og tekstilbranchen i fokus. - Det var et tilfælde, at jeg endte

når man er født og opvokset i Ikast, kender man jo de fleste

i transportbranchen, indleder Karl den lange fortælling. - Det

tekstilvirksomheder. Så vi transporterede rigtig meget gods

var dengang ret normalt, at man kom ud at arbejde efter

for denne branche hos MTA. Garn fra Italien, Portugal,

7. klasse. Man havde brug for de unge mennesker på

Grækenland, Egypten og Sydamerika til strikkerierne i

fabrikkerne, så ikke ret mange fortsatte på realskolen. Men

området. Og eksport til primært Sverige og Norge, hvortil

jeg fik lov at læse videre. Min moster kendte Ove Larsen, som

tekstilfabrikanterne i enorme mængder solgte deres produkter.

drev et mindre lokalt speditionsfirma, så efter endt realskole

Tekstileksporten til Tyskland og Holland begyndte først for

fik jeg i 1968 en læreplads i importafdelingen, hvor i øvrigt

alvor i 80´erne, husker Karl. Så de lange arbejdsdage på

nyligt afdøde Torben Henriksen (tidligere erhvervsdirektør

speditionskontoret med arbejdstider om fredagen til kl. 24 og

i Herning) var afdelingsleder og min chef. Ja, og så var min

til kl. 19 på hverdage blev blandt andet brugt til at opbygge et

branche-skæbne beseglet.

indgående kendskab til det skandinaviske marked og de regler,
der er forbundet med handel på tværs af grænserne.

Cyklende told-opkræver
Meget var anderledes i slutningen af 60´erne og starten af

Jura og rådgivning

70´erne. Lastbilerne var kun halvt så store som i dag. Til

I 70´erne prøvede Karl kræfter med militæret, et job i

gengæld kørte chaufførerne ofte fra Milano til Danmark i

Ringkøbing og tre år hos Samson Transport, som på det

et stræk. Det meste gods blev transporteret på bane eller

tidspunkt var Danmarks største speditionsfirma. Men i 1976

med skib. Vi skrev fakturaer i hånden, og regnemaskinen hed

vendte han tilbage til MTA og forblev der, indtil han startede

Walter. Og helt op til Danmarks indtrædelse i EF (i dag EU) i

hos ALPI i 2004. De sidste 13 år hos MTA i stolen som adm.

1973 skulle alle varer indfortoldes. Fortoldningerne udførte vi

direktør. Men den store interesse for jura, told og forsikring har

på skrivemaskiner med carbonpapir, så man havde ofte blå

fulgt ham i alle årene. - Heldigvis har man med oprettelsen

hænder. Ligeledes cyklede jeg som elev rundt i lokalområdet

af WTO (World Trade Organization) i 1995 nu en international

og indkrævede tolden og betaling for fakturaer kontant. Der

organisation, der regulerer den internationale handel, og

var ikke noget med kreditter dengang, fortæller Karl. - Jeg

er et forum for forhandlinger af handelsaftaler. F.eks. har

syntes, at det hele var spændende – og tror nok, jeg opførte

frihandelsaftalen i EFTA medført toldfrihed i de implicerede

mig ansvarligt. I hvert tilfælde fik jeg som 2. års-elev ansvar

lande, ligesom WTO har udarbejdet standard-toldtariffer, som

som leder for importafdelingen hos Midtjysk Transport Agentur

gør den globale handel lettere.

(MTA), da Torben Henriksen skulle ind som soldat. Da var jeg

På trods af det er der i dag mange toldregler, bestemmelser

19 år.

og regulativer, som kræver opmærksomhed, og som man skal

JEG HAR VÆRET MED PÅ EN
FANTASTISK REJSE HOS ALPI.
VI ER NU EN MELLEMSTOR
SPEDITIONSVIRKSOMHED
MED 260 MEDARBEJDERE
I DANMARK SAMT ALPIAFDELINGER I 81 LANDE
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have kendskab til i virksomhederne. Eller man kan vælge at
benytte en speditør, som har den nødvendige viden, fortæller
Karl.

Foreningsliv og tillidshverv
Karls juridiske og toldmæssige interesse og viden har medført
mange hverv i årenes løb. Som privatperson og i arbejdslivet
har han altid søgt indflydelse. Aldrig for magtens skyld, men
for udvikl ingens skyld, fortæller han. Karl har altid været
foreningsmand og vil gerne være med til at udvikle og organisere.
Han er aktiv i brancheforeningerne Danske Speditører samt
i Midtjysk Logistik Forum og har tidligere været medlem af
bestyrelsen i Erhvervsrådet Herning-Ikast-Brande. Derudover
er Karl involveret i Lions Club.

ALPI – en fantastisk rejse
Karl startede i 2004 hos ALPI. Dengang en lille virksomhed med
ca. 40 ansatte i Danmark, hvor Karl skulle starte de nordiske
trafikker op. – Jeg har været med på en fantastisk rejse hos
ALPI. Vi er nu en mellemstor speditionsvirksomhed med 260
medarbejdere i Danmark samt afdelinger i 81 lande. Og selvom
vi har udviklet os meget de sidste 15 år, så har vi fortsat fokus
på gode dyder, godt købmandskab og god medarbejderpleje.
Det har jeg stor respekt for. Og jeg tror, at det er en vigtig del af
vores hidtidige succes.
De sidste 5-6 år har Karl Christensen haft ansvar for opbygning
af en ekspertgruppe, som på tværs af ALPIs kontorer i Danmark
rådgiver om told, forsikring og andre juridiske spørgsmål. - Det
er en dygtig flok, som jeg trygt overlader ansvaret til, når jeg
snart stiger på pensionist-toget, slutter Karl.

I 70´erne indførte man et nyt
godsregistreringssystem, som
gjorde det muligt at tage godset
direkte hjem til virksomheden.
Man behøvede således ikke
at fortolde varen straks ved
ankomst, dog skulle varen
fortoldes, inden den kunne tages
i brug.
Karls første regnemaskine hed
Walter.
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HIST & PIST
– også på facebook

Irma Daugaard Jørgensen og Karl Kristensen has left the
building – og er begge gået på velfortjent pension.
Irma, top solid sø-speditør og stjerne på et dansegulv.
Vi har fået en gave udover det sædvanlige fra vores
moderselskab i Italien.
Efter indvielsen af vores nye afdeling i Roskilde fik vi

Karl, med det sorte bælte i told, forsikring og andre
juridiske spørgsmål indenfor vores branche.
Vi kommer til at savne dem begge.

overdraget denne flotte Vespa, som nu er parkeret
i receptionen.
Tak for gaven, Sandro og
Edoardo – Grazie

De kreative sider blev fundet frem, da en
flok ALPIster fik til opgave at prøve kræfter med maleri.
Alle gik til opgaven med fuld koncentration. Mette E
Thygesen og René Bertelsen valgte motivet, der var først
for - og portrætterede hinanden. Ligheden er slående!

En hilsen fra talentfulde
Nicklas Sahl til ALPI Padborg
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FC Midtjylland kunne i år ikke fejre
deres danske mesterskab i fodbold på
normal vis. Derfor hjalp ALPI med at
levere guld-partypakker ud til fans,
der fejrede guldfesten privat. Endnu
engang stort tillykke til FC Midtjylland
med mesterskabet.

nge har prøvet
en disciplin, som ma
Hjemmearbejde er
hos ALPI.
– naturlig vis også
kræfter med i 2020
sig.
Sammen - hver for

Rygtet siger, at mænd ikke kan multitaske. Men en
travl Bernt Laier, eksport sø, har gang i både computer
og kaffe.

Flora og fauna.
7 svaneunger dukkede op i reden i søen hos ALPI i Herning. Svane-familien tog senere på tur
– og kom blandt andet forbi dette smukke syn på vores regnvåde område og de røde ALPI-traner.
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