
European Company Sport Games 2019 
Salzburg, Østrig 
 

6.000 firmasportsfolk fra op til 30 forskellige europæiske lande skal i dagene 26.-30. juni 2019 

dyste i Salzburg. 

European Company Sport Games har fundet sted hvert andet år siden 1977, hvor det for 

første gang blev afholdt i Eindhoven, Holland. Danmark har afholdt det to gange, i 1985 i 

Middelfart og igen i Aalborg i 2007. Aalborg forsøgte igen i 2017, Odense forsøgte i 2019, men 

det blev Salzburg, der vandt og Frederikshavn har netop forsøgt i 2023, men der skal vi til 

Bordeaux. 

Aalborg har faktisk fået de bedste karakterer nogensinde, men Salzburg har alle 

forudsætninger for at gøre det godt. 

De har prøvet det før i 2003, så de ved præcis, hvad der forventes fra deltagerne, de har stort 

set samme organisation og de har masser af plads og en spændende by. 

Man kan følge med på deres hjemmeside: https://www.ecsgsalzburg2019.at/english-1/home/ 

og på Facebook https://www.facebook.com/ECSGSalzburg2019/ 

 

Salzburg har 150.000 indbyggere og alle sportsfaciliteterne ligger inden for en 15 km radius, 

bortset fra golf og cykling, hvortil der arrangeres busser. Østrigerne har sørget godt for 

transporten idet alle offentlige busser er til rådighed, plus 2 ekstra linjer skal dække 

transporten mellem sportsfaciliteterne og hotellerne. Ligeså mellem festpladsen og hotellerne. 

Transporten har ofte været en akilleshæl, så det er arrangørerne meget opmærksomme på. 

 

Der har ikke været 2 ens firmaidrætsfestivaller. De kan alle huskes for et eller andet specielt. I 

Zaragossa var det sejren i Europa Cup’en onsdag aften og den langsomme administration, i 

Trentino afstanden til bowling og det vidunderlige område i Dolomitterne, Berlin var det 10.000 

deltagere, i Riga det gode vejr og en flot arrangeret festival, Aalborg var bare fantastisk 

organiseret, osv. 

 

Messecentrum Salzburg bliver stedet, hvor tingene sker. Det er et meget stort område med 10 

haller, nærmest ligesom Herning Messecenter. 

Her skal der være idræt hele dagen, bl.a. bordtennis, dart, bridge, skak og badminton. 

Hallerne er ikke bygget som sportshaller og omklædningsfaciliteterne står derfor ikke mål med 

vanlig standard, men bygges op inde i en af hallerne. 

Der er selvfølgelig også andre forhindringer som for meget dagslys i hallen, rør i loftet ol., men 

det er før set værre. 

 

Messecentrum Salzburg skal også være mødestedet for hele arrangementet, akkreditering og 

resultatformidling, mv. Om aftenen bliver nogle af hallerne forvandlet til festområde og det er 

også her at fællesspisningerne skal foregå mellem 18 og 22. Det største bryggeri i Østrig 

”Stiegl” er en af sponsorerne, så der kommer nok ikke til at mangle øl. 

 

Der er hoteller ved Messecentrum, men de fleste er inde i byen. Der kører busser konstant. 

 

Der er planlagt 27 forskellige idrætter, ikke alle som vi kunne ønske os. 

Dart er elektrondart. Jeg ved, det ikke er hverken danskernes eller tyskernes kop te, men 

forklaringen er, at det er sådan, dart spilles i Østrig. Nu er dartspillerne advaret. 

Basketball spilles som 3x3 for første gang og der er kommet 4 nye idrætter til siden Bulletin 1: 

Dragebådssejlads, Cykling, 5 mands fodbold og Bordfodbold. I 7-mands fodbold forsøges med 

en 50+ række. 

 

Der er allerede danske hold, der har forhåndstilmeldt sig og det er en meget god ide, idet der 

er begrænsning i flere af idrætsgrenene. 

 

https://www.ecsgsalzburg2019.at/english-1/home/
https://www.facebook.com/ECSGSalzburg2019/


Deltagerbegrænsningen er meldt ud i flg. idrætsgrene, bowling 90 hold, golf 300 deltagere, 

badminton 64 hold, og tennis 69 doubler, men da det samlede deltagerantal højest kan være 

6.000, så skal man nok ikke betænke sig længe, uanset hvad man ønsker at deltage i. 

Vi ved endnu ikke, hvor mange pladser vi får i de idrætter, hvor der er deltagerbegrænsning. 

 

Deltagergebyret på 175 € pr. person dækker: 

1) Deltagelse i sport 

2) 4 gange aftensmad 

3) Transport til og fra hotellerne i forbindelse med ankomst og afrejse fra banegård eller 

lufthavn 

4) Transport til sportsfaciliteterne 

5) Deltagelse i Åbnings- og afslutningsceremonien. Åbningsceremonien foregår midt i Salzburg 

på Residentsplatz. 

6) Deltagelse i festerne om aftenen i messeområdet. 

7) og hvis man skulle have lyst, et motionsløb, Salzacherlauf fra 5 km til 22,5 km. Løbet er et 

specielt løb gennem den gamle by. 

Golfspillerne skal betale 215 €, og ledsagere (trænere, ægtefæller og andre der ikke skal 

spille) 105 €. 

 

Tilmeldingen starter i slutningen af juli. 

Indkvarteringen er allerede åben og mere end 1.100 sengepladser er booket. Jeg ved også, at 

mindst et dansk hold har booket. 

 

Dansk Firmaidrætsforbund dækker igen i 2019 en pakke bestående af en tøjpakke, så vi kan 

genkende hinanden. Det er endnu ikke fastlagt. 

 

Udgifterne for deltagerne er derfor til hotellerne, til frokosten, til lommepenge og til 

transporten til Salzburg og retur. 

 

Salzburg er et turistcentrum og har derfor gode hotelmuligheder. 

De fleste hoteller ligger i Salzburg. 

Der er udfærdiget en pakkepris pr. person, som omfatter: 

4 overnatninger i enkelt(EV), dobbelt(DV) eller flersengsværelser(FV) med morgenmad. 

Kategori Comfort+: 4 stjerne hotel. EV, € 548, DV € 312, FV € 279 

Kategori Comfort: 3 eller 4 stjernet hotel: EV, € 410, DV € 270, (FV) € 245 

Kategori Standard: 3 stjernet hotel, ofte uden for byen: EV, € 244, DV € 224, (FV) € 200 

Man kan booke billigere via booking.com eller andre bureauer, men så vil arrangørerne ikke 

garantere transporten. Hvis man bare booker i centrum er det intet problem, da alle deltagere 

har gratis transport med det offentlige system og busserne fra Messe Centrum kører fra 06.00 

til 00.00. 

Panoramatours står for den officielle booking: https://bss.panoramatours.com/en/22nd-ecsg/ 

Vil I have mere end 10 værelser, så skal I rykke på det hurtigst muligt. 

 

DFIF arbejder fortsat med transport mulighederne og undersøger i øjeblikket om det er noget 

vi skal blande os i. Der er ikke direkte flyforbindelse, men fint via Frankfurt. 1.200 km i bil eller 

bus er også en mulighed. 

 

Vi ses i Salzburg 

Jan Steffensen 

https://bss.panoramatours.com/en/22nd-ecsg/

