
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOD KOMMUNIKATION I DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND: 

Kommunikationspolitik  

  



 

 

 

FORORD & FORMÅL 

Firmaidrættens kommunikationspolitik  

– vi når vores forretningsmål med god kommunikation 

 
Vi kommunikerer hele tiden. Vi kommunikerer, når vi motiverer arbejdspladser og 

ungdomsuddannelser til et sjovere Danmark i bevægelse. Når vi styrker foreningerne og den lokale 

firmaidræt. Når vi dyrker partnerskaber – og opsøger nye. Når vi skruer op for puls og fællesskab via 

motionsevents. Vi kommunikerer bevidst og ubevidst. Verbalt og skriftligt. Internt og eksternt. Hele 

tiden. 

 

Vi lykkes med at skabe et sjovere Danmark i bevægelse, når vi kommunikerer godt. Derfor skaber vi 

med denne kommunikationspolitik en fælles forståelse for, hvad god kommunikation i firmaidrætten 

er, så vi med dét afsæt kan understøtte vores vision, vores mission og vores forretningsmål. 

 

Det er nemlig et fælles projekt at styrke dels den interne kommunikation – og dels fortællingen om 

firmaidrætten til omverdenen; Vi er et moderne og relevant forbund, der dyrker sammenholdet og er 

eksperter i at motivere danskerne til at dyrke kollegamotion og firmaidræt. 

  

Kommunikationspolitikken gælder for al kommunikation i hele Dansk Firmaidrætsforbund. Det er 

vores fælles ansvar at sætte handling bag ordene. Sammen gør vi kommunikationspolitikken til 

virkelighed.  

 

Denne politik giver os generelle principper gældende for alt, firmaidrætten kommunikerer. 

Principperne er uafhængige af aktuelle forbundsstrategier og forretningsplaner. 

 

Kommunikationspolitikken er vores taktikbog. Med den ved vi, hvor og hvordan vi skal bevæge os på 

banen. 

 

Kommunikationspolitikken er godkendt af Dansk Firmaidrætsforbunds Styrelse samt 

Kommunikations- og Marketingudvalg. 

 

 

 

 

  



 

 

 

5 KOMMUNIKATIONSPRINCIPPER  

Sådan sikrer vi god kommunikation i firmaidrætten 
 

Vores payoff ’Dyrk sammenholdet’ er en vigtig del af vores kommunikation 

I firmaidrætten dyrker vi sammenholdet. Så meget, at vores payoff er ’Dyrk sammenholdet’. Dét skal 

skinne igennem i vores kommunikation. Det betyder, at ’Dyrk sammenholdet’ er en vigtig del af vores 

kommunikation, både sproglig og visuelt, som vi tilstræber at bruge så ofte som muligt.  

 

Vores kommunikation er værdiskabende 

Vi har fokus på at kommunikere, hvilken værdi Dansk Firmaidrætsforbund, firmaidræt og 

kollegamotion skaber for arbejdspladserne, for den lokale firmaidræt og for samfundet. Det betyder, 

at vi har fokus på at kommunikere den effekt – fx sundheds- og effektivitetsmæssigt samt på 

bundlinjen – det har for individer, arbejdspladser og samfundet at dyrke kollegamotion og 

firmaidræt. Vi vil særligt kommunikere den værdi, vi skaber, i relevante samfundsdebatter, hvor vi vil 

positionere os som eksperter, udbydere og samarbejdspartnere af og indenfor firmaidræt og 

kollegamotion på arbejdspladsen.  

 

Vores interne kommunikation har vidensdeling som fokuspunkt 

Vi fokuserer på at dele vores viden internt, så vi bruger den bedst muligt. Det betyder, at vi deler 

relevant viden med kolleger og foreninger, der også vil få værdi ud af vores viden. Vi opdaterer 

eksempelvis altid CRM (vores Customer Relationship Management-system) med relevant 

virksomheds- og foreningskontakt, vi deler viden fra eksempelvis konferencer, undersøgelser og 

projekter med hinanden – og vi udveksler lokale erfaringer fra foreningslivet, der kan gavne andre 

firmaidrætsforeninger. 

 

Vores visuelle kommunikation følger vores designguide 

Vi har fokus på at skabe én samlet visuel fortælling, der både rummer vores brede pallette af tilbud 

om kollegamotion og firmaidræt – og samtidig binder os sammen. Visuelt viser vi, at vi er ét hold. Det 

betyder, at vores visuelle kommunikation altid følger vores designguide. Med den sikrer vi, at vi som 

forbund har en konsistent og ensartet visuelt udtryk, så vi skaber genkendelighed på tværs af vores 

platforme, koncepter og indsatser. 

 

Vores samarbejdspartnere kommunikerer vi åbent og handlekraftigt med 

Vi kommunikerer proaktivt med potentielle, nye samarbejdspartnere som organisationer, foreninger 

og arbejdspladser. Det betyder, at vi aktivt opsøger relevant viden og potentielle samarbejder blandt 

andre organisationer, foreninger og virksomheder.  


