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Introduktion
Dansk Firmaidrætsforbund går en tid med potentialer og udfordringer i møde. Begge dele er noget, vi
byder velkommen, for det er sundt at blive udfordret. Det er en katalysator for fornyelse og fremdrift,
og det tvinger os til at stille nødvendige spørgsmål, såsom:
-

Hvad er Dansk Firmaidrætsforbunds rolle
og eksistensberettigelse?

-

Hvor skal Dansk Firmaidrætsforbund sætte ind for
at gøre en forskel for vores målgrupper?

-

Hvilke målsætninger skal Dansk Firmaidrætsforbund
sætte for at imødekomme morgendagens muligheder?

”Dansk Firmaidrætsforbund”
er en samlet betegnelse
for forbund og foreninger
(herunder den
centrale ledelse)

Det er spørgsmål som disse, vi løbende stiller os selv, og som ligger til grund for Dansk Firmaidrætsforbunds Strategi 2018. Ja, faktisk er de tre spørgsmål indgangen til strategiens kapitler:

Kapitel 1:
		
Dansk Firmaidrætsforbunds rolle
			
Kapitel 2:
Dansk Firmaidrætsforbunds indsatsområder
			Kapitel 3:
Dansk Firmaidrætsforbunds resultatmål
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En strategi er mere end ord på papir – det er proces, mål, visioner, drømme og hårdt arbejde. Derfor er
dette hverken starten eller slutningen på firmaidrættens strategiske overvejelser frem mod 2018. Det er
et produkt af foreningernes, den centrale ledelses og medarbejdernes fælles input og målsætninger, og
det er en dynamisk vejviser for vores arbejde de næste tre år.
For at finde frem til både realistiske, nødvendige og ønskværdige indsatsområder og resultatmål, er de
frivillige i foreningerne og medarbejdere blevet involveret, kunders evalueringer og input er inddraget,
ligesom politiske rammer og samfundsmæssige tendenser har været retningsvisende.1
Strategien er blevet til i et samspil mellem forbund og foreninger. Strategien omhandler aktiviteter og
tiltag, der finder sted i både forbund og foreninger - derfor er udmøntningen af strategien og opfyldelsen af de mål, som strategien opstiller, også et fælles ansvar.
At lægge strategi handler om valg, fravalg og visioner – om at se morgendagens muligheder. For Dansk
Firmaidrætsforbund er det vigtigt hele tiden at være til stede med et varieret udbud af aktiviteter og
sundhedstiltag, der matcher og kan skræddersyes til de mange forskellige typer virksomheder, der er i
Danmark. Men når vi lægger strategi, er det også vigtigt for os at udvælge områder, som skal prioriteres
i den næste årrække.

Med Strategi 2018 har vi et fælles afsæt
			
for arbejdet de næste tre år
Tre år, som vi ser frem til med
				visioner og mål
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”HVAD ER
DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUNDS ROLLE?”

”Dansk Firmaidrætsforbunds rolle er
at understøtte udviklingen af
		
et samfund, hvor sundhed
og fysisk aktivitet er en naturlig
				del af arbejdslivet”
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KAPITEL 1

FIRMAIDRÆTTENS

ROLLE
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Om Dansk Firmaidrætsforbund
Med 373.000 medlemmer er Dansk Firmaidrætsforbund den tredjestørste idrætsorganisation i Danmark.
Dansk Firmaidrætsforbund består af 80 lokale foreninger, fordelt over hele landet, samt en række brancheforbund og et forbundskontor.
Dansk Firmaidrætsforbund gennemfører reelt aktiviteter og sundhedstiltag for markant flere danskere,
end der kan læses i medlemsstatistikken. Det skyldes, at firmaidrætten ikke tæller deltagerne ude på
arbejdspladserne med i medlemsskaren, hvis de aktiviteter og sundhedstiltag, de deltager i, er udbudt
af forbundet (og ikke af foreningerne). Dansk Firmaidrætsforbunds kampagner, events og sundhedskoncepter, er eksempler på områder, hvor firmaidrætten giver aktivitetsdeltagere sved på panden – uden
for medlemsskaren. Dansk Firmaidrætsforbund aktiverer mere end 150.000 aktivitetsdeltagere årligt,
hvilket bringer det samlede antal aktive under firmaidrættens paraply op på mere end en halv million
danskere.

Firmaidrættens tilbud

Firmaidrætten tilbyder et varieret udbud af aktiviteter, idrætter, events, kampagner, foredrag og sundhedskoncepter. Alt sammen i den indholdsmæssige ramme af idræt, motion og sundhed og altid med
fællesnævneren: et sundt og aktivt arbejdsliv, hvor det kollegiale fællesskab er i centrum. Desuden
arbejder Dansk Firmaidrætsforbund med sundhed og fysisk aktivitet på erhvervsskoler.

Firmaidrættens rammevilkår

Dansk Firmaidrætsforbund bygger på et fundament af frivillighed. Organisationens indtægtsgrundlag
er den årlige udlodning fra Danske Spil samt indtægter, som forbundet selv genererer via salg af sundhedskoncepter og events. Tilsammen udgør disse indtægter, kombineret med de indtægter, der skabes i
foreningerne, firmaidrættens økonomiske råderum. Et råderum, der er fundamentet for organisationens
samlede virke.
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Mission
Dansk Firmaidrætsforbund
motiverer virksomhederne
til idræt, motion og sundhedsfremme

Vision
Dansk Firmaidrætsforbund
vil være virksomhedernes
og erhvervsuddannelsernes
foretrukne samarbejdspartner inden for idræt, motion
og sundhedsfremme

Målgruppe
Dansk Firmaidrætsforbund opererer med to
målgrupper:
Primær
Virksomheder
Sekundær
Erhvervsfaglige skoler2
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”HVOR SKAL DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND
SÆTTE IND FOR AT GØRE EN FORSKEL
					FOR VORES MÅLGRUPPER?”

-”Ved at koncentrere os om udvalgte
områder sikrer vi, at vi gør en
		
forskel, dér hvor der er behov for det
Frem mod 2018 har
Dansk Firmaidrætsforbund
		fire indsatsområder:
• Foreninger i bevægelse
• Erhvervsskoler i form til fremtiden
• Events med puls og fællesskab
• Sundere danskere”
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KAPITEL 2

FIRMAIDRÆTTENS

INDSATSOMRÅDER
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Et målrettet fokus
Dansk Firmaidrætsforbunds mål er at levere på produktet – et udbud af aktiviteter og sundhedstiltag,
der er i øjenhøjde med brugernes behov og forventninger.
For at sikre, at vi gør en forskel dér, hvor behovet er, har vi valgt fire indsatsområder frem mod 2018.
Indsatsområderne er:

Foreninger i bevægelse

I Danmark er der cirka 1,8 millioner frivillige, og idrætsområdet er ubetinget det område med flest
frivillige ildsjæle.3 Ligesom det frivillige foreningsliv er et stærkt fundament i det danske samfund, er
det en bærende grundsten inden for firmaidrætten. Frem mod 2018 sættes der ekstra fokus på de 80
foreninger i Dansk Firmaidrætsforbund under overskriften ”Foreninger i bevægelse”.
For Dansk Firmaidrætsforbund er det alfa omega at kunne tilbyde behovs- og tidssvarende aktiviteter
for at leve op til vores rolle. Den største andel af frivillige i Danmark er mellem 30 og 49 år, og den
næststørste er ældre end 66 år.
Det er en udfordring, som også firmaidrætten står overfor – der skal tiltrækkes yngre kræfter til at understøtte den tidssvarende aktivitetsudvikling. I en nyligt foretaget spørgeskemaundersøgelse blandt
firmaidrættens foreninger, peges der også utvetydigt på, at det er lederrekruttering og udvikling af
foreningerne, der er en nødvendighed, når firmaidrætten skal rustes til fremtiden.

Erhvervsskoler i form til fremtiden

Erhvervsskolerne er fortsat et fokusområde i Dansk Firmaidrætsforbund. Forskning viser, at der er social
ulighed i sundhed. Personer med kort uddannelse spiser mindre sundt og er mindre fysisk aktive end
personer med en lang uddannelse. Den usunde livsstil øger risikoen for at udvikle livstilssygdomme, og
den kan forringe arbejdsevnen og øge antallet af arbejdsskader og førtidspensionister.
Det er én af de stærkeste bevæggrunde til, at Dansk Firmaidrætsforbund også i fremtiden vil fokusere
på erhvervsskoleeleverne. Her er potentiale for at lægge kimen til et sundere (arbejds)liv, og arbejdspladsen er et forum, hvor danskernes sundhed og velvære kan, skal og bør løftes.
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Events med puls og fællesskab

Voksne danskeres idrætsdeltagelse er steget, og en stor del af forklaringen findes i en stigende udbredelse af motionsevents. Selvom der er en bevægelse mod de individuelle motionsformer, tror vi på, at
sundhed og socialt samvær fremadrettet vil være vigtigere end teknisk dygtiggørelse, når voksne danskerne dyrker idræt. Frem mod 2018 vil Dansk Firmaidrætsforbund have fokus på at etablere og afholde
events, hvor pulsen kommer op og fællesskabet dyrkes. Vores udfordring de kommende tre år er ikke blot
at opfinde nye indsatser, men at finde dem, som kan forankres og blive bæredygtige i firmaidrætten.

Sundere danskere

Når danskerne spørges til, hvad der har afholdt dem fra at dyrke regelmæssig motion det seneste år, er
den altovervejende årsag, at de bruger tiden på arbejde og har for lidt fritid4. Mange voksne tilbringer
mere end halvdelen af deres vågne timer på arbejdspladsen. Arbejdspladsen er derfor en naturlig og
vigtig arena i den samlede forebyggende og sundhedsfremmende indsats.
Dette understreger behovet for, at Dansk Firmaidrætsforbund forsat indtager en position som inspirator
og facilitator til et sundere og mere aktivt liv med arbejdspladsen som centrum. At flere undersøgelser5
peger på, at motion i arbejdstiden kommer både medarbejderen og virksomhedens bundlinje til gode,
bekræfter positionens vigtighed.
Den demografiske udvikling, med befolkningsvandringen fra land til by, betyder, at firmaidrætten vil
målrette aktiviteter efter de områder, hvor mange virksomheder er placeret, og samtidig motivere
mindre virksomheder til at gå sammen om idræts-, motions- og sundhedstiltag. Dette for at fastholde
medarbejderne i en sund livsstil, bidrage til færre sygedage og for at skabe øget trivsel og en styrket
medarbejderkultur.
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”HVILKE MÅLSÆTNINGER SKAL
DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND SÆTTE
		
FOR AT IMØDEKOMME
			MORGENDAGENS MULIGHEDER?”

”For at sikre, at alle strategiens
indsatser kan måles, har vi for
		
hvert indsatsområde opsat en
		
række konkrete mål i
				strategiperioden”
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KAPITEL 3

FIRMAIDRÆTTENS

RESULTATMÅL
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Resultatmål – dét vil vi opnå
Det er et centralt omdrejningspunkt for Dansk Firmaidrætsforbund, at alle strategiens indsatser skal
kunne måles – både dem, der forpligter forbundet, dem, der forpligter foreningerne, og dem, der forpligter forbund og foreninger i fællesskab. I Dansk Firmaidrætsforbund er vi af den opfattelse, at det
kun giver mening at opstille mål for en organisation, hvis målene er så konkrete, at ingen kan være i
tvivl om, hvorvidt målene er opfyldt, når strategiperioden er slut. I det følgende præsenteres en række
konkrete resultatmål for hvert af de fire indsatsområder frem mod 2018.

Indsatsområde 1: Foreninger i bevægelse

Udvikling af Dansk Firmaidrætsforbunds foreninger er et centralt indsatsområde i Strategi 2018.
På aktivitetsområdet vil der både blive sat fokus på udvikling af idræts- og motionsaktiviteter.
Foreningsudviklingen fortsætter med en videreførelse af lederrekrutteringsforløbene og foreningsudviklingsforløbene. Forløbene integreres under overskriften ”fleksibel foreningsudvikling”, således at de
skræddersys til den enkelte forening. Forløbene tilrettelægges i et tæt samarbejde mellem forbundskonsulenterne og de pågældende foreninger.
Kendetegnende for de nævnte indsatser er, at foreningerne sættes i centrum under overskriften ”Forbundet tættere på foreningerne”. Foreningernes udvikling skal sikres gennem et tæt samarbejde mellem
foreninger og forbund, hvor forbundet især styrker den opsøgende indsats over for foreningerne.
Dansk Firmaidrætsforbund ønsker som minimum at fastholde det nuværende antal medlemmer6 samt det
nuværende antal aktive uden for medlemsskaren.7 Firmaidrætten vil samtidig intensivere indsatsen for
at øge medlemmernes tilknytning til og aktivitet i firmaidrættens foreninger.

Resultatmål - Indsatsområde 1: Foreninger i bevægelse
Initiativer målrettet foreningerne - foreningsudvikling
I 2016, 2017 og 2018 skal alle foreninger have en personlig henvendelse fra en forbundskonsulent med
henblik på afklaring af, hvad forbundet kan hjælpe den enkelte forening med – både generelt set og
specifikt i relation til aktivitetsudvikling.
I 2016, 2017 og 2018 gennemføres en ”temperaturmåling” af foreningernes syn på egne styrker og svagheder samt af foreningernes anvendelse af og syn på forbundets tilbud til foreningerne.
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I 2017 har 50 % af foreningerne været igennem det udviklingsforløb, som blev iværksat af forbundet i
2013. Vægtningen af udviklingsforløbets indhold, der eksempelvis kan fokusere på lederrekruttering,
foreningsudvikling og aktivitetsudvikling, fastsættes af den enkelte forening og forbundets tilknyttede
konsulent i fællesskab.
I 2018 er der truffet beslutning om, hvorvidt forbundet fremadrettet skal tilbyde differentieret service
til foreningerne, og i bekræftende fald, hvilke kriterier, der skal lægges til grund for den differentierede
service og dennes indhold.
I 2018 skal alle associeringsaftaler på senioridrætsområdet ophøre. Der opfordres i forbindelse hermed
til, at senioridræt/Idræt om dagen bliver et udvalg/en aktivitet i den enkelte forening.

Initiativer målrettet foreningerne – oplysning om forbundet og dets tilbud

I 2016, 2017 og 2018 skal alle foreninger, der skifter formand, inden for en måned, efter den nye formand er tiltrådt, have tilbud om et besøg af en konsulent, der orienterer om forbundet og forbundets
tilbud til foreningerne.
I 2016, 2017 og 2018 gennemføres en ”Lær dit forbund og dets tilbud at kende” dag på forbundskontoret i Nyborg, hvor nye frivillige ledere/nye formænd kan få syn for, hvad forbundet kan gøre for den
enkelte forening.

Initiativer målrettet foreningerne - kommunikation, markedsføring
og synlighed

I 2016 skal forbundet oprette en Facebook-gruppe, hvor foreninger, der deltager eller har deltaget i et
udviklingsforløb, kan udveksle erfaringer og sparre med hinanden.
I 2016, 2017 og 2018 skal alle foreninger have en personlig henvendelse fra forbundets markedsføringskonsulent med henblik på, hvad kommunikationsafdelingen kan hjælpe den enkelte forening med.
I 2016, 2017 og 2018 skal alle foreninger have en personlig henvendelse fra en pressekonsulent med
henblik på, hvad kommunikationsafdelingen kan hjælpe den enkelte forening med af lokalt pressearbejde.
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Indsatsområde 2: Erhvervsskoler i form til fremtiden
De erhvervsfaglige skoler skal opleve Dansk Firmaidrætsforbund som en kvalitetsbevidst og nyskabende
samarbejdspartner inden for idræt og sundhed.
På erhvervsskoleområdet vil firmaidrætten arbejde for at øge elevernes motivation og fysiske aktivitetsniveau samt højne lærernes kompetencer.
De tiltag, som Dansk Firmaidrætsforbund tilbyder, skal understøtte idéen om påvirkning ”nede fra” med
eleverne som nøglepersoner, hvorfor aktiviteter, events og kampagner for og af elever vil være højt
vægtede indsatsområder. Tiltagene skal ikke blot fokusere på at øge elevernes fysiske sundhed, men skal
også stimulere elevernes lyst og evne til at deltage i forpligtende fællesskaber igennem firmaidrættens
foreninger.
Dansk Firmaidrætsforbund ønsker som minimum at fastholde det nuværende antal erhvervsskolemedlemmer8 og samtidig at lægge kræfter i at øge tilknytningen til og højne aktiviteten hos disse medlemmer. De skoler, som gennem flere år har benyttet sig af firmaidrættens aktiviteter, skal mærke, at deres
engagement værdsættes, og at Dansk Firmaidrætsforbund anser dem for en central samarbejdspartner.

Resultatmål - Indsatsområde 2: Erhvervsskoler i form til fremtiden
Initiativer målrettet foreningerne
I 2016 skal alle foreninger i områder med erhvervsfaglige skoler kontaktes af forbundet med henblik på
at sikre forventningsafstemning mellem forening og forbund i relation til foreningens opfattelse af egen
rolle i forhold til indsatsen målrettet de erhvervsfaglige skoler.
I 2016, 2017 og 2018 skal Dansk Firmaidrætsforbund tilbyde information og støtte til foreningerne
vedrørende rekruttering af frivillige fra de erhvervsfaglige skoler.
I 2016, 2017 og 2018 skal foreninger med interesse for samarbejde med erhvervsskoler kontaktes af
en konsulent fra Dansk Firmaidrætsforbunds kommunikationsafdeling med henblik på afklaring af, om
foreningen har behov for hjælp til synlighedsinitiativer på erhvervsskoleområdet.
I 2017 og 2018 arrangerer Dansk Firmaidrætsforbund en landdækkende ES Cup9 event10, der er åben for
alle.
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I 2018 skal minimum 50 % af de kontaktede foreninger have taget initiativ til nye aktiviteter efter
konsulentens besøg.

Initiativer målrettet de erhvervsfaglige skoler

I 2016 skal der foretages en kortlægning af erhvervsskoleelevernes interesser og ønsker til idrætsaktiviteter og sundhedstilbud med sigte på at optimere og forbedre aktivitetsudviklingen og tilbuddene hos
Dansk Firmaidrætsforbunds foreninger i relation hertil.
I 2016, 2017 og 2018 skal alle medlemsskoler minimum en gang årligt modtage information og inspiration til arbejdet med idræt og sundhed fra Dansk Firmaidrætsforbund.
I 2016, 2017 og 2018 skal minimum 80 % af de allerede indmeldte medlemsskoler fastholde deres medlemskab.
I 2016, 2017 og 2018 skal Dansk Firmaidrætsforbund afsøge mulighederne for at indgå partnerskaber
inden for sundhed og idræt målrettet eleverne på de erhvervsfaglige skoler.
I 2017 skal der, på baggrund af kortlægningen af elevernes ønsker til idræts- og sundhedsaktiviteter,
udvikles og afholdes en ny event.
I 2018 skal Dansk Firmaidrætsforbund gennemføre en undersøgelse blandt elever og lærere på de erhvervsfaglige skoler, der sætter forbundet i stand til at revitalisere eksisterende aktiviteter og udvikle
nye. I undersøgelsen skal minimum 80 % af kontaktpersonerne give udtryk for tilfredshed med rådgivningen, aktiviteterne samt servicen fra Dansk Firmaidrætsforbund.
Inden 2018 skal Dansk Firmaidrætsforbund, i partnerskab med en ekstern aktør, gennemføre en oplysningskampagne mod doping målrettet eleverne på de erhvervsfaglige skoler.
Inden udgangen af strategiperioden skal Dansk Firmaidrætsforbund operette en organisation, der skal
sikre en vedvarende udvikling af nye aktiviteter inden for idræts- og sundhedsområdet på de erhvervsfaglige skoler. Udviklingen skal især finde sted gennem Dansk Firmaidrætsforbunds foreninger, partnerskaber og netværk.
Organisationen får til opgave at sikre Dansk Firmaidrætsforbunds overordnede målsætning om at være
de erhvervsfaglige skolers foretrukne samarbejdspartner i Danmark samt at synliggøre denne målsætning.
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Indsatsområde 3: Events med puls og fællesskab
En event defineres i nærværende strategi som et enkeltstående arrangement, der finder sted én til flere
gange årligt. Eventen har en klar afgrænsning og en tydelig beskrivelse af indhold og kan profileres
selvstændigt.
Foreningsevents styres og drives af foreningen. Disse events målrettes den enkelte forenings behov.
Dansk Firmaidrætsforbund kan yde support efter aftale.
Dansk Firmaidrætsforbund vil i strategiperioden sætte øget fokus på foreningsevents og nye stævneformer. Foreningsevents henvender sig til alle firmaidrættens foreninger – i særdeleshed de mindre
foreninger.
Erfaringer fra foreningerne viser, at det er blevet sværere at fastholde deltagere i længerevarende og
forpligtende aktiviteter, såsom ugentlige aktiviteter, turneringer m.m. Gennem arrangementer, som er
af kortere varighed og som afsluttes samme dag, såsom stævner m.m. forventes det, at den enkelte
forening kan øge sit aktivitetsniveau og sin vækst i antallet af aktive og medlemmer.

Resultatmål – Indsatsområde 3: Events med puls og fællesskab
Initiativer målrettet foreningerne - foreningsevents
I 2016 skal Dansk Firmaidrætsforbund udarbejde en eventguide11 til igangsætning af lokale foreningsevents.
I 2016 skal Dansk Firmaidrætsforbund udarbejde en kommunikationsplan til igangsætning af lokale
foreningsevents.
I 2016, 2017 og 2018 skal alle foreningsformænd have en personlig henvendelse fra en forbundskonsulent med henblik på afklaring af, hvad forbundet kan hjælpe foreningen med i relation til foreningsevents.
I 2016, 2017 og 2018 vil der til samtlige af Dansk Firmaidrætsforbunds stormøder være en infostand og
en workshop om foreningsevents.
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I 2016, 2017 og 2018 skal der udarbejdes informationsfoldere til foreningerne, der inspirerer foreningerne til arbejdet med foreningsevents.
I 2017 og 2018 skal Dansk Firmaidrætsforbund begge år afholde et inspirationsseminar for foreningerne
vedrørende foreningsevents. Minimum 80 % af deltagerne på de nævnte seminarer, skal efterfølgende
give udtryk for tilfredshed med seminaret.

Initiativer målrettet forbund, foreninger og eksterne samarbejdspartnere forbundsevents

Forbundsevents styres og drives af Dansk Firmaidrætsforbund – enten alene eller i tæt samarbejde med
firmaidrætsforeninger eller andre samarbejdspartnere.12

Bike & Run Stafetten

I 2016, 2017 og 2018 skal Bike & Run Stafetten opnå et samlet deltagerantal på henholdsvis 900, 1060,
og 1140 hold svarende til henholdsvis 4500, 5300 og 5700 deltagere.
I 2016, 2017 og 2018 skal Bike & Run Stafetten være repræsenteret i 15 løbsbyer.
I 2016 og 2017 skal 80 % af deltagerne i Bike & Run Stafetten give udtryk for tilfredshed med løbet.
I 2018 skal 85 % af deltagerne i Bike & Run Stafetten give udtryk for tilfredshed med løbet.

Xtreme Mandehørm

I 2016, 2017 og 2018 skal Xtreme Mandehørm hvert år opnå mellem 6600-7200 deltagere.
I 2016 og 2017 skal Xtreme Mandehørm være repræsenteret i 7 løbsbyer.
I 2018 skal Xtreme Mandehørm være repræsenteret i 8 løbsbyer.

Firmaidræt Open

I 2016, 2017 og 2018 skal Firmaidræt Open opnå mellem 1200-1800 deltagere.
I 2016, 2017 og 2018 skal Firmaidræt Open opnå, at 50 % af Dansk Firmaidrætsforbunds foreninger er
repræsenteret som deltagere.

SchoolsOnTheRun

I 2016 og 2017 skal SchoolsOnTheRun opnå henholdsvis 15.000 og 20.000 deltagere.
I 2016 og 2017 skal SchoolsOnTheRun være repræsenteret i henholdsvis seks og otte byer.13

Nye forbundsevents

Inden udgangen af strategiperioden skal Dansk Firmaidrætsforbund have igangsat to nye forbundsevents.
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Indsatsområde 4: Sundere danskere
Dansk Firmaidrætsforbunds sundhedskoncepter har til formål dels at inspirere den enkelte medarbejder
til at reflektere over sin personlige sundhed, dels at sætte sunde vaner på dagsordenen i virksomheden
generelt.
Motion på arbejdspladsen forbedrer ikke blot den enkelte medarbejders helbred og trivsel, men reducerer også korttidssygefraværet og øger produktiviteten. Motion på arbejdspladsen bliver dermed en god
investering – både for virksomheden og for den enkelte medarbejder.
I Dansk Firmaidrætsforbund har sundhedskoncepterne også et forretningsmæssigt perspektiv. Firmaidrætten agerer her på markedslignende vilkår, der fordrer et vist niveau af indtægtsgivende virksomhed i firmaidrættens indsatser.

Resultatmål – Indsatsområde 4: Sundere danskere
Initiativer målrettet Dansk Firmaidrætsforbunds kunder
SundhedsCertificering

I 2016, 2017 og 2018 skal Dansk Firmaidrætsforbund opnå aftale med henholdsvis 8, 11 og 14 offentlige
og/eller private virksomheder om gennemførelse af firmaidrættens SundhedsCertificering.14

Sundhedstjek

I 2016, 2017 og 2018 skal Dansk Firmaidrætsforbund opnå aftale med offentlige og/eller private virksomheder om gennemførelse af henholdsvis 425, 525 og 650 sundhedstjek.15

”Sundere liv for alle”

Inden udgangen af 2017 skal Dansk Firmaidrætsforbund i forbindelse med projekterne for Sundheds- og
Ældreministeriet ”Sund motor i Skat” og ”Vejen er sund” (Kolding Kommune) gennemføre 500 sundhedstjek.

Aktivitetsdage

I 2016, 2017 og 2018 skal Dansk Firmaidrætsforbund opnå aftale med offentlige og/eller private virksomheder om gennemførelse af henholdsvis 20, 25 og 30 aktivitetsdage.
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Sundhedscaféer

I 2016, 2017 og 2018 skal Dansk Firmaidrætsforbund opnå aftale med offentlige og/eller private virksomheder om gennemførelse af henholdsvis 14, 18 og 22 sundhedscaféer.

Sundhedsambassadøruddannelse

I 2016, 2017 og 2018 skal Dansk Firmaidrætsforbund opnå aftale med offentlige og/eller private virksomheder om gennemførelse af henholdsvis fem, seks og syv sundhedsambassadøruddannelsesforløb.
I 2016, 2017 og 2018 skal minimum 80 % af deltagerne hvert år give udtryk for tilfredshed med forløbet.

Sundhedsforedrag

I 2016, 2017 og 2018 skal Dansk Firmaidrætsforbund opnå aftale med offentlige og/eller private virksomheder om gennemførelse af henholdsvis 15, 18 og 22 sundhedsforedrag.
I 2016, 2017 og 2018 skal minimum 80 % af deltagerne hvert år give udtryk for tilfredshed med forløbet.

Tæl Skridt

I 2016, 2017 og 2018 skal Tæl Skridt hvert år opnå 35.000 deltagere med bred branchesammensætning
og med repræsentation fra alle landets regioner.
I 2016, 2017 og 2018 skal minimum 50 % af deltagerne hvert år i strategiperioden angive, at de er mere
fysisk aktive i kampagneperioden end ellers.
I 2016, 2017 og 2018 skal 1/3 af deltagerne hvert år udgøres af fysisk inaktive ved kampagnestart og
25% af disse skal angive, at kampagnen har øget deres fysiske aktivitetsniveau under - og et halvt år
efter kampagnen.
I hver af de to årlige kampagner skal der både i 2016, 2017 og 2018 rekrutteres én ny indsatskommune,
der deltager med minimum 500 deltagere.
I 2018 skal seks kommuner deltage med mere end 500 deltagere pr. kommune.
I 2018 skal 15 kommuner deltage med mere end 100 deltagere pr. kommune.
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Arbejdspladsernes Motionsdag

I 2016, 2017 og 2018 skal Dansk Firmaidrætsforbund opnå, at henholdsvis 100, 200 og 300 arbejdspladser deltager i Arbejdspladsernes Motionsdag.

Danmarks sundeste virksomhed

I 2016 skal Dansk Firmaidrætsforbund opnå kontakt til minimum 100 private og/eller offentlige virksomheder, der ønsker at deltage i konkurrencen.
I 2016 skal Dansk Firmaidrætsforbund (med samarbejdspartnerne) opnå minimum 150 deltagere i selve
eventen (kåringsdagen).
I 2016 skal Dansk Firmaidrætsforbund besøge fem virksomheder, der opnår en top ti placering i kåringen.16

Kong Gulerod

I 2016 skal Dansk Firmaidrætsforbund opnå kontakt til minimum 100 private og/eller offentlige virksomheder, der ønsker at deltage i konkurrencen.
I 2016 skal Dansk Firmaidrætsforbund besøge samtlige 10 virksomheder, der har en medarbejder, der
opnår en top ti placering i kåringen.17

Samlende strategisk initiativ
I 2016 gennemfører Dansk Firmaidrætsforbund en kendskabsanalyse blandt private og offentlige
virksomheder, der har stiftet bekendtskab med firmaidrættens salgsafdeling i mødesammenhæng.
Analysen implicerer alle fire indsatsområder og skal gøre firmaidrætten klogere på effekten af den
synlighed, som salgsafdelingen skaber på de danske arbejdspladser med sigte på til stadighed at
forbedre salgsindsatsen
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Kursen er sat
- for Dansk Firmaidrætsforbund de næste tre år. Vi har vejet situationen, sonderet terrænet, forhørt os
blandt interessenter og sat mål for den nærmeste fremtid. En fremtid, vi ser frem til.
Strategien er en fælles pejling, men i langt højere grad dynamisk end statisk. Vi skal lytte til vores
målgruppers behov og agere hurtigt og fleksibelt i forhold til disse. Det er en vigtig forudsætning for
at gøre Dansk Firmaidrætsforbund til en endnu stærkere idrætsorganisation, og det er samtidig dét, der
gør det spændende og givende at være en del af firmaidrætten.

Vi glæder os til en fremtid med sved
på panden og smil på læben –
		
vi glæder os til at gribe
			morgendagens muligheder!

Generalsekretær, Jan Steffensen		
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Formand, Peter Bisgaard
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Fodnoter
1 De strategiske linjer og valg i denne strategi bygger på data fra:
• Spørgeskemaundersøgelse blandt foreningerne
• Visionsdag med foreningerne
• Workshop med medarbejdere
• Evalueringer fra firmaidrættens events og arrangementer
• Workshops med frivillige til Dansk Firmaidrætsforbunds formandsmøde
• Notater fra Dansk Firmaidrætsforbunds udvalg.
2 Dansk Firmaidrætsforbund har i flere år beskæftiget sig med de erhvervsfaglige skoler, da vi ønsker at tage et ansvar for uligheden i sundhed og
initiere en præventiv indsats, der direkte påvirker arbejdspladserne på sigt, da erhvervsskoleeleverne inden for få år befinder sig på
arbejdsmarkedet.
3 Kilde: Udviklingen i frivilligt arbejde 2004 - 2012.
4 Dette fremgår af Idans analyse af danskernes motions- og sportsvaner fra 2011:
http://www.idan.dk/vidensbank/downloads/danskernes-motions-og-sportsvaner-2011/5f85b653-3bc0-4749-a385-a1b10098a64a
5 Se fx: http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Aktuelt/Nyheder/2015/06/01-Motion-reducerer-sygefravaer-betydeligt
6 Med udgangspunkt i Dansk Firmaidrætsforbunds medlemstal for 2015.
7 Se side 8 øverst for en uddybning vedrørende de ca. 150.000 aktivitetsdeltagere firmaidrætten årligt aktiverer uden for medlemsskaren.
8 Med udgangspunkt i medlemstallet for 2015.
9 Erhvervsskole Cup i fodbold og høvdingebold.
10 Finalestævne i eksempelvis ES CUP i fodbold suppleret med et åbent stævne i en idrætsgren.
11 En eventguide er en tjekliste som anskueliggør afgørende opgaver for at sikre den gode event.
12 For flere forbundsevents opstilles resultatmål, der bevæger sig i intervaller for deltagervolumen i stedet for at operere med vækst år for år. Dette
valg er truffet, fordi disse forbundsevents befinder sig i et marked, hvor der er stærk konkurrence, og hvor regionale forskelle kan have stor betydning
for eventens performance. Alt sammen noget, der kan betyde store udsving i deltagerantal.
13 Dansk Firmaidrætsforbund har endnu ikke fastlagt resultatmål for 2018 i samarbejde med den eksterne samarbejdspartner SchoolsOnTheRun.
14 Fælles for resultatmålene under indsatsområde fire er, at det er minimum de nævnte antal, der skal opnås aftale om gennemførelse af.
15 Sundhedstjek, der gennemføres i forbindelse med projekter for Sundheds- og Ældreministeriet, er ikke indregnet i dette tal.
16 Resultatmål for 2017 og 2018 er endnu ikke fastlagt.
16 Resultatmål for 2017 og 2018 er endnu ikke fastlagt.
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