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Formanden har ordet

”Hver især er 
vi stærke, men 
sammen kan vi 

meget mere”



Med udgangen af 2018 afrundede vi vores forrige strategiperiode, hvor vi sammen havde fokus på fire 
indsatsområder. Disse fire indsatsområder fik vi flot rundet af og evalueret i starten af 2019. Samtidig 
har vi brugt en stor del af 2018 på i fællesskab at arbejde med og udvikle den nye strategi ”Et sjovere 
Danmark i bevægelse”, der strækker sig frem til 2022. Her sætter vi retningen for vores arbejde med vo-
res to indsatsområder og det magiske potentiale, der opstår når de to indsatsområder krydser hinanden. 

I denne årsberetning har vi valgt at zoome ind på vores to nye indsatsområder samt det magiske poten-
tiale nu, hvor vi har arbejdet med dem i godt et års tid. Læs om udvalgsformændenes syn på indsatsom-
råderne og få deres blik på, hvad der kommer til at fylde frem af banen i henholdsvis Styrelsen, Firma-
idrætsudvalget og Kollegamotionsudvalget.

Der er ingen tvivl om, at vi har et stærkt fundament rundt om i landet. Både i vores foreninger og i vores 
arbejde med kollegamotion på arbejdspladserne. Hver især er vi stærke, men sammen kan vi meget 
mere. Styrken ved at stå sammen oplever jeg især på mine ture og besøg rundt i hele landet. Derfor skal 
vi hele tiden sørge for at dele viden og udveksle erfaringer. Vi skal lære af hinanden, og derfor vil du lø-
bende gennem denne årsberetning også få inspiration, gode historier og fakta. Du finder fx inspiration 
til at få startet et netværk eller søge midler fra Lokalforeningspuljen, ligesom vi blandt andet vender blik-
ket mod Mænds Motionsdag, den rullende konference fra Danmarks Sundeste Arbejdsplads og 
sundhedsambassadøruddannelserne.

Jeg håber, at du får input og idéer, som du og din forening kan blive inspireret af - og måske endda folde 
ud hos jer. 

Tak for samarbejdet i 2018 og 2019. Sammen med Styrelsen ser jeg frem at arbejde videre for et sjovere 
Danmark i bevægelse – og dyrke sammenholdet med jer.

God læselyst!
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Peder Bisgaard  
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FIRMAIDRÆTTEN BEVÆGEDE I 2018 
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DYRK
SAMMENHOLDET

BEVÆGELSESREGNSKABET
Dansk Firmaidrætsforbunds bevægelsesregn-
skab giver overblik over events og kampagner –
og rundede igen i 2018 de 120.000 deltagere.

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Indsatsen omkring styrket lokal firmaidræt har fokus på at styrke aktivi-
teterne og mulighederne i den lokale firmaidræt i hele landet. 

Vi skruer op for volumen, så der kommer flere aktiviteter, events og mere 
firmaidræt for de lokale arbejdspladser.
Vi identificerer og skaber relation til lokale partnere, der gennem nye 
netværk og samspilsflader kan styrke firmaidrætsforeningerne lokalt.
Vi arbejder for, at der i flere kommuner i Danmark er en firmaidræts-
forening, hvor arbejdspladser kan mødes lokalt og dyrke firmaidrætten 
og sammenholdet.

Indsatsområde: 
Styrket lokal 
firmaidræt
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Rundt om 
styrket lokal firmaidræt

HVOR HAR DEN LOKALE FIRMAIDRÆT 
UDVIKLET SIG MEST I LØBET AF DE 
SENESTE TO ÅR?
Ude i foreningerne mærker vi, at det bobler med 
fornyet energi og gejst. Arbejdet gennem 2018 
med vores nye strategi Et sjovere Danmark i bevæ-
gelse – og starten på den nye strategiperiode fra 
januar 2019 – har tændt en flamme i foreninger-
ne, hvor de kaster sig ind i arbejdet med aktivite-
ter, events og udviklingen af foreningen.

Samtidig er foreningerne blevet mere modige og 
innovative. De er blevet skarpere til at have fokus 
på nutidige aktiviteter og events – fx Arbejdsplad-
sernes Motionsdag og Mænds Motionsdag, hvor vi 
afprøver nye koncepter, som vi kan tilrette lokalt 
ud fra devisen om, at hvis vi bliver ved med at 
gøre, som vi altid har gjort i den lokale firmaidræt, 
så kommer vi ingen vegne. 

HVAD SER FIRMAIDRÆTSUDVALGET 
SÆRLIGT FREM TIL AT ARBEJDE MED? 
Det, der giver os ekstra energi i øjeblikket, er, at 
den lokale firmaidræt er blevet meget mere tyde-
lig i flere kommuner og byer. Det popper op med 
visionskommuner, der har fokus på, at deres bor-
gere skal bevæge sig meget mere. I disse kommu-
ner er lokal firmaidræt og kollegamotion en aktiv 
medspiller, hvor vi er med i beslutningerne helt 
fra starten. Det giver os virkelig blod på tanden, at 
kommunerne aktivt opsøger os og vil samarbejde 
med os. Vi står frem med løftet brystkasse og er 
med til at gribe bolde og kaste nye bolde ind i 
samarbejdet – og vi ser hinanden som stærke 
holdspillere.

Vi er sat i verden for at skabe mest mulig motion 
og bevægelse på de rette steder, på de rette tids-
punkter og for dette personer. Derfor har vi blikket 
stift rettet mod at arbejde med, hvad det er for res-

sourcer, faciliteter og aktiviteter, der skal til for at 
skabe mest motion og bevægelse. Vi glæder os til   
– og er ikke i tvivl om, at de ti indsatser, der er pe-
get ud i strategien, er med til på fornemmeste vis 
at understøtte og give os den rette retning på op-
gaverne i udvalget.

HVAD KOMMER TIL AT BETYDE MEST 
FOR DEN LOKALE FIRMAIDRÆT FREM 
AD BANEN?
Det er stadig uhyre vigtigt, at vi holder fast i ac-
cepten af, at foreningerne i den lokale firmaidræt 
er forskellige. Vi skal have knivskarpt lokalt fokus 
og er nødt til at arbejde med at finde vores lokale 
berettigelse ude i foreningerne og stoppe med at 
tro, at vi kan finde én løsning, der passer til alle.
For faktum er, at der aldrig har været så mange til-
bud til alle. Det nytter ikke noget, at vi tror, at fore-
ningen kan have de samme tilbud dag ud og dag 
ind. Folk vil ud og opleve noget nyt og spændende 
næsten hver dag. Det er den sandhed og virkelig-
hed, som vi står midt i, så vi er nødt til at udfordre 
os selv med at tilbyde de aktiviteter, som vores 
medlemmer og potentielle medlemmer vil have.
En pallette af tilbud, hvor der er mulighed for at 
vælge til og fra – både på de aktiviteter vi tilbyder 
og de dage, som vi tilbyder aktiviteterne på. Vi 
skal tænke, at hver dag er en ny dag og være mere 
fokuseret på, at når folk vil dyrke motion, så kan 
de dyrke motion.

Samspillet med visionskommunerne bliver essen-
tielt. Den synergi og det samspil, som vi allerede 
oplever, skal vi dyrke meget mere. Motion, bevæ-
gelse og sammenhold med kollegerne er fir-
maidrættens DNA – om det så er før, i eller efter 
arbejdstid. Det skal vi fortsætte med at sætte på 
dagsordenen og være fortrop på.

Ib Østergaard 
Formand for Firmaidrætsudvalget
Frivillig siden 1986, dyrker fodbold 
og golf i sin sparsomme fritid og 
er vild med at organisere events.



Indsatsen omkring Bevæg dig for livet, der handler om at få hele Danmark i bevægelse, har stort fokus 
på at etablere samarbejder med landets kommuner, hvor kommunerne bliver såkaldte visionskommu-
ner. En visionskommune er en kommune, der bevidst arbejder for at få flest mulige borgere til at være 
fysisk aktive – og her er arbejdspladsen og ungdomsudddannelserne vigtige arenaer.

Derfor arbejder vi målrettet med at indgå værdifulde samarbejde med visionskommunerne.

     samarbejde med 
    4 visionskommuner

     samarbejde med 
    15 visionskommuner

10

2018
2019



Styrket lokal firmaidræt 
frem ad banen

DYRK DEN LOKAL STYRKE
Vi skal dyrke og styrke det lokale, hvor vi konstant 
har øje for at finde de bedste lokale løsninger.

DYRK FLEKSIBILITETEN
Vi skal tænke fleksibilitet ind i alt, hvad vi gør. Vi 
skal udfordre, om vi har det rette tilbud og de rette 
aktiviteter på det rette tidspunkt – det faste skal 
også være fleksibelt. 

DYRK SYNERGIEN
Vi skal finde mixet af de rette aktiviteter og den 
rette kommunikation, så vi får skabt den vigtige 
synergi mellem den lokale firmaidræt, kollegamo-
tion, arbejdspladser og medarbejdere. Det er den 
synergi, der sikrer vores berettigelse fremadrettet.

Inspiration: 
Støtte, ros og et spark bagi fra den lokale udviklingskonsulent har hjulpet Næstved 
Firma Sport med at vende tilbage til rødderne og fokusere på lokalt tilpassede 
træningstilbud til lokale arbejdspladser.

Få tre gode råd fra formand Lise Skovgård.
• Få en eller flere engagerede kontaktpersoner på de lokale arbejdspladser, så I kommer 

tættere på og helt ind på arbejdspladserne.
• Planlæg holdtræningen lige efter arbejdstid – og meget gerne ude på selve arbejdsplad-

sen.
• Brug jeres lokale udviklingskonsulent. De hjælper jeg med at fokusere og tænke nyt.
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#AMdag i tal

Arbejdspladsernes Motionsdag 
kickstarter kollegamotion på 
arbejdspladser i hele Danmark 

  
  26.210 kolleger

  
  +33.000 kolleger

Fleksibilitet fænger FTFa
200 ansatte i FTFa har fantastiske erindringer fra Arbejdspladsernes Motions-
dag i 2018 og 2019 – ikke mindst fordi signaturprojektet er nemt at forme til 
lokale forhold og ønsker. 

Yoga, trappesafari, gående møder og levende 
bordfodbold var blot nogle af de aktiviteter, godt 
200 ansatte hos FTFa kastede sig over på Arbejds-
pladsernes Motionsdag i 2018 og 2019. HR-konsu-
lent og tovholder i det interne sundhedsudvalg, 
Marie-Louise Christensen, tænker tilbage på moti-
onsdagene med smil på læben. For de vide ram-
mer og lave indgangsbarrierer bevirker, at FTFa 
får næsten alle medarbejdere med på bevægel-
sesbølgen. Og a-kassen oplever derved et fælles-
skabs-boost af dimensioner.

”Vi er fordelt på fire lokationer i København, 
Odense, Aarhus og Aalborg. Med 140 kolleger i 
hovedstaden og otte personer på kontoret i Aal-
borg er der forskel på, hvordan tingene gribes an. 
Der er ikke én løsning, så vi er tilhængere af flek-
sible koncepter. Forskelle i mentaliteten bør også 
regnes med i ligningen. Hvad der virker i Køben-

havn, skal eventuelt tvistes en smule i Jylland,” 
siger Marie-Louise Christensen og fortsætter: 

”Centralt fra sætter vi en overordnet ramme, og vi 
kanaliserer mange midler videre til motion og 
samvær. Den slags har vi arbejdet meget strate-
gisk med i godt ti år. Det første, vi gjorde, var at 
nedlægge sodavandsordningen. Nu er det en na-
turlig ting, at vi er på byvandringer og løser fiktive 
mordgåder sammen. Eller tager i spa. Eller vi klat-
rer og spiller billard på eksempelvis Arbejdsplad-
sernes Motionsdag. Vi dyrker sammenholdet, og 
vi kan måle, at trivslen er opadgående.” 

Ildsjæle i sundhedsudvalget 
Til en start bestod FTFa-sundhedsudvalget per 
automatik af arbejdsmiljørepræsentanterne. I dag 
udgør ildsjæle fra de fire ’kontorer’ en stålsat en-
hed, der får idéer til at gro. 

”Vi mødes som minimum en gang per halvår, hvor 
vi planlægger, diskuterer og modtager indspark 
udefra. Vi har hjertet med, og vi ikke bare tror på, 
vi skaber værdi. Vi ved det,” siger Marie-Louise 
Christensen.  

Dansk Firmaidrætsforbund var gæstetaler for 
FTFa-ildsjælene i august 2018. Her blev der både 
udfærdiget handlingsplaner for #AMdag18 og 
lavet en kobling til de lokale firmaidrætsaktivite-
ter, det er muligt at supplere kollegamotionen 
med. 

”Det tilføjer jo et ekstra socialt lag, når vi får bevæ-
get os sammen – og det giver en naturlig anled-
ning til at kommunikere med kolleger på anderle-
des vis,” siger Marie-Louise Christensen.  

2018

2019
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Mænds Motionsdag 2019 i tal

Lokale events 25

Rigtige Mænd Løb 9

Andre aktiviteter 16

Deltagere ca. 1.300 friske mænd

Forskellige aktiviteter 21

Masser af sol, sjov 
og sammenhold på 
Mænds Motionsdag
Der er de seneste tre år afholdt mange succesfulde Rigtige Mænd Løb landet 
over. Vi ønsker at få endnu flere mænd op af sofaen og afsted for at dyrke sam-
menholdet. Derfor blev konceptet omkring Rigtige Mænd Løbet i 2019 udvidet 
til Mænds Motionsdag, så der nu er masser af forskellige motionsaktiviteter på 
programmet. Et greb, som mange foreninger og mænd har taget til sig. 

25 steder rundt om i landet blev der den 4. juni og 
på Fars Dag den 5. juni 2019 afholdt Mænds Moti-
onsdag. Der var lagt op til en dag i fællesskabets, 
motionens og mændenes tegn med en god blan-
ding af aktiviteter, der skal støtte op om målet om 
at nå ud til alle typer mænd – også dem, som ikke 
er vant til at bevæge sig. 

Solen skinnede fra en skyfri himmel, grillen var 
tændt, flagene hejst og et væld af forskellige moti-
onsaktiviteter var linet op. Hos Middelfart Firma 
og Familie Idræt var banen kridtet op til fodbold-
stævne på den ene side af Lillebæltsbroen, og på 
den anden side af broen ventede et orienterings-
løb med ølsmagning undervejs på ruten. I Køben-
havn hos Firmaidræt Storkøbenhavn var rammer-

ne gjort klar til bueskydning, badminton, bowling 
og Simgolf. Vejen Firmasport spillede et alsidigt 
program på banen med floorball, padel og cros-
sfit. Hos Brønderslev Familie og Firma-Idræt stod 
40 friske mænd klar til en omgang naturgolf. Og 
hos Hedensted Familie-og Firmaidræt havde for-
eningen arrangeret en hæsblæsende 10-kamp 
med gode og tætte dueller i blandt andet bordfod-
bold, skydning og frisbeekast. Det velkendte 
Rigtige Mænd Løb med tremandshold og indlagte 
teamopgaver blev afholdt i ni byer – stadig med 
samme energi, kamplyst og sammenhold som i de 
foregående to år.  
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Nye idéer til Fars Dag
Målet med Mænds Motionsdag er at gentænde 
motionslysten hos den gennemsnitlige danske 
mand, så han får en god motionsoplevelse og der-
med bliver inspireret til endnu mere motion. Der-
for er Mænds Motionsdag bygget op om en fleksi-
bel ramme, hvor foreninger selv kan sætte deres 
lokale præg på aktiviteterne, så de får sammensat 
en motionsdag, der passer præcis til mændene i 
deres lokalområde.  Eneste krav er, at det skal 
være en fysisk aktivitet, der skal give lidt sved på 
panden og få mændene til at dyrke noget i fælles-
skab. Ellers er rammerne helt fleksibele, og for-
eningen kan afholde lige akkurat det motionse-
vent, der giver mening for dem lokalt. På den 
måde sikrer vi, at der er taget højde for blandt an-
det foreningens ressourcer, lokale motionsinteres-
ser og muligheden for at stable gode samarbejder 

og partnerskaber med lokale aktører på banen. De 
deltagende foreninger var skarpe til at udnytte 
fleksibiliteten og ikke mindst det lokale, og moti-
onsdagen endte med at rumme hele 21 forskellige 
motionsaktiviteter for de mere end 1.300 friske, 
modige mænd. 

En vigtig tredje halvleg
Sammenholdet og fællesskabet er et vigtigt ele-
ment til Mænds Motionsdag. Derfor er tredje halv-
leg lige så essentiel som resten af ”kampen”. Der 
blev rundt omkring i landet lagt op til mandehyg-
ge med grill, fadøl og fællesspisning efter 
motionsaktiviteterne. I Kibæk havde de planlagt 
livemusik for alle deltagere, de frivillige og det 
vigtige heppekor.

2020-udgaven af Mænds Motionsdag bliver igen 
et brag af en mande-fest. De lokale foreninger er 
allerede i gang med at tegne de første streger til 
deres lokale event – med sved på panden, hvor 
mændene skal dyrke sammenholdet. 



Støttet af

MÆNDS MOTIONSDAG
BYER 2019

SLAGELSE

FREDERIKSVÆRK

SØNDERBORG

HADERSLEV

KOLDING

RINGKØBING

HERNING

RIGTIGE MÆND LØBET

ANDRE MOTIONSEVENTS

RANDERS

HEDENSTED

HORSENS

LEMVIG

STRUER
SKIVE

BRØNDERSLEV

TAASINGE

KØBENHAVN

HILLERØD

KØGE

NYBORG
TOMMERUP

VEJEN MIDDELFART
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Stærkt bånd til 
den lokale firmaidræt
Flere og flere firmaidrætsforeninger har fået øjnene op for ungdomsuddannel-
serne som en vigtig målgruppe. Men hvordan griber man en indsats, der skal 
få flere ungdomsuddannelser i gang med motion, an? Firmaidræt Slagelse har 
solid erfaring med netop ungdomsuddannelserne. Læs her, hvordan samar-
bejdet startede – og hvilke råd, foreningen vil give videre til de foreninger, som 
gerne vil i gang.  

Over de seneste fem år har der udviklet sig et 
unikt samarbejde mellem Firmaidræt Slagelse og 
ZBC (Zealand Business College), som er én af Dan-
marks største erhvervsskoler. Senest foldede sam-
arbejdet sig ud til de nye elevers ryste-sammen-
dag, hvor Firmaidræt Slagelse havde planlagt en 
aktiv og sjov dag. En dag, som skulle give eleverne 
mulighed for at lære hinanden at kende på tværs 
af uddannelserne.  

Det hele startede for fem år siden, hvor Firma-
idræt Slagelse fik hul igennem til den daværende 
leder. 
”ZBC har et skolehotel med plads til 70-80 elever. 
Skolelederen havde dengang et ønske om at få 
eleverne ud i foreningslivet, så de havde noget at 
give sig til i fritiden,” fortæller Bjarne Christensen, 
næstformand i Firmaidræt Slagelse, og fortsætter: 
”Vi startede med at lave lidt get-together og siden 
da, har det bare udviklet sig.”

I dag er det blevet til en lang række motionsaktivi-
teter for erhvervsskolens elever – både skrædder-
syede aktivitetsdage på skolen og foreningssport 
såsom E-sport og JumpFit. Og antallet af unge del-
tagere til aktiviteterne går kun én vej: Opad.  

En komplet pakkeløsning 
I arbejdet med udvikling af motionsaktiviteter for 
ungdomsuddannelserne har det været tydeligt for 
Firmaidræt Slagelse, at skolerne er pressede og 
derfor har brug for, at foreningen kan levere hele 
pakken. 

”Lederne på skolerne sætter stor pris på, at vi kan 
tilbyde en komplet pakkeløsning, og jeg er overbe-
vist om, at det også er derfor, vi bliver ved med at 
blive hyret til opgaver. Vi udarbejder oftest både 
program, tidsplan, sørger for forplejning og diver-
se tilladelser. Vi bruger kun et par af lærerne til at 
holde styr på nogle af aktiviteterne. Ofte har vi 
selv bemanding til mere end halvdelen af aktivite-
terne,” fortæller Bjarne Christensen. 

Fuld udnyttelse af ressourcer – også i 
samarbejde med andre firmaidræts-
foreninger 
Firmaidræt Slagelse skal ikke opfinde den dybe 
tallerken, når de skal planlægge en ny eventdag 
for de unge. Fra tidligere events såsom Rigtig 
Mænd Løbet gemmer de remedierne, så de kan 
opsætte de nødvendige stationer til andre events. 
Når der skal igangsættes nye motionsaktiviteter, 



tøver  Firmaidræt Slagelse heller ikke med at søge 
forbundets ungdomsuddannelsespuljen. 

”Det er en fantastisk mulighed for os foreninger, 
som jeg mener, flere foreninger bør udnytte bed-
re,” understreger næstformanden. Firmaidræt Sla-
gelse har de sidste tre år via ungdomsuddannel-
sespuljen fået midler til at afholde mere end 15 
events og aktivitetsdage for ungdomsuddannel-
serne.  

For at udnytte ressourcerne optimalt samarbejder 
Firmaidræt Slagelse desuden med Ringsted 
Firmaidræt samt Roskilde Firma og Familieidræt 

med et fælles afsæt i en række motionsaktiviteter 
rettet mod de unge. ZBC har afdelinger i de tre 
byer, hvorfor en koordinering på tværs af firma-
idrætsforeningerne var oplagt. Ringsted har fx en 
datalinje, som giver dem gode forudsætninger for 
at opbygge en stærkt eSport-kultur, som de øvrige 
byer kan drage nytte af. Roskilde kan på samme 
måde tilbyde de perfekte rammer til JumpFit, som 
de i forvejen udbyder til de øvrige lokalområder.   

UNGDOMSUDDANNELSER 
MED BLIK FOR BEVÆGELSE

2018 og 2019 har været to aktive år for 
ungdomsuddannelserne.

ES CUP/UNG CUP
2018 3.140 elever
1.350 dystede i fodbold, 750 spillede høvdingebold 
og 770 kæmpede i rundbold.

2019 3.280 elever
1.800 driblede i fodbold, 880 kæmpede i rundbold, 
600 dystede i floorball og høvdingebold.

Sammen har vi skabt flere aktivitetsdage og aktivitetsforløb for 
ungdomsuddannelserne, hvor elever har dyrket sammenholdet.

2018 2.885 elever
2019 3.225 elever
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Inspiration: Tre gode råd 
Bjarne Christensen er rigtig glad for samarbejdet med ZBC og kan kun anbefale den 
lokale firmaidrætsforening at opbygge og dyrke relationer til de lokale 
ungdomsuddannelser. I den forbindelse giver Bjarne gode råd med til arbejdet:

1. Det er vigtigt, at I som forening kan tilbyde hele aktivitetspakken for skolen, så skolen 
skal bruge et minimum af ressourcer på planlægning og på selve dagen.

2. Det er vigtigt at få kontakt til den rigtige beslutningstager på skolen (oftest uddannelses-
lederen).

3. Brug jeres lokale udviklingskonsulent. En god facilitator på dagen er vigtig – ligesom 
sparring om dagens program også er en rigtig god idé. 

4. Søg ungdomsuddannelsespuljen. Læs om Ungdomsuddannelsespuljen og hvad, I kan 
søge til, på www.firmaidraet.dk/for-foreningen under ’tilskud og puljer’.



LOKALFORENINGSPULJEN SKABER ET SJOVERE DANMARK 
Midler fra Lokalforeningspuljen har sat gang i mange nye aktiviteter og tiltag, der styrker muligheden
for at dyrke sammenholdet på arbejdspladsen eller i den lokale firmaidrætsforening. Godt 5,5 mio. 
kroner er fordelt mellem 64 foreninger over hele landet fra oktober 2018 til oktober 2019. 
Pengene fra puljen er kommet rundt i hele landet og har støttet op om alt fra ishockeyudstyr og 
mountainbike-events over floorball-stævner og naturfitness til yoga på mors dag og en frivilligheds-
portal. 

Hos Frederikshavns Firmaidræts Klub har foreningen med midler fra Lokalforeningspuljen kastet sig 
over havet, hvor SUP er blevet super.

OM LOKALFORENINGSPULJEN
Lokalforeningspuljen er et resultat af en politisk aftale fra november 2017 (mellem den forrige regering, 
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF) omhandlende en permanent fordeling af 
spillehalsmidlerne til lokale, almennyttige foreninger. Midlerne udgør cirka 72 millioner kroner årligt i 
2018-2021. Otte hovedorganisationer inden for det frivillige foreningsliv – herunder Dansk Firmaidræts-
forbund – er udpeget som ansvarlige for hver sin pulje.
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SUP er super 
Med midler fra Dansk Firmaidrætsforbunds Lokalforeningspulje samt en 
stærk indsats fra frivillige har Frederikshavn Firmaidræts Klub etableret un-
derafdelingen SupClubFrh. Godt 40 nye medlemmer dyrker nu paddleboar-
ding og SUP-yoga.

Bevillinger fra Lokalforeningspuljen har sat gang 
i mange nye aktiviteter og tiltag, der styrker mu-
ligheden for at dyrke sammenholdet på arbejds-
pladsen eller i den lokale firmaidrætsforening. 
Godt 5,5 mio, kroner er fordelt mellem 64 forenin-
ger over hele landet fra oktober 2018 til oktober 
2019. 60.000 kroner er kommet til sin fulde ret i 
det nordjyske, hvor Frederikshavn Firmaidræts 
Klub soler sig i super succes med SUP – eller 
Stand Up Paddling om man vil. 

Centerchef og formand, Marianne Juul Rasmus-
sen, kan ikke få armene ned. 
”Jeg er rigtig, rigtig glad. Vi turde kaste os ud i no-
get ukendt, der er blevet en succes. Det beviser for 
mig, at firmaidrætten heldigvis er mere end huse 
og haller. Hvis vi vel at mærke tør. Nu er vi pludse-
lig på vandet i Frederikshavn – fordi vi lyttede til 
et ønske og en god idé,” siger Marianne Juul Ras-
mussen, der har knap tyve års ledererfaring fra 
firmaidrætten i rygsækken.   

Essentielt med tilskud
Stand Up Paddling (SUP) er i sin essens en form 
for surfing, hvor du står på et board/bræt med en 
paddel og bruger denne til at komme fremad og 
navigere med. Uanset om du vil motionere, kon-
kurrere, dyrke yoga eller fange bølger, giver for-
bindelsen mellem havet og din krop et fokus og en 
koncentreret ro, der kan mærkes fra tå til finger-
spids. SUP er workout for hele kroppen. Det er 
muskeltræning kombineret med konditionstræ-
ning. Du er alene på boardet, så du bestemmer 
selv intensiteten for hver træningstur.

Og det hitter altså. 
”Uden tilskuddet fra Lokalforeningspuljen var vo-
res tanker om SUP aldrig blevet konverteret fra 
tanke til handling. Vi har købt vores egne boards, 
og vi kan aktivere to hold ad gangen i Frederiks-
havn Marina. Vi er især attraktive for yngre men-
nesker og familier,” fortæller Marianne Juul Ras-
mussen. 

Samspil med sejlklubben
Foruden et nøk i vejret på medlems-fronten har 
SUP-offensiven medført et udvidet og menings-
fuldt partnerskab med den lokale sejlklub.
”Jeg benyttede en personlig kontakt, og så indled-
te vi en dialog. Vi bruger i dag sejlklubbens loka-
ler og opbevaringssted – vi låner endda en følge-
båd, så der kan padles på åbent hav. Vi har bi-
bragt lidt frisk energi og hygge i sejlklubbens 
klubhus, og så arrangerer vi som tak aktivitets-
dage i hallen. På den måde får både vores og 
deres medlemmer ekstra oplevelser. Frivillige fra 
Frederikshavn Firmaidræts Klub har endda fikset 
sejlklubbens bådtrailer – den bedrift gav os sgu 
en del goodwill,” siger Marianne Juul Rasmussen.      



24

Brancheforbundet COOP Alliancen 
har med støtte fra Lokalforenings-
puljen omdannet en nedslidt 
kontorbygning til et topmoderne 
fitnesscenter. 
Det nyder lagermedarbejder 
hos COOP Jens Gunder Larsen 
godt af, når der løftes jern et par 
gange om ugen.



Inspiration: 
I kan også søge støtte 
Har din firmaidrætsforening en idé, der kan sætte gang i den lokale firmaidræt og i kollega-
motionen på arbejdspladser i jeres område, kan I søge midler fra Lokalforeningspuljen. I kan 
som udgangspunkt søge om op til kr. 35.000 kr. pr. ansøgning (samlet op til 150.000 kr. om 
året). Ansøger I om beløb, der er større end 35.000 kr., behandles ansøgningen af Styrelsen. I 
skal ansøge, inden I starter aktiviteten eller sætter tiltaget i gang. 

SÅDAN GØR I – TRIN FOR TRIN
1. Læs om Lokalforeningspuljen og hvad, I kan søge til på www.firmaidraet.dk/for-forenin-

gen under ”tilskud og puljer”.
2. Tjek ansøgningsskemaet på siden og få overblik over de oplysninger, I skal have klar til 

ansøgningen.
3. Udfyld ansøgningen og vedhæft budget og evt. andre bilag – og tryk på send. 
4. Jeres ansøgning bliver nu behandlet, og I kan forvente at få svar inden for fire uger.

270 lokale tiltag
har fået støtte 

Hvordan er 
pengene 
fordelt?

LOKALFORENINGS-
PULJEN
Oktober 2018 - oktober 2019

5.485.345 kr.
uddelt i alt

64 foreninger
har fået tilskud
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Indsatsområde: 
Kollegamotion på 
flere arbejdspladser

Indsatsen omkring kollegamotion på flere arbejdspladser har fokus på at 
give flere arbejdspladser inspiration til kollegamotion.

Vi inspirerer til og skaber stærkere tradition for kollegamotion – gerne 
med puls og power – på flere arbejdspladser.
Vi er omstillingsparate overfor arbejdspladserne, så vi hele tiden griber 
de muligheder, der opstår. Arbejdspladserne skal mærke, at kollega-
motion med os er en selvfølge. Det er helt enkelt, for alle – og vi kommer 
hurtigt i gang.

Vi er den opsøgende partner, hvor vi jagter den gode dialog med de 
engagerede ildsjæle og beslutningstagerne på arbejdspladserne. Ved at 
lytte og lære får vi skabt stærke relationer. Vi afsøger, hvordan og hvorfor 
kollegamotion er en afgørende faktor for at fastholde  medarbejdere og 
skabe trivsel.
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Rundt om 
kollegamotion på flere 
arbejdspladser
HVOR HAR KOLLEGAMOTION UDVIKLET 
SIG MEST I LØBET AF DE SENESTE 
TO ÅR?
Vi er på en konstant vandretur med budskabet 
om, at kollegamotion i arbejdstiden betaler sig. 
Igennem de sidste to år har vi oplevet, at vi har 
fået mere medvind på vandringen, hvor de positi-
ve effekter af kollegamotion i arbejdstiden er 
kommet højere op i bevidsthed hos ledelserne ude 
på arbejdspladserne. 

Jeg sammenligner vores vandretur med dengang 
for ca. 10 år siden, hvor vi startede med at tale om, 
at vi ikke måtte ryge indendørs. Arbejdspladserne 
skal først nu til at erkende, at behovet for mere 
sunde og aktive medarbejdere er en god investe-
ring, der kan ses på bundlinjen. 

Sundhedsambassadøruddannelserne, som vi 
igennem det forløbne halvandet år har udbudt 
gratis til alle landets arbejdspladser, er en vigtig 
brik i at få gang i og succes med mere kollegamoti-
on. Her gør vi som idrætsforbund en forskel i kraft 
af vores mangeårige erfaring med og ekspertise 
inden for kollegamotion. Vi får uddannet ildsjæle-
ne ude på arbejdspladserne – og med dem har vi 
et godt fundament for at arbejde videre med flere 
aktive arbejdspladser i hele landet. 

Vi er ikke i tvivl om, at vi kommer langt med 
ildsjæle og sundhedsambassadører på arbejds-
pladserne, men vi kommer endnu længere, hvis vi 
også har ledelsens opbakning til hele indsatsen 
omkring kollegamotionen og sundhedsarbejdet.

HVAD SER KOLLEGAMOTIONSUDVALGET 
SÆRLIGT FREM TIL AT ARBEJDE MED? 
Vi ser i den grad frem til at arbejde med, hvordan 
vi får kollegamotion i arbejdstiden ind på den po-

litiske dagsorden inden næste valg om godt fire 
år. Vi har en drøm om, at kollegamotion bliver en 
del af valgkampen. Vi ved, at det er meget ambi-
tiøst, men vi går forrest med vandrestaven for at 
indlede dialoger med blandt andet politikere, fag-
foreninger og organisationer. 

For os er det vigtigt, at vi får øget kendskabet til 
Dansk Firmaidrætsforbund overfor ledelserne på 
de danske arbejdspladser, så lederne derude får 
endnu større tillid til vores kompetencer og eks-
pertise. De skal vide, hvad vi står for, hvad vi kan 
tilbyde og, hvor vi kan gøre en forskel for deres 
medarbejdere. Det glæder vi os til at arbejde med 
og sætte fokus på sammen med de øvrige centrale 
udvalg.

HVAD TROR DU KOMMER TIL AT BETYDE 
MEST FOR KOLLEGAMOTION FREM AD 
BANEN?
Vi skal gøre kollegamotion let tilgængeligt, for det 
handler i høj grad om, at det skal være nemt og 
ligetil for arbejdspladsen at komme i gang.  
Arbejdspladserne skal have inspiration til kollega-
motion serveret direkte fra os. Og vi skal sørge for, 
at inspirationen er tilpasset forskellige segmenter 
af arbejdspladser, for hvis vi tror, at vi kan udar-
bejde én løsning til alle arbejdspladser, så fejler vi. 
Det har vi blikket stift rettet mod.

Vi vil være de førende inden for kollegamotion, og 
det bliver vi ved at skabe en tæt dialog mellem 
firmaidrætsforeninger, arbejdspladser, kommu-
ner, fagforeninger og relevante organisationer, så 
vi kan få skabt nogle stærke lokale netværk med 
fokus på kollegamotion og sundhed. Det bliver be-
tydningsfuldt for kollegamotionen, at vi får dette 
samarbejde faciliteret, og får det til at vokse og 
udvikle sig.

Pernille Aude
Formand for 
Kollegamotionsudvalget
Frivillig siden 2016, dyrker 
Jumping fitness og er vild 
med aktive ferier.
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Inspiration:
Opbyg jeres eget netværk 
Hvad er et lokalt netværk?
I samler ildsjæle i jeres lokalområde, der brænder for at skabe mere eller bare komme i gang 
med firmaidræt og kollegamotion før, i eller efter arbejdstid.

Hvad får din forening ud at et lokalt netværk?
I får et stærkt netværk med arbejdspladser og ildsjæle, der er med til at sætte kollegamotion, 
elevmotion og firmaidræt på dagsordenen i jeres lokalområde. I får en flok, der brænder for 
det samme som jer.

Hvordan kommer vi i gang?
Kontakt jeres lokale udviklingskonsulent, som er klar med starthjælp og en plan for, hvordan 
I bedst får kickstartet et lokalt netværk hos jer.
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Kollegamotion på flere 
arbejdspladser frem ad banen

DYRK EFFEKTERNE
Vi skal dyrke og formidle de gode og positive ef-
fekter af kollegamotion i arbejdstiden, for indsat-
sen omkring kollegamotion kommer tifold igen i 
form af glade medarbejdere, reduceret sygefravær 
og deraf bedre bundlinje.

DYRK PARTNERSKABER
Vi skal fokusere på at opbygge stærke partner-
skaber for via partnerskaber bliver vi stærkere, 
vokser og får fasttømret os i bevidstheden hos 
ledelse og medarbejdere som eksperterne inden 
for kollegamotion. 

DYRK TÆT DIALOG
Vi skal sikre og facilitere den tætte dialog mellem 
firmaidrætsforeningerne, arbejdspladserne, kom-
munerne, fagforeningerne og relevante organisa-
tioner, så vi får skabt nogle stærke lokale netværk 
med fokus på kollegamotion og sundhed. 
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Effekten af kollegamotion

83 % af danske erhvervsledere mener, at sund-
hedsindsatsen har positiv effekt på medarbejder-
tilfredsheden.

Kollegamotion i arbejdstiden kan ifølge undersø-
gelser nedsætte korttidssygefraværet med op til 
29 %.

66 % mener, at kollegamotion på arbejdspladsen 
styrker relationerne til kollegerne.

Det er veldokumenteret, at sundhedsindsatsen 
kan give en årlig gevinst (ROI) på op til 5 kr. for 
hver investeret krone, baseret på fald i sygefravær 
samt øget produktivitet og arbejdsmoral.

30
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Op med kollegamotionen – 
ned med sygefraværet
Ledelsen hos kræftforskningsvirksomheden Symphogen er ikke i tvivl om, at 
kollegamotion betaler sig – korte træningssessioner med kollegamotion og 
meditation har nedsat sygefraværet med 35 procent.

I virksomheden Symphogen ved medarbejderne 
om nogen, hvor vigtigt sundhed og forebyggelse 
er, for her forskes der i kræftsygdomme. Men de 
senere par år har virksomheden alligevel sat tur-
bo på sundheden med en række nye tiltag, fordi 
det også for kræftforskere kan være svært at få be-
vægelse og sunde vaner ind i et stillesiddende ar-
bejde og en travl hverdag. 

”I 2017 så vi, at især de, der arbejdede i laboratori-
erne, havde problemer med skuldre og nakke,” 
fortæller HR-chef i Symphogen Lisbet Løschen-
kohl. ”Vi gav derfor medarbejderne mulighed for 
at træne i arbejdstiden ved at introducere power-
breaks, som er en aktiv pause på 15 minutter hver 
dag, hvor man kan lave nogle styrke- og 
strækøvelser, der hjælper på smerter i skuldre, 
nakke og ryg.”

Symphogen har nu haft powerbreaks i knap to år 
og effekten med et nedsat sygefravær på 35 pro-
cent er ikke til at tage fejl af. Derfor har Symfogen 
valgt at bygge videre på sundhedstiltagene – fx er 
det nu muligt at booke walk’n’talk-møder i sin ar-
bejdskalender, så de får kombineret et fagligt 
møde med frisk luft og bevægelse. Samtidig arbej-
der de helt bevidst med at nudge medarbejderne 
til mere bevægelse – blandt andet på medarbej-
dernes pauseskærme, i receptionen og i kantinen. 
”På den måde får vi listet endnu mere bevægelse 
ind i arbejdsdagen,” understreger Lisbet Løschen-
kohl.

Frivilligt at være med 
Beslutningen omkring kollegamotion i arbejdsti-
den er ofte forbundet med en ’frygt’ for, at medar-
bejderne føler sig tvunget til at være med. Ledel-
sen i Symphogen gjorde sig netop også mange 
overvejelser om grænsen mellem tvang og frivil-
lighed, inden tiltagene blev introduceret. Det måt-
te ikke virke grænseoverskridende, at arbejds-
pladsen nu ville ‘blande sig’ i medarbejdernes 
sundhed.

”Det var vigtigt, at vi kom igennem med budska-
bet om, at det er et frivilligt tilbud og, at der ikke 
vil blive set skævt til medarbejdere, som ikke del-
tager,” fortæller Lisbet Løschenkohl.

Ledelsen valgte at præsentere det nye sundheds- 
og trivselsinitiativ på et personalemøde og mødtes 
derefter med de forskellige teams, hvor sundheds-
tilbuddet blev drøftet mere i detaljer. 

”Vi har mange aktive medarbejdere, så heldigvis 
syntes de fleste, at det var et super initiativ,” siger 
HR-chefen. 

Og de mange tiltag har gjort en forskel. Virksom-
heden havde i forvejen et lavt sygefravær, men al-
ligevel er det på bare ni måneder blevet reduceret 
med 35 procent, og dermed udlignede investerin-
gerne i de sunde og aktive tiltag sig lynhurtigt. 
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Sundhedsambassadører får 
gang i kollegerne på lokale 
arbejdspladser
Sundhedsambassadøruddannelsen kommer rundt i hele landet, når de to 
uddannelsesdage bliver afholdt hos lokale firmaidrætsforeninger – gerne i 
samarbejde med kommunen eller andres partnere, der har interesse i at gøre 
en forskel for arbejdspladserne i lokalområdet. Idéen er at udbrede glæden 
ved at bevæge sig sammen med kollegerne og få gang i et netværk af aktive 
arbejdspladser, der dyrker kollegamotion.

I løbet af de seneste 10 år har over 2.000 deltagere 
gennemført sundhedsambassadøruddannelsen, 
der består af to uddannelsesdage med værktøjer, 
viden og konkrete idéer til mere motion og bedre 
sammenhold på jobbet. I 2018 kom der 415 nye 
sundhedsambassadører på arbejdspladser rundt 
omkring i landet. 

”Tidligere var uddannelsen forbeholdt medlem-
mer af Dansk Firmaidrætsforbund. Nu tilbyder vi 
den til alle for at få udbredt viden om og glæden 
ved at bevæge sig i arbejdstiden,” fortæller Merete 
Spangsberg Nielsen, som er direktør i Kollega-
motionsafdelingen.

Merete Spangsberg Nielsen understreger, at det er 
essentielt, at undervisningen foregår lokalt ude i 
foreningerne – for dels skal det være let for de lo-
kale arbejdspladser at sende medarbejdere på ud-
dannelse, men den lokale forankring er uvurder-
lig.

”Uddannelsen er også et vigtigt greb til at få bragt 
arbejdspladserne i lokalområdet tættere på hin-
anden. De kan understøtte hinanden og give hin-
anden inspiration i arbejdet om at blive en mere 
aktiv arbejdsplads. Vi oplever ligeledes, at en ud-
løber af uddannelserne bliver, at vi får etableret 
lokale netværk. Deltagerne vil gerne beholde kon-
takten til hinanden. Og her er det vigtigt, at den lo-

kale firmaidræt bliver det naturlige omdrejnings-
punkt for netværket, ” understreger Merete 
Spangsberg Nielsen.
 

Flere sundhedsambassadører på vej
En flok veloplagte deltagere var i slutningen af 
august 2019 samlet til første modul af sundheds-
ambassadøruddannelsen hos Firmaidrætten i 
Fredericia. Deltagerne blev undervist i alt lige fra 
forandringsteori over speeddating til mindmap-
ping og handleplaner samtidig med, at de blev in-
troduceret til den lokale firmaidræt i Fredericia. 
Rikke Herrche Friis, der til daglig er HR-assistent 
på A/S Danske Shell i Fredericia tager en masse 
god inspiration med sig hjem. ”Vi er blevet præ-
senteret for en pallette af aktiviteter, som vi kan 
dyrke med kollegerne på arbejdspladsen, og nu 
ved vi også meget mere om, hvad vi kan bruge 
den lokale firmaidræt til, ” fortæller Rikke Herrche 
Friis og fortsætter smilende: ”Jeg håber, at vi kan 
bibeholde kontakten med de øvrige deltagere. I 
første omgang får vi dannet en Facebook-gruppe, 
så vi kan dele gode idéer og skæve, skøre indfald 
med hinanden.”

Mindre sygefravær og større 
arbejdsglæde
Effekterne af at have en uddannet sundhedsam-
bassadør på arbejdspladsen er ikke til at tage fejl 
af. Merete Spangsberg Nielsen har mange gode 
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eksempler på, hvad sundhedsambassadører er 
med til at sætte i gang på små og store arbejds-
pladser rundt omkring i landet: I en kommunal 
afdeling kigger de ansatte op fra deres computer-
skærme og laver øvelser for nakken og skuldre 
sammen. Et it-firma har indført walk and talk-
møder og spiller kollegial floorball. Og på en an-
den arbejdsplads stopper produktionen en halv 
time om dagen, mens de ansatte går eller løber en 
tur.

Den slags kunne nok få en chef til at rynke på næ-
sen, men undersøgelser har dokumenteret, at der 
er mange positive effekter ved at bevæge sig sam-
men i arbejdstiden – både for trivslen, fællesska-
bet og sundheden.

Inspiration: 
KOM I GANG MED EN SUNDHEDSAMBASSADØRUDDANNELSE
Har I endnu ikke afholdt en sundhedsambassadøruddannelse, så skynd jer at komme i gang. 
I får samlet en flok dedikerede ildsjæle fra lokale arbejdspladser, der vil kollegamotion og be-
vægelse på deres arbejdsplads. En sundhedsambassadøruddannelse er starten på et værdi-
fuldt netværk for netop ildsjælene og arbejdspladser i jeres lokalområde.

Det er nemt at komme i gang
1. Beslut jer for tidsrum og datoer, der passer ind i kalenderen for jer og jeres øvrige  

aktiviteter. 

2. Tag fat i jeres lokale udviklingskonsulent og afstem datoer, tid og sted. 

3. Opsøg lokale partnere, der har gode kontakter til arbejdspladser. Det kan fx være  
kommunen, erhvervsråd, handelsstandsforening eller lignende. 

4. Jeres lokale udviklingskonsulent hjælper med markedsføringen af uddannelsen, og 
Dansk Firmaidrætsforbund sørger for kompetente undervisere. 

5. Få mulighed for at fortælle om jeres forening og aktiviteter på uddannelsesdagen til en 
målgruppe med stor interesse for firmaidræt og kollegamotion.

”En halv times daglig bevægelse går ikke ud over 
produktiviteten – tværtimod. Det er mere effektivt 
at arbejde 7,5 timer, hvor man er på toppen, end 8 
timer, hvor energien dykker et par timer,” fastslår 
Merete Spangsberg Nielsen.

Motion på jobbet nedsætter korttidssygefraværet, 
skruer op for arbejdsglæden og er med til at fast-
holde medarbejderne på arbejdspladsen. 
Så kom i gang med at uddanne lokale ildsjæle til 
sundhedsambassadører.
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10-KAMPEN OG KAMPEN OM SKRIDT FORTSÆTTER TIL FEBRUAR 2020

I 2020 starter 10-kampen i uge 6 og kører i otte uger med ti udfordringer.

Kollegamotion og Tæl Skridt bliver en del af tre af de otte uger.

Uge 1:  Hold vægten

Uge 2:  Bevægelse og træning – både hjemme og på arbejde

Uge 6:  Gå og bevæg dig mere i hverdagen

Målet er at få 60.000 deltagere med i kampagnen.

36



37

Tæl Skridt med Kræftens 
Bekæmpelse
Et skridt på vejen mod nye spændende partnerskaber var, da Tæl Skridt i slut-
ningen af 2018 etablerede et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og deres 
ti ugers kampagne 10-kampen, der rullede over Danmark fra uge 10 til uge 19 
i 2019. I løbet af de ti uger mødte deltagerne hver uge en ny sjov, spændende 
og sund udfordring, som de skulle forholde sig til og prøve at få ind i hverda-
gen. Hele kampagnen i 2019 blev til i et samspil med Dansk Firmaidrætsfor-
bund.

I 10-kampens sidste uge blev deltagerne inviteret 
med i Tæl Skridt og kampen om at nå de 10.000 
skridt om dagen. Enten ved at deltage alene eller 
som samlet arbejdsplads, hvor kolleger kunne 
tælle skridt sammen og dyrke sammenholdet. 
Samarbejdet bunder i en fælles mission om at 
gøre danskerne sundere gennem øget motion og 
bevægelse – primært med fokus på sunde aktivi-
teter på arbejdspladsen, ligesom det er målet at få 
os alle sammen til at gå noget mere ved at tælle 
skridt.

Troværdig partner
Kræftens Bekæmpelse ønskede en troværdig part-
ner, der repræsenterer den samme fælles mission 
om at gøre danskerne sundere. Samtidig var de på 
udgik efter en medspiller, der kunne levere rele-
vant indhold til 10-kampen målrettet arbejdsplad-
ser rundt om i hele landet – og her var Tæl Skridt-
kampagnen et oplagt valg. 

”Kræftens Bekæmpelse arbejder for at gøre det 
nemmere for danskerne at bevæge sig mere i 
hverdagen, fordi en fysisk aktiv livsstil forebygger 
kræft. Arbejdspladsen som arena er interessant, 
da 56 procent af os sidder ned i mere end otte ti-
mer på en hverdag. Via et samarbejde med Dansk 
Firmaidrætsforbund har vi bedre mulighed for at 
kommunikere vores budskaber til ildsjæle og be-
slutningstagere på arbejdspladserne,” siger fore-
byggelseschef i Kræftens Bekæmpelse, Mette Lolk 
Hanak.

Mere 10-kamp og Tæl Skridt i 2020
Samarbejdet mellem Kræftens Bekæmpelse og 
Tæl Skridt forsætter i 2020. Her kommer Tæl 
Skridt endnu mere i spil i 10-kampen, da vi skal 
have en endnu større fod inden for på arbejds-
pladserne. 

”Kampagnen og en ny samarbejdsaftale er stadig 
på tegnebrættet, men vi kan afsløre, at Tæl Skridt 
bliver en del af uge 6, hvor 10-kampen får deres 
helt egen Tæl Skridt-kampagne,” fortæller Kristi 
Pedersen, der er kampagneleder for Tæl Skridt.
Derudover kommer der i 2020-versionen af 
10-kampen endnu mere fokus på kollegamotion 
og bevægelse i arbejdstiden.

”Partnerskabet har lært os, hvor værdifuldt det er, 
når begge parter arbejder med den samme missi-
on. Hver især er vi stærke, men sammen når vi 
bare meget mere og meget længere ud,” siger Kir-
sti, der ikke ligger skjul på, at Kræftens Bekæm-
pelse har været med til at give Tæl Skridt et nøk 
opad på branding- og troværdighedsskalaen ude 
på arbejdspladserne. Til gengæld har Tæl Skridt 
bragt 10-kampen ind på mange arbejdspladser i 
hele landet.
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Det magiske 
potentiale

Det magiske potentiale er der, hvor de to indsatsområder styrket lokal 
firmaidræt og kollegamotion på flere arbejdspladser skaber sammen-
hæng og overlapper hinanden. 

Det er her, vi skaber lokale netværk og nye lokale partnerskaber i kom-
muner, hvor alle med interesse for firmaidræt og kollegamotion i samme 
lokalområde mødes for at dele viden og udveksle erfaringer, så nye 
lokale aktiviteter og events på tværs af kendte og nye relationer bliver en 
realitet.

Vi arbejder sammen med alle relevante lokale interessenter. Alle med en 
fælles ambition om at styrke den lokale firmaidræt og kollegamotionen, 
så vi sammen skaber og udvikler lokale aktiviteter.
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Rundt om 
det magiske potentiale
HVOR HAR DET MAGISKE POTENTIALE 
UDVIKLET SIG MEST I LØBET AF DE 
SENSTE TO ÅR?
Der er i den grad sat turbo på endnu flere værdi-
fulde og magiske samarbejder med andre aktører 
– både på nationalt og lokalt plan.
Vi kickstartede 2019 med et nyt partnerskabs-
projekt, hvor vi sammen med TrygFonden skal 
knække koden til, hvordan Danmark får flere akti-
ve arbejdspladser. Målet med projektet, som vi 
kalder Flere Aktive Arbejdspladser, er at forbedre 
såvel den fysiske som den mentale sundhed på 
danske arbejdspladser.

Samtidig har vi udbygget samarbejdet omkring 
Danmarks Sundeste Arbejdsplads – Initiativpri-
sen, hvor vi i samarbejde med Forsikring & Pensi-
on, Dansk Erhverv og Velliv Foreningen skal sætte 
endnu mere fokus på at dele viden og de gode ini-
tiativer omkring den kollegamotion, der er i gang 
rundt omkring i hele landet. Det handler ikke kun 
om at hylde og hædre de bedste initiativer, men 
også om at få dem ud at leve på andre arbejds-
pladser. 

På lokalt plan mærker vi især, at det rykker 
omkring sundhedsambassadøruddannelserne, 
hvor de lokale foreninger er værter på selve ud-
dannelsesdagen. Her får vi koblet ildsjæle, de 
lokale arbejdspladser, kollegamotionen samt den 
lokale firmaidræt, og det munder ofte ud i værdi-
fulde lokale netværk.

Omkring afviklingen af lokale events og aktivite-
ter, så finder vi efterhånden ikke den lokale event 
eller større aktivitet, hvor vi ikke samarbejder med 
andre lokale aktører. Lokalt slår vi os sammen, så 
vi drager nytte af hinandens kompetencer og net-
værk.

HVAD SER DU OG STYRELSEN SÆRLIGT 
FREM TIL AT ARBEJDE MED? 
Vi ser frem til at arbejde intenst med den nye stra-
tegi. Og her glæder vi os især til arbejdet omkring 
det magiske potentiale, hvor vi knytter den lokale 
firmaidræt og kollegamotion sammen. Det er en 
fornøjelse at være vidne til, at der hele tiden op-
står nye idéer og initiativer. Dem glæder vi os til at 
få til at vokse og til at få ud at leve. Vi vil have 
fokus på, at vi deler viden om de gode initiativer, 
der popper op lokalt over hele landet.

HVAD TROR DU KOMMER TIL AT BETYDE 
MEST FOR DET MAGISKE POTENTIALE 
FREM AD BANEN?
Vi kommer til at fokuserer endnu mere på at gøre 
firmaidrætten attraktiv for de yngre generationer 
– både som udøver, deltager og frivillig. I det ar-
bejde kommer vores indsats på ungdomsuddan-
nelserne til at spille en væsentlig rolle. Sammen 
med de lokale foreninger og relevante partnere 
skal vi finde nøglen til, hvordan vi få endnu flere 
unge fra ungdomsuddannelserne over i firma-
idrætten. Både som medlemmer, eventdeltagere 
og igangsættere af kollegamotion, men i høj grad 
også som frivillige kræfter i foreningerne. 
Derudover skal vi have øje for den stigende urba-
nisering, hvor de største byer i Danmark bliver 
stadig større. Det giver øget pendleri, så hvordan 
kan vi gøre en forskel for de mennesker på ar-
bejdsmarkedet, der bruger tid på at pendle? De 
har andre mønstre og vaner, og undersøgelser vi-
ser, at de ikke er ret glade for at bruge mere en 20-
25 minutter for at komme til en motionsaktivitet. 
Der er i den kontekst behov for, at vi tænker firma-
idrætten anderledes med flere fleksible tilbud, 
mere motion i arbejdstiden og gør op med dogmet 
om, at der kun er én firmaidrætsforening i hver 
by. Gør vi ikke det, så får vi ikke fat i ret mange af 
de potentielle idrætsudøvere i de store byer, der 
bare bliver større og større

Peder Bisgaard
Formand for Dansk 
Firmaidrætsforbund.
Frivillig siden 1980, spiller 
gerne fodbold og er vild 
med TV-krimier med Beck.
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Det magiske potentiale 
frem ad banen

DYRK ARBEJDSPLADSEN
Vi skal dyrke og styrke, at arbejdspladsen er vores 
arena. Vi ved, at arbejdspladsen er en vigtig arena, 
når vi skal skabe et sjovere Danmark i bevægelse.

DYRK UNGDOMMEN
Vi skal dyrke endnu mere, at vi har fat i de yngre 
generationer allerede på ungdomsuddannelser-
ne. Vi skal motivere og massere de unge ind i 
firmaidrætten.

DYRK SAMARBEJDE
Vi skabe endnu flere partnerskaber, hvor vi dyrker 
samarbejdet med andre aktører. Vi har alle et sær-
ligt potentiale, der kan gøre et fælles initiativ, pro-
jekt eller idé endnu stærkere.
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EN RULLENDE INSPIRATIONSTUR
En bus pakket med 50 repræsentanter fra forskellige arbejdspladser rullede mandag morgen den 30. 
september 2019 afsted fra Odense med kurs mod arbejdspladser, der arbejder målrettet og aktivt med 
sunde initiativer.  

Dagen og busturen blev en aktiv, medrivende og inspirerende oplevelse, hvor deltagerne gik hjem med 
konkrete eksempler på arbejdet med mental sundhed og kollegamotion i arbejdstiden. Med i bussen var 
repræsentanter fra forskellige virksomheder lige fra Thisted til København, som gerne vil skabe en sund 
arbejdsplads for medarbejderne. Under hele turen havde alle deltagerne mulighed for at dele egne erfa-
ringer med hinanden.

En af de arbejdspladser, der fik besøg på turen var House of Code i Odense. Her fortalte HR & administra-
tions Manager Henrik Grove, hvorfor de valgte at være med i først konkurrencen og siden inspirations-
turen.

”Vi valgte at deltage i Danmarks Sundeste Arbejdsplads – Initiativprisen 2019, da vi er overbevist om, at 
det er vigtigt at sætte fokus på sundhed på arbejdsmarkedet – mentalt såvel som fysisk. Derudover holdt 
det os selv på dupperne, for vi ville jo gerne vinde. De sunde og aktive tiltag er dog så integrerede i vores 
arbejdsdag, at de selvfølgelig kører videre, selv om konkurrencen for længst er slut. Og vi er da stolte 
over, at få besøg af den rullende inspirationstur og håber, at vi kan overbevise andre arbejdspladser om 
at komme i gang. Det kan kun gå for langsomt…” 
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Danmarks Sundeste 
Arbejdsplads – Initiativprisen
I to år har Dansk Firmaidrætsforbund, Dansk Erhverv og Forsikring & Pension 
i samarbejde kåret Danmarks Sundeste Arbejdsplads – Initiativprisen, og i 
2019 steg Velliv Foreningen med ombord i partnerskabet. Det handler om at 
dele de gode historier om sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Her kan alle 
arbejdspladser være med.

”Samarbejdet har til formål at fremme den menta-
le og fysiske sundhed i arbejdslivet. Kåringen af 
Danmarks Sundeste Arbejdsplads har allerede 
vist vejen og sat sundhed i arbejdslivet på dagsor-
denen. Vi glæder os til at være med til at finde de 
bedste eksempler fra hele landet og hjælpe med 
at gøre dem synlige for alle med interesse i men-
tal og fysisk sundhed – særligt i arbejdslivet,” 
siger Lars Bo Pedersen, programchef i Velliv 
Foreningen.

Nye muligheder
Danmarks Sundeste Arbejdsplads – Initiativpri-
sen har i flere år indsamlet et væld af initiativer, 
der øger den mentale og fysiske trivsel på arbejds-
pladserne i Danmark igennem en bred pallette af 
sundhedsinitiativer. Med Velliv Foreningens an-
komst i partnergruppen bliver det muligt at få 
endnu flere af de mange initiativer ’ud at leve’. 
Bl.a. rullede en inspirationstur afsted den 30. sep-
tember 2019, hvor repræsentanter fra forskellige 
arbejdspladser besøgte de bedste cases fra kon-
kurrencen og dermed fik mulighed for at mærke 
initiativerne på egen krop. Og projektgruppen har 
endnu større ambitioner, så planen er, at der i 
2020 bliver tre inspirationsture og i 2021 op til 
fem regionale inspirationsture.

”Man kan ofte få utrolig meget ud af at se på, hvor-
dan andre gør tingene. Det kan give inspiration til 
at se på ens egen arbejdsplads og se, hvordan 
man kan gøre tingene anderledes og bedre. Ingen 
arbejdspladser er ens, så det handler om at finde 

og søsætte de aktiviteter, som passer bedst til 
medarbejdernes og arbejdspladsens behov,” siger 
Katrina Feilberg Schouenborg, sundhedspolitisk 
fagchef i Dansk Erhverv.

Sundhed på arbejdspladsen gavner den enkelte 
medarbejder, den enkelte arbejdsplads og sam-
fundet som helhed, da bedre trivsel på arbejds-
pladsen giver mere arbejdsglæde, mindre sygefra-
vær og mere produktive medarbejdere.

”På samfundets og vores egne vegne i branchen er 
vi interesserede i, at alle holder sig sunde og raske 
i deres arbejdsliv. Via konkurrencen vil vi få alle 
gode sundhedsinitiativer på arbejdspladserne op 
til overfladen, så man kan blive inspireret af hin-
anden, ikke mindst i forhold forebyggelse af men-
tal sundhed,” siger Karina Ransby, underdirektør i 
Forsikring & Pension.

Alle kan være med til at indstille gode initiativer 
og stemme om, hvilken arbejdsplads der har 
skabt det sundeste initiativ.

”Vi ønsker at understrege og eksemplificere, hvor-
dan kollegamotion er et middel til at øge sam-
menholdet, trivslen og dermed den mentale sund-
hed på arbejdspladsen. I forhold til sidste år vil 
inspirationsturen være en fornyelse og en sjov 
måde at få ny viden og inspiration på. Det handler 
kort og godt om at dyrke sammenholdet på 
arbejdspladsen,” fortæller Peder Bisgaard, 
formand hos Dansk Firmaidrætsforbund.
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Flere Aktive Arbejdspladser
I januar 2019 lød startskuddet til arbejdet med projekt Flere Aktive Arbejds-
pladser, der skal knække koden til, hvordan Danmark får flere aktive arbejds-
pladser, hvor kolleger dyrker kollegamotion med hinanden i arbejdstiden. 
Drømmen og visionen er at skabe en landsdækkende bevægelse, hvor kolleger 
hver uge dyrker én times kollegamotion i løbet af arbejdstiden.

De første opgaver i projektet har været dels at un-
dersøge og finde frem til de motionsaktiviteter, 
der virker på arbejdspladserne, når kollegamotio-
nen skal passes ind i arbejdsdagen. Derudover er 
der blevet jagtet arbejdspladser, som vil være 
frontløbere for bevægelsen og være med i projek-
tet som pilotarbejdspladser.

Udvikling og test i laboratoriet 
For at starte helt ved projektets startlinje sam-
mensatte projektgruppen med projektleder Rikke 
Døssing i spidsen et spørgeskema, der skulle tage 
pulsen på, hvordan det står til med kollega-
motionen lige nu.

”Vi har fået 443 fulde besvarelser fra arbejdsplad-
ser rundt om i hele landet. Ud fra deres besvarel-
ser kan vi se, at i dag er der kun 2 %, der dyrker 
kollegamotion en time om ugen i arbejdstiden. 
Men det lader vi os ikke slå ud af. Det betyder 
bare, at potentialet for projektet er stort og, at der 
er noget at rykke ved,” fortæller Rikke Døssing og 
fortsætter – ”når vi dykker ned i besvarelserne, 
hvor vi har spurgt ind til, hvad de så dyrker af mo-
tion derude, ser vi, at gåturen og den klassiske 
gymnastik er blandt topscorerne.”

De mange indsigter fra besvarelserne samt pro-
jektgruppens mange års erfaring med kollegamo-
tion er kommet med videre i laboratoriet, hvor der 
er blevet udviklet og testet aktiviteter til pilotar-
bejdspladserne. Resultatet er blevet, at pilotar-
bejdspladserne skal dyrke stationstræning, 
motionsfloorball og gåtur krydret med benspænd.

Jagten på fem arbejdspladser
Med projektet formål skåret ud i pap, aktiviteterne 
under armen og ild i øjnene gik projektleder Rikke 
Døssing i gang med at jagte pilotarbejdspladser 
tilbage i juni 2019. 

”Vi var godt klar over, at der skulle en god snak 
med arbejdspladserne til for at få dem med på 
idéen. Viljen er derude, men det er alligevel en 
stor beslutning for en ledelse at sige ja til, at hele 
eller dele af arbejdspladsen skal dyrke kollega-
motion i arbejdstiden. Samtidig er vi helt bevidst 
gået efter arbejdspladser, der ikke allerede er i 
gang,” beretter Rikke Døssing, der personligt har 
været rundt til alle de potentielle pilotarbejds-
pladser.
Og nu er det lykkedes – alle fem pilotarbejdsplad-
ser er på plads, så nu starter arbejdet for alvor ude 
på arbejdspladserne.

”Vi glæder usigelig meget til at komme i gang med 
uddannelserne og aktiviteterne med medarbej-
derne,” fortæller en glad Rikke Døssing, der har 
travlt med at forberede de første uddannelses-
dage og det første lederseminar, hvor alle ledere 
og de medarbejdere, der er udpeget til at stå i 
spidsen for kollegamotionen, skal samles, inspire-
res og uddannes.
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Pejlemærker 
frem mod 2022

2019 blev skudt i gang med en ny strategi og en ny firårig strategiperiode. 
Vi har opsat tre stærke og centrale pejlemærker, som vi navigerer efter, når vi 
skaber mere lokal firmaidræt i hele landet og kollegamotion på flere arbejds-
pladser.

Mød pejlemærkerne på de næste sider. Se dem i ord og billeder, når de bliver 
sat i spil i den lokale firmaidræt, i kollegamotionen og det magiske potentiale.

FRIVILLIGHEDFÆLLESSKABER FLERE 
AKTIVITETER



Pejlemærke: 
Fællesskaber

Vi fokuserer på fællesskaber. Vi ved, at firmaidræt og kollegamotion 
dyrker og styrker fællesskaber og skaber relationer, der igangsætter en 
kædereaktion af nye relationer. 

Fællesskab er centralt i den lokale firmaidræt, og vi mærker det i alle 
lokale og nationale aktiviteter og events. 

Kollegamotion er aldrig et soloridt, men noget medarbejdere gør sam-
men. Det er den samlende og inkluderende aktive pause på arbejdet, 
hvor vi styrker sammenholdet, sindet og smilene sammen med vores 
kolleger.
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Vi dyrker fællesskabet

Til Firmaidræt Open 
2019 i Aarhus dyrkede 
mere end 1.200 kolleger 
fællesskabet. Gutterne 
fra brandvæsenet stillede 
op i 7-mands fodbold, 
gav den gas på banen 
og krammere uden 
for banen.

På med rulleskøjterne og afsted – 
en flok glade kolleger fra Hesehus 
i Odense fik en ordentlig omgang 
fællesskab og sammenhold på 
Arbejdspladsernes Motionsdag i 
2018. 

Tre rigtige mænd fra 
Mølbak VVS & Gasteknik 

A/S i Lille Skensved 
kæmpede sig i fællesskab 

gennem løb, cykling 
og teamopgaver til 

Rigtige Mænd Løbet, der 
rullede over Danmark til 
Mænds Motionsdag den 

4. og 5. juni 2019.
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Sport og sammenhold hitter 
hos TNT Danmark
Hierarkier bliver nedbrudt, og fællesskabet får et nøk i vejret, når medarbej-
derne hos TNT Danmark hopper i sportstøjet sammen – som det eksempelvis 
skete ved Firmaidræt Open. 

Jublen ville ingen ende tage, da udviklingskonsu-
lent i Dansk Firmaidrætsforbund og stævneleder 
ved Firmaidræt Open, Brian York, fra scenen i hal-
len i ÅFS Centret sent lørdag aften den 25. maj 
2019 bekendtgjorde, at TNT Danmark løb med 
den nystiftede pris – Årets Firmahold 2019. 

41 TNT-kolleger kastede sig ekstatisk rundt i 
gruppekram og sang spontant ’We Are The 
Champions’.

Sjovt var det at vinde, sjovt var det at være en del 
af. 

”Vi er en meget social arbejdsplads, og når der 
pludselig er en pris, som kombinerer de sportslige 
resultater med det at feste og deltage, så fortjener 
vi at vinde. Og det gjorde vi,” siger Malene Chri-
stensen. 

Mere end chef for kundeservice 
Foruden hvervet som kundeservicechef er Malene 
Christensen kollegamotions-ildsjæl par excellen-
ce hos TNT Danmark med sæde i Kolding. 

”Vi har deltaget i Firmaidræt Open i 2017, 2018 og 
2019. Først var det håndbold, der trak. Nu spiller 
vi yderligere fodbold og danser. Vi udvider sikkert 
til 2020, for der bliver lyttet ’derhjemme’ på 
arbejdspladsen, når vi fortæller, hvor meget vi 
morer os. Stemningen smitter,” siger Malene 
Christensen og supplerer: 

”Ledelsen støtter vores indsats, og vi kan delvist 
koordinere vores deltagelse i arbejdstiden.”

Hierarkier nedbrydes – 
styrket fællesskab 
TNT-holdet anno 2019 var en blandet skare med 
samtlige alderskategorier, køn og titler repræsen-
teret. 
”Det er fantastisk at opleve, hvor lige vi er, når vi 
kæmper sammen i matchende trøjer.  Alle kom-
munikerer med alle, og det tager man med sig til-
bage til kontoret og kantinen. Tonen er pludselig 
mere uformel, og det gør det sjovere at komme på 
arbejde,” siger Malene Christensen. 

Vinderpokal er blevet til vandrepokal 
Vinderpokalen går lidt på omgang, men står pri-
mært på kundeservicechefens kontor. Her er den 
flankeret af et billedpotpourri – evige minder om 
en forrygende weekend i Århus. 

”Vi tager af sted om fredagen, hygger, sover på 
skolen, dyrker idræt, fester, dyrker idræt igen. Det 
er et vinderkoncept, og endnu flere arbejdsplad-
ser bør hoppe med på bølgen,” siger Malene Chri-
stensen. 
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”Vi er en meget social arbejdsplads, og 
når der pludselig er en pris, som kombi-
nerer de sportslige resultater med det at 
feste og deltage, så fortjener vi at vinde. 
Og det gjorde vi.”

Ildsjæl, der i den grad dyrker fællesskabet med sine 
kolleger til Firmaidræt Open i Aarhus.

Malene Christensen
Kundeservicechef
TNT Denmark
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Pejlemærke: 
Frivillighed

Vi får frivilligheden til at blomstre, da vi er båret af frivillighed og stærke, 
rutinerede kræfter – både i firmaidrætsforeningerne og på landets 
arbejdspladser, hvor ildsjæle og engagerede kolleger giver den en 
skalle for at give deres kolleger mulighed for motion og bevægelse. 

Dette frivillige engagement er  værdiskabende, og vi understøtter og 
udfordrer, hvordan vi bedst får den lokale frivillighed til at spire 
og blomstre.
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Vi dyrker frivilligheden

Frivillige ildsjæle fra firmaidræts-
foreningerne mødes, er aktive sammen, 
inspirerer hinanden og lærer nyt 
sammen. De dyrker sammenholdet 
og erfaringsudvekslingen til 
Sparringscamp 2018.

Thomas Østergaard er hoppet fra at være Rigtig Mand i 
TV til at være frivillig igangsætter af motionsfloorball for 
mænd i Middelfart Firma og Familie Idræt hver fredag aften 
mellem 19 og 20. 

Ingolf Petersen, formand for Vordingborg 
Firma Sport, deler præmier ud til 
vinderne ved Bike & Run Stafetten 2019. 
Ingolf har sammen med de øvrige 
frivillige også brugt adskillige timer på 
at gøre stævnecentrum klar 
til alle deltagerne.

Deltagerne på sundhedsambassadør-
uddannelserne bruger ofte fritid 

og frivillige timer på at sætte gang i 
kollegamotion i arbejdstiden. 

Rikke Herrche Friis, der er HR-assistent 
hos Danske Shell A/S, deltog i 

august 2019 på uddannelsen hos 
Firmaidrætten i Fredericia.
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Brønnum brænder for 
firmaidrætten 
60-årige Allan Brønnum står i spidsen for Ringsted Firmaidræt – den seneste 
forening optaget i Dansk Firmaidrætsforbunds fællesskab. Brønnum er tændt 
af den hellige, frivillige ild, og ambitionerne er store. 

Onsdag den 22. maj 2019 var i sandhed en STOR 
dag for firmaidrætten. Ringsted Firmaidræt så 
nemlig dagens lys efter en indholdsrig stiftende 
generalforsamling. 

”Tak,” lød det med ydmyghed i stemmen, da Allan 
Brønnum officielt blev valgt som formand. 
”Tingene har taget fart, siden jeg deltog på en 
sundhedsambassadøruddannelse. Jeg brænder 
for det her felt, og jeg har en familiemæssig relati-
on til tidligere frivillige kræfter i firmaidrætten. 
Jeg bærer faklen videre. Jeg tror virkelig på, at vi 
kan styrke sammenholdet og hele fællesskabet i 
Ringsted, hvis vi i hyppigere grad mødes til aktivi-
teter og samvær,” siger Allan Brønnum og under-
streger: 

”Vi vil supplere idrætsudbuddet i Ringsted – vi er 
ikke konkurrenter til nogle. Vi vil derimod samar-
bejde, skabe synergi og indgå i partnerskaber. Det 
kunne eksempelvis være, at vi samler alle bilfor-
handlere til en Branche Cup i motionsfloorball i 
Benløse. Kun fantasien sætter grænser.”

Personligt netværk i spil 
Allan Brønnums erfaring i forhold til relations-
opbygning, motionsaktiviteter og sundhedsfrem-
me er massiv. CV'et bevidner en fortid som linjeof-
ficer i militæret, personalechef-stillinger i det pri-
vate, HR-opgaver og væsentlig anciennitet i det of-
fentlige system.

Med på vognen i bestyrelsesarbejdet i Ringsted 
Firmaidræt er Anne Marie Madsen fra motions-
centret LifeClub, eventmager Malene Madsen 
samt direktør Carl Peter Frederiksen.
Foruden de store linjer og visioner kom der på 
den stiftende generalforsamling en præsentation 
af mulige aktiviteter. Den første af sin slags – et 
fyraftensstævne i petanque blev afholdt i septem-
ber 2019. Undertitlen på arrangementet lød bram-
frit: Kom og bank borgmesteren. For Ringsted-
borgmester Henrik Hvidesten bakker op og ser en 
kobling mellem firmaidrætsaktiviteter og Ring-
sted Kommunes politik for kultur, fritid og frivil-
lighed. 

Allan Brønnum og borgmesterens relation går 
langt tilbage, og Allan Brønnum er ikke bleg for at 
trække på det personlige netværk i firmaidrættens 
interesse. Allan Brønnum er kort fortalt i stor-
offensiven. I ugen efter den stiftende generalfor-
samling var Allan Brønnum eksempelvis på visit, 
da Arbejdernes Landsbanks filial i netop Ringsted 
blev kåret til Danmarks Sundeste Arbejdsplads.  

”Det er vigtigt, at vi viser os og stikker hovedet 
frem – Ringsted Firmaidræt skal og vil være synlig 
for de lokale arbejdspladser. Det handler om at 
netværke og skabe relationer,” siger Allan Brøn-
num. 
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Bestyrelsen i Ringsted Firmaidræt – fra venstre: 
Anne Marie Madsen, Allan Brønnum 
og Malene Madsen, 
fraværende: Carl Peter Frederiksen.

Første arrangement under den nye bestyrelse i Ringsted Firmaidræt var et fyraftens-
stævne i petanque. Stævnet blev afviklet i september 2019 med 12 tilmeldte hold, 
der dyrkede sammenholdet og jublen på petanquebanen.
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Pejlemærke: 
Flere aktiviteter

Vi skaber endnu flere aktiviteter med afsæt i de lokale idéer, erfaringer 
og potentialer. 
Vi styrker firmaidrætten lokalt og styrker mangfoldigheden af aktiviteter. 

Vi skruer op for volumen, og vi er overbevist om, at de bedste aktiviteter 
og de rigtige løsninger bliver skabt lokalt – og meget gerne i lokale 
partnerskaber, hvor vi rækker ud i lokalområderne.
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Vi dyrker flere aktiviteter

Så dyrker vi danseglæden for fuld 
udblæsning til Firmaidræt Open 2019 
i Aarhus. Der var gang i Marianne Eihilt 
og de godt 70 glade dansere, der svedte, 
svingede og smilte sig igennem to 
intense timer.

Koncentration og et skarpt øje skal der til, 
når vi dyrker skydning i ikke mindre en 

26 firmaidrætsforeninger. Skytterne 
dyster med og mod hinanden og kan 

deltage i den årlige skydeturnering: 
Internetskydning.

Piffft! Spillet er sat i gang. Der bliver i den grad spillet fodbold, håndbold og andre holdspil i mange 
lokale firmaidrætsforeninger i hele landet. Unge og lidt ældre ben mødes for at dyrker både første, anden 
og tredje halvleg.
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Frirum, floorball og fyraften
Det er fredag aften, klokken har netop passeret 19, og ungerne er placeret 
foran Disney Sjov derhjemme. Nu har en flok mænd fra Middelfart og omegn 
frirum til at mødes i Lillebæltshallerne til en omgang uformel motionsfloor-
ball, hvor alle kan være med. Både de ikke så motionsvante typer og de mere 
veltrænede typer.

”Kom så, Mikkel – aflever, jeg er fri,” råber Thomas 
Østergaard, han står nemlig i perfekt position til 
en scoring foran målet på den opstillede floorball-
bane i Lillebæltshallen. Thomas Østergaard, som 
vi kender fra Rigtige Mænd-projektet og TV-pro-
grammerne på DR om de Rigtige Mænd, er man-
den, der har taget initiativ til at opstarte aktivite-
ten omkring motionsfloorball fredag aften i Mid-
delfart Firma og Familie Idræt.

”Jeg kender selv alt for godt det der med, at det er 
svært og næsten umuligt at få hevet sig op af sofa-
en og få dyrket motion”, fortæller Thomas – og 
klapper sig på den måske lidt for store mave med 
et skævt smil. 

Thomas oplever, at motionsfloorball kan samle 
mænd af alle størrelser og på tværs af fysisk for-
måen. 

”Motionsfloorball er bare sjovt og har ikke mange 
indviklede regler. Det er utrolig nemt at komme i 
gang med og alle kan være med. Når vi starter i 
hallen om fredagen, så oplever jeg, at bare vi stil-
ler to mål op, giver gutterne en stav i hånden og 
kaster en bold på banen, så er spillet lynhurtigt i 
gang”.

Stærk aktivitet
Klaus Almind, der arbejder med at udvikle indsat-
sen omkring holdspil i Dansk Firmaidrætsforbund 
nikker genkendende til, at motionsfloorball kan 
noget særligt overfor målgrupper, der ikke er vant 
til holdspil eller ikke har dyrket motion i mange 
år. 

”I forbindelse med Rigtige Mænd-projektet, hvor 
vi skulle motivere motionsuvante mænd til at dyr-
ke motion oplevede vi, at motionsfloorball er et 
holdspil, som ’næsten’ alle kan være med til – 
også selvom du ikke er vant til at dyrke holdspil”, 
fortæller Klaus Almind og fortsætter – ”vi ser lige 
nu, at motionsfloorball boomer ude i foreninger-
ne. Siden 2018 har 10 foreninger fået motions-
floorball på programmet, og der er ikke nogen 
tvivl om, at foreningerne ser motionsfloorball som 
en stærk aktivitet målrettet de kolleger og idræts-
udøvere, der gerne vil spille holdspil, men som en-
ten ikke har spillet holdspil før eller ikke har væ-
ret i gang siden de spillede miniput-fodbold.”

Konkurrence og lokale partnerskaber
Flere foreninger er godt på vej med at introducere 
motionsfloorball, og Klaus Almind forudser, at der 
lokalt vil opstå partnerskaber omkring stævner 
med andre lokale udbydere af motionsfloorball. 
For selvom det vigtigste er, at få flere i gang med 
at bevæge sig, dyrke sammenholdet og have det 
sjovt, så gør det ikke noget, at der kommer lidt 
konkurrence ind på banen også.

Det er Thomas Østergaard helt enig i. ”Ja da, vi vil 
gerne konkurrere, og selvom det vigtigste for os 
gutter her i vores fredags-frirum er sammenhol-
det og sveden op panden, så går vi da op i, hvilket 
hold der vinder, og hvem der fik bolden flest gan-
ge i nettet.”
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Hver fredag kl. 19, mens ungerne ser 
Disney Sjov, samles en flok gutter til 
motionsfloorball i Lillebæltshallerne 
hos Middelfart Firma og Familie 
Idræt, hvor de har et par timers 
frirum til at få sved på panden 
og dyrke sammenholdet.

Thomas Østergaard, der er frivillig initiativtager til 
motionsfloorball fredag aften, kender godt det der 
med, at det er svært og næsten umuligt at få hevet 
sig op af sofaen og få dyrket motion.
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Lidt om forbundet

VI ER I DAG 

45 
ANSATTE

25 MÆND OG 
20 KVINDER

20

25

PLACERING 
I NYBORG

DYRKER 
KOLLEGAMOTION 

1 TIME I 
ARBEJDSTIDEN 
HVER MANDAG

48.986 
SYNES GODT OM 
FIRMAIDRÆTTENS 
FACEBOOK-SIDER

SAMLET ANCIENNITET 

483,8 ÅR 

GENNEMSNIT 10,1 ÅR

UDGAV I 2018 OG 2019 SYV EKSEMPLARER 

AF MAGASINET FIRMAIDRÆT I 
ET SAMLET OPLAG PÅ 124.600 STK.

3.034 FØLGERE 
PÅ LINKEDIN
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UDGAV I 2018 OG 2019 SYV EKSEMPLARER 

AF MAGASINET FIRMAIDRÆT I 
ET SAMLET OPLAG PÅ 124.600 STK.

Mød de frivillige
Styrelsen og de centrale udvalg
FORBUNDSSTYRELSEN

Peder Bisgaard
Formand
Firmaidræt Hillerød

Frivillig siden 1980.
Styrker skulderen og 
spiller gerne fodbold. 
Er vild med en fransk-
brødsmad med smør 
og ost lige før en 
krimi med Beck.

Jeanette Thornberg
Medlem
Firmaidræt 
Storkøbenhavn

Frivillig siden 1987.
Hopper på cyklen 
om sommeren og 
slider til rospinning 
om vinter.
Inkarneret Liverpool-
fan – YNWA!

Helle Friis 
Medlem 
Firmaidræt Sæby

Frivillig siden 2003.
Går lange ture ved 
havet.
Er vild med frisk-
brygget kaffe og 
sød lakrids.

Claus Schou
Medlem
Roskilde Firma- 
og Familieidræt

Frivillig siden 1991.
Dyrker cykling og er 
tidligere aktiv 
badmintonspiller.
Er vild med frirummet 
i sin have .

Flemming Odde
2. suppleant
Firmaidræt Struer

Frivillig siden 1985.
Dyrker Body Bike. 
og cykler mountain 
bike.
Er særlig vild med 
en god rom.
 

Ragna Knudsen
Næstformand
Ringkøbing og 
Omegns Firmaidræt

Frivillig siden 1990.
Dyrker fitness i 
ROFI-centret.
Er vild med at rejse 
og opleve verden.

Mikael Nielsen
1. suppleant
Coop Alliancen

Frivillig siden 2012.
Dyrker bowling 
og tæller en 
masse skridt.
Er vild med at rejse 
med familien.
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FIRMAIDRÆTSUDVALGET

Dorte Emborg Mejer
Medlem
Firmaidræt Ikast

Frivillig siden 1994.
Dyrker både step, 
powerhoop, yoga og 
løb.
Er vild med at være i 
godt humør og sprede 
glæde.

Ole Kjær Jacobsen
Medlem
Dansk 
Politiidrætsforbund

Frivillig siden 1999.
Cykler aktivt med til 
de danske politi-
mesterskaber.
Holder meget af 
samvær med gode 
venner i haven.

Marianne Juul 
Rasmussen
Medlem
Frederikshavn 
Firmaidræts Klub

Frivillig siden 1985.
Dyrker body bike og 
nyder en gåtur.
Er vild med et godt glas 
rødvin sammen med 
gode venner.

Ib Østergaard
Formand
Fredericia Fag- og 
Firmaidrætsforbund

Frivillig siden 1986.
Spiller fodbold og golf 
og nyder indimellem 
en løbetur.
Er vild med at organi-
sere events og finde 
nye veje at gå.

Flemming Bech
Medlem
Helsingør Firma Idræt

Frivillig siden 1985.
Dyrker alt med en 
ketcher og lystfiskeri 
i flydering.
Er vild med lakridser 
og specialøl.

Pernille 
Lützhøft Jensen
Medlem
Roskilde Firma 
og Familieidræt

Frivillig siden 2010.
Dyrker alt fra zumba 
over styrketræning til 
OCR-løb.
Er vild med at shoppe 
løbesko til samlingen.
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KOLLEGAMOTIONSUDVALGET

Kathrine Flink 
Isager Qvist
Medlem
Kolding Firma Idræt

Frivillig siden 2017.
Løber langt og går 
mange lange ture.
Er vild med lune 
belgiske vafler 
med softice og 
chokoladesauce.

Pernille Aude
Formand
Firmaidræt Slagelse

Frivillig siden 2016.
Løber en tur i skoven 
eller hopper til 
Jumping Fitness.
Er især vild med 
aktive ferier.

Lone Slothuus 
Nordsof
Medlem
Nordfyns Firmaidræt

Frivillig siden 2017.
Slider på løbesko 
og racerdæk, når 
der ikke trilles med 
håndbolden.
Er vild med Frankrig 
og sin store nyttehave.

Julie Krarup
Medlem
Middelfart Firma og 
Familie Idræt

Frivillig siden 2013.
Glad for at vandre 
og svømme.
Er vild med alt 
chokolade og 
saltlakrids.

Kim Valbum
Medlem
Roskilde Firma- 
og Familieidræt

Frivillig siden 2008.
Giver den gas med 
boksehandsker til 
motionsboksning.
Er vild med musik 
og fællessang.

Kenneth P. Paulsen
Medlem
Jernbanefritid

Frivillig siden 1989.
Spiller badminton 
et par gange om 
ugen.
Er vild med vin 
og rejser til Italien.
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KOMMUNIKATION OG MARKETINGUDVALGET

Knud Johansen
Formand
Ry Familie 
og Firma Idræt

Frivillig siden 1989.
Dyrker cykling, 
vandring og ridning.
Er vild med stilheden 
i bjergene.

Mette Ring
Medlem
Firmaidræt Hjørring

Frivillig siden 2018.
Holder af at tælle 
skridt på en gåtur.
Er vild med svenske 
og engelske tv-krimier.

Henrik Kjær Larsen
Medlem
Firmaidræt Odense

Frivillig siden 2010.
Snører vandrerstøvler-
ne og går i bjerge.
Er vild med 
romkugler – især dem 
med marcipan.

Dan Hillgaard
Medlem
Fredericia Fag- og 
Firmaidrætsforbund

Frivillig siden 2000.
Dyrker naturgolf 
og er aktiv på 
bowlingbanen.
Er vild med Ladies 
Mud Race.

Bernt Nielsen
Medlem
Firmaidræt Odense

Frivillig siden 2009.
Dyrker bordtennis 
og sin racercykel.
Er vild med at 
svinge golfkøllen.
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REVISIONSUDVALGET

APPELUDVALGET

Sisse Wildt
Formand
Pandrup Firma 
og Familieidræt

Frivillig siden 1987.
Slapper af med 
en god krimi.
Er vild med god kaffe 
og træstammer.

Hans F. H. 
Henrichsen
Formand
Nyborg Familie 
og Firma Sport

Frivillig siden 1979.
Motionscykler mindst 
2.000 km om somme-
ren og dyrker badmin-
ton i vintermørket.
Er vild med standard-
dans med den bedre 
halvdel Charlotte.

Svend Mandel 
Hansen
Medlem
Toldvæsenets 
Idrætsforening

Frivillig siden 1992.
Træner muskler og led 
i fitnesscentret.
Er vild med SUP og 
droneflyvning.

Svend Christensen
Medlem
Morsø Firma 
og Familieidræt

Frivillig siden 1962.
Passer og plejer sin 
have.
Er temmelig vild 
med en øl på terrassen.

Bjarne Andersen
Medlem
Firmaidræt Ikast

Frivillig siden 1988.
Dyrker agurker, 
tomater og Hortensia.
Er vild med at løse 
krydsord.

Leif Sørensen
Medlem
Firmaidræt Odense

Frivillig siden 1975.
Har et skarpt øje for 
skydning og petanque.
Er vild med klassiske 
symfonier og 
storladne operaer.
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IT-UDVALGET

John H. Juul
Formand
Roskilde Firma 
og Familieidræt

Frivillig siden 1994.
Har været aktiv 
bowling- og 
badmintonspiller.
Er vild med ferie til 
søs på krydstogtskibe.

Carsten Nielsen
Medlem
Firmaidræt Silkeborg

Frivillig siden 1997.
Dyrker mountain bike 
og løb i skoven og tril-
ler fodbold et par gan-
ge om ugen.
Vild med skoven og 
ægte vinylplader.

Ib Østergaard
Medlem
Fredericia Fag- og 
Firmaidrætsforbund

Frivillig siden 1986.
Spiller fodbold og golf 
og nyder indimellem 
en løbetur.
Er vild med at organi-
sere events og finde 
nye veje at gå.
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DYRK 
SAMMENHOLDET
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