
Registrering af kollegamotion



CFR
Centralt ForeningsRegister (CFR) er en 
portal til årlig registrering af foreningers 
medlemstal. 

Portalen er udviklet og drevet af de tre 
idrætsorganisationer DIF, DGI og 
Firmaidrætten i fællesskab.

I 2019 blev det muligt at registrere 
kollegamotion (”Motion på 
arbejdspladsen”) i CFR.



Kollegamotion
På arbejdspladser med kollegamotionsaktiviteter kan 

alle aktive medarbejdere registreres som 

medlemmer i CFR.



Hvad er kollegamotion?
• Kollegamotion er igangsat og drevet af kolleger på en 

arbejdsplads - eventuelt i samspil med firmaidrætten eller 
andre.

• Foregår med udgangspunkt i den enkelte arbejdsplads.

• Kan udspille sig både før, i og efter arbejdstid.



Foreningernes fordele

• Mulighed for kontaktpersoner på 
arbejdspladserne med interesse for 
kollegamotion og firmaidræt.

• Input til aktivitetsudvikling fra 
arbejdspladsernes ildsjæle.

• Tættere sammenhæng mellem 
kollegamotion og lokal styrket 
firmaidræt.

• Mulighed for flere medlemmer.
• Medlemstilskud i Firmaidrætten.



Arbejdspladsernes fordele

• Sparringsbesøg af en konsulent.

• Sundhedsambassadøruddannelse (deltagelse på åbne 

kurser).

• Netværksdeltagelse.

• Magasinet Firmaidræt.

• Arbejdspladsernes Motionsdag.

• Danmarks Sundeste arbejdsplads.

• Tæl Skridt – første kampagne gratis.

• Billigere dopingtests i arbejdspladsens motionscentre.



Forbundets fordele

• Firmaidrættens indsats for 
kollegamotion synliggøres.

• Firmaidrættens position 
idrætspolitisk styrkes.



Indledningsvis registreres aktive på arbejdspladser, vi har en relation til!

Eksempelvis…..

1. Foreningens nuværende medlemmers arbejdspladser
2. Personlige relationer til de lokale arbejdspladser
3. Deltagere på Arbejdspladsernes Motionsdag i samarbejde med foreningen
4. Deltagere på Sundhedsambassadøruddannelse
5. Deltagere i lokale åbne stævner og foreningsevents
6. Har afviklet aktivitetsdage med forbund og forening
7. Har deltaget i Firmaidræt Open

HVEM skal vi registrere?



Forbundet har udviklet en digital løsning og 
tilbyder konsulenthjælp til foreningernes 
registrering af kollegamotion.

Nu skal I afprøve det ved jeres 
lokale udviklingskonsulent. 

Fortsat godt 
repræsentantskabsmøde
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