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FIRMAIDRÆTTEN SATTE I 2019
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Årsrapporten er også afrapporteringen på ramme
aftalen med Kulturministeriet, og opfyldelsen
af resultatmål og operationelle mål gennemgås i 
detaljer. 2019 er første år i rammeaftaleperioden, 
og dette er således også den første afrapportering 
i strategiperioden frem mod 2022. 

Dansk Firmaidrætsforbund har i 2019 indfriet ho
vedparten af de fastsatte resultatmål i rammeaf
talen. Således er fire ud af syv resultatmål op fyldt. 
Derudover er to resultatmål delvist opfyldt, og et 
enkelt resultatmål er ikke opfyldt. Det anser vi 
samlet set som tilfredsstillende. 

ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT
Årsrapporten for 2019 udviser et underskud på 
1.353 t.kr. mod et budgetteret underskud på 604 
t.kr., hvilket resulterer i en negativ afvigelse på 
749 t.kr.

Det forøgede underskud kommer ikke bag på le
delsen, da budgettet blev justeret af ledelsen og 
godkendt af Styrelsen til at matche den nye strate
gi. I årsrapporten sammenligner vi dog i henhold 
til budgettet, som blev godkendt på Repræsen
tantskabsmødet i 2017.

De budgetterede aktiviteter er i videst mulig ud
strækning forsøgt gennemført i overensstemmel
se med det justerede budget.
Regnskabets balancesum udgør 43.933 t.kr., og 
egenkapitalen udgør 38.545 t.kr. heraf.

DEN NYE STRATEGIPERIODE I GANG 
MED ORGANISATIONSUDVIKLING
Vi har i 2019 skudt vores nye strategi – et sjovere 
Danmark i bevægelse – i gang. Vi arbejder målret
tet med at skabe en styrket lokal firmaidræt og på 
at inspirere til kollegamotion på flere arbejdsplad
ser. Disse to centrale indsatsområder er brudt ned 
i ti landsdækkende indsatser, hvor vi har udarbej
det forret ningsplaner og løbende har evaluering 
af indsatser ne. 

Vores nye strategi har også betydet, at vi har til
passet både den politiske og administrative orga
nisation, så de afspejler de to centrale indsatsom
råder. Det betyder konkret, at vi har sammenlagt 
og omdefineret udvalg i vores centrale ledelse, så 
vi nu har et Kollegamotionsudvalg og et Fir
maidrætsudvalg. På samme vis har vi skabt en af
deling for hhv. kollegamotion og for styrket lokal 
firmaidræt, som nu er vores bærende søjler i orga
nisationen. Denne omstilling gennemførte vi i ef
teråret 2018, og vi har i 2019 arbejdet med at ud
vikle nye samarbejdsformer og arbejdsgange.

En anden central organisatorisk ændring i 2019 
var ansættelsen af vores nye generalsekretær, 
Mette Mandrup. Efter en lang proces med et me
get flot og stærkt ansøgerfelt besluttede Styrelsen 
i november 2019, at Mette Mandrup er forbundets 
nye generalsekretær fra den 1. januar 2020.

Med Mette Mandrup i spidsen har vi fået en visio
nær og resultatskabende leder, som er klar med

LEDELSESBERETNING
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2019 har været et særdeles aktivt og spændende år for Dansk Firmaidrætsforbund. En ny strategi – et 
sjovere Danmark i bevægelse – er sparket i gang. Vi har justeret vores organisation – både politisk og 
administrativt – så den i højere grad understøtter vores strategiske mål. Samtidig har vi sat over 
500.000 kolleger og firmaidrætsmedlemmer i bevægelse hen over året, og vi har igen kåret Danmarks 
Sundeste Arbejdsplads i partnerskabsprojektet sammen med Velliv Foreningen, Dansk Erhverv og 
Forsikring & Pension. 

Derudover har vi også introduceret en række nye initiativer og aktiviteter som bl.a. Mænds Motions-
dag og det flerårige udviklingsprojekt sammen med TrygFonden – Flere Aktive Arbejdspladser. 2019 
var et år med fart på, og i denne årsrapport kan du dykke ned i en række udvalgte resultater fra det se-
neste år.



firmaidrætsforeninger er godt i gang med sam
spillet med den lokale visionskommune. På ar
bejdspladsen kan vi nå mange, som ikke kommer 
i foreningsfællesskabet. Og på arbejdspladsen 
kan vi skabe gode, sjove og trygge rammer for 
dem, der skal genopdage glæden ved motion. Så 
når en visionskommune rækker ud mod arbejds
pladserne, så er vi i firmaidrætten de naturlige 
medspillere. Netop det samspil fungerer allerede 
rigtig godt og givtigt mange steder lokalt.

SUNDHEDSAMBASSADØRER SKABER 
LOKAL AKTIV MAGI
2019 har været året, hvor vi fik sat yderligere skub 
i indsatsen omkring de gratis sundhedsambassa
døruddannelser, som er blevet afviklet lokalt med 
firmaidrætsforeninger som værter. 

Vi har stort set været rundt i hele landet med ud
dannelsen, hvor 19 forskellige firmaidrætsfor
eninger har slået dørene op til de to endagsmo
duler, som uddannelsen strækker sig over. 

Vi ser, at en udløber af uddannelserne er, at vi får 
etableret nye lokale netværk. De nyudklækkede 
sundhedsambassadører vil gerne beholde kon
takten til hinanden – både i digitale og fysiske 
fællesskaber. Her bliver den lokale firmaidræts
forening det naturlige omdrejningspunkt for net
værket. Både med tilbud om aktiviteter, men også 
som vært og facilitator for netværket og fællesska
bet, hvor de kan holde kontakten, udveksle erfa
ringer og holde hinanden til ilden, når hverdagen 
og arbejdsopgaverne rammer efter uddannelsen. 
Det er netop her, at det magiske potentiale lever – 
og det har vi for alvor fået sat ild under i 2019. 

TO SIGNATURPROJEKTER ER SAT I SØEN
Firmaidrætten er mangfoldig, og tilbuddene i vo
res firmaidrætsforeninger og til arbejdspladserne 
har omfattet events med høj puls og mudder til 
mere rolig kollegamotion som petanque og bow
ling. De ti landsdækkende indsatser i vores strate
gi understreger også det brede område, som vi har 
dækket og udviklet i 2019. Denne bredde og varia
tion er vi stolte af. Men det er samtidigt vigtigt, at 
vi har haft ekstra fokus på, at udvalgte indsatser 
bliver særligt profilerede, fordi de er Dansk Fir

maidrætsforbunds særkende og vores signatur. 
Det er få udvalgte indsatser, der i særlig grad af
spejler kernen af det, vi er. De skal helt konkret og 
rammende vise, hvad Dansk Firmaidrætsforbund 
står for, og hvad vi vil være særligt kendt for. 
Kernen af vores arbejde har i 2019 været vores to 
centrale indsatsområder. Derfor har vi også valgt 
signaturprojekter  Tæl Skridt og Arbejdspladser
nes Motionsdag, der profilerer os på initiativer i 
begge vores indsatsområder. Med dem har vi styr
ket den løbende historiefortælling om signatur
projekterne og resultaterne. Visuelt har vi skabt 
en tydelig sammenhængskraft mellem vores sig
naturprojekter og Dansk Firmaidrætsforbunds 
brand.

BEGIVENHEDER INDTRUFFET EFTER 
REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING
I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæg
gelsen af årsregnskabet er der ikke indtruffet for
hold, som vi vurderer har væsentlig indflydelse på 
vurderingen af årsrapporten.

I Dansk Firmaidrætsforbunds toårige budgetter,
der blev vedtaget i forbindelse med Repræsen
tantskabsmødet i 2019, er der budgetteret med et
underskud på 377 t.kr. for regnskabsåret 2020.

DEN FORVENTEDE UDVIKLING I 2020
Vi har i vores strategi 2022 og i de dertilhørende 
forretningsplaner sat os meget ambitiøse mål for 
den kommende periode – også for året 2020. Vi 
forventer derfor, at 2020 bliver et år med megen 
aktivitet samt fokus på udviklingsarbejdet. Ikke 
mindst i relation til den strategiske indsats for at 
få flere yngre i firmaidrætten og udviklingen af 
det målrettede arbejde med ungdomsuddannel
serne. Ydermere skal vi videreudvikle vores to sig
naturprojekter – Tæl Skridt og Arbejdspladsernes 
Motionsdag – samt arbejde fokuseret med pilot
projektet Flere Aktive Arbejdspladser, som vi gen
nemfører med støtte fra TrygFonden. Derudover 
vil vi i 2020 også varme op til det 75års jubilæum, 
som Dansk Firmaidrætsforbund kan fejre i januar 
2021. 

Den coronakrise, som hele Danmark oplever i for
året 2020, har dog skabt stor usikkerhed om mu
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nye idéer og perspektiver til både ansatte og frivil
lige. Foreningerne er firmaidrættens rygrad, og vi 
skal hele tiden have et skarpt blik på, hvordan vi 
skaber gode rammer for vores lokale foreninger 
og det frivillige engagement. Her kommer Mette 
med en masse spændende erfaringer og skarpe 
vinkler i bagagen. Derudover har Mette et stærkt 
blik på videndeling og nye partnerskaber, som vi 
får stor glæde af. Ikke mindst i form af Mettes bre
de netværk og store erfaring fra den kommunale 
sektor, som bliver en stor gevinst for os, efterhån
den som flere og flere kommuner begynder at 
sætte mere fokus på gevinsterne ved kollegamoti
on og bevægelse for både medarbejdere og borge
re.

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 
BLANDT ALLE FORENINGERNE 
For at gøre os i stand til at måle udviklingen i vo
res foreningers vurdering af de ydelser, som 
Dansk Firmaidrætsforbund stiller til rådighed for 
at styrke den lokale firmaidræt, har vi i 2019 gen
nemført en tilfredshedsundersøgelse blandt alle 
vores 81 foreninger og brancheforbund. 

66 firmaidrætsforeninger og brancheforbund har 
besvaret undersøgelsen – og 65 af dem er samlet 
set tilfredse med den service, hjælp og rådgivning, 
de har fået fra forbundet. Den sidste af de 66, der 
har besvaret, er hverken tilfreds eller utilfreds, 
men har i 2019 ikke gjort brug af nogle af de ti 
områder, vi har spurgt ind til.

Fordelt på ti spørgsmål satte foreningerne tilsam
men 393 gange kryds i ’Tilfreds’ – og 12 gange til
kendegav de, at der er noget, de ikke var tilfredse 
med.

Vi er naturligvis meget tilfredse med foreninger
nes positive oplevelse af forbundets service, hjælp 
og rådgivning. Og vi ser frem til – i samspil med 
foreningerne – at styrke samarbejdet på de områ
der, hvor de har tilkendegivet, at der er plads til 
forbedring.

Særlig stor tilfredshed på fire områder
Foreningerne har i starten af 2019 gjort særligt 

brug af – og været særligt tilfredse med – at få 
hjælp og rådgivning til:
• at udvikle og drifte foreningen i samarbejde  
 med den lokale udviklingskonsulent.
• at løfte administrative opgaver som fx at søge  
 midler hos Lokalforeningspuljen og at holde  
 snor i medlemsregistreringen.
• at styrke lokal markedsføring og kommunika
 tion generelt – herunder materialeproduktion.
• at arbejde med foreningens aktiviteter og 
 stævner i samspil med den lokale 
 udviklingskonsulent.

Når denne strategiperiode lakker mod enden, vil 
vi igen bede alle foreningerne deltage i undersø
gelsen, så vi kan se, om vi i fælles flok er lykkedes 
med at fastholde det, der er tilfredshed med – og 
forbedre det, der har efterladt rum til forbedring.

MERE SAMSPIL MED 
FLERE KOMMUNER
Vi har i 2019 haft et særligt fokus på at styrke 
samspillet med de danske kommuner. Kommu
nerne er meget store arbejdspladser – og mange 
steder er kommunen den største arbejdsplads i 
området. Samtidig mener vi, at kommunerne har 
en særlig forpligtelse til at skabe gode rammer for 
et arbejdsliv med høj trivsel og bevægelse. Og hel
digvis er der mange kommuner, som i disse år 
sætter fokus på, hvordan bevægelse bliver en 
naturlig del af arbejdsdagen for medarbejderne, 
ligegyldigt om de arbejder i dagplejen, i Vej og 
Park eller på rådhuset. 

Vi har i det seneste år været i tæt samspil med 
blandt andre Hillerød, Slagelse og Brøndby om, 
hvordan de kan gøre kollegamotion til en fast del 
af alle de kommunalt ansattes hverdag. Vi forven
ter, at der i de kommende år vil være endnu flere 
kommuner, der vil blive inspireret til at arbejde 
målrettet med kollegamotion, og derfor skaber vi 
også i det kommende år en række målrettede til
bud og initiativer til kommuner, som vil gøre kol
legamotion til en del af de ansattes hverdag.

I slutningen af 2019 var der 20 ’Bevæg dig for livet 
– visionskommuner’, og en række af vores lokale 
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Tak for samspillet og 
samarbejdet i 2019. 
Vi er meget glade for, 
at du har bidraget til 
sammen med os at 
bane vejen for 
”et sjovere Danmark 
i bevægelse”.

God læselyst 
med årsrapporten!

lighederne for at gennemføre en række af vores 
events og aktiviteter. Vi har i første halvdel af 
marts 2020 været nødt til at udskyde og aflyse en 
del aktiviteter, som var planlagt i foråret, og alle 
vores foreninger har været stærkt påvirket, idet 
alle stævner og events som bekendt blev lukket 
ned i marts. Og i skrivende stund er det således 
usikkert, i hvor stor udstrækning den aktuelle kri
se også sætter spor for resten af årets aktiviteter 
og initiativer. 

SAMLEDE STØRRE
AFVIGELSER
I denne årsrapport er der på siderne 84 og 85 
samlet en oversigt med kommentarer til større 
afvigelser i årsregnskabet for 2019.

DYRK 
SAMMENHOLDET
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Event- og 
aktivitetsdeltagere

Medlemstal
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

348.192 385.969382.877363.937367.258373.133

123.008 143.089120.58994.101

471.200

529.058

503.466

458.038

MEDLEMMER
385.969

44 %

56 %

MEDLEMSTAL SAMT 
EVENT- OG AKTIVITETS-
DELTAGERE FRA 2014-2019

mellem 2559 år 
54%Ikke mindre end 385.969 medlemmer har i 2019 dyrket 67 forskellige idrætter 

i en af vores 81 firmaidrætsforeninger og brancheforbund rundt om i hele lan
det. Det er en fremgang på 1 % i forhold til sidste år. Bolde er blevet sat i spil 
til fodbold, håndbold og floorball, der er blevet svedt, smilt og skåret tænder 
til fitness, indoor cycling, løb samt under kollegamotionen på arbejdsplad
serne og skytter, brydere, gamere og rugbyspillere har dyrket deres idræt i fir
maidrættens fællesskab.

MEDLEMSTAL 2019

Vi har i 2019 skabt en mindre fremgang i antallet 
af medlemmer, der dyrker en idræt i en af vores 
firmaidrætsforeninger. Der er fortsat lidt flere 
mænd – 56 % – end kvinder, og på det aldersmæs
sige spektre afspejler medlemstallene, at arbejds
pladserne er vores primære arena, da 54 % af 
medlemmerne er mellem 25 og 59 år. Dog oplever 
vi et særligt ungt sus, da vi ser den største frem
gang på 12 % blandt medlemmer, der er mellem 
19 og 24 år.

ENDNU TÆTTERE PÅ 
ARBEJDSPLADSERNE 
I 2019 startede vi arbejdet med vores 2022strate
gi, der har en klar målsætning om at skabe et end
nu tættere samspil mellem vores foreninger og de 
lokale arbejdspladser. Medlemstallene afspejler 
tydeligt, at det arbejde allerede bærer frugt i fir
maidrætsforeningerne her i det første år af strate
giperioden. Det rykker ude på arbejdspladserne, 
og firmaidrætsforeningerne oplever en vækst på 
18 % i forhold til de medlemmer, der dyrker moti
on på arbejdspladsen i tilknytning til en fir
maidrætsforening. Ikke overraskende, så er tæt på 
90 % af disse medlemmer mellem 25 og 59 år. 
Samtidig er der en næsten ligelig kønsfordeling 
i antallet af kvinder og mænd med henholdsvis 
57 % og 43 %.

ESPORT RYKKER I TOPPEN
eSport er i år rykket ind i top fem over holdspil i 
firmaidrætten. Med en medlemsfremgang på 52 
% har både flere kvinder og mænd valgt at dyrke 
sammenholdet omkring eSport i en firmaidræts
forening. Det er stadig flere mænd end kvinder, 
der stempler ind i fællesskabet omkring eSport, 
men vi ser fremgang på mere end 30 % for både 
kvinder og mænd. 

eSport er for alvor ved at få fat, og flere foreninger 
har i 2019 fået eSport på listen over aktiviteter, 
hvor de frivillige arbejder målrettet med at ram
mesætte eSport, som noget vi dyrker sammen i en 
forening. I 2019 havde 11 af vores firmaidrætsfor
eninger eSport på programmet. 

VI DYRKER BREDDEN
Tallene for 2019 slår igen fast, at firmaidrættens 
tilbud dækker en stor bredde af motions og 
idrætstilbud. Vi styrker sammenholdet ved at dyr
ke ikke mindre en 67 forskellige idrætter rundt 
om i firmaidrætsforeningerne. Der bliver svedt på 
fodbold, floorball og volleybaner, råbt efter mak
keren på badminton og padelbanerne samt smilt 
til hinanden på crossfit, indoor cycling, yoga og 
gymnastikholdene. Vi dyrker bredden, 
og i firmaidrætten er der plads til alle.



SAMMEN DYRKER FIRMAIDRÆTTENS 
81 FORENINGER 67 FORSKELLIGE 
IDRÆTTER 
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HOLDSPILIDRÆTTER

OG SÅ DYRKER VI OGSÅ

Fitness

Motion på arbejdspladsen

Løb

Fodbold

Svømning

Bueskydning 

Rugby

Curling

Karate

Brydning

Fodbold

Volleyball

Håndbold

Floorball
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Det skorter ikke på highfives, glade smil og sund 
motion på landets arbejdspladser, ungdomsud
dannelser og til de øvrige aktiviteter og events. Be
vægelsesregnskabet for 2019 viser en bundlinje 
på 143.089 deltagere. Det er en fremgang på godt 
19 % i forhold til 2018 samt en fremgang på 52 % i 
forhold til 2016, hvor bevægelsesregnskabet før
ste gang blev lanceret for at skabe et overblik over, 
hvor mange mennesker firmaidrætten bevæger 
ud over de 385.969 medlemmer i de 81 fir
maidrætsforeninger.

KVINDERNE TAGER OFTEST INITIATIV 
TIL KOLLEGAMOTION
Bag tallene i bevægelsesregnskabet 2019 stikker 
det bl.a. markant ud, at det oftest er kvinderne, 
som tager initiativ og sikrer forstærkede fælles
skaber på alle typer af arbejdspladser. De fire S’er 
er katalysatorer: Sjov, socialt, sundhed og sam
menhold. Godt 90 % af deltagerne på firmaidræt
tens gratis Sundhedsambassadøruddannelser og 
83 % af ildsjælene på Arbejdspladsernes Motions
dag, der slog deltagerrekord i oktober med 33.409 
aktive kolleger fra Horslunde på Lolland til Hjør
ring i det nordjyske, har to Xkromosomer. Der er 
ligeledes en klar overvægt af kvinder, når vi zoom
er ind på holdkaptajnerne i Tæl Skridtkampag
nen, som fire gange årligt går direkte i benene på 
danskerne.

ENDAGS-EVENTS HITTER
Firmaidrættens lokale forankring og firmaidræts
foreningerne er fundamentet for at skabe en 
mangfoldig vifte af motionsmuligheder for kolle

ger, kammerater og arbejdspladser i nærområdet. 
Og vi lykkedes i den grad i samhørighed – forbund 
og foreninger – med at arrangere aktiviteter, der 
tænder den lokale ild. Særligt Ladywalk og to
taloplevelsen Ladies Mud Race, hvor forhindrin
ger og mudder bliver forceret, er et hit. Over 
11.000 kvinder oplevede Ladies Mud Racemagien 
i 2019. Det tilsvarende tal var knap 8.000 i 2018. I 
2020 supplerer vi de traditionelle udgaver af La
dies Mud Race med seks Dark Editions.

UNGT SUS
Efter i en årrække – succesfuldt – at have fokuse
ret på at få idrætten ind på erhvervs og produkti
onsskolerne hævede vi fra begyndelsen af 2019 
overliggeren. Målet er nu at sætte flere ungdoms
uddannelsesinstitutioner – lærerne og eleverne – 
i bevægelse med et særligt fokus på skoler med 
skolehjem samt store campusområder med man
ge elever, hvor mange ungdomsuddannelser er 
samlet ét sted.

Og vi har bestemt kunne mærke et ungt sus. Del
tagertallet til events og aktiviteter direkte målret
tet ’de unge’ – herunder Ung Cup, hvor der findes 
vindere i fodbold, floorball, rundbold og høvdin
gebold – er steget i 2019.

Derudover har vi i 2019 samarbejdet med 3F og 
Lungeforeningen om projekt ’Friske Lunger’ – og 
har i den forbindelse aktiveret mere end 1.400 er
hvervsskoleelever.

… de 1.145 deltagere til Firmaidræt Open i Aarhus over tre dage dystede i 
ni idrætter – og mere end 400 af dem dyrkede sammenholdet til et brag af 
en aftenfest. 

…vi har afviklet 30 sundhedsambassadøruddannelser 19 forskellige steder i 
landet i samspil med 12 firmaidrætsforeninger. 

… Tæl Skridt bevægede 42.000 kvinder og mænd fordelt på 5.535 hold. 
Hele 93 % af deltagerne er så vilde med Tæl Skridt, at de uden tøven vil 
anbefale det til en ven eller kollega. 

… de 520 friske kollegagolfere til Kollegagolf spillede tilsammen 126.720 
huller på baner rundt om i landet og gav hinanden 10.560 håndtryk i løbet af 
turneringen.

VIDSTE DU, AT...

Dansk Firmaidrætsforbunds bevægelsesregnskab giver et samlet overblik over 
deltagere til vores events og kampagner. Dermed supplerer bevægelsesregn
skabet vores medlemstal. Fantastiske ildsjæle og et skarpt strategisk 
fokus på at skabe mere lokal firmaidræt i hele landet og kollegamotion
på flere arbejdspladser sikrede, at vi rundede 143.000 deltagere i 
bevægelsesregnskabet for 2019. 

BEVÆGELSESREGNSKABET
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Bevægelsesregnskabet medtager i 2019 også tal for 
events, som vi har arrangeret sammen med de lokale
firmaidrætsforeninger. Samtidig har vi, for at under-
støtte vores fokus på at styrke den lokale firmaidræt, 
også medtaget udvalgte lokale events - fx Ladywalk, 
Ladies Mudrace og julemærkemarch- og løbene - hvor 
Dansk Firmaidrætsforbund har ydet hjælp og bistand 
til de lokale foreninger. I bevægelsesregnskabet er 
der også flere nye initiativer – blandt andet Mænds 
Motionsdag, der er igangsat som en del af vores nye 
strategi. Indsatser fra den forrige strategiperiode er 
ikke længere en del af bevægelsesregnskabet. Det 
drejer sig fx om vores sundhedstjek, sundhedscafeer, 
mail-motion mv.BEVÆGELSESREGNSKABET

I TAL
 2019  2018 

STYRKET LOKAL FIRMAIDRÆT 

Holdspil og holdaktiviteter i tæt samspil med foreninger  
Kollegagolf  520  300 

Motionsevents med potentiale 
Ladies Mud Race  11.142  - 
Ladywalk - med foreninger som medværter  19.420  - 
Mænds Motionsdag  850  - 
Julemærkemarch og -løb - med foreninger som medværter  2.483  - 
Rigtige Mænd Løbet  622  1.915 
Bike & Run  2.285  2.355 
Xtreme Mandehørm  3.432  4.176 
Internetskydning  124  133 
Alt For Damerne Løb 2019 - Aarhus  2.024  - 
Kongebroløbet - Middelfart  888  - 
Vestkystløbet 2019  6.474  - 
Mærk Næstved Løbet  591  - 
Slotssø Stafetten - Kolding  500  - 
Midsommerstafetten - Skanderborg  859  - 
QR-kodeløb + Q-Games  -  6.450 
3F Bold  -  488 
Rigtige Mænd Sjakket  -  5.050 

Åbne stævner skaber sammenhængskraft 
Firmaidræt Open  1.145  1.245 

Ungdomsuddannelser med blik for bevægelse 
Ung Cup fodbold  1.800  1.350 
Ung Cup rundbold  880  770 
Ung Cup høvdingebold  425  750 
Ung Cup floorball  175  270 
Friske Lunger i arbejde  1.436  - 

Firmaidrætsforeningerne i den digitale verden 
eSport-liga studerende  275  302 
eSport-liga kollegaer  400  393 

 2019  2018 
KOLLEGAMOTION PÅ FLERE ARBEJDSPLADSER 
Mailmotion  -  5.916 
Sundhedstiltag  -  1.108 

Motions- og sundhedsambassadøruddannelser 
Sundhedsambassadøruddannelser  497  415 
Øvrige uddannelser  80  39 

Motivationsudspil med mening 
Foredrag, peptalks og workshops  922  1.270 
Sundhedscertificering  270  - 
Flere Aktive Arbejdspladser  65  - 
Aktiv julekalender  350  - 
Nye netværkstiltag  400  - 

Aktivitetsdage styrker holdånden 
Aktivitetsdage  5.721  4.405 
Idrætsmødet - Havnefronten Aalborg  500  - 

SIGNATURPROJEKTER 
Tæl Skridt  42.125  55.279 
Arbejdspladsernes Motionsdag  33.409  26.210 

I ALT  143.089  120.589 

1918
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AFRAPPORTERING 
PÅ RAMMEAFTALEN 
MED KULTURMINISTERIET
Rammeaftalen 20192022 mellem Kulturministeriet og Dansk Firmaidrætsfor
bund fastlægger mål for de indsatsområder, som Dansk Firmaidrætsforbund 
særligt skal varetage i aftaleperioden inden for de givne vilkår. 
Afrapportering, resultatopfølgning og perspektivering har fokus på de initia
tiver, tiltag og aktiviteter, der i forbundsregi er gennemført og/eller udviklet 
i løbet af 2019. Derudover har Dansk Firmaidrætsforbund en lang række fir
maidrætsaktiviteter, kollegamotion og andre tilbud til arbejdspladser, som 
også er en del af forbundets kernevirksomhed, men som vi ikke gennemgår 
systematisk i denne årsrapport. 
På de følgende sider er der først skabt et samlet overblik over opfyldelsen af 
resultatmål og de operationelle mål i rammeaftalen. Herefter har vi sat 
yderligere ord på perspektiveringerne og analysen af arbejdet med at 
opfylde målene.

OPFYLDELSE AF RESULTATMÅL

OPGAVE RESULTATMÅL GRAD AF 
OPFYLDELSE

Lokal firmaidræt Dansk Firmaidrætsforbund vil skrue op 
for volumen, så der kommer flere akti
viteter, events og mere firmaidræt for 
de lokale arbejdspladser. 

Delvist opfyldt

Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde 
for, at der i flere kommuner i Danmark 
er en firmaidrætsforening.

Opfyldt

Inspirere til 
kollegamotion

Dansk Firmaidrætsforbund vil inspire
re til at skabe stærkere tradition for 
kollegamotion – gerne med puls og 
power – på flere arbejdspladser.

Delvist opfyldt

Bekæmpelse 
af doping

Dansk Firmaidrætsforbund vil fremme 
en dopingfri firmaidræt.

Opfyldt

Bekæmpelse 
af matchfixing

Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde 
for, at matchfixing ikke finder sted i 
firmaidræts regi.

Opfyldt

Fremme 
mangfoldigheden 
i dansk idræt

Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde 
for at fremme mangfoldigheden i fir
maidrætten.

Opfyldt

Fremme ligestilling 
af kønnene

Dansk Firmaidrætsforbund vil være en 
foregangsorganisation i dansk idræt, 
når det gælder ligestilling af kønnene.

Ikke opfyldt

Bekæmpelse af 
seksuelle overgreb 
og seksuelle 
krænkelser

Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde 
for en firmaidræt uden seksuelle over
greb og seksuelle krænkelser.

Ingen operationelle mål 
i 2019.
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OPFYLDELSE AF OPERATIONELLE MÅL OPFYLDELSE AF OPERATIONELLE MÅL

OPGAVE RESULTATMÅL OPERATIONELT 
MÅL 

RESULTATER 
2019

Lokal firmaidræt Dansk Firmaidræts-
forbund vil skrue 
op for volumen, så 
der kommer flere 
aktiviteter, events og 
mere firmaidræt for 
de lokale arbejds-
pladser. 

350.000 medlemmer 
i 2019.

385.969 medlemmer 
i 2019.

Firmaidrætsforenin-
gernes tilfredshed 
med forbundets 
hjælp og rådgivning 
for at styrke den lo-
kale firmaidræt. Der 
skal i 2019 gennem-
føres en baseline-
måling.

Baselinemåling gen-
nemført – som viser 
udpræget tilfredshed 
blandt firmaidrætsfor-
eningerne. 

Arbejdspladsernes
Motionsdag
  
• 400 deltagende 

arbejdspladser
• 35.000 deltagende 

medarbejdere
• 35 lokale  

firmaidrætsfor-
eninger, der har 
aktiviteter til de 
lokale arbejdsplad-
ser på dagen. 

• 255 deltagende 
arbejdspladser

• 33.409 deltagende 
medarbejdere

• 41 lokale fir-
maidrætsforeninger 
havde akti viteter til 
de lokale arbejds-
pladser på dagen.

Ung Cup-stævner 
(turnering for 
erhvervsskoler og 
andre ungdomsud-
dannelser). 
• 25 stævner
• 4.450 deltagere

• 36 stævner - med 18 
stævnesteder 

• 3.280 deltagere

Dansk Firmaidræts-
forbund vil arbejde 
for, at der i flere kom-
muner i Danmark 
er en firmaidræts-
forening.

Identifika tion af 
ti kommuner med 
potentiale for en fir-
maidrætsforening.

Ti kommuner er 
identificeret i 2019, 
og der er etableret 
firmaidrætsforeninger 
i to nye kommuner.

OPGAVE RESULTATMÅL OPERATIONELT 
MÅL 

RESULTATER 
2019

Inspirere til 
kollegamotion

Dansk Firmaidræts-
forbund vil inspirere 
til at skabe stærkere 
tradition for kollega-
motion – gerne med 
puls og power – på 
flere arbejdspladser.

122.000 deltagere til 
Dansk Firmaidræts -
forbunds events, akti-
viteter og kampagner 
målrettet arbejds-
pladser (Bevægelses-
regnskabet).

143.089 deltagere i 
events, aktiviteter og 
kampagner i 2019. 

Flere Aktive Arbejds-
pladser. Målet for 
2019 er at udvikle og 
afprøve best practice 
for kollega motion på 
arbejdsplad sen i et 
nyt pilotprojekt med 
syv udvalgte arbejds-
pladser og 1.400 
med arbejdere.

Der er udvalgt seks 
pilotarbejdspladser og 
tre testarbejdspladser.
I alt 900 medarbejdere 
fra de ni arbejdsplad-
ser er eller har været 
involveret i projektet.

Sundhedsambassa-
døruddannelser
• 36 uddannelses-

dage
• 30 uddannelses-

dage i samarbejde 
med 12 forskellige 
lokale firmaidræts-
foreninger. 

Antal hold i YouSee 
eSportsligaerne.
• 60 hold i  

Kollegaligaen
• 45 hold i  

Studieligaen

• 63 hold i  
Kollegaligaen

• 49 hold i  
Studieligaen
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OPGAVE RESULTATMÅL OPERATIONELT 
MÅL 

RESULTATER 
2019

Bekæmpelse 
af doping

Dansk Firmaidræts-
forbund vil fremme 
en dopingfri fir-
maidræt.

Gennemførelse af 
antidoping oplys-
ningsindsats i part-
nerskab med Anti 
Doping Danmark 
(ADD), med det mål 
at nå endnu flere af 
eleverne på ung-
domsuddannelserne 
og i særdeleshed 
de erhvervsfaglige 
skoler. Målet i 2019 
er i sam arbejde med 
ADD at vurde re de 
seneste oplysnings-
indsatser målrettet 
erhvervs skoleelever 
og planlægge nye. 

De seneste indsatser 
er vurderet og plan-
lægningen er påbe-
gyndt.

Bekæmpelse af 
matchfixing

Dansk Firmaidræts-
forbund vil arbejde 
for, at matchfixing 
ikke finder sted i 
firmaidræts regi.

I det omfang match-
fixing i fremtiden 
måtte vise sig i Dansk 
Firmaidrætsfor-
bunds turneringer, 
vil firmaidrætten 
gennemføre løbende 
rådgivnings- og 
oplysningskam-
pagner over for alle 
firmaidrætsforenin-
ger og eventuelt også 
sætte yderligere 
initiativer i værk med 
sigte på at forhindre 
matchfixing i fir-
maidrætsregi. 

Det har heldigvis ikke 
været nødvendigt at 
iværksætte særlige 
initiativer i 2019.

OPGAVE RESULTATMÅL OPERATIONELT 
MÅL 

RESULTATER 
2019

Fremme mangfol-
digheden i dansk 
idræt

Dansk Firmaidræts-
forbund vil ar-
bejde for at fremme 
mangfoldigheden i 
firmaidrætten.

Antal skolehjem hvor 
Dansk Firmaidræts-
forbund iværksætter 
idræts- og motions-
tilbud. 
• 3 skolehjem • 4 skolehjem – iværk-

satte nye initiativer

Iværksætte initiati-
ver, der inkluderer 
mennesker med 
handikap på Arbejds-
pladsernes Motions-
dag. Målet i 2019 er 
at afdække udfor-
dringer som arbejds-
pladser oplever med 
at inkludere handi-
kappede på Arbejds-
pladsernes Motions-
dag og planlægning 
af indsats.

Afdækningen er gen-
nemført i forbindelse 
med evalueringen af 
Arbejdspladsernes 
Motionsdag 2019.

Fremme ligestilling 
af kønnene

Dansk Firmaidræts-
forbund vil være en 
foregangsorganisati-
on i dansk idræt, når 
det gælder ligestil-
ling af kønnene.

Kønsfordelingen 
blandt firmaidræt-
tens medlemmer. 
Målet er, at køns-
fordelingen er på 
niveau med året før, 
dvs. der er ikke blevet 
større skævhed end 
i 2019.

44 % af medlemmer-
ne er i 2019 kvinder. 
I 2018 var det 45 %. 
Der er altså tale om en 
marginal ændring.

Bekæmpelse af 
seksuelle overgreb 
og seksuelle 
krænkelser

Dansk Firmaidræts-
forbund vil arbejde 
for en firmaidræt 
uden seksuelle 
overgreb og seksuelle 
krænkelser.

Der er ikke nogen 
operationelle mål i 
2019.

OPFYLDELSE AF DE OPERATIONELLE MÅL OPFYLDELSE AF DE OPERATIONELLE MÅL
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LOKAL FIRMAIDRÆT
Dansk Firmaidræts forbund vil skrue op for volu
men, så der kommer flere aktiviteter, events og 
mere firmaidræt for de lokale arbejds pladser.   

Operationelt mål
350.000 medlemmer i 2019.

Resultater
i 2019 har 385.969 medlemmer dyrket 67 forskel
lige idrætter i en af vores 81 firmaidrætsforenin
ger og brancheforbund rundt om i hele landet. 
Det er en fremgang på 1 % i forhold til 2018.

Grad af opfyldelse
Målet er opfyldt.

Perspektiv og analyse
Vi har i 2019 skabt en mindre fremgang i antallet 
af medlemmer, der dyrker en idræt i en af vores 
firmaidrætsforeninger. Der er fortsat lidt flere 
mænd – 56 % – end kvinder, og på det aldersmæs
sige spektre afspejler medlemstallene, at arbejds
pladserne er vores primære arena, da 54 % af 
medlemmerne er mellem 25 og 59 år. Dog oplever 
vi et særligt ungt sus, da vi ser den største frem
gang på 12 % blandt medlemmer, der er mellem 
19 og 24 år.

Samtidig mærker vi på medlemstallene, at fir
maidrætsforeningerne er rykket endnu tættere på 
de lokale arbejdspladser, da vi har en vækst på 18 
% i forhold til de medlemmer, der dyrker motion 
på arbejdspladsen i tilknytning til en firmaidræts
forening.

LOKAL FIRMAIDRÆT
Dansk Firmaidræts forbund vil skrue op for volu
men, så der kommer flere aktiviteter, events og 
mere firmaidræt for de lokale arbejds pladser.   

Operationelt mål
Firmaidrætsforeningernes tilfredshed med for
bundets hjælp og rådgivning for at styrke den lo
kale firmaidræt. Der skal i 2019 gennemføres en 
baselinemåling.

Resultater
Vi gennemførte i 2019 en baselinemåling på fir
maidrætsforeningernes tilfredshed. 66 fir
maidrætsforeninger besvarede undersøgelsen, 
som indeholdt ti udsagn. I otte af disse udsagn er 
65 firmaidrætsforeninger tilfredse med forbun
dets service, og i to af udsagnene er 64 fir
maidrætsforeninger tilfredse med servicen.

Grad af opfyldelse
Målet er opfyldt.

Perspektiv og analyse
Undersøgelsens resultater bruger vi i 2020 som et 
udgangspunkt for dialog mellem den enkelte fir
maidrætsforening og den tilknyttede lokale udvik
lingskonsulent.
Det flotte resultat ønsker vi naturligvis at fasthol
de frem til den næste tilfredshedsmåling, ligesom 
vi vil arbejde på, at endnu flere af firmaidrætsfor
eningerne deltager i målingen, så besvarelsespro
centen bliver højere.

LOKAL FIRMAIDRÆT
Dansk Firmaidræts forbund vil skrue op for volu
men, så der kommer flere aktiviteter, events og 
mere firmaidræt for de lokale arbejds pladser.   

Operationelt mål
Arbejdspladsernes Motionsdag. Der er følgende 
mål for 2019:
• 400 deltagende arbejdspladser
• 35.000 deltagende medarbejdere
• 35 lokale firmaidrætsforeninger, der har 
 aktiviteter til de lokale arbejdspladser
 på dagen. 

Resultater
• 255 deltagende arbejdspladser
• 33.409 deltagende medarbejdere
• 41 lokale firmaidrætsforeninger havde 
 akti viteter til de lokale arbejdspladser 
 på dagen 

Grad af opfyldelse
Målet er delvist opfyldt. 

Perspektiv og analyse
Vi opfordrer via vores forskellige kommunikati
onskanaler arbejdspladser til at registrere deres 
deltagelse på hjemmesiden www.AMdag.dk . Alle 
har således mulighed for at registrere sig for at 
modtage inspiration til kollegamotion. Vi foreta
ger ikke nogen direkte kontrol, så vi ved således 
ikke med sikkerhed, hvilke arbejdspladser, der 
skriver sig på som deltagere – og som på dagen 
måske ikke deltager. Det betyder også, at vi heller 
ikke ved, hvor mange arbejdspladser, der laver ak
tiviteter, men som ikke får registreret sig på hjem
mesiden. 
Vi ved dog, at flere større arbejdspladser blot har 
registreret sig en enkelt gang, selvom der er fore
gået aktiviteter i mange forskelligartede og geo
grafisk adskilte afdelinger. 
Delmålet om firmaidrætsforeningernes involve
ring er på den anden side opfyldt, og firmaidræts
foreningerne anvender i større omfang Arbejds
pladsernes Motionsdag til at styrke eksisterende 
eller skabe helt nye relationer til lokale arbejds
pladser. Fremadrettet vil der i endnu højere grad 
blive igangsat lokale tiltag for at skabe flere aktivi
teter og udbygge relationer. Et ’Motion til døren
koncept’ vil blive udrullet i 2020. Det består af et 
frivillighedskorps, som har til formål at understøt
te og igangsætte aktiviteter. Derudover skærper vi 
konkurrenceincitamentet for at forsøge at appel
lere til endnu flere typer af arbejdspladser og flere 
(mandlige) ildsjæle. 
Vi vil i stigende grad have fokus på øget segmen
tering i markedsføringen for i højere grad at moti
vere potentielle ildsjæle/kollegagrupper. Målet 
med denne indsats er at øge antallet af deltagen
de arbejdspladser. 
I samme ombæring optrapper vi kommunikatio
nen med holdkaptajnerne i Tæl Skridt, så vi får 
skabt en stærkere kobling til gåture på Arbejds
pladsernes Motionsdag. Samme metodik bruger 
vi i 2020 over for de sundhedsambassadører, vi i 
stigende grad uddanner og inspirerer. 

LOKAL FIRMAIDRÆT
Dansk Firmaidræts forbund vil skrue op for volu
men, så der kommer flere aktiviteter, events og 
mere firmaidræt for de lokale arbejds pladser. 

Operationelt mål
UNG cupstævner (turnering for erhvervsskoler og 
andre ungdomsuddannelser. Hed tidligere ES 
Cup). Der er følgende mål for 2019 
• 25 stævner
• 4.450 antal deltagere

Resultater
• 36 stævner  med 18 stævnesteder
• 3.280 deltagere

Grad af opfyldelse
Målet er delvist opfyldt.

Perspektiv og analyse
Den manglende målopfyldelse har givet anled
ning til refleksion over, hvordan vi konceptudvik
ler på aktiviteterne i og formen af UngCup, så vi 
får motiveret de nuværende samt flere skoler og 
elever til at deltage.
Som et led i denne proces har vi ændret navnet på 
vores stævner fra ES Cup til UNG Cup for at under
strege, at stævnerne er for alle typer af ungdoms
uddannelser.
Diversiteten og antallet af aktiviteter er øget i et 
forsøg på at motivere de elever, som endnu ikke 
har stemplet ind fra både de deltagende og de nye 
skoler. 
Det nye navn samt diversiteten i aktiviteterne er 
blevet markedsført markant. Kombineret med op
søgende og afdækkende virke fra de lokale udvik
lingskonsulenter.
Vi har ligeledes i 2019 prioriteret ressourcer til at 
tage aktivt del i projektet Friske lunger, som er et 
nyt samarbejde med Lungeforeningen og 3F mål
rettet erhvervsskolerne. Vi håber, at det kan få en 
positiv virkning på deltagerantallet til UngCup 
2020.

LOKAL FIRMAIDRÆT
Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde for, at der i 
flere kommuner i Danmark er en firmaidrætsfor
ening.

Operationelt mål
Identifikation af ti kommuner med potentiale for 
en firmaidrætsforening.



28 29

Resultater
Der er identificeret ti kommuner. Det har medført, 
at vi allerede i 2019 har etableret to nye fir
maidrætsforeninger i hhv. Ringsted Kommune og 
Assens kommune.

Fremadrettet er vi opsøgende over for de aktuelle 
otte identificerede kommuner for på sigt at etab
lere en firmaidrætsforening. 

Grad af opfyldelse
Målet er opfyldt.

Perspektiv og analyse
Vi vil i den kommende tid udarbejde handlepla
ner for de relevante kommuner med fokus på ’fle
re veje til succes’. Vejen til succes kan være gen
nem initiativer inden for igangsætning af aktivite
ter, rekruttering af nye frivillige, forbindelsen fra 
kollegamotion til dannelse af lokal firmaidræts
forening, gennemførelse af en sundhedsambassa
døruddannelse, lokale netværksdannelser og me
get andet. 

På baggrund af proaktive indsatser ser vi mulig
heder i, at vi i de kommende år kan skabe et solidt 
grundlag for etablering af en firmaidrætsforening 
i de identificerede otte kommuner.

INSPIRERE TIL KOLLEGAMOTION
Dansk Firmaidrætsforbund vil inspirere til at ska
be stærkere tradition for kollegamotion – gerne 
med puls og power – på flere arbejdspladser.

Operationelt mål
Antal deltagere til Dansk Firmaidrætsforbunds 
events, aktiviteter og kampagner målrettet ar
bejdspladser – kaldet Bevægelsesregnskabet. Må
let for 2019 er 122.000 deltagere.

Resultater
Bevægelsesregnskabet for 2019 viser et samlet 
deltagerantal på 143.089.

Grad af opfyldelse
Målet er opfyldt.

Perspektiv og analyse

Dansk Firmaidrætsforbunds bevægelsesregnskab 
giver et samlet overblik over deltagere til vores 
events, aktiviteter og kampagner, og regnskabet 
supplerer således vores medlemstal. Fantastiske 
ildsjæle og et skarpt strategisk fokus på at skabe 
mere lokal firmaidræt i hele landet og kollegamo
tion på flere arbejdspladser sikrede, at vi rundede 
143.000 deltagere i bevægelsesregnskabet for 
2019. 
Bundlinjen på 143.089 er en stigning på 19 % i 
forhold til 2018 samt en fremgang på 52 % i for
hold til 2016, hvor bevægelsesregnskabet første 
gang blev lanceret for at skabe et overblik over, 
hvor mange mennesker firmaidrætten bevæger 
ud over de over 385.969 medlemmer i de 81 fir
maidrætsforeninger.
Bag tallene i bevægelsesregnskabet 2019 stikker 
det bl.a. markant ud, at det oftest er kvinderne, 
som tager initiativ og sikrer forstærkede fælles
skaber på alle typer af arbejdspladser.
Du kan se flere detaljer om bevægelsesregnskabet 
– og udviklingen inden for de enkelte dele og akti
viteter – på opslaget ”Bevægelsesregnskabet 
2019” på side 12.

INSPIRERE TIL KOLLEGAMOTION
Dansk Firmaidrætsforbund vil inspirere til at ska
be stærkere tradition for kollegamotion – gerne 
med puls og power – på flere arbejdspladser.

Operationelt mål
Målet for Flere Aktive Arbejdspladser i 2019 er at 
udvikle og afprøve best practice for kollegamotion 
på arbejdspladsen i et nyt pilotprojekt med syv 
udvalgte arbejdspladser og 1.400 medarbejdere.

Resultater
Der er udvalgt seks pilotarbejdspladser og tre test
arbejdspladser til pilotprojektet med TrygFonden. 
I alt 900 medarbejdere fra de ni arbejdspladser er 
eller har været involveret i projektet.
Testarbejdspladserne har testet aktiviteter til kol
legamotion i foråret og forsommeren 2019. Pilot
arbejdspladserne har i november 2019 modtaget 
undervisning af deres ledere og Firstmovers, som 
er de medarbejdere, der skal igangsætte kollega
motionen på arbejdspladsen. 

Grad af opfyldelse
Målet er delvist opfyldt.

Perspektiv og analyse
Projektet forløber som planlagt. Efter aftale med 
TrygFonden blev projektmålet omkring antallet af 
pilotarbejdspladser opskrevet fra fem til seks ar
bejdspladser, da der var mange arbejdspladser, 
der gerne ville være en del af projektet. Pilotar
bejdspladserne er placeret i tre forskellige regio
ner og repræsenterer både offentlige og private 
arbejdspladser. På baggrund af testen hos testar
bejdspladserne er der udvalgt tre aktiviteter til 
kollegamotion: Floorball, stationstræning og ude
aktivitet med benspænd. Firstmovers blev præ
senteret og uddannet i aktiviteterne i november 
2019. Sideløbende med blev ledere fra pilotar
bejdspladserne undervist på et lederseminar i for
andringsledelse og det at være en aktiv arbejds
plads.
Projektorganiseringen og effekten af kollegamoti
onen bliver løbende evalueret. I løbet af 2020 ind
ledes der dialog med TrygFonden om en udvidelse 
af projektet til endnu flere arbejdspladser over 
hele landet.

INSPIRERE TIL KOLLEGAMOTION
Dansk Firmaidrætsforbund vil inspirere til at ska
be stærkere tradition for kollegamotion – gerne 
med puls og power – på flere arbejdspladser.

Operationelt mål
Antal ambassadøruddannelsesdage. Målet for 
2019 er 36 uddannelsesdage. 

Resultater
Der er i 2019 afholdt 30 uddannelsesdage i sam
arbejde med 12 forskellige lokale firmaidrætsfor
eninger. Der var i gennemsnit 17 deltagere på 
hver uddannelsesdag.

Grad af opfyldelse
Målet er delvist opfyldt. 

Perspektiv og analyse
Sundhedsambassadøruddannelserne er i særlig 
grad med til at give ny inspiration til både vores 
foreninger og de lokale arbejdspladser. De nye 

sundhedsambassadører er vigtige drivkræfter i 
nye lokale netværk, ligesom vi målrettet kommu
nikerer til dem om forbundets mange andre akti
viteter både lokalt og nationalt.
I 2020 vil vi gøre endnu mere for at hjælpe de am
bassadører, vi allerede har uddannet og styrke de
res relationer til foreningerne og forbundet. Der
udover vil vi arbejde på at få endnu flere deltage
re på uddannelsesdagene.

INSPIRERE TIL KOLLEGAMOTION
Dansk Firmaidrætsforbund vil inspirere til at ska
be stærkere tradition for kollegamotion – gerne 
med puls og power – på flere arbejdspladser.

Operationelt mål
Antal hold i YouSee eSportsligaerne. Målet for 
2019 er: 
• 60 hold i Kollegaligaen
• 45 hold i Studieligaen

Resultater
Ved YouSee eSportsligaens afslutning til DM i 
2019 var der:
• 63 hold i Kollegaligaen
• 49 hold i Studieligaen

Grad af opfyldelse
Målet er opfyldt.

Perspektiv og analyse
Samarbejdet i YouSee eSportsligaen er helt unik i 
sin organisering. Bag ligaen står en forening dan
net af flere NGO’er i Danmark, som ønsker at ska
be gode og bæredygtige rammer for esport med 
medlemmernes interesser for øje. Alt overskud 
går til at skabe nye aktiviteter, og vi arbejder aktivt 
på at inkludere nye spil og skabe anderledes og 
involverende events for deltagerne. Fremadrettet 
vil partnerskabet også fokusere på at præge de
batten omkring esport i Danmark, så der kommer 
en sund modvægt til de kommercielle interesser.
Derudover vil partnerskabet stadig arbejde på at 
øge antallet af deltagere og aktiviteter. Senest er 
partnerskabskredsen, som udover Dansk Fir
maidrætsforbund består af DGI, Ungdomsringen, 
eSport Danmark og YouSee, blevet udvidet med 
Efterskoleforeningen.
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BEKÆMPELSE AF DOPING
Dansk Firmaidrætsforbund vil fremme en doping
fri firmaidræt.

Operationelt mål
Gennemførelse af antidoping oplysningsindsats i 
partnerskab med Anti Doping Danmark (ADD), 
med det mål at nå endnu flere af eleverne på ung
domsuddannelserne og i særdeleshed de er
hvervsfaglige skoler. Målet i 2019 er i samarbejde 
med ADD at vurdere de seneste oplysningsindsat
ser målrettet erhvervsskoleelever og planlægge 
nye. 

Resultater
Vi har i 2019 været i dialog med ADD, og har vur
deret de seneste oplysningsindsatser, samt startet 
planlægningen af en ny indsats.

Grad af opfyldelse
Målet er opfyldt.

Perspektiv og analyse
Samarbejdet med ADD målrettet forebyggelse 
blandt erhvervsskoleeleverne har udviklet sig po
sitivt i 2019. Vi ser frem til det fortsatte samspil 
om denne – for os vigtige målgruppe – og den ge
nerelle løbende dialog mellem Dansk Fir
maidrætsforbund og ADD om tiltag og aktiviteter 
over for øvrige relevante målgrupper.

BEKÆMPELSE AF MATCHFIXING
Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde for, at 
matchfixing ikke finder sted i firmaidrætsregi.

Operationelt mål
I det omfang matchfixing i fremtiden måtte vise 
sig i Dansk Firmaidrætsforbunds turneringer, vil 
Dansk Firmaidrætsforbund gennemføre løbende 
rådgivnings og oplysningskampagner over for 
alle firmaidrætsforeninger og eventuelt også sæt
te yderligere initiativer i værk med sigte på at for
hindre matchfixing i firmaidrætsregi.
Resultater
Det har heldigvis ikke været nødvendigt i 2019 at 
iværksætte særlige initiativer ift. matchfixing. Det 
er fortsat ikke en udfordring i relation til turnerin
ger i firmaidrætsregi.

Grad af opfyldelse
Målet er opfyldt

Perspektiv og analyse
Dansk Firmaidrætsforbund følger løbende med i 
udviklingen på området og blandt de øvrige 
idrætsorganisationer, og vil være klar til at reage
re, hvis behovet opstår.

FREMME MANGFOLDIGHED 
I DANSK IDRÆT
Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde
for at fremme mangfoldigheden i firmaidrætten.

Operationelt mål
Antal skolehjem, hvor Dansk Firmaidrætsforbund 
iværksætter idræts og motionstilbud. Målet i 
2019 er tre skolehjem. 

Resultater
Vi har i 2019 skabt idræts og motionstilbud på 
fire skolehjem; i Ringsted, Slagelse og Roskilde 
(ZBC) samt på Grindsted Landbrugsskole.

Grad af opfyldelse
Målet er opfyldt.

Perspektiv og analyse
Dansk Firmaidrætsforbunds ambition er i endnu 
højere grad at forankre aktiviteterne på skole
hjemmene gennem de lokale firmaidrætsforenin
ger, og vil have øje for de (nye) aktiviteter, som de 
unge ønsker.

FREMME MANGFOLDIGHED 
I DANSK IDRÆT
Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde for at frem
me mangfoldigheden i firmaidrætten.

Operationelt mål
Iværksætte initiativer, der inkluderer mennesker 
med handikap på Arbejdspladsernes Motionsdag. 
Målet i 2019 er at afdække udfordringer som ar
bejdspladser oplever med at inkludere handikap
pede på Arbejdspladsernes Motionsdag og plan
lægning af indsats.

Resultater
12 % af tovholderne fra de deltagende arbejds
pladser har i vores evaluering af Arbejdspladser
nes Motionsdag 2019 tilkendegivet, at de oplever 
udfordringer med at inddrage kolleger med fysi
ske handikap i aktiviteter på Arbejdspladsernes 
Motionsdag. Udfordringerne opleves ikke kun ved 
planlagte aktivitetsdage som Arbejdspladsernes 
Motionsdag, men der er for de flestes vedkom
mende tale om en generel problemstilling i for
bindelse med alle typer af sociale eller kollegiale 
aktiviteter. 

Grad af opfyldelse
Målet er opfyldt.

Perspektiv og analyse
Vores undersøgelse viser, at der er en generel ud
fordring ved at inkludere handikappede til aktivi
teter på arbejdspladserne, hvorfor der i særlig 
grad er behov for at etablere flere forskelligartede 
aktivitetsmuligheder på dagen for at kunne inklu
dere mennesker med et handikap. Vi vil have fo
kus på kommunikationen om mulighederne for at 
skabe alternative roller, så mennesker med et 
handikap lettere ser sig selv som naturlige delta
gere på Arbejdspladsers Motionsdag. Vi vil i 2020 
have fokus på at formidle ’best cases’ og resulta
terne fra vores evaluering. I 2020 er det også må
let, at vi via ’motion til dørenkonceptet’ kan tilby
de arbejdspladser med fysisk handikappede med
arbejdere hjælp til at eksekvere aktiviteter på Ar
bejdspladsernes Motionsdag bedst muligt.    

FREMME LIGESTILLINGEN AF KØNNENE
Dansk Firmaidrætsforbund vil være en foregangs
organisation i dansk idræt, når det gælder ligestil
ling af kønnene.

Operationelt mål
Kønsfordelingen blandt firmaidrættens medlem
mer. Målet er at kønsfordelingen er på niveau 
med året før, dvs. der er ikke blevet større skæv
hed end i 2019.

Resultater
44 % af medlemmerne er i 2019 kvinder. I 2018 
var det 45 %. Der er altså tale om en marginal æn
dring. I 2019 var der således 168.421 kvindelige 
medlemmer, mens dette tal i 2018 var 170.196. 

Grad af opfyldelse
Målet er ikke opfyldt.

Perspektiv og analyse
Firmaidrættens aktiviteter er for alle, og der er en 
god ligestilling mellem kønnene i mange af vores 
aktiviteter. I nogle aktiviteter er kvinderne mar
kant i overtal  det drejer sig i 2019 i sær om vores 
sundhedsambassadøruddannelser, om Tæl 
Skridt og om initiativtagerne i forbindelse med Ar
bejdspladsernes Motionsdag. Vi ser ikke den mar
ginale ændring fra 2018 til 2019 som et udtryk for 
en generel tendens, hvor færre kvinder tager del i 
firmaidrætten. Det er snarere et udtryk for, at en 
række målrettede initiativer i forhold til mænd  
blandt andet vores nye "Mænds Motionsdag  har 
en effekt. 
På det organisatoriske felt arbejder vi også mål
rettet med en ligestilling af kønnene. På repræ
sentantskabsmødet i 2019 var der valg til vores 
Styrelse, og her afløste en kvinde en anden. Så 60 
% af medlemmerne i firmaidrættens Styrelse er 
fortsat kvinder. Og på europæisk plan har vi i 
2019 sikret kvindelig repræsentation i European 
Company Sports Federation ved valgene af Jeanet
te Thornberg og Pernille Aude til centrale udvalgs
poster. 
Firmaidrætten har i 2019 også ansat en kvindelig 
generalsekretær  som den første landsdækkende 
idrætsorganisation.

BEKÆMPELSE AF SEKSUELLE 
OVERGREB OG SEKSUELLE 
KRÆNKELSER
Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde for en fir
maidræt uden seksuelle overgreb og seksuelle 
krænkelser.

Operationelt mål
Der er ikke nogen operationelle mål i 2019.
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LOKALFORENINGSPULJEN 2019

I hele 2019 har Lokalforeningspuljen skabt et sjovere Danmark i bevægelse.

Midler fra Lokalforeningspuljen har sat gang i et væld af nye aktiviteter og 
tiltag, der styrker de lokale muligheder for at dyrke sammenholdet på arbejds
pladsen eller i en af de 52 firmaidrætsforeninger og fire brancheforbund, der 
har søgt og fået tilskud fra puljen.

184 lokale tiltag
har fået støtte 

Hvordan er 
pengene 
fordelt i 
2019?

3.486.876,71 kr.
uddelt i alt

56 foreninger
har fået tilskud

33

Lokalforeningspuljen er et resultat af en politisk aftale fra november 2017 (mellem den forrige 
regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF) omhandlende en perma
nent fordeling af spillehalsmidlerne til lokale, almennyttige foreninger. Midlerne udgør cirka 72 
millioner kroner årligt i 20182021. 

Otte hovedorganisationer inden for det frivillige foreningsliv – herunder Dansk Firmaidrætsfor
bund – er udpeget som ansvarlige for hver sin pulje.

FAKTA

32
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Feltet af aktiviteter og tiltag, der er søgt støtte til, er 
bredt og varieret. Tag et kig på fire af de aktiviteter, 
der ramte firmaidræts-landet i 2019. 

Vi starter i Ikast, cykler videre til Nordfyn, kører 
tilbage til Esbjerg for så at ramme plet i Horsens.

Floorball-bølgen ruller
Floorball er uden sammenligning den aktivitet, der er søgt flest midler til. Vi oplever en ren bølge af fir
maidrætsforeninger, der har taget floorball til sig som ny holdspil. En af de foreninger er Firmaidræt 
Ikast, hvor ildsjælen Maja Strømgaard er banekvinde for, at 14 mænd og kvinder i alderen 1852 år spil
ler en intensiv omgang floorball hver tirsdag aften.

 Vi bliver banket godt igennem i den halvanden time vi spiller. Intensiteten er høj, vi står aldrig stille, og 
så vil vi alle sammen bare gerne vinde, fortæller Maja Strømgaard, der også er træner for spillerne sam
men med sin cotræner Jimmy Kjær Jepsen.
Der bliver ikke spillet for sjov, selvom floorball i Firmaidræt Ikast er for alle – både tykke og smalle – som 
Maja Strømgaard udtrykker det. Alle spillerne på banen stempler 100 % ind.

 Selvom vi er utrolig konkurrenceminded og kæmper hårdt, så er der altid plads til en high five og et 
stort smil. Sammenholdet er vigtigt for alle spillerne, og der bliver både grint og råbt en del i løbet af 
kampene, der er 20 minutter lange. 

Maja Strømgaard drømmer om at kunne udvide floorballafdelingen med flere tider i løbet af ugen, så 
hun sammen med foreningen kan få endnu flere til at opleve intensiteten og glæden ved at dyrke en 
holdspil, som floorball – også selvom det er mange år siden, man sidst har spillet et boldspil eller måske 
aldrig har rørt en bold.

Cykling har mange former
Lokalforeningspuljen har støttet et væld af aktiviteter i feltet omkring cykling. Lige fra Indoor Bike, Body 
Bike Smart og Spinning over indendørs cykling for unge, mountainbike og motionscykling til Bike & Run 
og Tour de Pedal har fået glæde af midlerne fra puljen.

I feltet af cykelaktiviteter har Nordfyns Firmaidræt trådt hård i pedalerne og givet deres mountainbike
afdeling et ordentligt pump med cykelpumpen for at få endnu flere i mountanbikesadlen.

På det nordlige Fyn oplever Nordfyns Firmaidræt, at motion i det fri og herunder cykling appellerer til 
mange. Aktiviteterne omkring deres cykelafdeling har i 2019 været i god vækst, men de vil gerne have 
endnu flere til at hoppe med på mountainbiken, som er en aktivitet, foreningen har udbudt gennem de 
sidste par år. Midler fra Lokalforeningspuljen gjorde det muligt for de frivillige omkring foreningen at 
udbyde en event på MTBsporet i det naturskønne område ved Langesø i april 2019. På eventen fik delta
gerne mulighed for at snuse til magien ved at koble mountainbike og skøn natur. Det var muligt at låne 
udstyr og en kompetent instruktør guidede de potentielle nye MTBentusiaster og medlemmer sikkert 
igennem MTBsporet.

Næste event er i kalenderen – og vi skulle hilse og sige, at flokken af frivillige omkring foreningen glæder 
sig.

Pop-up kollegamotion
Signaturprojektet Arbejdspladsernes Motionsdag satte i 2019 gang i mere end 33.000 kolleger i hele lan
det, hvor 41 firmaidrætsforeninger var omdrejningspunkt for en væld af aktiviteter. Her har Lokalfor
eningspuljen også spillet med – blandt andet i Esbjerg, hvor Esbjerg Firmaidræt fik midler fra puljen til 
en omgang popup kollegamotion midt i gågaden i Esbjerg.

Omdrejningspunktet var et stort lykkehjul og et par store motionsterninger i forskellige farver. De aktive 
frivillige fra Esbjerg Firmaidræt stoppede de forbipasserende på gågaden, fik dem til at dreje på lykke
hjulet og farven på lykkehjulet angav, hvilken farve motionsterning, de skulle kastes med. Terningerne 
var forsynet med seks forskellige øvelser med alt fra squat over twist til sprællemænd, og de heldige del
tagere skulle så udføre den øvelse, som terningen viste. 

En sjov, skæv og anderledes måde at komme ud i Esbjergs byrum og få fortalt historien om foreningen og 
glæden ved at bevæge sig og dyrke sammenholdet med sine kolleger.

Dart for alle
Har du hørt om eller prøvet Bowcombat, Combat Archery, Jumping Fitness, Pickleball eller Paradart? Hel
digvis oplevede vi også i 2019, at der gik midler fra Lokalforeningspuljen til nogle af de mere smalle – 
altså rigtig smalle – idrætter og aktiviteter. Og det er vigtigt, hvilket Horsens Firma og Familie Idræt et 
rigtig godt eksempel på. Foreningen fik i 2019 støtte til at starte dart for folk med et handikap op i for
eningen. Aktiviteten hedder Paradart, og hver mandag og torsdag samles en lille skare af spillere i for
eningens lokaler, der blandt andet er blevet udstyret med en særlig lav bane, så kørestolsbrugere kan ka
ste med pilene.

Bag initiativet står Lene A. J. Roddewig, der ud over at være medlem af bestyrelsen, også selv spiller både 
almindelig dart og Paradart. 
 Vi har de to ugentlige træninger, men vi er ved at arrangere et dartstævne med det man kan kalde 
blandede hold, hvor vi har to ”almindelige” dartspillere og to paradartspillere på hvert hold, fortæller 
Lene A. J. Roddewig. Lene håber på god tilslutning til stævnet, da paradartspillere og almindelige dart
spillere sagtens kan dyste med og mod hinanden.

For Lene er det et fokuspunkt, at Horsens Firma og Familie Idræt kan udbyde flere aktiviteter til menne
sker med fysiske eller psykiske handicap. Næste idé på tegneblokken er Parafloorball på en mindre 
udendørsbane med en blød bold. Det er fortsat på ren idébasis, men som Lene siger:  Mennesker med 
handikap har lige så meget ret til at kunne dyrke idræt og motion som alle andre.
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Hvor er pengene 
fordelt i 2019?

ODENSE
Kr. 196.799,-

HØJFYN
Kr. 48.320,-

MIDDELFART
Kr. 35.000,-

NYBORG
Kr. 35.000,-

NAKSKOV
Kr. 756,- MARIBO

Kr. 20.000,-

NYKØBING/GULDBORGSUND
Kr. 103.854,-

VORDINGBORG
Kr. 5.000,-

NÆSTVED
Kr. 54.813,-

SKÆLSKØR

KORSØR
Kr. 1.106,-

SLAGELSE
Kr. 48.500,- SORØ

FAKSE
Kr. 9.802,-

KALUNDBORG
Kr. 26.256,-

HOLBÆK ROSKILDE
Kr. 74.750,-

FREDERIKSVÆRK

HILLERØD
Kr. 97.750,-

HELSINGØR
Kr. 16.937,-

KØGE
Kr. 21.300,-

KØBENHAVN

ÆRØ

SØNDERBORG
Kr. 78.681,-

AABENRAA
Kr. 34.575,-

HADERSLEV
Kr. 15.267,-

VAMDRUP

KOLDING
Kr. 35.000,-

VEJEN
Kr. 39.900,-

BRAMMING
Kr. 36.300,-

ESBJERG
Kr. 177.334,-

GLEJBJERG
Kr. 25.305,-

GRINDSTED
Kr. 133.437,-

IKAST
Kr. 66.228,-

RINGKØBING
Kr. 219.542,-

HERNING
Kr. 27.000,-

HOLSTEBRO

STRUER
Kr. 131.200,-

SKIVE
Kr. 51.056,-

VIBORG
Kr. 46.786,-

MORSØ
Kr. 4.000,-

THISTED
Kr. 31.000,-

LEMVIG
Kr. 67.100,-

FREDERICIA
Kr. 36.950,-

VEJLE

HEDENSTED

SKANDERBORG
Kr. 86.818,-

RY
Kr. 128.000,-

SILKEBORG
Kr. 29.534,-

HORSENS
Kr. 13.500,-

AARHUS
Kr. 142.725,-

ODDER

RANDERS
Kr. 152.412,-

HOBRO

AALBORG

PANDRUP
Kr. 1.675,-

BRØNDERSLEV
Kr. 3.950,-

SÆBY
Kr. 104.258,-

HJØRRING

HIRTSHALS
Kr. 39.280,-AALBORG

AALBORG FIRMAIDRÆT - Kr. 77.575,-
AALBORG SENIORSPORT - Kr. 61.400,-

LANDSKREDSEN
COOP ALLIANCEN
DANSK LEVNEDSMIDDELIDRÆTSFORBUND
JERNBANEFRITID
POSTENS IDRÆTS- OG FRITIDSFORBUND
SKAT FRITID & IDRÆT - Kr. 64.255,-
DANSK HOSPITALSIDRÆT - Kr. 19.316,-
KOMMUNERNES FRITIDS- OG IDRÆTSFORBUND
DANSK POLITI IDRÆTSFORBUND - Kr. 157.977,-

ORGANISATIONER OG FORBUND
DANSK MOTIONS FORBUND (DMF) - Kr. 75.000,-

HOVEDSTADEN
KØBENHAVN FIRMA SPORT
FIRMAIDRÆT STORKØBENHAVN
FIRMAKLUBBERNES SKAKSAMMENSLUTNING

FREDERIKSHAVN
Kr. 55.400,-

EBELTOFT

GRENÅ

TØNDER
Kr. 37.100,-

SVENDBORG
Kr. 6.000,-

FAABORG

VESTFYN

NORDFYN
Kr. 23.500,-
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Firmaidræt Storkøbenhavn
Kr. 152.250,-

2

2

1

1

1 København Firma Sport
Kr. 21.000,-

Idrætsforeningen 
ved Skattecenter Middelfart
Kr. 1.300,-

1

Personaleforening ved Gældsstyrelsen
i Grenaa
Kr. 1.040,-

1

REGION NORDJYLLAND

REGION MIDTJYLLAND

REGION SYDDANMARK

REGION SJÆLLAND

REGION HOVEDSTADEN
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FLERE AKTIVE 
ARBEJDSPLADSER
Starten af 2019 var lig med begyndelsen på det toårige pilotprojekt Flere Ak
tive Arbejdspladser, der er blevet til virkelighed med støtte fra TrygFonden. 
Sammen med TrygFonden er vi i fuld gang med at knække koden til, hvordan 
Danmark får en bevægelse af aktive arbejdspladser, hvor kolleger dyrker 
kollegamotion én time om ugen i arbejdstiden. Omdrejningspunktet er seks 
pilotarbejdspladser, hvor vi uddanner og motiverer Firstmovers, som skal 
være ildsjæle, stærke frontløbere og drivkraften til at få gang i kollega
motionen på arbejdspladsen.

To udviklingskonsulenter, en ekspert i foran
dringsledelse samt en ekstern evaluator følger 
både Firstmovers, deres nærmeste ledere og akti
viteterne omkring kollegamotionen tæt, så vi får 
knækket koden til, hvordan vi får opfyldt drøm
men om en landsdækkende bevægelse af aktive 
arbejdspladser, der dyrker kollegamotion en time 
om ugen i arbejdstiden. 

LEDELSENS OPBAKNING ER AFGØRENDE
 Tilgangen til arbejdspladserne og Firstmovers er 
på flere måder anderledes i forhold til, hvordan vi 
tidligere har grebet kollegamotionen an på ar
bejdspladsen, fortæller udviklingskonsulent Rik
ke Døssing, der er projektleder for Flere Aktive Ar
bejdspladser.

 Vi har stort fokus på at gøre konceptet omkring 
aktiviteterne og selve kollegamotionen uhyre sim
pelt for arbejdspladserne og især Firstmoveren. 
Samtidig er jeg sammen med min kollega, udvik
lingskonsulent Kasper Kristensen, helt tæt på de 
seks pilotarbejdspladser med opfølgning og be
søg. Dels for at følge processen på arbejdspladsen 
og blandt medarbejderne – hvad virker og hvad 
virker ikke, men også for at se, hvad forskel vores 
opfølgning gør.

 Derudover ved vi qua mere end ti års erfaring 
med at uddanne sundhedsambassadører i kolle
gamotion og sundhed på arbejdspladsen, at invol
vering af ledelsen er en afgørende faktor. Det har 
vi helt bevidst udfordret og taget til os i pilotpro
jektet, siger Rikke Døssing og uddyber:

 Arbejdet med pilotarbejdspladserne startede 
med et lederseminar for alle involverede ledere, 
hvor vi havde en ekspert i forandringsledelse med 
ombord. Dels for at knytte lederne helt tæt til pro
jektet, skabe involvering på øverste niveau, men 
også fordi, at det at indføre kollegamotion i ar
bejdstiden er en forandringsproces, der piller ved 
arbejdspladsens kultur og arbejdsgange – og det 
kræver et indblik i at drive en forandringsproces.

BARE I GANG MED AKTIVITETERNE
Ud over lederseminaret i slutningen af november 
var i alt 33 Firstmovers samlet til første modul af 
Firstmoveruddannelsen, hvor energien og entu
siasmen var helt exceptionel. 

 Uddannelsesdagen gik lige til stålet på at ruste 
Firstmoveren til at stå i front med de tre udvalgte 
aktiviteter: Floorball, Stationstræning og Ben
spænd. Ikke så meget snak – bare i gang, fortæller 
Rikke Døssing. Og det virkede.

Rikke Døssing fortsætter:
 Det var vildt at opleve, hvordan de 33 deltagere 
tog udfordringerne og de tre aktiviteter til sig. Det 
tegner godt, og vi er ikke i tvivl om, at vi er på rette 
vej for at finde løsningerne til, hvordan vi får First
moveren og kollegamotionen til at lykkes. Kasper 
og jeg glæder os til at følge arbejdspladserne, når 
kollegamotionen for alvor ruller på de seks pilot
arbejdspladser i 2020.

Fakta om projektet
• Et toårigt pilotprojekt støttet af TrygFonden med 3,6 mio. kr. 
• Projektet løber fra 2. januar 2019 til 2. januar 2021.
• I hele 2020 følges seks pilotarbejdspladser og deres aktiviteter 

omkring kollegamotion tæt.
• Projektet bliver løbende evalueret af ekstern evaluator fra SDU.
• Formålet med projektet er at forbedre såvel den fysiske som 

den mentale sundhed hos voksne erhvervsaktive danskere ved 
at skabe flere Aktive Arbejdspladser med én times kollegamoti
on om ugen, så vidt muligt i arbejdstiden evt. opdelt i mindre 
aktiviteter af ti minutter.
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I jagten på at finde gode løsninger og knække koden zoomer pilotprojektet ind på, hvordan vi får 
Firstmoveren til at lykkes, når han eller hun rammer virkeligheden og arbejdsdagen. 



40 41

NEMT OG SIMPELT KONCEPT 
FOR AKTIVITETERNE

Holdaktivitet – 
stationstræning
Da aktiviteterne blev testet i starten af 2019, fandt vi ud af, at der er behov for en aktivitet, hvor kolleger
ne gør noget individuelt sammen samtidig med, at der er fokus på puls og styrke. Valget faldt på stati
onstræning, da øvelserne nemt kan tilpasses kollegernes fysiske formåen. Samtidig kræver stationstræ
ning ikke et væld af udstyr – og Firstmoveren igangsætter nemt og hurtigt kollegerne.

Projektet har forudbestemt, filmet og beskrevet godt 30 øvelser, som er sammensat til en række program
mer af varierende længde, så kolleger nemt kan komme i gang. 

Arbejdspladserne kan også selv vælge at sammensætte deres egne programmer. Det er helt op til dem 
selv.

Måden hvorpå projektet uddanner og motiverer Firstmovers i at stå for aktiviteterne tager blandt andet 
udgangspunkt i psykologiprofessor Edward. L. Decis teori om, at motivation kræver tre ting: 

1. Succes
 Firstmoveren skal føles sig kompetent i forhold til at stå for de valgte aktiviteter.
 Medarbejderne skal føle sig kompetente til at deltage i aktiviteterne og derigennem få en 
 succesoplevelse.

2. Selvbestemmelse
 Det handler om valgmuligheder og ikke tvang. Vi sætter rammen, men de vælger selv den 
 endelige ramme for kollegamotionen.

3. Tilhørsforhold
 Fornemmelsen af at høre til og stå i relation til andre. Kollegamotion dyrker vi sammen.

Med det i baghovedet har vi testet, afprøvet og udvalgt tre typer af aktiviteter, som Firstmovers bliver 
uddannet i, skal finde tryghed i, og som kollegerne skal dyrke sammen.

      Holdspil – floorball
At dyrke et holdspil sammen kan noget helt særligt for holdånden og fællesskabsfølelsen – og vi opleve
de i testfasen, at det tiltalte de medarbejdere, der er mere konkurrencemindede og som bare gerne vil 
noget med en bold. Derfor har projektet valgt at udfordre arbejdspladserne med floorball. Spillet er nemt 
at komme i gang med, har ikke mange indviklede regler, og så kan det spilles i mange forskellige arenaer 
på arbejdspladsen. 

Floorballkampe bliver afviklet af de aktive arbejdspladser i mødelokaler, på parkeringspladser, mellem 
skrivebordene, i lagerhaller og i produktionshaller. Det går ikke stille for sig.

Udeaktivitet – 
benspænd
I den analyse, vi gennemførte blandt 400 arbejdspladser i starten af projektperioden, så vi, at en gåtur 
kom ind på en sikker andenplads over de aktiviteter, som arbejdspladser i Danmark dyrker i arbejdsti
den. Derfor valgte vi at tage gåturen med, da en rask gåtur i arbejdstiden giver kollegerne et tiltrængt af
bræk, ro til fordybelse og fornyet energi. Samtidig kræver en gåtur ikke udstyr og forberedelse – bare på 
med sko og overtøj og så afsted. 

Dog vil projektet gerne udfordre og krydre gåturen – både så vi får pulsen lidt op og får tid til samtale og 
eftertænksomhed. Vi kalder det Benspænd, som kollegerne kan tage med på tur i enten fysisk eller digi
tal form direkte på mobilen.
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Aktive benspænd
Benspændene giver gåturen en ekstra dimension – og man møder et mix af tre forskellige benspænd.

• ET AKTIVT BENSPÆND 

• PÅ OPDAGELSE 

• EN SNAK OM...

Alle kombinationer af benspænd vil altid indeholde et aktivt benspænd, så pulsen kommer en smule op. 
Tjek de digitale benspænd ud på www.aktivebenspænd.dk. 

BENSPÆND EN SNAK OM...

ET AKTIVT BENSPÆND

… hvad husker du bedst fra din 

barndom?

Brug forhindringer, I møder på 

vejen, som I normalt ville gå 

udenom, til at lave forskellige 

bevægelser. Hop fx over en 

bæk, løb over en bakke osv.

EN SNAK OM...

ET AKTIVT BENSPÆND

… hvad har gjort størst indtryk 

på dig fra din skoletid?

Find en genstand i naturen, 

som I kan kaste med. 

Dyst om hvem, der kan kaste 

den længst.

ET AKTIVT BENSPÆND

Find modsætninger på jeres tur, 

fx vådt/tørt, levende/dødt osv.

Brug forhindringer, I møder på 

vejen, som I normalt ville gå 

udenom, til at lave forskellige 

bevægelser. Hop fx over en 

bæk, løb over en bakke osv.

PÅ OPDAGELSE

I projektet er rekrutteringen af Firstmovers ude på pilotarbejdspladserne helt essentielt. First
movers er vigtige for, at kollegamotionen bliver til virkelighed i arbejdstiden. Ledelsens første 
opgave i projektet blev derfor at udpege deres Firstmovers blandt kollegaerne:

”En Firstmover er en medarbejder, som tør gå forrest, når I skal gøre eller prøve noget nyt. 
Den medarbejder, der holder fast og hænger i på den lange bane – også, hvis der opstår lidt 
modvind. Men det er mindst lige så vigtigt, at dine udpegede Firstmovers er medarbejdere, der 
er vellidte af de øvrige kolleger. Samtidig skal det være medarbejdere, som de øvrige kolleger 
nemt kan spejle sig i – især de ikke så motionsvante. Det er med andre ord IKKE de meget aktive 
og motionsudøvende medarbejdere, vi er ude efter. De aktive skal vi nok få med på bølgen og til 
at bakke op om Firstmovers. Det giver langt større værdi, hvis dine Firstmovers selv ‘trænger til 
lidt træning’ og ikke fremstår som et uopnåeligt ideal.”

FIRSTMOVERSET AKTIVT BENSPÆND

Udpeg i fællesskab så mange 

blå ting, I kan på jeres tur.

Lav 30 sekunders planke 3 

gange i løbet af jeres tur, 

fx på vejen, opad en bænk 

osv.

PÅ OPDAGELSE
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Styrelsen og direktion har dags dato behandlet og 
godkendt årsrapporten for 2019 for Dansk Firma
idrætsforbund.
Årsrapporten er aflagt efter gældende regnskabs
bestemmelser. Vi anser den valgte regnskabsprak
sis for hensigtsmæssig således, at årsrapporten gi
ver et retvisende billede af forbundets aktiver, 
passiver og finansielle stilling samt resultat.

Forbundet har etableret retningslinjer og procedu
rer der sikrer, at de dispositioner der er omfattet 
af årsrapporten, er i overensstemmelse med med
delte bevillinger, love og andre forskrifter samt 
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

Der er endvidere etableret retningslinjer og proce
durer der sikrer, at der tages skyldige økonomiske 
hensyn ved forbundets forvaltning og at oplysnin
gerne i årsrapporten om resultater er dokumente
rede.

Årsrapporten godkendes normalt på formands
mødet i april, men som følge af den aktuelle sund
hedskrise forårsaget af coronavirussen har Dansk 
Firmaidrætsforbund været nødt til at aflyse det fy
siske formandsmøde, der var planlagt til april 
2020. Denne årsrapport indstilles derfor til for
mændenes godkendelse via email. 

Revisionsudvalgets påtegning
Revisionsudvalget har foretaget en kritisk gennemgang af årsrapportens bilag.
De i revisionsudvalgets protokol indførte bemærkninger er blevet besvaret af administrationen 
og godkendt af forbundsstyrelsen.

Nyborg, den 20. marts 2020

Bjarne AndersenSisse Wildt
formand

Svend Mandel Hansen

Peder Bisgaard
forbundsformand

Claus Schou

Mette Mandrup
Generalsekretær

Helle Friis Kristiansen
næstformand

Pernille Aude

Jan Knudsen
direktør

Jeanette Thornberg

Søren Willeberg
direktør

Merete Spangsberg Nielsen
direktør

Nyborg, den 20. marts 2020
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REVISIONSPÅTEGNING PÅ 
ÅRSREGNSKABET 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Firma
idrætsforbund for regnskabsåret 1. januar  31. de
cember 2019, der omfatter resultatopgørelse, ba
lance og noter, herunder anvendt regnskabsprak
sis. Årsregnskabet udarbejdes efter Kulturministe
riets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et 
retvisende billede af Dansk Firmaidrætsforbunds 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. de
cember 2019 samt af resultatet af Dansk Firma
idrætsforbunds aktiviteter for regnskabsåret 1. ja
nuar  31. december 2019 i overensstemmelse 
med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 
af 21. december 2010.

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse 
med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt 
standarderne for offentlig revision, idet revisio
nen udføres på grundlag af bestemmelserne i Kul
turministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. de
cember 2010. Vores ansvar ifølge disse standarder 
og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegnin
gens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af års
regnskabet”. Vi er uafhængige af Dansk Firma
idrætsforbund i overensstemmelse med internati
onale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske 
regler) og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige eti
ske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisions
bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for 
vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende 
revisionen
Dansk Firmaidrætsforbund har i overensstemmel
se med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 
1701 af 21. december 2010 som sammenlignings
tal i resultatopgørelsen og noter til resultatopgø
relsen for regnskabsåret 2019 medtaget det af re

præsentantskabet godkendte resultatbudget for 
2019. Budgettallene for 2019 er ikke omfattet af 
vores revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et års
regnskab, der i alle væsentlige henseender er rig
tigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse Kultur
ministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. decem
ber 2010. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 
interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig 
for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvi
gelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen 
ansvarlig for at vurdere Dansk Firmaidrætsfor
bunds evne til at fortsætte driften; at oplyse om 
forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er rele
vant; samt at udarbejde årsregnskabet på grund
lag af regnskabsprincippet om fortsat drift, med
mindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere 
Dansk Firmaidrætsforbund, indstille driften eller 
ikke har andet realistisk alternativ end at gøre det
te.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om 
årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fej
linformation, uanset om denne skyldes besvigel
ser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et 
højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti 
for, at en revision, der udføres i overensstemmelse 
med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt 
standarderne for offentlig revision, jf. Kulturmini
steriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, 
når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå 
som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes 
som væsentlige, hvis det med rimelighed kan for
ventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse 
på de økonomiske beslutninger, som regnskabs
brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstem
melse med internationale standarder om revision 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS 
REVISIONSPÅTEGNING
Til Repræsentantskabet i Dansk Firmaidrætsforbund
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ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN 
LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og 
forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der 
er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens
stemmelse med meddelte bevillinger, love og an
dre forskrifter samt med indgåede aftaler og sæd
vanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at 
der er taget skyldige økonomiske hensyn ved for
valtningen af de midler og driften af de virksom
heder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen 
har i den forbindelse ansvar for at etablere syste
mer og processer, der understøtter sparsommelig
hed, produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er 
det vores ansvar at gennemføre juridiskkritisk re
vision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i 

overensstemmelse med standarderne for offentlig 
revision. I vores juridiskkritiske revision efterprø
ver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte 
emner, om de undersøgte dispositioner, der er om
fattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstem
melse med de relevante bestemmelser i bevillin
ger, love og andre forskrifter samt indgåede afta
ler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevi
sion vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de 
undersøgte systemer, processer eller dispositioner 
understøtter skyldige økonomiske hensyn ved for
valtningen af de midler og driften af de virksom
heder, der er omfattet af årsregnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konklu
derer, at der er anledning til væsentlige kritiske 
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne 
udtalelse. 
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at 
rapportere i den forbindelse.

Michael Kurup Andersen   
statsautoriseret revisor
MNEnr. mne 35629

Per Therkelsen
statsautoriseret revisor
MNEnr. mne 19698

Odense, den 20. marts 2020

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Cvrnr. 33 96 35 56

samt standarderne for offentlig revision, jf. Kultur
ministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. decem
ber 2010 foretager vi faglige vurderinger og opret
holder professionel skepsis under revisionen. Her
udover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for 
 væsentlig fejlinformation i årsregnskabet,  
 uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl,  
 udformer og udfører revisionshandlinger som  
 reaktion på disse risici samt opnår revisions
 bevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne  
 grundlag for vores konklusion. Risikoen for  
 ikke at opdage væsentlig fejlinformation 
 forårsaget af besvigelser er højere end ved 
 væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl,  
 idet besvigelser kan omfatte sammensværg
 elser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser,  
 vildledning eller tilsidesættelse af intern 
 kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med  
 relevans for revisionen for at kunne udforme  
 revisionshandlinger, der er passende efter 
 omstændighederne, men ikke for at kunne 
 udtrykke en konklusion om effektiviteten af  
 Dansk Firmaidrætsforbund interne kontrol.   

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis,  
 som er anvendt af ledelsen, er passende, samt  
 om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede  
 oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er  
 rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af  
 årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin
 cippet om fortsat drift er passende, samt om  
 der på grundlag af det opnåede revisionsbevis  
 er væsentlig usikkerhed forbundet med 
 begivenheder eller forhold, der kan skabe 
 betydelig tvivl om Dansk Firmaidrætsforbunds  
 evne til at fortsætte driften. Hvis vi konklude
 rer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi 
 i vores revisionspåtegning gøre opmærksom  
 på oplysninger herom i årsregnskabet eller,  
 hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrække 
 lige, modificere vores konklusion. Vores 
 konklusioner er baseret på det revisionsbevis,  

 der er opnået frem til datoen for vores revi
 sionspåtegning. Fremtidige begivenheder 
 eller forhold kan dog medføre, at Dansk 
 Firmaidrætsforbund ikke længere kan 
 fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om 
blandt andet det planlagte omfang og den tids
mæssige placering af revisionen samt betydelige 
revisionsmæssige observationer, herunder even
tuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi 
identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke 
ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form 
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberet
ningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er 
det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i 
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen 
er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet el
ler vores viden opnået ved revisionen eller på an
den måde synes at indeholde væsentlig fejlinfor
mation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledel
sesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 
1701 af 21. december 2010.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfat
telse, at ledelsesberetningen er i overensstemmel
se med årsregnskabet og er udarbejdet i overens
stemmelse med kravene i Kulturministeriets be
kendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. Vi 
har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledel
sesberetningen. 
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Årsrapporten for Dansk Firmaidrætsforbund for 
2019 er aflagt efter samme regnskabspraksis som 
sidste år og efter Kulturministeriets bekendtgørel
se nr. 1701 af 21. december 2010.

Resultatopgørelse
Tilskud
Der er modtaget tilskud fra Danske Spil på bag
grund af selskabets overskud fra kalenderåret 
2018.

Balancen
Forbundskontoret
Forbundskontoret optages i årsrapporten til oprin
delig anskaffelsessum. Der afskrives ikke på byg
ningerne.

Driftsmidler, inventar og varebiler
Driftsmidler, inventar og varebiler, optages i års
rapporten til oprindelig anskaffelsessum med fra
drag af akkumulerede afskrivninger. Der foreta
ges lineære afskrivninger baseret på følgende vur
deringer af aktivernes forventede brugstider:
Driftsmidler og inventar 1 – 5 år
Varebiler  5 år

Anskaffelser med en kostpris under 150 t.kr. pr. 
enhed indregnes som udgifter i resultatopgørel
sen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle 
anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem 
salgspris med fradrag af salgsudgifter og den 
regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. 
Fortjeneste eller tab medtages i resultatopgørel
sen.

Kapitalinteresser
Kapitalinteresser optages i årsrapporten til indre 
værdi.

Udlån m.v.
Udlån m.v. optages til nominel værdi. Værdien re
duceres med nedskrivning til imødegåelse af for
ventet tab. Udlån m.v. forrentes ikke.

Varebeholdninger
Varebeholdninger værdiansættes til kostpris. 
Værdiansættelsen er i øvrigt sket under hensynta
gen til ukurante og langsomt omsættelige varer.

Tilgodehavender
Tilgodehavender optages til nominel værdi. 
Værdien reduceres med nedskrivning til imøde
gåelse af forventet tab.

Gæld
Gæld optages i årsrapporten til nominel værdi.

50

ANVENDT 
REGNSKABSPRAKSIS

50



5
2

5
3

Resultatopgørelse Balance 31. december

t.kr Note
Regnskab

2019

Ikke
revideret

budget
2019

Regnskab
2018

Foreninger
og folke-

oplysning
2019

Partnerskab-
er og 

projekter
2019

Virksom-
hedsråd-

givning
2019

Indtægter

Udlodningsmidler 41.885 41.926 41.552 41.885 0 0

Ledelsessekretariatet 1.1 161 10 75 123 38 0

Tilskud mv. til foreningerne 2.1 3.844 245 3.145 3.844 0 0

Kommunikation og Marketing 3.1 704 535 502 243 273 189

Firmaidrætsafdelingen 4.1 1.564 922 1.667 1.067 498 0

Kollegamotionsafdelingen 5.1 3.794 4.308 3.945 11 1.284 2.499

Projekter og partnerskaber 6.1 3.872 0 2.583 0 3.872 0

Indtægter i alt 55.824 47.946 53.469 47.173 5.964 2.687

Udgifter

Ledelsessekretariatet 1.2 -14.652 -12.624 -14.194 -14.612 -20 -20

Tilskud mv. til foreningerne 2.2 -10.712 -7.240 -10.159 -10.712 0 0

Kommunikation og Marketing 3.2 -7.977 -8.952 -9.043 -7.217 -409 -352

Firmaidrætsafdelingen 4.2 -13.193 -13.831 -11.633 -12.677 -443 -73

Kollegamotionsafdelingen 5.2 -6.948 -6.424 -6.651 -3.664 -1.085 -2.198

Projekter og partnerskaber 6.2 -3.996 0 -2.611 0 -3.996 0

Delvis momsrefusion 556 550 771 556 0 0

Resultat af kapitalandel -145 0 -22 -145 0 0

Renteudgifter -109 -30 -78 -109 0 0

Udgifter i alt -57.176 -48.550 -53.619 -48.580 -5.953 -2.644

ÅRETS RESULTAT -1.353 -604 -150 -1.407 11 43

Disponering

Overført til egenkapitalen, kapitalkonto -1.208 -604 -127

Overført til opskrivningshenlæggelser -145 0 -22

Disponering i alt -1.353 -604 -150

t.kr Note 2019 2018

AKTIVER

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver

Forbundskontoret 8 16.673 16.673

Driftsmidler og inventar 9 90 90

Varebiler 10 276 368

Materielle anlægsaktiver i alt 17.039 17.131

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i Idrætscentret Århus Firma Sport A/S 11 3.603 3.748

Udlån m.v. 12 13.318 13.884

Finansielle anlægsaktiver i alt 16.921 17.632

Anlægsaktiver i alt 33.960 34.764

Omsætningsaktiver

Varebeholdning

Beholdning af salgsartikler m.v. 127 258

Varebeholdning i alt 127 258

Tilgodehavender

Debitorer m.v. 13 990 922

Tilgodehavende moms 60 130

Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte udgifter) 674 537

Tilgodehavender i alt 1.723 1.588
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Noter til LedelsessekretariatetBalance 31. december

t.kr Note 2019 2018

Likvide beholdninger

Bankbeholdninger 14 8.123 8.569

Likvide beholdninger i alt 8.123 8.569

Omsætningsaktiver i alt 9.973 10.415

AKTIVER I ALT 43.933 45.179

PASSIVER

Egenkapital 15

Kapitalkonto 35.442 36.650

Opskrivningshenlæggelse 3.103 3.248

Egenkapital i alt 38.545 39.898

Gæld

Langfristet gæld

Skyldige feriepenge 861 0

Langfristet gæld i alt 861 0

Kortfristet gæld

Øvrige kreditorer 2.577 2.431

Skyldig a-skat m.v. 64 90

Skyldige feriepenge 1.885 2.761

Kortfristet gæld i alt 4.526 5.281

Gæld i alt 5.388 5.281

PASSIVER I ALT 43.933 45.179

Sikkerhedsstillelse og leasingforpligtelse m.v. 16

t.kr
Regnskab

2019

Ikke
revideret

budget
2019

Regnskab
2018

Foreninger
og folke-

oplysning
2019

Partnerskaber 
og projekter

2019

Virksom-
hedsråd-

givning
2019

1 Ledelsessekretariatet

Gager og pensionsudgifter (1) -5.089 -4.131 -4.589 -5.049 -20 -20

1.1.1 Lønrefusion fra projekter mv. 38 0 0 38

Møde- og rejseudgifter -289 -320 -275 -289

Telefon og bredbånd (inkl. Styrelsen) -72 -60 -61 -72

Abonnement og bogkøb -50 -90 -62 -50

Forbundsstyrelsesmøder og kurser (2) -351 -210 -183 -351

Repræsentation og gaver -26 -15 -14 -26

I alt -5.840 -4.826 -5.183 -5.837 17 -20

I ovennævnte ramme er indeholdt 
honorar til Styrelsen 1.237 1.230

Nationalt samarbejde

Møde- og rejseudgifter -166 -150 -147 -166

Idrættens Fællesråd 0 -5 0 0

Møde- og rejseudgifter, fælles dopingnævn -12 -10 -13 -12

Kontingenter m.m. -15 -15 -15 -15

I alt -193 -180 -175 -193 0 0

Internationalt samarbejde

Møde- og rejseudgifter (3) -145 -25 -79 -145

EFCS -7 -10 -80 -7

Kontingent udland -7 -10 -7 -7

Euro-festival (4) -196 -275 0 -196

I alt -354 -320 -165 -354 0 0
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Noter til LedelsessekretariatetNoter til Ledelsessekretariatet

t.kr
Regnskab

2019

Ikke
revideret

budget
2019

Regnskab
2018

Foreninger
og folke-

oplysning
2019

Partnerskaber 
og projekter

2019

Virksom-
hedsråd-

givning
2019

Øvrige udvalg

Møde- og rejseudgifter -161 -158 -134 -161

I alt -161 -158 -134 -161 0 0

Fællesudgifter

Personaleudgifter, kurser mv. (5) -584 -415 -600 -584

Nyansættelser (6) -352 -60 -96 -352

Sociale udgifter etc. -228 -223 -214 -228

Praktikant ordning (7) -74 -5 0 -74

Fragt og porto -77 -55 -45 -77

Telefon, bredbånd, licens m.v. -56 -110 -110 -56

Servicegebyr og kontorartikler -97 -95 -88 -97

Advokatbistand og fremmed revision (8) -293 -170 -197 -293

Beklædning - central ledelse samt perso-
nale

-180 -160 -160 -180

Forsikringer -252 -240 -254 -252

I alt -2.193 -1.533 -1.764 -2.193 0 0

Fællesmøder

Formandsmøde (9) -381 -460 -463 -381

Repræsentantskabsmøde -548 -520 -211 -548

Ledsagertur 0 0 -71 0

Sparringscamp 1 0 -122 1

Visionsmøde strategi 2022 0 0 -144 0

75 års jubilæum (10) -73 0 0 -73

Tilskud regionsrådsmøder -33 -52 -49 -33

I alt -1.035 -1.032 -1.060 -1.035 0 0

t.kr
Regnskab

2019

Ikke
revideret

budget
2019

Regnskab
2018

Foreninger
og folke-

oplysning
2019

Partnerskaber 
og projekter

2019

Virksom-
hedsråd-

givning
2019

IT og reception

Gager og pensionsudgifter (11) -2.487 -2.359 -2.365 -2.487

Møde- og rejseudgifter -31 -50 -36 -31

Telefon og bredbånd -39 -90 -45 -39

Abonnement og bogkøb -11 -25 -29 -11

I alt -2.568 -2.524 -2.475 -2.568 0 0

Driftsomkostninger IT

Indkøb og drift af domæner/certifikater -27 -5 -5 -27

Leasing, service, toner til printere -149 -145 -150 -149

Reparation og vedligeholdese maskiner -27 -52 -10 -27

Webudvikling (12) -366 -100 -151 -366

Udvikling og drift administrative systemer -234 -200 -219 -234

Hotline og opdateringsabonnementer (13) -254 -180 -288 -254

Serverdrift, backup, antivirus og sikkerhed 
(13) -230 -170 -222 -230

Driftsudvikling -38 -40 -52 -38

1.1.2 Indtægter tryksager mv. 123 10 75 123

Indkøb af tryksager til viderefakturering 
mv. -115 0 -68 -115

I alt -1.316 -882 -1.090 -1.316 0 0

Ejendommens drift

Løn og pensionsudgifter, rengøring og 
pedel (14) -403 -294 -299 -403

El, varme og vand -186 -230 -210 -186

Reparation og vedligeholdelse m.v. (15) -374 -263 -238 -374

Ejendomsskat, renovation og forsikringer -83 -86 -84 -83

I alt -1.046 -872 -831 -1.046 0 0
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Noter til Tilskud mv. til foreningerneNoter til Ledelsessekretariatet

t.kr
Regnskab

2019

Ikke
revideret

budget
2019

Regnskab
2018

Foreninger
og folke-

oplysning
2019

Partnerskaber 
og projekter

2019

Virksom-
hedsråd-

givning
2019

Afskrivninger

Straksafskrivninger -86 -90 -539 -86

Driftsmidler og inventar (16) 0 -197 -644 0

Hensat til tab på udlån mv., primo (17) 4.480 0 4.420 4.480

Hensat til tab på udlån mv., ultimo (17) -4.180 0 -4.480 -4.180

I alt 214 -287 -1.242 214 0 0

Total Ledelsessekretariatet, netto -14.492 -12.614 -14.119 -14.489 17 -20

Fordeling af indtægter og udgifter

1.1.1 Lønrefusion fra projekter mv. 38 0 0 0 38 0

1.1.2 Indtægter tryksager mv. 123 10 75 123 0 0

1.11.1 I alt indtægter - LedelsessekretariatetI alt indtægter - Ledelsessekretariatet 161161 1010 7575 123123 3838 00

1.21.2 I alt udgifter - LedelsessekretariatetI alt udgifter - Ledelsessekretariatet -14.652-14.652 -12.624-12.624 -14.194-14.194 -14.612-14.612 -20-20 -20-20

Total Ledelsessekretariatet, netto -14.492 -12.614 -14.119 -14.489 17 -20

t.kr
Regnskab

2019

Ikke
revideret

budget
2019

Regnskab
2018

Foreninger
og folke-

oplysning
2019

Partnerskaber 
og projekter

2019

Virksom-
hedsråd-

givning
2019

2 Tilskud mv. til foreningerne

Udlodning, tilskud og service

Foreninger -4.258 -4.000 -3.823 -4.258

Opstartstilskud -106 -300 -405 -106

Udviklingspuljen -90 -125 -247 -90

Tilskud kurser/seminarer -31 -115 -106 -31

Pulje erhvervskoler -142 -300 -186 -142

Foreningstilskud AM-dag -37 0 -70 -37

Kontorhjælpstilskud tekniske anskaf-
felser -605 -585 -550 -605

Kontorhjælpstilskud lønnet medhjælp -815 -830 -775 -815

Landskredsen -120 -120 -120 -120

Tilskud kredsstævner -23 0 -15 -23

Bestyrelsesansvarsforsikring -68 -65 -66 -68

Skader uden forsikringsdækning -1 0 0 -1

Garudaprofiler i foreningerne 0 0 -13 0

I alt (18) -6.297 -6.440 -6.376 -6.297 0 0

Lokalforeningspuljen

2.1.1 Primosaldo Lokalforeningspuljen 382 0 0 382

2.1.2 Tilskud Lokalforeningspuljen (19) 3.350 0 3.234 3.350

Udloddet tilskud (18) -3.474 0 -2.848 -3.474

Administrationsbidrag -104 0 -85 -104

2.1.3 Resterende tilskud overført til næste år -153 0 -301 -153

I alt 0 0 0 0 0 0
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Noter til Tilskud mv. til foreningerneNoter til Tilskud mv. til foreningerne

t.kr
Regnskab

2019

Ikke
revideret

budget
2019

Regnskab
2018

Foreninger
og folke-

oplysning
2019

Partnerskaber 
og projekter

2019

Virksom-
hedsråd-

givning
2019

Forenings IT

Møde- og rejseudgifter samt fokus-
områder, Fokusgruppen mv. -41 -40 -48 -41

Udvikling af hjemmesideløsning og 
hotline (20) -239 -150 -160 -239

Serverdrift F-CMS og F-Shop -30 -38 -15 -30

2.1.4 Abonnementsindtægter F-CMS og 
F-Shop 125 125 95 125

Support og workshops -3 -20 -10 -3

I alt -189 -123 -138 -189 0 0

SuperNova-drift og uddannelse

Møde- og rejseudgifter, tlf. og porto, 
ressourcepersoner -31 -35 -41 -31

2.1.5 Indtægter opdat.abonn. XAL mv. 
foreningerne 141 120 117 141

Program., vedligeh., specialsupport, 
server, opd. abon. -197 -230 -300 -197

Serverlicenser -49 -65 -49 -49

Udgifter ved brugerkurser -18 0 -2 -18

I alt -154 -210 -276 -154 0 0

Idrætsløsning til foreninger

Møde- og rejseudgifter, idrætssuper-
visorer -15 -25 -18 -15

Programmering og vedligeholdelse -138 -100 -130 -138

Idrætssupport og workshops -75 -97 -76 -75

I alt -228 -222 -223 -228 0 0

Total Tilskud mv. til foreningerne, netto -6.868 -6.995 -7.014 -6.868 0 0

t.kr
Regnskab

2019

Ikke
revideret

budget
2019

Regnskab
2018

Foreninger
og folke-

oplysning
2019

Partnerskaber 
og projekter

2019

Virksom-
hedsråd-

givning
2019

Fordeling af indtægter og udgifter

2.1.1 Primosaldo Lokalforeningspuljen 382 0 0 382 0 0

2.1.2 Tilskud Lokalforeningspuljen 3.350 0 3.234 3.350 0 0

2.1.3 Resterende tilskud overført til næste år -153 0 -301 -153 0 0

2.1.4 Abonnementsindtægter F-CMS og 
F-Shop 125 125 95 125 0 0

2.1.5 Indtægter opdat.abonn. XAL mv. 
foreningerne 141 120 117 141 0 0

2.1 I alt indtægter - Tilskud mv. til 
foreningerne 3.844 245 3.145 3.844 0 0

2.2 I alt udgifter - Tilskud mv. til 
foreningerne -10.712 -7.240 -10.159 -10.712 0 0

Total tilskud mv. til foreningerne -6.868 -6.995 -7.014 -6.868 0 0
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Noter til Kommunikation og MarketingNoter til Kommunikation og Marketing

t.kr
Regnskab

2019

Ikke
revideret

budget
2019

Regnskab
2018

Foreninger
og folke-

oplysning
2019

Partnerskaber 
og projekter

2019

Virksom-
hedsråd-

givning
2019

3 Kommunikation og Marketing

Kommunikation og Marketing

Gager og pensionsudgifter (21) -5.043 -5.655 -5.285 -4.641 -409

3.1.1 Lønrefusion fra projekter mv. (22) 273 0 0 273

Freelance konsulentbistand -9 0 -57 -9

Møde- og rejseudgifter -110 -150 -139 -104

Telefon og bredbånd -39 -30 -33 -39

Abonnement og bogkøb -6 -25 -24 -6

I alt -4.934 -5.860 -5.538 -4.798 -136 0

Strategiske mål og mødeomkostninger

Møde- og rejseudgifter samt telefon, 
Kom-udvalget -71 -95 -68 -71

Fokusområdet Kom-udvalget -4 -50 -40 -4

Styrket samspil på tværs af medier og SoMe 
(23) -34 -150 -125 -34

InfoMedia mv. -74 -75 -94 -74

Annoncering af forbundets aktiviteter på 
web 0 -20 -24

Analysearbejde (24) 0 -50 0

I alt -183 -440 -350 -183 0 0

t.kr
Regnskab

2019

Ikke
revideret

budget
2019

Regnskab
2018

Foreninger
og folke-

oplysning
2019

Partnerskaber 
og projekter

2019

Virksom-
hedsråd-

givning
2019

Markedsføring

Xtreme Mandehørm -53 -50 -49 -53

Bike and Run -201 -200 -155 -201

Firmaidræt Open -169 -200 -170 -169

Tæl Skridt (25) -349 -600 -546 -349

3.1.2 TS-andel refunderet af samarbejdspartner 189 300 273 189

Ungdomsuddannelser -47 -100 -90 -47

Kong Gulerod / Årets sundhedsambassadør -2 -10 -14 -2

Forbundsevent 1 / Rigtige Mænd 0 0 -190

eSport -29 0 0 -29

Mailmotion - fornyelse 0 0 -21

European Week of Sport -15 0 -32 -15

3.1.3 Tilskud fra European Week of Sport 50 0 50 50

Strategisk indsats - kollegamotion -37 0 0 -37

Arbejdspladsernes Motionsdag -198 -200 -403 -198

I alt -862 -1.060 -1.347 -699 0 -163

Magasinet Firmaidræt

Redaktion, design, produktion og tryk mv. 
(26) -764 -540 -480 -764

Adressering og distribution (26) -291 -420 -395 -291

3.1.4 Bladtilskud fra Bladpuljen 140 120 132 140

3.1.5 Annonceindtægter 44 100 39 44

I alt -871 -740 -703 -871 0 0
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Noter til FirmaidrætsafdelingenNoter til Kommunikation og Marketing

t.kr
Regnskab

2019

Ikke
revideret

budget
2019

Regnskab
2018

Foreninger
og folke-

oplysning
2019

Partnerskaber 
og projekter

2019

Virksom-
hedsråd-

givning
2019

Anden drift kommunikationsområdet

PR-artikler og reklame 1 -30 -53 1

Kalendere og julekort -30 -35 -29 -30

Licens til SurveyXact (27) -138 -25 -69 -138

Adressedatabase, Campaign Monitor, app-
motion (28) -163 -112 -124 -163

3.1.6 Indtægter PR-artikler 8 15 8 8

Porto og fragt -12 -10 -8 -12

I alt -334 -197 -275 -334 0 0

Driftsomkostninger

Indkøb af tryksager og papirvarer m.m. -54 -45 -105 -54

Eksterne dtp ydelser -35 -75 -222 -35

I alt -90 -120 -326 -90 0 0

I alt Kommunikation og Marketing -7.274 -8.417 -8.541 -6.974 -136 -163

Fordeling af indtægter og udgifter

3.1.1 Lønrefusion fra projekter mv. 273 0 0 0 273 0

3.1.2 TS-andel refunderet af samarbejdspartner 189 300 273 0 0 189

3.1.3 Tilskud fra European Week of Sport 50 0 50 50 0 0

3.1.4 Bladtilskud fra Bladpuljen 140 120 132 140 0 0

3.1.5 Annonceindtægter 44 100 39 44 0 0

3.1.6 Indtægter PR-artikler 8 15 8 8 0 0

3.1 I alt indtægter - 
Kommunikation og Marketing

704 535 502 243 273 189

3.2 I alt udgifter - Kommunikation og
Marketing -7.977 -8.952 -9.043 -7.217 -409 -352

Total Kommunikation og Marketing -7.274 -8.417 -8.541 -6.974 -136 -163

t.kr
Regnskab

2019

Ikke
revideret

budget
2019

Regnskab
2018

Foreninger
og folke-

oplysning
2019

Partnerskaber 
og projekter

2019

Virksom-
hedsråd-

givning
2019

4 Firmaidrætsafdelingen

Gager og pensionsudgifter (29) -10.279 -11.067 -9.133 -9.889 -340 -67

4.1.1 Lønrefusion fra projekter mv. (30) 498 0 738 498

4.1.2 Administrationsbidrag Lokalforenings-
puljen (31) 102 0 86 102

Møde- og rejseudgifter (32) -777 -683 -612 -752 -6

Telefon og bredbånd -126 -84 -102 -126

Abonnement og bogkøb -9 -46 -38 -9

I alt -10.591 -11.879 -9.060 -10.675 157 -73

Udvalg m.v.

Møde- og rejseudgifter, Firmaidræts-
udvalget -77 -80 -28 -77

Møde- og rejseudgifter, IM udvalget (33) 0 -50 -72 0

Møde- og rejseudgifter, Foreningsud-
valget (33) 0 -65 -52 0

Telefon og administrationsgodtgørelse, 
udvalg etc. -22 -30 -24 -22

Møde- og rejseudgifter, fokusgrupper -13 -10 -12 -13

I alt -113 -235 -188 -113 0 0

Styrket lokal firmaidræt

Foreningsudvikling

Yngre i Firmaidrætten 0 -60 0 0

Lederrekruttering 0 -10 0 0

Mentorordning 0 -5 -3 0

I alt 0 -75 -3 0 0 0
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Noter til FirmaidrætsafdelingenNoter til Firmaidrætsafdelingen

t.kr
Regnskab

2019

Ikke
revideret

budget
2019

Regnskab
2018

Foreninger
og folke-

oplysning
2019

Partnerskaber 
og projekter

2019

Virksom-
hedsråd-

givning
2019

Holdspil og holdaktiviteter

4.1.3 Indtægter KollegaGolf 220 52 49 220

Udgifter KollegaGolf -245 -52 -37 -245

4.1.4 Indtægter Internetskydning 9 12 8 9

Udgifter Internetskydning -14 -12 -9 -14

Medlemsgebyr andre organisationer -85 -87 -85 -85

Udvikling Holdspil og Holdaktiviteter -2 0 0 -2

I alt -117 -87 -75 -117 0 0

Aktiviteter for Ungdomsuddannelser 
med fokus

4.1.5 Indtægter UngCups 136 270 115 136

Udgifter UngCups -169 -261 -154 -169

4.1.6 Indtægter Ungdomsuddannelser 6 207 32 6

Udgifter Ungdomsuddannelser 0 -78 0 0

Diverse udgifter -1 0 -1 -1

QR-kodeløb 0 0 -19 0

Instruktører mv. 0 0 -6 0

4.1.7 E-sport, indtægter 0 0 239 0

E-sport, udgifter 0 0 -238 0

Udvikling Aktiviteter for Ungdomsud-
dannelser -23 0 -43 -23

Projekt ”Friske lunger i arbejde” (34) -95 0 0 0 -95

I alt -146 138 -74 -51 -95 0

t.kr
Regnskab

2019

Ikke
revideret

budget
2019

Regnskab
2018

Foreninger
og folke-

oplysning
2019

Partnerskaber 
og projekter

2019

Virksom-
hedsråd-

givning
2019

Åbne stævner

Firmaidræt Open

4.1.8 Deltagerbetaling mv. - Firmaidræt 
Open 115 0 98 115

Aktivitetsudgifter -204 -130 -309 -204

Aktivitetsbaserede udgifter til forenin-
gerne -83 -100 0 -83

Ekstern bistand -19 -30 -15 -19

I alt -191 -260 -226 -191 0 0

Udvikling Åbne stævner -10 0 0 -10

I alt Åbne stævner -200 -260 -226 -200 0 0

Motionsevents

Xtreme Mandehørm

Løbsmateriel alle byer -39 -30 -11 -39

Teltudgifter (35) 0 -75 0 0

I alt -39 -105 -11 -39 0 0

Bike & Run

4.1.9 Deltagerbetaling mv. - Bike & Run 235 350 244 235

Tidtagning og startnumre -82 -126 -89 -82

Stævnematerialer mv. -42 -60 -46 -42

Andel til foreningerne -91 -140 -92 -91

I alt 20 24 16 20 0 0

Udvikling Motionsevents -5 0 0 -5

I alt Motionsevents -24 -81 6 -24 0 0
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Noter til FirmaidrætsafdelingenNoter til Firmaidrætsafdelingen

t.kr
Regnskab

2019

Ikke
revideret

budget
2019

Regnskab
2018

Foreninger
og folke-

oplysning
2019

Partnerskaber 
og projekter

2019

Virksom-
hedsråd-

givning
2019

Aktivitetsdage med foreningerne 
som værter

Aktivitetsdage 

4.1.10 Indtægter - Aktivitetsdage 208 0 0 208

Instruktørudgifter -173 0 0 -173

I alt 34 0 0 34 0 0

Udvikling Aktivitetsdage -8 0 0 -8

I alt Aktivitetsdage med foreningerne 
som værter

27 0 0 27 0 0

Arbejdspladsernes Motionsdag

Udgifter Arbejdspladsernes 
Motionsdag -22 0 0 -22

I alt -22 0 0 -22 0 0

I alt Styrket lokal firmaidræt -11.187 -12.479 -9.620 -11.175 62 -73

t.kr
Regnskab

2019

Ikke
revideret

budget
2019

Regnskab
2018

Foreninger
og folke-

oplysning
2019

Partnerskaber 
og projekter

2019

Virksom-
hedsråd-

givning
2019

Fællesudgifter

Vægtafgift, forsikring og alm. drift -131 -148 -86 -131

4.1.11 Salg af varebiler 0 0 31 0

Afskrivninger varebiler (36) -70 0 -64 -70

4.1.112 Tilskud til konsulentvirksomhed mv. 
fra Kulturstyrelsen 36 30 27 36

Rekvisitter -63 -76 -97 -63

Husleje til opbevaring af rekvisitter mv. -72 -65 -43 -72

Porto og fragt -32 -57 -32 -25 -7

Andel til SKV it-system -95 -114 -83 -95

Aalborg Idrætsmødet -16 0 0 -16

I alt -442 -429 -346 -435 -7 0

Total Firmaidrætsafdelingen -11.629 -12.909 -9.966 -11.610 55 -73
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Noter til KollegamotionsafdelingenNoter til Firmaidrætsafdelingen

t.kr
Regnskab

2019

Ikke
revideret

budget
2019

Regnskab
2018

Foreninger
og folke-

oplysning
2019

Partnerskaber 
og projekter

2019

Virksom-
hedsråd-

givning
2019

Fordeling af indtægter og udgifter

4.1.1 Lønrefusion fra projekter mv. 498 0 738 0 498 0

4.1.2 Administrationsbidrag Lokalforenings-
puljen 102 0 86 102 0 0

4.1.3 Indtægter KollegaGolf 220 52 49 220 0 0

4.1.4 Indtægter Internetskydning 9 12 8 9 0 0

4.1.5 Indtægter UngCups 136 270 115 136 0 0

4.1.6 Indtægter Ungdomsuddannelser 6 207 32 6 0 0

4.1.7 E-sport, indtægter 0 0 239 0 0 0

4.1.8 Deltagerbetaling mv. - Firmaidræt 
Open 115 0 98 115 0 0

4.1.9 Deltagerbetaling mv. - Bike & Run 235 350 244 235 0 0

4.1.10 Indtægter - Aktivitetsdage 208 0 0 208 0 0

4.1.11 Salg af varebiler 0 0 31 0 0 0

4.1.12 Tilskud til konsulentvirksomhed mv. 
fra Kulturstyrelsen 36 30 27 36 0 0

4.1 I alt indtægter - Firmaidrætsafdelin-
gen

1.564 922 1.667 1.067 498 0

4.2 I alt udgifter - Firmaidrætsafdelingen -13.193 -13.831 -11.633 -12.677 -443 -73

Total Firmaidrætsafdelingen -11.629 -12.909 -9.966 -11.610 55 -73

t.kr
Regnskab

2019

Ikke
revideret

budget
2019

Regnskab
2018

Foreninger
og folke-

oplysning
2019

Partnerskaber 
og projekter

2019

Virksom-
hedsråd-

givning
2019

5 Kollegamotionsafdelingen

Gager og pensionsudgifter (37) -4.737 -3.509 -3.812 -3.142 -985 -617

5.1.1 Lønrefusion fra projekter mv. (38) 1.284 0 0 1.284

Møde- og rejseudgifter -122 -217 -272 -83 -33

Telefon og bredbånd -49 -26 -45 -49

Abonnement og bogkøb -4 -14 -17 -4

I alt -3.628 -3.766 -4.146 -3.278 299 -649

Udvalg m.v.

Møde- og rejseudgifter, Kollegamoti-
onsudvalget -45 -40 -31 -45

Telefon og administrationsgodtgørelse, 
udvalg etc. -20 -15 -24 -20

Møde- og rejseudgifter, fokusgrupper -1 -10 0 -1

I alt -66 -65 -55 -66 0 0

Motions- og sundhedsambassadør-
uddannelser

5.1.2 Indtægter Motions- og sundhedsam-
bassadøruddannelser 0 0 0

Udviklingsmidler -9 0 0 -9

I alt -9 0 0 -9 0 0
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Noter til KollegamotionsafdelingenNoter til Kollegamotionsafdelingen

t.kr
Regnskab

2019

Ikke
revideret

budget
2019

Regnskab
2018

Foreninger
og folke-

oplysning
2019

Partnerskaber 
og projekter

2019

Virksom-
hedsråd-

givning
2019

Tæl Skridt

Kampagner

5.1.3 Indtægter Tæl Skridt (39) 1.712 2.653 2.405 1.712

Andel til samarbejdspartner -989 -1.300 -1.309 -989

Præmier -209 -100 -214 -209

Diverse -104 -150 -17 -104

5.1.4 Refunderet af samarbejdspartner 156 0 107 156

I alt 566 1.103 972 0 0 566

Webshop

5.1.5 Indtægter webshop (39) 249 570 473 249

Vareforbrug -132 -295 -279 -132

5.1.6 Andel til samarbejdspartner 28 0 -60 28

Diverse udgifter -1 -20 -2 -1

I alt 144 255 134 0 0 144

I alt Tæl Skridt 710 1.358 1.105 0 0 710

Motivationsudspil

5.1.7 Indtægter sundhedsuddannelse mv. 
(40)

266 110 247 266

Udgifter sundhedsuddannelse mv. -24 -135 -16 -24

Udvikling af sundhedsuddannelser -40 0 0 -40

I alt 203 -25 231 0 0 203

t.kr
Regnskab

2019

Ikke
revideret

budget
2019

Regnskab
2018

Foreninger
og folke-

oplysning
2019

Partnerskaber 
og projekter

2019

Virksom-
hedsråd-

givning
2019

Sundhedskoncepter

5.1.8 Indtægter Sundhedskoncepter/
certificering (41) 0 655 285

Instruktørudgifter 0 -200 -136

Diverse udgifter 0 -142 -146

I alt 0 313 3 0 0 0

Kåringer

5.1.9 Indtægter Danmarks Sundeste 
Arbejdsplads 0 0 100

Udgifter Danmarks Sundeste Arbejds-
plads -100 -25 -40 -100

I alt -100 -25 60 0 -100 0

Aktivitetsdage Kollegamotion

5.1.10 Indtægter aktivitetsdage (42) 88 310 361 88

Instruktørudgifter mv. -47 -80 -128 -47

I alt 41 230 233 0 0 41

Udvikling Aktivitetsdage 0 0 0

I alt Aktivitetsdage Kollegamotion 41 230 233 0 0 41

eSport

YouSee Liga driftsudgifter (43) -91 0 0 -91

Lønandel til ressourceperson (43) -99 0 0 -99

I alt -190 0 0 -190 0 0
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Noter til KollegamotionsafdelingenNoter til Kollegamotionsafdelingen

t.kr
Regnskab

2019

Ikke
revideret

budget
2019

Regnskab
2018

Foreninger
og folke-

oplysning
2019

Partnerskaber 
og projekter

2019

Virksom-
hedsråd-

givning
2019

Fællesudgifter

Vægtafgift, forsikring og alm. drift -42 -47 -39 -42

5.1.11 Salg af varebiler 0 0 14 0

Afskrivninger varebiler (36) -22 0 -29 -22

5.1.12 Tilskud til konsulentvirksomhed mv. 
fra Kulturstyrelsen 11 10 12 11

Rekvisitter -20 -24 -44 -20

Husleje til opbevaring af rekvisitter mv. -23 -20 -19 -23

Porto og fragt -10 -18 -14 -10

Udvikling af aktiviteter 0 -36 -19 0

Give away -4 0 0 -4

Aalborg Idrætsmødet -5 0 0 -5

I alt -114 -136 -138 -110 0 -4

Total Kollegamotionsafdelingen -3.154 -2.116 -2.706 -3.653 199 300

t.kr
Regnskab

2019

Ikke
revideret

budget
2019

Regnskab
2018

Foreninger
og folke-

oplysning
2019

Partnerskaber 
og projekter

2019

Virksom-
hedsråd-

givning
2019

Fordeling af indtægter og udgifter

5.1.1 Lønrefusion fra projekter mv. 1.284 0 0 0 1.284 0

5.1.2 Indtægter Motions- og sundhedsam-
bassadøruddannelser 0 0 0 0 0 0

5.1.3 Indtægter Tæl Skridt 1.712 2.653 2.405 0 0 1.712

5.1.4 Refunderet af samarbejdspartner 156 0 107 0 0 156

5.1.5 Indtægter webshop 249 570 473 0 0 249

5.1.6 Andel til samarbejdspartner 28 0 -60 0 0 28

5.1.7 Indtægter sundhedsuddannelse mv. 266 110 247 0 0 266

5.1.8 Indtægter Sundhedskoncepter 0 655 285 0 0 0

5.1.9 Indtægter Danmarks Sundeste Arbejds-
plads 0 0 100 0 0 0

5.1.10 Indtægter aktivitetsdage 88 310 361 0 0 88

5.1.11 Salg af varebiler 0 0 14 0 0 0

5.1.12 Tilskud til konsulentvirksomhed mv. 
fra Kulturstyrelsen 11 10 12 11 0 0

5.1 I alt indtægter - 
Kollegamotionsafdelingen 3.794 4.308 3.945 11 1.284 2.499

5.2 I alt udgifter - 
Kollegamotionsafdelingen -6.948 -6.424 -6.651 -3.664 -1.085 -2.198

Total Kollegamotionsafdelingen -3.154 -2.116 -2.706 -3.653 199 300
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Noter til Projekter og PartnerskaberNoter til Projekter og Partnerskaber

t.kr
Regnskab

2019

Ikke
revideret

budget
2019

Regnskab
2018

Foreninger
og folke-

oplysning
2019

Partnerskaber 
og projekter

2019

Virksom-
hedsråd-

givning
2019

7 Projekter og Partnerskaber

Rigtige Mænd

Indtægter

7.1.1 Partnerandel af tilskud fra Nordea-fonden 2.038 0 2.504 2.038

7.1.2 Deltagerindtægter Rigtige Mænd 0 0 78 0

Udgifter

Projektledelse mv. -880 0 -861 -880

Grundpakken år 1 -400 0 -743 -400

Grundpakken år 2 0 0 -1.184 0

Markedsføring og diverse udgifter -308 0 -380 -308

Eventudvikling -7 0 -55 -7

Udbetaling til arrangørforeninger -450 0 307 -450

Goodiebag, medaljer etc. -30 0 624 -30

Projektevaluering 0 0 -318 0

I alt udgifter -2.076 0 -2.611 -2.076

I alt -38 0 -28 0 -38 0

Flere Aktive Arbejdspladser

Indtægter

7.1.3 Partnerandel af tilskud fra TrygFonden 1.367 0 0 1.367

t.kr
Regnskab

2019

Ikke
revideret

budget
2019

Regnskab
2018

Foreninger
og folke-

oplysning
2019

Partnerskaber 
og projekter

2019

Virksom-
hedsråd-

givning
2019

Udgifter

Projektsekretariat -1.190 0 0 -1.190

Undersøgelser/evaluering -38 0 0 -38

Kommunikationsmaterialer -4 0 0 -4

Test og udvikling -46 0 0 -46

Aktive arbejdspladser/FirstMovers -30 0 0 -30

Øvrige udgifter -70 0 0 -70

I alt udgifter -1.377 0 0 0 -1.377 0

I alt -10 0 0 0 -10 0

Danmarks Sundeste Arbejdsplads

Indtægter

7.1.4 Partnerandel af tilskud fra 
Velliv Foreningen 467 0 0 467

Udgifter

Styregruppemøder -32 0 0 -32

Projektsekretariat -337 0 0 -337

Inspirationstur -24 0 0 -24

Kåring -9 0 0 -9

Platform - sundhedsarbejdsplads.dk -72 0 0 -72

Kommunikation og annoncering -69 0 0 -69

I alt udgifter -543 0 0 0 -543 0

I alt -76 0 0 0 -76 0

I alt Projekter og Partnerskaber -124 0 -28 0 -124 0
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Noter til balancenNoter til Projekter og Partnerskaber

t.kr
Regnskab

2019

Ikke
revideret

budget
2019

Regnskab
2018

Foreninger
og folke-

oplysning
2019

Partnerskaber 
og projekter

2019

Virksom-
hedsråd-

givning
2019

Fordeling af indtægter og udgifter

7.1.1 Partnerandel af tilskud fra Nordea-fonden 2.038 0 2.504 0 2.038 0

7.1.2 Deltagerindtægter Rigtige Mænd 0 0 78 0 0 0

7.1.3 Partnerandel af tilskud fra TrygFonden 1.367 0 0 0 1.367 0

7.1.4 Partnerandel af tilskud fra 
Velliv Foreningen 467 0 0 0 467 0

7.1 I alt indtægter - 
Projekter og Partnerskaber 3.872 0 2.583 0 3.872 0

7.2 I alt udgifter - 
Projekter og Partnerskaber -3.996 0 -2.611 0 -3.996 0

Total Projekter og Partnerskaber -124 0 -28 0 -124 0

t.kr
Regnskab

2019
Regnskab

2018

8 Forbundskontoret

Anskaffelsessum 16.673 16.673

Den offentlig vurdering udgør 16.900 t.kr.

9 Driftsmidler og inventar

Anskaffelsessum primo 5.409 5.409

Årets tilgang 0 0

Årets afgang -2.392 0

Anskaffelsessum ultimo 3.017 5.409

Afskrivninger primo -5.319 -4.676

Afskrivninger på årets afgang 2.392 0

Årets afskrivninger 0 -644

Afskrivninger ultimo -2.927 -5.319

Driftsmidler og inventar i alt 90 90

10 Varebiler

Anskaffelsessum primo 626 475

Årets tilgang 0 461

Årets afgang 0 -309

Anskaffelsessum ultimo 626 626

Afskrivninger primo -258 -475

Afskrivninger på årets afgang 0 309

Årets afskrivninger -92 -92

Afskrivninger ultimo -350 -258

Varebiler i alt 276 368
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Noter til balancenNoter til balancen

t.kr
Regnskab

2019
Regnskab

2018

11 Kapitalandel i Idrætscentret Århus Firma Sport A/S

Indre værdi primo 3.748 3.952

Regulering af ejendomsværdi mv. 0 -181

Årets resultat -145 -22

Indre værdi ultimo 3.603 3.748

12 Udlån m.v.

Brønderslev Familie og Firma Idræt 100 20

Ebeltoft Firma- og Familie Idræt 160 192

Familie- og Firmaidræt Korsør 0 3

Faxe Familie og Firmaidræt 534 601

Firmaidræt Frederiksværk 50 70

Firmaidræt Hillerød 650 717

Firmaidræt Ikast 30 37

FirmaIdræt Køge 933 1.000

Firmaidræt Odense 0 60

Firmaidræt Slagelse 40 45

Firmaidræt Struer 800 300

Firmaidrætten Guldborgsund 385 425

Firmaidrætten Nakskov 655 660

Fredericia Fag- og Firmaidrætsforbund 336 394

Frederikshavn Firmaidræts Klub 907 973

Faaborg Familie og Firmasport 0 12

Haderslev Familie og Firma Sport 112 128

Holbæk Firmaidræt 7 15

Horsens Firma- og Familie Idræt 31 40

Kolding Firma Idræt 667 733

Lemvig og Omegns Firmaidræt 417 867

t.kr
Regnskab

2019
Regnskab

2018

Morsø Firma og Familie Idræt 15 40

Næstved Firma Sport 133 200

Randers Firma-Sport 1.000 1.000

Ringkøbing og Omegns Firmaidræt 733 800

Roskilde Firma- og Familieidræt 82 91

Ry Familie og Firma Idræt 94 113

Sæby Familie- og Firmaidræt 470 548

Sønderborg Familie og Firma Sport 633 700

Vamdrup Familie & Firma Sport 200 267

Vestfyns Firmaidræt 0 7

Vordingborg Firma Sport 113 123

Aalborg Firmaidræt 730 816

Århus Firma Sport 1.000 1.000

Særlige udlån og udlæg:

Randers Firma-Sport 0 414

Århus Firma Sport 936 936

Mellemregning Firmaidræt Odense 126 0

Foreningen bag eSportsligaen 200 0

Udlæg for Idrætscentret Århus Firma Sport A/S 4.030 3.749

I alt 17.308 18.094

Hensat til imødegåelse af tab -3.991 -4.210

Udlån m.v. i alt 13.318 13.884
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t.kr
Regnskab

2019
Regnskab

2018

13 Debitorer m.v.

Debitorsaldo m.v. 1.179 1.192

Hensat til imødegåelse af tab -189 -270

Debitorer m.v. i alt 990 922

14 Bankbeholdninger

I de likvide beholdninger er indeholdt t.kr. 255, som vedrører Lokalforeningspuljen.

Udover de likvide bankbeholdninger, som fremstår af regnskabet, disponerer forbundet 
også over to projektkonti, der relaterer sig til projekterne - ’Flere Aktive Arbejdspladser”
og ”Danmarks Sundeste Arbejdsplads”.

15 Egenkapital

Kapitalkonto

Saldo primo 36.650 36.777

Årets overførte resultat -1.208 -127

Kapitalkonto i alt 35.442 36.650

Opskrivningshenlæggelse

Saldo primo 3.248 3.452

Årets opskrivningsregulering i datterselskab mv. 0 -181

Årets overførte resultat -145 -22

Opskrivningshenlæggelse i alt 3.103 3.248

Egenkapital i alt 38.545 39.898

t.kr
Regnskab

2019
Regnskab

2018

Supplerende forklaring til egenkapitalens sammensætning

Bundne midler

Langfristede anlægsaktiver 33.960 34.764

Langfristet gæld 861 0

Disponible midler

Omsætningsaktiver 9.973 10.415

Kortfristet gæld -4.526 -5.281

I alt 5.446 5.134

Egenkapital ultimo 38.545 39.898

Bundne midler består af forbundets ejendom og driftsmidler, samt ejerandel i Århus
Firma Sport A/S og udlån til diverse foreninger.

Den resterende del udgør de disponible midler eller med andre ord - ’arbejdskapitalen’.

16 Sikkerhedsstillelse og leasingforpligtelse m.v.

Kautionsforpligtelse stillet overfor Realkredit Danmark vedrørende lån opr. 2.282 t.kr.

Lånet er optaget i ejendom ejet af Idrætscentret Århus Firma Sport A/S.

Kautionsforpligtelse 200 t.kr for Frederikshavn Firmaidræts Klub, vedrørende en kassekredit.

Kautionsforpligtelse 200 t.kr for Århus Firma Sport, vedrørende en kassekredit.

Leasingforpligtelse vedr. kopimaskiner udgør 61 t.kr til udløb pr. 31.12.2021.

Leasingforpligtelse vedr. frankeringsmaskine udgør 5 t.kr til udløb pr. 31.10.2020.

Leasingforpligtelse vedr. serviceaftale varebiler udgør 43 t.kr til udløb pr. 21.03.2023.
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Noter til Udlodning, tilskud og service Noter til Udlodning, tilskud og service

t.kr
Regnskab

2019
Regnskab

2018

Udlodning tilskud og service

Aktiv Fritid i Glejbjerg 19 12

Bestyrelsesansvarsforsikring 68 66

Bramming Firma- og Familieidræt 27 20

Brønderslev Familie og Firma Idræt 34 32

Coop Alliancen 80 87

Dansk Hospitalsidræt (DHIF) 57 57

Dansk Levnedsmiddel Idrætsforbund (DLIF) 17 20

Dansk Motions Forbund (DMF) 30 34

Dansk Politiidrætsforbund 114 118

Ebeltoft Firma- og Familie Idræt 58 57

Esbjerg Firmaidræt 145 102

Familie- og Firmaidræt Korsør 14 13

Faxe Familie og Firmaidræt 33 34

Firma- og Familie Sport Sorø 30 28

Firmaidræt Frederiksværk 25 16

Firmaidræt Hillerød 114 169

Firmaidræt Ikast 48 73

FirmaIdræt Køge 103 144

Firmaidræt Odense 322 327

Firmaidræt Silkeborg 53 43

Firmaidræt Slagelse 118 93

Firmaidræt Storkøbenhavn 722 768

Firmaidræt Struer 90 58

Firmaidræt Sæby 94 77

Firmaidræt Tønder 28 31

Firmaidrætten Guldborgsund 43 71

Firmaidrætten Nakskov 43 36

Firmaklubbernes Skaksammenslutning 5 11

t.kr
Regnskab

2019
Regnskab

2018

Fredericia Fag- og Firmaidrætsforbund 182 170

Frederikshavn Firmaidræts Klub 135 160

Faaborg Familie og Firmasport 13 15

Garudaprofiler i foreningerne 0 13

Grenaa Firmaidræt 52 52

Grindsted Familie og Firma Idræt 91 43

Haderslev Familie og Firma Sport 36 49

Hedensted Familie & Firma Idræt 19 64

Helsingør Firma Idræt 100 114

Herning Firma Idræt 64 35

Hirtshals Familie- & Firmaidræt 33 32

Hjørring Firma Sport 41 30

Hobro Firma & Familie Idræt 14 15

Holbæk Firmaidræt 18 25

Holstebro Firmaidræt 41 43

Horsens Firma- og Familie Idræt 133 79

Højfyns Action og Firmamotion 20 10

Jernbanefritid 71 91

Kalundborg Firma Sport 48 41

Kolding Firma Idræt 113 103

Kommunernes Fritids- og Idrætsforbund (KFI) 32 36

Københavns Firma Sport 348 373

Landskredsen 164 161

Lemvig og Omegns Firmaidræt 174 153

Maribo Firma- og Familiesport 0 8

Middelfart Firma og Familie Idræt 60 64

Morsø Firma og Familie Idræt 32 40

Nordfyns Firmaidræt 52 90

Nyborg Familie & Firma Sport 66 21
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t.kr
Regnskab

2019
Regnskab

2018

Næstved Firma Sport 98 140

Odder Firma Idræt 26 20

Pandrup Firma & Familie Idræt 49 81

Postens Idræts- og Fritidsforbund 17 23

Randers Firma-Sport 69 91

Ringkøbing og Omegns Firmaidræt 141 125

Ringsted Firmaidræt 14 -7

Roskilde Firma- og Familieidræt 62 76

Ry Familie og Firma Idræt 53 37

Skanderborg Firma Idræt 115 42

SKAT Fritid & Idræt 20 52

Skive og omegns Familie/Firmaidræt 35 19

Skælskør Firmasport 27 22

Svendborg Firma Sport 91 79

Sønderborg Familie og Firma Sport 63 48

Thisted Firmasport 32 31

Vamdrup Familie & Firma Sport 24 37

Vejen og Omegns Firmasport 32 27

Vejle Firma Idræt 75 92

Vestfyns Firmaidræt 12 15

Viborg Firmaidræt 60 31

Vordingborg Firma Sport 20 25

Ærø Familie og Firma Sport 15 11

Aabenraa Familie & Firmaidræt 39 69

Aalborg Firmaidræt 180 179

Aalborg SeniorSport 82 105

Århus Firma Sport 160 178

I alt 6.297 6.376

Noter til Udlodning, tilskud og service Noter TIlskud fra andre fonde el. lign.

t.kr
Regnskab

2019

Tilskud fra andre fonde el.lign.

Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til lokale foreninger 3.350

Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen vedr. distribution fra Bladpuljen 140

Tilskud fra ISCA (International Sport and Culture Association) vedr. European Week of Sport 50

Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelsen 48

Tilskud fra Nordea-fonden til ’Rigtige Mænd’ 2.038

Tilskud fra TrygFonden til ’Flere Aktive Arbejdspladser’ 1.367

Tilskud fra Velliv Foreningen til ’Danmarks Sundeste Arbejdsplads’ 467

I alt 7.459
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LEDELSESSEKRETARIATET
1. Der er overført en medarbejder fra Kommunikationsafdelingen. Tillige er der udgifter i forbindelse med fratrædelse til den tidligere  generalsekretær mv.
2. Styrelsen har brugt ressourcer i forbindelse med ekstern sparring forud for ansættelsesprocessen til ny generalsekretær.
3. Dansk Firmaidrætsforbund var vært for nordisk møde i Frederikshavn for de nordiske nationale firmaidrætsforbund, som ikke var planlagt, da budgettet blev lagt.
4. Eurofestival udgifterne er hovedsageligt til deltagertøj i forbindelse med den internationale repræsentation.  Der var været færre deltagere end forventet i året. 
5. Primo året var hele personalet på en teambuildingtur med fokus på strategien ”Et sjovere Danmark i bevægelse”, samt implementering af personalets interne 
 værdigrundlag.
6. Der blev benyttet et rekrutteringsbureau i forbindelse med ansættelse af ny generalsekretær, hvilket medførte ekstra udgifter.
7. Praktikantordning har vi udvidet, så vi har et øget antal praktikanter fra flere uddannelsesinstitutioner. Dette både til glæde for lokale firmaidrætsforeninger, 
 såvel som forbundet.
8. Der er indkøbt flere advokatydelser end forventet i forbindelse med en kopimaskinesag i en forening.
9. Formandsmødet blev billigere idet, der var færre deltagere og ingen foredragsholder med lønudgift.
10. I budget 2021 er der afsat et større beløb i forbindelse med forbundets 75 års jubilæum, men der har allerede i 2019 været udgifter i forbindelse med med det 
 forberedende arbejde, bl.a. til research i forbindelse med jubilæumsbog. 
11. Der er ekstraordinært udbetalt overarbejdstimer, da det ikke var muligt ved ferieafvikling.
12. Styrelsen bevilgede yderligere ressourcer til webudvikling i forbindelse med relancering af forbundets hjemmesider til mere mobilvenlige versioner.
13. Opdateringsabonnementer, serverdrift etc. er blevet dyrere end forventet, men dog i tråd med udgifterne for 2018.
14. Der blev medio august ansat en fuldtids serviceassistent til afløsning af deltidsansat rengøring, som stoppede 31/12. Der var således en overgangsperiode med 
 et særligt udgiftspres. 
15. Der opstod en vandskade på forbundskontoret, som forsikringen desværre ikke dækkede.
16. Driftsmidler blev afskrevet i 2018regnskabet.
17. Der er foretaget vurdering af udlån, som har resulteret i en positiv afvigelse.

TILSKUD MV. TIL FORENINGERNE
18. Firmaidrættens samlede udlodninger og puljer såvel som Lokalforenngspuljen har været særdeles godt benyttet i året. Samlet set har vi udloddet næsten 9,8 mio. kr.  
 Især medlemstilskuddene og Lokalforeningspuljen har været stærke aktiver for vores foreninger.
19. Der er udarbejdet særskilt regnskab for Lokalforeningspuljen, som opfylder betingelserne herfor.
20. Der er brugt midler til udvikling af en bookingløsning til foreninger.

KOMMUNIKATION OG MARKETING
21. Der er flyttet en medarbejder til Ledelsessekretariatet, hvilket har givet færre lønudgifter.
22. I forbindelse med projektet ”Flere Aktive Arbejdspladser”, der er støttet af TrygFonden, er der lønrefusion til det kommunikationsarbejde, som varetages i afdelingen. 
23. Der er indgået en billigere abonnementsordning til overvågning af de sociale medier, derfor færre udgifter i året. 
24. Budgetposten til analysearbejde blev ikke prioriteret i året, hvor der var fokus på gennemførelse af bl.a. tilfredshedsundersøgelse blandt alle foreningerne 
 og kendskabsanalyse, som er fremgår af andre dele af regnskabet.
25. Udgifterne til markedsføringen af Tæl Skridt blev mindre end budgetteret, og det skyldes hovedsageligt færre udgifter til annoncering på sociale medier samt 
 større produktion af indhold in house. 

26. Udgifterne til redaktion, produktion mv. af magasinet blev større end budgetteret, hvilket skyldes at en del af de redaktionelle opgaver blev løst af ekstern partner.
27. Udgifterne vedrører licens og rettigheder i forbindelse med gennemførsel af evalueringer, surveys og tilfredshedsundersøgelser. Udgifterne vedrører 2018 og 2019.
28. Det stigende udgiftsniveau skyldes en stigning i antal af nyhedsbreve og modtagere af firmaidrættens nyhedsbreve. 

FIRMAIDRÆTSAFDELINGEN
29. Administrativ medarbejder har været ”lånt ud” til Kollegamotionsafdelingen, hvor vi så valgte at bogføre lønudgiften.
30. Vi har modtaget lønrefusion fra Rigtige Mændprojektet, som blev afsluttet i året.
31. Indtægten var ikke kendt, da vi lagde budgettet.
32. Rejseudgifterne er steget, da vi gik fra fem til ni lokale udviklingskonsulenter.
33. Udvalgsstrukturen blev ændret, derfor ingen realiserede tal her.
34. Udgifterne er for vores vedkommende bogført i året, da det omhandler løn og kørselsgodtgørelse til instruktører. Indtægterne forventes til næste år.
35. Dette var en kontraktlig forpligtelse, som vi forhandlede os ud af i forbindelse med omlægning af ejerskabet på Xtreme Mandehørm til Firmaidræt Hillerød.
36. Efter budgettet blev udarbejdet, er der udskiftet varebiler.

KOLLEGAMOTIONSAFDELINGEN
37. I kraft af funding til to projekter har vi kunne ansætte flere medarbejdere til nye aktiviteter og indsatser. 
38. Det er projekterne ”Flere Aktive Arbejdspladser” (TrygFonden) og ”Danmarks Sundeste Arbejdsplads” initiativprisen (Velliv Foreningen).
39. Tæl Skridt kampagnen er dykket i antal deltagere. Og der er faldende indtægt i webshoppen tillige. Vi arbejder med en udfasning af skridttællersalget.
40. Vores nye version af sundhedsambassadøruddannelserne vinder indpas lokalt, og de mange åbne og gratis uddannelser har haft en afsmittende effekt på de 
 uddannelser, vi tager betaling for. Vi tager betaling for lukkede uddannelsesforløb, der afholdes specielt for en enkelt virksomhed og dens medarbejdere. 
41. Vi udfaser i indeværende strategi sundhedscertificeringer og har derfor ikke længere indtægter på denne post.
42. Vi har afholdt aktivitetsdage for udvalgte samarbejdspartnere og store virksomheder. Primært i samarbejde med foreningerne, men i særlige tilfælde også uden. 
 I disse tilfælde tilfalder overskuddet forbundet.
43. I samarbejde med DGI, Ungdomsringen, Efterskoleforeningen og eSport Danmark afholder vi YouSee eSportsligaen. Her har Dansk Firmaidrætsforbund ansvaret 
 for to ligaer Kollegaligaen og Studieligaen. Vi sørger for driften, support, markedsføring og afholdelse af mesterskaber. Derudover hjælper vi vores foreninger med 
 aktiviteter, Lan’s og netværksmøder omkring eSport. Til at hjælpe med driften har vi ansat en medarbejder i samarbejde med Ungdomsringen, som supporterer vores 
 foreninger og deltagere i ligaen.

Kommentarer til udvalgte noteposter
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