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Mail-kit til lokale arbejdspladser  

- med firmaidrættens bedste tips og idéer til at kickstarte kollegamotion 

Det giver rigtig god mening, at I som forening prioriterer at kommunikere til ildsjæle/kontakter på de 

arbejdspladser, I har en relation til.  

 

En direkte mail med et personligt strejf vil blive modtaget som en venlighed – især når mailen indeholder super 

konkrete råd til, hvorledes de ansatte på den givne arbejdsplads kan dyrke sammenholdet i en ny post-Corona-

virkelighed.  

 

Nedenstående er en skabelon til formålet. Det, der er markeret med rødt, kan meget let tvistes, så det passer til 

netop din forenings måde at kommunikere på. 

Skabelon: Mail-kit  

Emnefelt: Kickstart kollegamotion – ’foreningsnavn’ er klar til at hjælpe dig og din arbejdsplads   

 

Hej Xxxx,  

 

Jeg håber, at du og dine kolleger er nogenlunde tilbage i sædvanlige arbejdsrutiner – og at I atter har mod på at 

være aktive sammen. Hele Corona-situationen er ikke god for folkesundheden generelt. Flere undersøgelser 

peger på, at vi simpelthen ikke rører os nok, når adgangen til foreninger som vores er begrænset.  

 

I firmaidrætten er vi derfor meget motiveret til at hjælpe dig og dine kolleger på lige nøjagtig den måde, I ønsker. 

Grib endelig fat I os. Vi er klar til at guide jer, så vi sammen kan styrke sammenholdet.   

 

Du kan se vores lokale aktiviteter her: www.foreningenshjemmeside.dk.   

 

Vi inviterer bl.a. til:  

 

’Nævn en række af jeres aktivitetstilbud – og gerne med link, hvor de kan læse mere’.  

 

Her-og-nu-aktiviteter – klar til brug på din arbejdsplads 

Der er mange måde at røre sig på i løbet af en arbejdsdag. Har du brug for konkret inspiration eller spørgsmål? 

Dansk Firmaidrætsforbund kollegamotions-hotline er åben. Alle typer af spørgsmål er velkomne – og I bliver 

serviceret hurtigst muligt.  

 

Firmaidrættens hotline: 46 47 31 00 / hotline@firmaidraet.dk.   

 

Vær med til firmaidrættens aktive indspark live på Facebook 

Deltag med dine kolleger i vores aktive frikvarter og fyraftenstræning. Det sker online via Facebook Live: 

www.facebook.com/firmaidraet.  

http://www.foreningenshjemmeside.dk/
mailto:hotline@firmaidraet.dk
http://www.facebook.com/firmaidraet
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Aktive frikvarter (ti minutter): Hverdage kl. 12.20-12.30. Omklædning er ikke nødvendigt, og alle kan være med. I 

får løsnet muskelgrupper, og I får energi til resten af arbejdsdagen.  

 

Fyraftenstræning (30 minutter): Tirsdage og torsdage kl. 16.00-16.30. Her kommer pulsen op – så foruden smil 

på læben, garanterer vi sved på panden.     

 

Kom også ud i den friske luft – det kan noget helt særligt 

En rask gåtur med kollegerne i arbejdstiden giver et tiltrængt afbræk og fornyet energi. Noget af det bedste ved 

en gåtur er, at det ikke kræver udstyr, og det kan foregå lige uden for døren. 

 

Til at krydre en gåtur har vi udarbejdet en række aktive, eftertænksomme og oplevende BENSPÆND, som I kan 

tage med jer på turen – enten i printet udgave eller direkte på mobilen. 

 

Print BENSPÆND her: https://www.firmaidraet.dk/media/13282/samlet-benspaend-2020.pdf   

 

Download til mobilen her: http://www.xn--aktivebenspnd-egb.dk/    

 

Find flere kollegamotionstips, fx motionsuret og aktivitetsbingo, på firmaidrættens hjemmeside: 

https://www.firmaidraet.dk/arbejdspladsen/dyrk-sammenholdet/   

 

Arbejdspladsernes Motionsdag – fredag den 9. oktober  

Afslutningsvis vil jeg gerne slå et slag for, at I som arbejdsplads deltager i Arbejdspladsernes Motionsdag fredag 

den 9. oktober. Der er god tid til motionsdagen, så I har alle muligheder for at finde ud af, hvordan det giver 

bedst mening for jer at deltage.  

 

Tid og rammer bestemmer I selv. Og deltagelse er helt gratis. Læs mere på www.amdag.dk.   

 

Ha’ en forrygende dag.  

 

MVH.,  

 

’Angiv navn’ 
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