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Fælles om fremtiden  

Når man bladrer i Dansk Firmaidrætsforbunds års-
beretning for de seneste to år, er det tydeligt, at 
vi har været igennem en begivenhedsrig periode. 

Tiltagene over for erhvervsskolerne har resulteret 
i mere end 75.000 nye medlemmer, modtagelse af 
Kulturministeriets Idrætspris og en videreførelse 
af indsatsen med en række eksterne samarbejds-
partnere under titlen ”I Form til Fremtiden”.

Nye tiltag som SchoolsOnTheRun og Arbejds-
pladsernes Motionsdag bobler frem med loven-
de perspektiver samtidig med, at et stort antal 
foreninger er i gang med – eller har færdiggjort 
– lederrekrutterings- og/eller foreningsudvik-
lingsforløb med nye ledere og nye aktiviteter til 
følge. Og samtidig har foreningerne i stor stil 
kastet sig over sociale medier som et centralt 
værktøj i dialogen med medlemmer og potentiel-
le medlemmer.  

Blåstempling af firmaidrætten  
For organisationen som helhed har en af de klart 
vigtigste begivenheder været udredningen af 
idrættens økonomi og struktur, der satte ram-
merne for, hvorledes støtten til dansk idræt skal 
fordeles fremover – og dermed også rammerne 
for det økonomiske råderum i Dansk Firmaidræts-
forbund og vores foreninger i årene, der kommer. 
Dansk Firmaidrætsforbund ser aftalen som en 
blåstempling af vores arbejde – både i forbund 
og foreninger. Vi gik ind i udredningsforløbet vel  
vidende, at der i dansk idræt var mange dagsorde-
ner, der skulle imødekommes, mange interesser, 
der skulle varetages, og mange aktører, der gerne 
ville have netop deres område opprioriteret.

Vi kom ud af udredningen som en selvstændig 
hovedorganisation i dansk idræt og med beva-
relse af vores andel af udlodningsmidlerne. Og vi 
kom ud af udredningen med et stærkere forhold 
til og anerkendelse fra både referenceministerier 
og referenceordførere på Christiansborg. 

Det økonomiske fundament 
På finansieringsområdet er den næste store ud-
fordring for dansk idræt at få gennemført en ny 

spillelovgivning. Færre køber lottokuponer, og 
flere spiller på Oddset og poker. Konsekvensen er, 
at overskuddet fra Danske Lotteri Spil har været 
faldende, hvilket medfører et behov for at redefi-
nere, hvor den fremtidige udlodning skal komme 
fra. 
Fra Dansk Firmaidrætsforbund skal der lyde en 
utvetydig opfordring til, at regeringen får iværk-
sat dette arbejde hurtigst muligt, så overskuds-
modtagerne kan sikres et økonomisk fundament, 
der matcher det, vi blev stillet i udsigt i forbin-
delse med den delvise liberalisering af spillemar-
kedet i 2010. 

Tættere sammen  
På dette repræsentantskabsmøde vil firmaidræt-
tens strategi for de kommende tre år være et cen-
tralt omdrejningspunkt. Strategi 2018 er et pro-
dukt af foreningernes, den centrale ledelses og 
medarbejdernes fælles input og målsætninger.
Med Strategi 2018 rykker forbund og foreninger 
tættere sammen. Netop fordi strategien er ble-
vet til i et samspil mellem forbund og foreninger, 
er udmøntningen af strategien og opfyldelsen 
af de mål, som strategien opstiller, også et fæl-
les ansvar, der forpligter begge parter. Strate-
gien rummer en række spændende perspektiver 
for den fremtidige udvikling af foreningerne.  
Perspektiver, som vi glæder os til at drøfte med 
de delegerede den 28. november i år.

Generalsekretær, Jan Steffensen

Formand, Peter Bisgaard

Rigtig godt repræsentantskabsmøde!
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 Dansk Firmaidrætsforbund 
  har været igennem en 
   begivenhedsrig periode - 
    det er tid til status
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  med den nye ”Strategi 2018 - 
   mod morgendagens muligheder”
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ORGANISATION
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Antal medlemmer i Dansk Firmaidrætsforbund: 
2012: 353.125 medlemmer
2013: 391.026 medlemmer
2014: 372.767 medlemmer 

Dansk Firmaidrætsforbund gennemfører reelt aktiviteter og sundhedstiltag for markant flere  
danskere, end der kan læses i medlemsstatistikken. Det skyldes, at firmaidrætten ikke tæller  
deltagerne ude på arbejdspladserne med i medlemsskaren, hvis de aktiviteter og sundhedstiltag, de 
deltager i, er udbudt af forbundet (og ikke af foreningerne). Dansk Firmaidrætsforbunds kampagner, 
løb og sundhedskoncepter er eksempler på områder, hvor firmaidrætten giver sådanne aktivitets-
deltagere sved på panden – uden for medlemsskaren. Dansk Firmaidrætsforbund aktiverer mere end 
150.000 aktivitetsdeltagere årligt, hvilket bringer det samlede antal aktive under firmaidrættens 
paraply op på mere end en halv million danskere.

 Medlemstallet rundede et nyt 
  halvt hjørne med 75.000 medlemmer  
   fra erhvervsskolerne
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Medlemmer i firmaidrætten – 
tendenserne slår sig fast 

Én gang om året opgør Dansk Firmaidrætsforbund 
ligesom andre idrætsorganisationer det samle-
de medlemstal. Og medlemstallet viste i 2014 
for første gang i mange år en tilbagegang på 
18.259 medlemmer i forhold til 2013. Da talle-
ne blev nærstuderet, var der dog status quo for 
idrætsgrenene. Tilbagegangen skyldes dermed 
altovervejende en fusion i hovedstaden mel-
lem Lyngby-Taarbæk Firmaidræt og Firmaidræt 
StorKøbenhavn. Foreningerne fusionerede med 
virkning fra 2014, og eftersom 22.724 medlem-
mer hidtil havde dyrket én idræt i den ene for-
ening og en anden idræt i den anden forening, 
forsvinder der med fusionen 22.724 medlemmer i 
den samlede medlemsstatistik. Firmaidræt Stor-
København er fortsat landets største idrætsfor-
ening – nu med næsten 74.000 medlemmer. Læs 
mere om fusionen på side 17. 

Flere unge medlemmer 
Igennem aktiviteter på erhvervsskolerne har 
Dansk Firmaidrætsforbund fået mange flere unge 
medlemmer. I 2014 rundede tallet et nyt halvt 
hjørne ved 75.000 medlemmer fra erhvervs- 
skolerne. 

Dansk Firmaidrætsforbund udvikler fortsat 
nye aktiviteter målrettet de unge på erhvervs- 
skolerne. I 2012 havde Dansk Firmaidræts- 
forbund 55.000 unge medlemmer på erhvervs- 
skolerne. Læs mere på side 41. 

Flere løber og dyrker fitness 
Mens der var status quo for idrætsgrenene i 2014, 
så skete der nogle forskydninger i 2013, som også 
ligger i tråd med de tendenser, der har været tid-
ligere i firmaidrætten, og de tendenser, man ser i 
idrætsbilledet generelt. Atletik, løb og gang gik 
i 2013 frem med 12 procent, og træning i moti-
onscenter samt fitness havde en fremgang på 33 

procent. Holdsporten med undtagelse af hånd-
bold oplevede en lille nedgang i 2013.

Nyt system bag medlemstallene
I 2013 blev der indført et nyt fælles system 
for medlemsindberetning for alle idrættens or-
ganisationer. Danmarks Idrætsforbund har i en 
grundig bearbejdning af medlemstallene for 2014 
offentliggjort, at Dansk Firmaidrætsforbund har 
flere unikke medlemmer end DGI.

Dansk Firmaidrætsforbunds medlemmer er for 
92,7 %’s vedkommende kun medlemmer af fir-
maidrætten, svarende til 345.555 medlemmer, 
hvorimod hele 79,8 % af DGI’s medlemmer ligele-
des er medlemmer hos Danmarks Idrætsforbund. 
DGI har således kun 309.233 medlemmer, der er 
medlemmer hos DGI alene.

Overlappet mellem Dansk Firmaidrætsforbund 
og de to andre organisationer sker alene hos  
firmaidrættens associerede foreninger, idet firma- 
idrætsforeningerne ikke kan være medlemmer 
hos Danmarks Idrætsforbund og DGI.

Dansk Firmaidrætsforbund fik mange nye medlemmer fra 2012 til 2013, 
men organisationen oplevede et fald året efter. Det var dog ikke, fordi 
medlemmer hoppede fra, men fordi to foreninger i København blev lagt 
sammen, hvor mange medlemmer havde været aktive begge steder. 



10  Årsberetning 2014/2015



Årsberetning 2014/2015 11

Strategi 2018 – 
mod morgendagens muligheder 

For firmaidrætten er det vigtigt hele tiden at 
være til stede med et varieret udbud af aktivite-
ter og sundhedstiltag, der matcher og kan skræd-
dersyes til de mange forskellige typer foreninger, 
der er aktive i Dansk Firmaidrætsforbund, og alle 
de danske virksomheder, der har lyst til at delta-
ge i aktiviteterne. Når Dansk Firmaidrætsforbund 
lægger strategi, er det også vigtigt at udvælge 
områder, som skal prioriteres i den næste årræk-
ke. Med Strategi 2018 er der lagt et fælles afsæt 
for arbejdet de næste tre år. 

At gøre en forskel 
Strategien er en katalysator for fornyelse og 
fremdrift, og den tvinger os til at stille nødven-
dige spørgsmål, såsom:
• Hvad er Dansk Firmaidrætsforbunds 
 eksistensberettigelse?
• Hvor skal Dansk Firmaidrætsforbund sætte  
 ind for at gøre en forskel for vores 
 målgrupper? 
• Hvilke målsætninger skal Dansk Firmaidræts-
 forbund sætte for at skabe fremgang?

Det er spørgsmål som disse, der ligger til grund 
for Dansk Firmaidrætsforbunds Strategi 2018.

En fælles retning 
Strategien er et produkt af foreningernes, den 
centrale ledelses og medarbejdernes fælles input 
og målsætninger. Netop fordi strategien er ble-

vet til i et samspil mellem forbund og foreninger, 
er udmøntningen af strategien og opfyldelsen af 
de mål, som strategien opstiller, også et fælles 
ansvar, der forpligter både forbund og foreninger.

Strategiens omdrejningspunkt er følgende fire 
indsatsområder:
• Foreninger i bevægelse 
• Erhvervsskoler i form til fremtiden
• Events med puls og fællesskab
• Sundere danskere.

For hvert indsatsområde er der opstillet en ræk-
ke konkrete resultatmål, der skal nås i strategi- 
perioden. 

Griber mulighederne  
Alle indsatser i strategien skal kunne måles – 
både de, der forpligter forbundet, de, der forplig-
ter foreningerne, og de, der forpligter forbund 
og foreninger i fællesskab. Dansk Firmaidræts-
forbund er af den opfattelse, at det kun giver 
mening at opstille mål for en organisation, hvis 
målene er så konkrete, at ingen kan være i tvivl 
om, hvorvidt målene er opfyldt, når strategipe-
rioden er slut. 

I Dansk Firmaidrætsforbund glæder vi os til sam-
men med vores foreninger at omsætte strategien 
til handling – eller sagt med andre ord: Vi glæder 
os til at gribe morgendagens muligheder!

Mission
Dansk Firmaidrætsforbund motiverer virksomhederne til idræt, motion og sundhedsfremme. 

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

Dansk Firmaidrætsforbund går en tid med muligheder og udfordringer 
i møde. Begge dele noget, vi byder velkommen, for det er sundt at blive 
udfordret.
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 Foreninger får nye ledere, 
  starter nye aktiviteter 
   og skal stå (rolle)model
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FORENINGER
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Nye ledere, stærkere foreninger 
og nye rollemodeller 

Mere end hver tredje forening i Dansk Firma- 
idrætsforbund er i gang med eller har færdig-
gjort et lederrekrutteringsforløb – og det giver 
nye ledere. Når en forening iværksætter et leder-
rekrutteringsprojekt, skal den minimum igennem 
to moduler: ’Lederre-
krutteringsanalysen’ og 
’Rekrutteringsstrategi’. 
Derudover er der i et 
samarbejde mellem fore- 
ningskonsulenten og for-
eningen mulighed for at 
tilvælge andre moduler, 
såsom ’Bestyrelsen som 
team’, ’Interessentana-
lyse’, ’Rekruttering via 
aktiviteter og events’ og 
’Idéudvikling’. Modulerne udvikles løbende i takt 
med de indhentede erfaringer. Med enkelte und-
tagelser har alle de foreninger, som har været i 
gang med et rekrutteringsforløb, enten fået nye 
ledere i foreningen og/eller har startet nye ak-
tiviteter.

Transformationen i Ikast 
En af disse foreninger er Firmaidræt Ikast. Her 
var økonomien dårlig, aktiviteterne for nedadgå-
ende, og formanden ønskede at stoppe ved først-
kommende generalforsamling. Foreningen takke-
de derfor ja i efteråret 2013 til hele pakken og 
var samtidig ’pilotforening’ for afprøvning af le-
derrekrutteringsforløbet og modulernes indhold. 
De endte med udskiftning på flere bestyrelses-
poster med fire nye kvinder i bestyrelsen. Det er 
sidenhen lykkedes den nye bestyrelse at starte 
nye aktiviteter, at få skabt en ny kultur for møder 
i foreningen og at vende økonomien til overskud. 
Firmaidræt Ikast blev også Årets forening 2015 i 
Dansk Firmaidrætsforbund. 

Evigt aktuelt 
Selv med de gode eksempler, som det fra Fir-
maidræt Ikast, er lederrekruttering og forenings-
udvikling evigt aktuelt. I processen med udarbej-
delse af Strategi 2018 er der fra flere foreninger 

blevet peget på, at re-
kruttering af nye ledere 
er en vigtig opgave, som 
der fortsat skal være fo-
kus på. Nye ledere i en 
forening er nødvendige, 
fordi der altid er nog-
le, der stopper, og også  
fordi nye ledere er med 
til at skabe dynamik og 
udvikling i foreningen.

Indsatsen fortsætter i den næste strategiperio-
de, hvor der i endnu højere grad vil være tale om 
fleksible foreningsudviklingsforløb, der er tilpas-
set den enkelte forenings behov og tilrettelagt 
i samarbejde med foreningen. Lederrekruttering 
vil stadig fylde meget, men det er også muligt 
at vælge et forløb omhandlende udvikling af for-
eningen generelt.

Foreningerne er kolleger 
I efteråret 2015 starter et nyt tiltag. Det er en 
indsats med vidensdeling i form af rollemodelfor-
eninger. Her er der peget på en række foreninger 
med særlige kompetencer inden for et eller flere 
af syv udvalgte områder. Foreningerne har ind-
vilget i at give deres erfaringer videre til andre 
firmaidrætsforeninger. Som det blev sagt på mø-
det, hvor rollemodelforeningerne var samlet: ”Vi 
er ikke konkurrenter – vi er kolleger”. 

Foreningsudvikling og i denne sammenhæng i særdeleshed leder- 
rekruttering er to vigtige indsatsområder i Dansk Firmaidrætsforbund 
– både i Strategi 2015 og i Strategi 2018. Fremover vil forløbene i endnu 
højere grad blive tilpasset den enkelte forening. Derudover starter et nyt 
initiativ med rollemodelforeninger. 

Uddannelsesforløb for 
foreningerne virker 
Medio 2015 er ca. 35 % af foreningerne en-
ten i gang med eller har truffet aftale om at 
gå i gang med et lederrekrutteringsforløb. 
Med en enkelt undtagelse har alle oplevet 
enten at få nye ledere eller har kunnet star-
te nye aktiviteter op.
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 Aftalerne faldt på plads, 
  og medlemmerne fik 
   nye muligheder
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Firmaidræt StorKøbenhavn 
(FSKBH) 

• 368 firmaklubber

• Ca. 74.000 medlemmer

Tilbyder mere end 16 forskellige idræts-
tilbud, som eksempelvis fodbold, tennis, 
gokart og atletik/motionsløb.

Danmarks største 
idrætsforening fik vokseværk 

Danmarks største idrætsforening, Firmaidræt 
StorKøbenhavn (FSKBH), fusionerede den 1. ja-
nuar 2014 med Lyngby-Taarbæk Firmaidræt (LTFI) 
under navnet FSKBH. Fusionen havde været un-
dervejs i to år, for det tager tid at lade alle afta-
ler falde på plads. 

Foreningerne har valgt at fusionere for at til-
byde medlemmerne større turneringer end hid-
til. De tidligere medlemmer af Lyngby-Taarbæk 

Firmaidræt har fået adgang til nye aktiviteter 
som sportsfiskeri, tennis og svømning. Samtidig 
har man valgt at tage hensyn til medlemmerne 
i Lyngby-Taarbæk ved fortsat at have en satel-
litafdeling dér med bowling, fodbold og skyd-
ning. Jeanette Thornberg blev ny formand for 
Firmaidræt StorKøbenhavn. Hun sad før fusionen 
i bestyrelsen i LTFI. Foreningen var vært ved Fir-
maidræt Open i september 2015. Læs mere på 
side 35.

Danmarks største idrætsforening, Firmaidræt StorKøbenhavn, blev i 
2014 endnu større, da den fusionerede med Lyngby-Taarbæk Firmaidræt. 
Idrætsforeningen har nu næsten 74.000 medlemmer.

 Aftalerne faldt på plads, 
  og medlemmerne fik 
   nye muligheder
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 Gode muligheder for at være 
  aktiv, når man er tæt på 
   og over pensionsalderen
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Stærkere bånd til 
seniorsportsforeninger 

Seniorsporten har gennem mange år haft en stærk 
plads i Dansk Firmaidrætsforbund. Firmaidrætten 
var med, da man satte fokus på seniorsport og 
organiserede området i 1970’erne og 1980’erne, 
og har også siden spillet en af hovedrollerne i at 
skabe gode muligheder for at være aktiv, når man 
er tæt på og over pensionsalderen. 

Det er forskelligt, hvordan seniorerne gør sig 
bemærket. Nogle fortsætter ufortrødent med at 
være aktive i deres respektive firmaklubber eller 
i de idrætter, de længe har været aktive i. Andre 
bliver først sent aktive eller måske mere aktive, 
når de kommer op i alderen, og så finder de et 
tilbud i en lokal forening enten i firmaidrætsfor-
eningen eller associerede foreninger. Sidstnævn-
te har der været fokus på, da Dansk Firmaidræts-
forbund efter organisationsændringen i 2013 
ønskede at skabe en stærkere tilknytning til de 
associerede foreninger. 

Nye aftaler 
I tråd med de øvrige tiltag, der skal styrke  
firmaidrættens foreninger, er strategien for se-
niorerne i de associerede foreninger lavet med 
samme formål. De associerede foreninger har i 
2014 sagt ja til at forblive som associerede med-
lemmer. Det betyder blandt andet, at deres sam-
arbejde om aktiviteter med firmaidrætsforenin-
gerne er skriftliggjort. Fra den 1. januar 2016 og 
frem til udgangen af 2018 arbejdes der hen imod 
at oprette seniorsports- og Idræt om Dagen-til-
bud i foreningerne som aktivitet og med et ud-
valg i den enkelte forening. Samtidig opsiges 
associeringsaftalerne. Forbundets konsulenttje-
neste vil være behjælpelig med at facilitere den-
ne proces.

Seniorsport i firmaidrætten 
25 firmaidrætsforeninger har senioridrætsafdelinger. Desuden er der 31 firmaidrætsforeninger, der 
har 91 associerede medlemsforeninger med seniorsport på programmet og i alt 27.000 medlemmer. 
Der findes senioridrætsafdelinger i 25 firmaidrætsforeninger. 

Over 80.000 medlemmer i Dansk Firmaidrætsforbund er over 60 år. Det er 
forskelligt, om de dyrker firmaidræt, som de altid har gjort, eller er star-
tet i et seniorsportstilbud. 27.000 af dem er medlem igennem en forening 
associeret til firmaidrættens lokale foreninger, og disse foreninger er der 
i de senere år skabt en stærkere tilknytning til. 
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 Forskellige erfaringer med fodbold - 
  samme resultater
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Kollegabold i hele landet 

Nyeste skud på stammen af Kollegabold-baner er 
hos Middelfart Firma og Familie Idræt. Det er den 
sjette af sin slags. De 24 x 15 meter store baner 
findes også i Aalborg, Fredericia, Kolding, Roskil-
de og Sønderborg. 

Middelfart Firma og Familie Idræt har afholdt tur-
neringer på banen. Det samme har Aalborg, men 
det har vist sig svært at skaffe hold til turnerin-
gerne, som løber over seks uger. Flere foreninger 
har også god succes med at tilbyde andet end 
turneringsaktiviteter på banerne, f.eks. træning 
for hold eller events for de unge på erhvervssko-
lerne.

Gode træningsresultater  
Dansk Firmaidrætsforbund har sammen med  
Københavns Universitet, Center for Holdspil og 
Sundhed undersøgt, hvad der sker med krop-

pen, når man træner på de små fodboldbaner. 18 
kvinder og otte mænd i alderen 20 til 55 år har 
i efteråret 2014 deltaget i træningsforløb over 
12 uger. De havde vidt forskellig erfaring med 
fodbold og trænede i en time to gange ugent-
ligt. En løbeudholdenhedstest viste, at de efter 
deltagelsen i projektet i gennemsnit kunne løbe 
knap en femtedel længere. Deres fedtprocent var 
mindsket, og balancen var også blevet bedre. Og 
der var ikke forskel på kvinders og mænds resul-
tater – eller på de erfarne og uerfarne deltagere. 

Med og uden forskerbriller 
Både med og uden forskerbriller er Kollegabold 
en god idé. Konsulenterne i firmaidrætten står 
klar med bistand til foreninger, som ønsker at 
etablere nye baner, og alle foreninger modtager 
et inspirationshæfte i forbindelse med Repræ-
sentantskabsmødet. 

Kollegabold  
Kan spilles i Aalborg, Fredericia, Kolding, Middelfart, Roskilde og Sønderborg. 
Fem mod fem i hurtige kampe á 10 til 15 minutters varighed og korte turneringer på små baner, 
hvor bolden hele tiden er i spil. 
Læs mere på www.kollegabold.dk 

Der findes nu seks Kollegabold-baner i Danmark. Det er rigtig godt at 
spille på de små fodboldbaner, hvor bolden hele tiden er i spil – det har 
videnskaben også bevist. 
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Firmaidrætten på Facebook 

Hvis man tænker, som man plejer, og bruger 
de samme værktøjer og fremgangsmåder, som 
man plejer, kan man ikke forvente noget nyt. 
Det var devisen, da Facebook blev introduceret 
i firmaidrætten. Der er mangel på ledere i fir-
maidrætsforeningerne, og for flere foreninger er 
det attraktivt at nå en yngre målgruppe, der kan 
tage del i bestyrelsesposter og drive aktivite-
ter. Facebook blev valgt som kanalen, der delvist 
skulle sætte foreningerne i kontakt med en yngre 
målgruppe og delvist skulle bruges til at styrke 
relationen til den eksisterende.

De virtuelle klubhuse bygges
Facebook-kampagnen, som var en del af leder- 
rekrutteringsprojektet, gik ud på, at foreninger-
ne fik små opgaver stillet, og den forening, der 
løste opgaven bedst, blev præmieret med hjælp 
til opbygning af foreningens Facebook-side. 

Fra februar 2014 og frem til juni 2015 blev der 
holdt velbesøgte Facebook-kurser, hvor omkring 
60 foreningsfolk trak i arbejdstøjet for at op-
bygge det virtuelle klubhus. Fra 2014 til 2015 
er mere end halvdelen af firmaidrætsforeningerne 
til stede på Facebook, og der kan observeres en 
til stadighed stigende aktivitet. 

Mere og mere avanceret 
De første foreninger er begyndt at annoncere 
og booste deres indhold, og flere foreninger har 
meldt om fremgang: De har rekrutteret nye frivil-
lige gennem Facebook. 

Firmaidrætsforeningerne har etableret et spar-
ringsforum på Facebook om Facebook. Her 
kan foreningsfolkene dele erfaringer og stille 
spørgsmål til kommunikationsafdelingen i Dansk 
Firmaidrætsforbund. ’Sparringsgruppe for fir-
maidrætsforeningerne’ er en lukket gruppe med 
mere end 100 medlemmer.

Facebook – også i fremtiden
Der vil fortsat blive udbudt kurser i Facebook i 
fremtiden. Tendensen er, at flere foreninger bru-
ger Facebook som markedsføringskanal målrettet 
relevante målgrupper i lokalområdet, da dette 
kan gøres mere effektivt end mange andre mar-
kedsføringsindsatser – det kan styres og moni-
toreres, og det er ikke så omkostningstungt som 
klassisk markedsføring. 

Facebook for foreninger  
Fem kurser afholdt fra februar 2014 til juni 2015: Nyborg, Køge, Aarhus, Aalborg og Tønder.
Ca. 60 foreningsfolk har deltaget i kurser.
For anmodning om optagelse i sparringsgruppen – søg ’Sparringsgruppe for firmaidrætsforening- 
erne’ på Facebook.

I 2013 blev det besluttet, at firmaidrætten skulle forlænge de fysiske 
foreningers virke i den virtuelle verden. Som en del af lederrekrutte-
ringsforløbet blev der derfor igangsat en kampagne, der skulle få lan-
dets firmaidrætsforeninger på Facebook. Fra 2014 til 2015 er Facebook  
blevet mere end et højtsvævende begreb i foreningerne – det er blevet  
et værktøj.
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Stævneplanner.dk – 
firmaidrættens stævneprogram

Firmaidrætten har siden 1996 håndteret stæv-
ner og turneringer i programmet SuperNova. En  
undersøgelse viste, at programmet var besvær-
ligt at komme i gang med for nye stævneplan-
læggere, som måske kun oprettede få stævner 
eller turneringer hvert år. Dermed var det kun 
superbrugere, der havde været på kursus for flere 
år tilbage, som brugte programmet. Desuden er 
der en udløbsdato på SuperNova i 2018.

I samarbejde med DGI 
IT-gruppen undersøgte mulighederne for et nyt 
system og anbefalede at samarbejde med DGI om 
at få udviklet et nyt program, hvor hovedkravet 
var, at programmet skulle være intuitivt og let at 
gå til – også for de foreningsfolk, der ikke bruger 
det så ofte. Resultatet blev, at Styrelsen satte 
udviklingen i gang som et projekt i 2014, og det 
er nu tilgængeligt for alle stævne- og turnerings-
planlæggere i firmaidrætten.

Det store overblik 
Stævneplanner.dk er udviklet uden bindinger til 
andre systemer end Excel. Stævneplanlæggeren 
skal blot have en liste i Excel med de hold eller 
deltagere, der skal være med i stævnet eller tur-
neringen.

Herefter kan stævneplanlæggeren starte pro-
grammet i en internetbrowser, hvor man bliver 
guidet igennem fem trin. Her skal der besvares 
nogle spørgsmål, og straks er stævnet eller tur-
neringen klar.

Stævneplanlæggeren kan sende et link til delta-
gerne og evt. foreningens webmaster, hvor kam-
pe og resultater kan ses. Stævneplanlæggeren 
kan også sende et mobillink til deltagerne eller 
holdkontaktpersonerne, så de på deres smart- 
phone kan se egne kampe og taste resultater ind 
for egne kampe. Alle data kan ses i Stævneplan-
ner.dk, og på den måde har stævneplanlæggeren 
styr på det hele uden at skulle involvere andre i 
foreningen.

Flere muligheder på vej
Der kan nu planlægges stævner i otte forskel- 
lige idrætter, og der kan løbende lægges andre 
beslægtede idrætter ind efter ønske fra for-
eningerne. I løbet af 2016-2017 forventes det, 
at de snittællende idrætter (bowling, billard og 
skydning) også er med på listen.

Stævneplanner.dk 
Der kan planlægges stævner og turneringer i følgende idrætsgrene: fodbold, håndbold, badmin-
ton, bordtennis, tennis, petanque, dart og volleyball. 
Læs mere på www.firmaidraet.dk/staevneplanner 

Med udviklingen af Stævneplanner.dk har foreningerne og forbundet 
fået et program, der gør det let at planlægge stævner og turneringer samt 
sikrer en smidig kommunikation med deltagerne over sms eller e-mail. 
Kampprogrammer kan nu også ses på mobiltelefonen, hvor der endvidere 
kan indtastes resultater for egne kampe.
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ForeningsCMS – nyt 
hjemmesidesystem til foreningerne 

Fakta
F-CMS og F-SHOP er bygget på platformen Umbraco, som er den samme platform, Dansk Firmaidræts-
forbund bruger til at drive forbundets hovedsite på. Programmerne integrerer med de andre syste-
mer, Dansk Firmaidrætsforbund har valgt at bruge. Læs mere på www.fcms.dk 

Firmaidrætten har udviklet et nyt hjemmesidesystem, som gør det let for 
foreningerne at fremstille og vedligeholde en hjemmeside. Også brugerne 
får det nemmere.

Foreningerne har igennem flere år efterspurgt et 
hjemmesidesystem, som er fleksibelt og mobil-
venligt, og hvor det er let at tilmelde sig, uden 
at brugerne skal logge ind.

Derfor nedsatte den daværende webgruppe og 
efterfølgende IT-gruppen en brugergruppe med 
repræsentanter fra nogle af firmaidrætsforening- 
erne, som var med til at specificere de vigtig-
ste funktioner og bidrage med, hvordan systemet 
skulle struktureres. Resultatet af denne indsats 
blev udviklingen af et hjemmesidesystem kaldet 
ForeningsCMS og et tilmeldingssystem kaldet 
ForeningsSHOP. I daglig tale kaldes de to syste-
mer F-CMS og F-SHOP.

Et moderne system   
F-CMS og F-SHOP er to nye systemer, som giver 
foreningen den bedste mulighed for at etablere 
og drive en moderne hjemmeside.

F-CMS er et indholdsstyringssystem, der sætter 
foreningens redaktører i stand til at vedligehol-
de tekster, billeder og sideopsætninger, mens 
F-SHOP er et tilmeldings- og e-handelsmodul, der 
giver foreningen mulighed for digital tilmelding 
til aktiviteter og arrangementer samt køb af til-
hørende produkter.

Programmerne ’taler’ sammen 
F-SHOP integrerer med Dansk Firmaidrætsfor-
bunds andre systemer. Bruger foreningen Su-
perNovaONLINE, som er foreningernes admini-

strative system, overføres ordrer og eventuelle 
medlemsdata direkte hertil, hvorefter kassereren 
kan kontrollere og bogføre de overførte data.

Har foreningen oprettet et stævne eller en tur-
nering i Stævneplanner.dk, kan kampplaner og 
resultater vises i realtid på F-CMS, blot ved at 
foreningens webmaster opretter en side og væl-
ger det aktuelle stævne. 

Flere foreninger skal på 
F-CMS og F-SHOP har haft en modningstid over 
to år, hvor de foreninger, der startede med sy-
stemet, har givet løbende tilbagemeldinger om 
ønsker til forbedringer, og her, efter to år, er 
systemet blevet godt gennemtestet, og ca. ti 
foreninger er i gang med at implementere syste-
merne. Målet er, at 15 foreninger bruger F-CMS og 
F-SHOP ved udgangen af 2016, og 30 foreninger 
bruger dem ved udgangen af 2017.

Der arbejdes desuden på, at der i løbet af 2016 
opbygges et supervisornetværk, som kan suppor-
tere og hjælpe andre foreninger i gang med at 
bruge systemerne.
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EVENTS

 Flere og flere byer med 
  firmaidrættens events - 
  og nye events for de unge
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Firmaidrættens unikke kombistafet 

I 2011 blev de første løbere sendt afsted, og ef-
ter fem kilometer gav de stafetten videre til en 
kollega. Det er et godt bytte, der ender med, at 
de fem på holdet har cyklet og løbet en mara-
tondistance i fællesskab. Bike & Run Stafetten 
foregår i 13 lokale firmaidrætsforeninger fordelt 
over hele landet og har bidt sig fast.

Tilfredsheden i top 
Mere end 4.000 motionsglade danskere har ta-
get konceptet til sig. Evalueringerne viser, at 
tilfredsheden med konceptet er i top hos delta-
gerne: 95 % vurderer Bike & Run Stafetten som 
”god” eller ”meget god”, og hele 98 % synes ”me-
get godt” eller ”godt” om kombinationen af løb 
og cykling. 

Bike & Run Stafetten har også fanget dem, der 
ikke plejer at deltage i motionsløb – eller ikke 
plejer at dyrke motion. Med 70 % deltagere, som 
”aldrig” eller ”kun sjældent” deltager i motions-
løb, og 23 % deltagere, som ikke dyrker andre 
former for idræt, har Bike & Run Stafetten i høj 
grad appel til nye motionister.  

I skarp konkurrence 
15 firmaidrætsforeninger var arrangører i 2015, 
og de oplever, at stafetten profilerer foreningen 
over for virksomheder og andre samarbejdspart-
nere lokalt. 

Konkurrencen er stadig til at tage at føle på. 
Der er f.eks. over 1.500 forskellige løbeevents i 
Danmark i 2015, men i flere foreninger er stafet-
ten blevet en kendt, årlig event, hvorfor Bike & 
Run Stafetten har stort potentiale for at blive en 
tradition hos lokale virksomheder. Med introduk-
tionen af rabatordninger for store virksomheder 
samt andre markedsføringstiltag er der en for-
ventning om øget deltagertal de næste år.

Bike & Run Stafetten i tal
Deltagervækst fra 2013-2015: 19 %
Arrangørforeninger i 2014: 17
Arrangørforeninger i 2015: 15

15 foreninger landet over afholder Bike & Run Stafetten, som kombi-
nerer to af de største motionsformer i Danmark – løb og cykling. Det er 
en stafet, der har godt fat i de motionsuvante, og som skaber synlighed  
om arrangørforeningerne. 
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Flere hopper i mudderet 
til Xtreme Mandehørm

Trailløb – og herunder obstacle races (forhin-
dringsløb) – og oplevelsesløb er det segment i 
løbsmarkedet, som er hurtigst voksende i dis-
se år. Dette kan bl.a. ses på de mange nye løb 
og kommercielle aktører, som præger de danske 
løbskalendere.
 
Firmaidrætten har med Xtreme Mandehørm sit 
eget bud på et løb med kant, som er båret af fri-
villige kræfter og lokalt engagement. Den øgede 
konkurrence kræver, at firmaidrætten hele tiden 
har fokus på at synliggøre Xtreme Mandehørm og 
løbende kvalitetssikrer og udvikler løbet i takt 
med deltagernes behov og forventninger. 
 
Nu også for vestjyderne 
Xtreme Mandehørm tæller nu syv løbsbyer i Dan-
mark, hvoraf Esbjerg er seneste skud på stammen 
med debut i oktober 2015. Esbjerg Firmaidræt har 
30 års erfaring med at arrangere motionsløb – 
bl.a. Vestkystløbet. Disse erfaringer kommer nu 
Xtreme Mandehørm til gode, og det bliver spæn-
dende at se, hvorledes vestjyderne tager imod 
løbet.

Flyttedag i Nordsjælland
Det første og største Xtreme Mandehørm-løb har 
i 2015 måttet rykke teltpælene op og flytte lo-
kation fra Fredensborg til Hillerød. Lokale plads-
forhold nødvendiggjorde dette, og det betyder, 

at firmaidrætten nu kan præsentere et helt nyt 
setup med udgangspunkt i Hillerød Stadion. Med 
en helt ny og udfordrende rute vil både nye og 
trofaste deltagere få en uforglemmelig løbsop-
levelse. 

Skulle nogle af deltagerne undervejs erkende, at 
de har overvurderet egne evner, så er der i Hille-
rød i år mulighed for at korte de 12 km ned til 8 
km på den såkaldte Chicken Run-distance. Et nyt 
tiltag, som efterfølgende vil blive vurderet med 
henblik på evt. udbredelse til de øvrige løbsbyer. 

Flere frivillige kræfter 
Xtreme Mandehørm er kommet for at blive! Den 
øgede konkurrence og professionalisering vil 
kræve øget fokus på markedsføring og udvikling 
af konceptet.

Ligeledes vil et nødvendigt fokusområde være 
frivilligheden. Det kræver rigtig mange hænder 
og hoveder, når Xtreme Mandehørm skal planlæg-
ges og afholdes. Der arbejdes derfor hårdt og en-
gageret i firmaidrætsforeningerne med at sikre, 
at der er de nødvendige frivillige kræfter.

Xtreme Mandehørm 
Ca. 8.000 deltagere årligt.
Syv løbsbyer i 2015 – arrangeret af firmaidrætsforeningerne i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Aabenraa, 
Odense, Slagelse og Hillerød (arrangør Dansk Firmaidrætsforbund i samarbejde med Firmaidræt 
Hillerød). 
Afholdes over tre lørdage i oktober. Læs mere på mandehorm.dk 

Danmarks sjoveste mandeløb, Xtreme Mandehørm, er fortsat firmaidræt-
tens populæreste løbskoncept. Der er omkring 8.000 deltagere årligt, men 
det er ikke en gratis succes. Den koster engagement og frivillige kræfter. 
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Firmaidræt Open under ombygning  

Det startede i Kolding i efteråret 2013 med ca. 
1.000 deltagere. Turen gik videre til Fredericia 
i foråret med ca. 1.200 deltagere. Deltagertil-
fredsheden var meget høj, viser evalueringerne, 
men målsætningen i forhold til deltagerantallet 
var højere for begge events. Med ca. 900 delta-
gere i Aalborg i foråret 2014 og ca. 700 deltagere 
på Mors et halvt år efter er Firmaidræt Open ikke 
nået op på det ønskede deltagerniveau – heller 
ikke i hovedstaden i efteråret 2015 med ca. 1.100 
deltagere. Derfor har Dansk Firmaidrætsforbund 
besluttet at ændre lidt på traditionerne. 

Positive deltagere
Det er vigtigt for Dansk Firmaidrætsforbund at 
have en landsdækkende event for idrætsgrenene. 
Med en forventning om at øge deltagerantallet 
har firmaidrætten valgt at gå ned på én afholdel-
se om året. Den årlige event kommer til at ligge i 
juni for at skabe et bedre tilmeldingsforløb, som 
ikke bliver afbrudt af sommerferie og juletravl-
hed. Firmaidræt Open afholdes i 2016 i Fredericia 
og Middelfart og i 2017 i Ringkøbing. Målsætnin-
gen for antal deltagere er 1.500. 

Firmaidræt Open
Har været afholdt to gange årligt i september og marts. Fra foråret 2016 bliver det afholdt én 
gang om året – i juni. Firmaidræt Open afholdes af firmaidrætsforeningerne med hjælp fra fir-
maidrætsforeninger i nabobyerne og evt. andre lokale idrætsforeninger. 

Firmaidræt Open blev født, fordi deltagerantallet til DM-stævnerne i en 
årrække havde været vigende. Derfor valgte man at skabe to årlige lands-
dækkende events med alle idrætsaktiviteter samlet til et og samme stæv-
ne. Nu sker der udvikling af Firmaidræt Open igen. 
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SchoolsOnTheRun – 
de unge løber med 

Dansk Firmaidrætsforbund valgte i 2014 at indgå 
et partnerskab med SchoolsOnTheRun. Tilbage i 
2012 afholdt SchoolsOnTheRun de første events, 
som dengang var motionsløb og musikfestival 
i ét. Efter Dansk Firmaidrætsforbund er gået i 
partnerskab med SchoolsOnTheRun, er der lo-
kalt i alle eventbyer skabt et unikt samarbejde 
med mange lokale idrætsforeninger, så de unge 
får rigtig mange smagsprøver på foreningernes 
idrætstilbud til motionseventen. 

De unge falder fra
SchoolsOnTheRun blev i 2015 afholdt i fire byer: 
Holbæk, Randers, København og Næstved. Her 
samarbejder uddannelsesinstitutionerne, kom-
munerne, foreningerne, Dansk Firmaidræts- 
forbund og SchoolsOnTheRun om at skabe en 
platform, der både viser, hvor ’fedt’ det kan være 
at dyrke motion, og som giver mulighed for at 
styrke fællesskabet omkring sportsaktiviteter for 
de unge.

Både før og efter SchoolsOnTheRun arbejdes der 
over en længere periode med at motivere de unge 
til ud over at deltage i eventen også at hjælpe 
dem med at afsøge mulighederne for motions- 
tilbud i lokale foreninger. Tal fra Idrættens  
Analyseinstitut viser, at hver fjerde af de unge 
stopper med at dyrke idræt i teenagealderen. 

Flere værtsbyer i 2016 
I alt deltog 12.966 unge i 2015. I 2013, før fir-
maidrætten blev en del af konceptet, var det 
4.700. I 2016 forventer SchoolsOnTheRun og 
Dansk Firmaidrætsforbund, at endnu flere byer vil 
være værter, og at endnu flere unge fra byernes 
ungdomsuddannelser og videregående uddannel-
ser vil deltage. 

SchoolsOnTheRun er en del af de mange tilbud, 
firmaidrætten har til erhvervsskolerne. Læs mere 
på side 41. 

SchoolsOnTheRun – aktiviteter 
De næsten 13.000 unge, der deltog i SchoolsOnTheRun, kunne i 2015 tage del i et væld af aktivi-
teter fra lokale foreninger, et motionsløb og en livekoncert. Til motionsløbet skulle de enten løbe 
3, 6 eller 9 km som et TimeRun med professionel tidtagning eller som et FunRun, hvor tiden ikke 
tæller. Tilbuddene fra idrætsforeningerne var f.eks. amerikansk fodbold, afrikansk dans, rulleski, 
petanque og frisbee-sporten ultimate. Læs mere på www.sotr.dk 

Dansk Firmaidrætsforbund har fået en helt ny event ind i folden.  
SchoolsOnTheRun er for de unge mellem 15 og 25 år og blev i 2015 afholdt 
i fire byer landet over. Det startede som et motionsløb i 2012, men har 
siden udviklet sig til at kunne meget mere … 
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”Sund Erhvervsskole” – 
en del af hverdagen

I slutningen af 2014 kunne firmaidrætten sende 
en slutrapport for projektet ”Sund Erhvervssko-
le” afsted til Nordea-fonden. Nordea-fonden har 
støttet projektet over tre år med i alt 3,5 milli-
oner kr., og det var med stolthed mellem linjer-
ne, at der kunne berettes om, at projektet havde 
nået omkring 89.700 elever – heraf 70.000 som 
medlemmer, hvilket var tæt på den meget høje 
målsætning om 100.000 elever. Produktions- 
skolerne kom også med i projektet, for der var 
også her efterspørgsel på hjælp til at sætte sund-
heden på dagsordenen i skolens hverdag. Men 
hvorfor overhovedet sætte fokus på de unge på 
erhvervsskolerne? 

Ulighed i sundhed findes her 
Forskning viser, at der er social ulighed i sund-
hed. Personer med en kort uddannelse spiser min-
dre sundt og er mindre fysisk aktive end personer 
med en lang uddannelse. Den usunde livsstil øger 
risikoen for at udvikle bl.a. hjerte-kar-sygdom, 
diabetes og visse former for kræft. Eleverne på 
de erhvervsfaglige skoler repræsenterer gruppen 
af personer med en kort uddannelse, som lever 

mindre sundt. Med Nordea-fonden i ryggen og 
Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) som 
sidemand satte Dansk Firmaidrætsforbund ind på 
flere måder over for de unge.

Ind på skolerne 
Det var afgørende at få fat i skoleledelsen og 
medarbejderne på skolerne. Der blev i projekt-
perioden igangsat længerevarende idræts- og 
sundhedsaktiviteter på over 60 af landets 110 
erhvervsskoler samt igangsat afgrænsede idræts- 
og sundhedsaktiviteter på over 120 af landets 
erhvervsskoler, produktionsskoler og gymna-
sier samlet set. Der er blevet afholdt kurser og 
workshops om idræt og bevægelse samt brugen 
af Aktiviteket i undervisningen for mere end 600 
undervisere. Projektet blev også udvalgt til eva-
luering af Danmarks Evalueringsinstitut. Evalu-
eringsrapporten viste, at 95 % af de adspurgte 
lærere vurderede, at kurserne og redskaberne fra 
Dansk Firmaidrætsforbund ”i høj grad” har givet 
dem viden om, hvordan man kan implementere 
bevægelse i undervisningen.

Tilbud til skolerne 
• Aktiviteket – et skab med idéer og udstyr til aktiviteter for eleverne. 
 115 skoler har Aktiviteket på skolen.
• Kostkassen med kampagneidéer og kampagnemateriale til kantinerne. 
 18 skoler har Kostkassen i deres kantine.
• QR-kodeløb – 38 skoler har købt systemet. 
• Sundhedskampagner for at sætte fokus på unges motivation: #Aktiv fik 927 likes i løbet af 
 de første par måneder, mens 112 hold var tilmeldt KondiKampen.
• ES Cup Fodbold – erhvervsskolernes fodboldcup med 200 deltagende hold i 2014 og 157 i 2015.
• ES Cup Høvdingebold med 65 hold i 2014 og 55 hold i 2015.
• Aktivitetsdage.
• Sundhedseksperimentarium. 

Dansk Firmaidrætsforbund satte første gang fokus på sundheden på  
erhvervsskolerne i 2011. I 2012 fik projektet det afgørende skub fra  
Nordea-fonden, så det kunne realiseres. Nu er ”Sund Erhvervsskole”  
blevet en fast del af hverdagen i firmaidrætten og heldigvis også på  
mange skoler. Et nyt stort partnerskabsprojekt for de unge er også rullet 
ud af startboksen. 
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Stor interesse for projektet 
Projektet har nydt interesse fra politisk side. 
Firmaidrætten har siddet i sparringsgrupper på 
opstart af nye projekter inden for erhvervsskole-
området og sundhed. Konsulenterne har sparret 
med Undervisningsministeriet om øget aktivitet 
i hverdagen for erhvervsskoleelever, deltaget 
som oplægsholdere og har faciliteret workshops 
på seminarier om læring i bevægelse på ung-
domsuddannelser. I 2014 fremhævede regeringen 
projektet som et rollemodelprojekt for et velfun-
gerende partnerskab imellem to organisationer, 
som deler den samme vision. EEO modtog på veg-
ne af projekt ”Sund Erhvervsskole” i december 
2013 Kulturministeriets Idrætspris, og projektet 
har løbende opnået markant mediemæssig bevå-
genhed lokalt, regionalt og nationalt.

Mange sammen
I kølvandet på succesen med ”Sund Erhvervsskole” 
har Dansk Firmaidrætsforbund kastet sig ud i en 
ny satsning i 2014 med partnerskabet ”I Form til 
Fremtiden”, der er støttet af midler fra Sundheds- 
og Ældreministeriet frem til 2017. Partnerskabet, 

som er ledet af Dansk Firmaidrætsforbund, består 
af følgende organisationer ud over firmaidræt-
ten: Psykiatrifonden, PenSam/FOA, Erhvervssko-
lernes ElevOrganisation, SOSU- og PAU-elevernes 
bestyrelse, Produktionsskoleforeningen, Schools 
OnTheRun og Syddansk Universitet. 

Fokus på fem skoler 
Det nye projekt omfatter de unge på erhvervs-, 
produktions- og SOSU-skoler og tager udgangs-
punkt i skolernes allerede eksisterende vilje til 
at øge sundhedsindsatsen. Der udbydes nye til-
tag, der kan øge kvaliteten af allerede eksiste-
rende indsatser. De fem skoler til første runde er 
udvalgt: SOSU Sjælland i Køge, SOSU Sjælland i 
Næstved, TEC Hvidovre, EUC Sjælland i Næstved 
og Glostrup Produktionsskole. Når indsatserne er 
evalueret på disse skoler, kører en ny runde med 
nye skoler. 

De unge er aktive i foreningerne
52 ud af de 80 firmaidrætsforeninger er med i erhvervsskolesatsningen. De resterende har ikke 
erhvervsskoler eller produktionsskoler i deres nærområde. 

Der er mange eksempler på samarbejdet mellem skoler og foreninger, f.eks. har Firmaidræt Oden-
se stået for idrætstimer på Østfyns Produktionsskole, Firmaidræt StorKøbenhavn har afholdt en 
indendørs fodboldturnering, og i Slagelse deltager elever fra Selandia i skydning og badminton. 

Foreningerne har kunnet søge en pulje til dækning af instruktørløn og rekvisitter. 
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 ”I Form til Fremtiden” er det 
  nye projekt i kølvandet på 
    successen med ”Sund Erhvervsskole”
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SundhedsCertificering – nu også 
for hele kommunen

Flere kommuner er allerede godt i gang med cer-
tificeringsprocessen, og den 24. august 2015 
kom Nordfyns Kommune i mål som landets før-
ste sundhedscertificerede kommune. Dagen blev 
markeret med en stor personaleevent, hvor alle 
2.500 medarbejdere var inviteret. Få dage efter 
fik Albertslund Kommune, By, Kultur og Fritid, 
overrakt sit diplom. 

Begge kommuner oplever, at de forandringer, de 
har været igennem, har skabt værdi og varige 
forandringer på relativt kort tid. Her fremhæves 
selvfølgelig sundheden, men også samarbejdet 
og kendskabet til hinanden på tværs af enheder. 

Kommunemodellen i korte træk
Kommunemodellen er tilpasset de muligheder 
og forudsætninger, kommunerne har for sund-
hedsarbejdet. Det betyder bl.a., at kommunens 
egne ressourcer bliver tænkt ind fra start i form 
af en certificeringsuddannelse af kommunens 
sundhedsansvarlige. Foredrag, sundhedseksperi-
mentarium og spørgeskemaundersøgelse er også 
blandt de elementer, der indgår i modellen. Firma- 
idrætten anbefaler, at kommunen uddanner sund- 
hedsambassadører til at støtte lokalt op om pro-
cessen og løse opgaven med at implementere til-
tag omhandlende kost, motion og trivsel.

Heldige medarbejdere 
Ganske som med arbejdsmiljø kvalitetsstempler Dansk Firmaidrætsforbund virksomheder, der lever 
op til fastlagte krav for Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Trivsel.
Mere end 33.400 medarbejdere arbejder på virksomheder, der er blevet sundhedscertificeret af 
Dansk Firmaidrætsforbund.

Dansk Firmaidrætsforbund har siden 2007 sundhedscertificeret virksom-
heder, der lever op til fastlagte krav for sundhed på arbejdspladsen. Som 
noget nyt tilbyder Dansk Firmaidrætsforbund nu også dette kvalitets-
stempel til kommuner, der kan blive sundhedscertificeret som samlet ar-
bejdsplads.
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Sundhedseksperimentarier 
og Sundhedscafeér
Sundhedseksperimentarier og Sundhedscaféer 
er blevet en populær måde at lave en dag i 
sundhedens tegn på i de danske virksomhe-
der. Her vækkes medarbejdernes interesse for 
sundhed, og medarbejderne kan tilegne sig ny 
viden om alle KRAMS-områderne, som står for 
Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress. I 
perioden 2014/2015 har firmaidrætten besøgt 
33 virksomheder og givet (medarbejderne) syn 
for sundhed.

Sundhedstjek og sundheds-
profiler med SundScore
Enten et Sundhedstjek eller den udvidede 
sundhedsprofil er blevet et årligt tilbageven-
dende tilbud, som medarbejderne ønsker er 
en del af virksomhedens sunde tilbud. Fir-
maidrættens Sundhedstjek med SundScore 
måler på 14 parametre – ti fysiologiske må-
linger og dertil livstilsspørgsmål i forhold til 
kost, rygning, alkohol og søvn. Alle resultater-
ne samles i ét tal mellem 0 og 100, der er sam-
menligneligt uanset køn og alder. Sluttelig får 
den enkelte medarbejder en sundhedsfaglig 
vurdering af sin sundhedstilstand og mulighed 
for sparring med instruktøren om livsstilsæn-
dringer. I perioden 2014/2015 har firmaidræt-
ten gennemført over 1.000 Sundhedstjek og 
sundhedsprofiler med SundScore. 

Virksomhedsrapporter
Alle data fra sundhedstjekkene opsamles af 
firmaidrættens instruktører. Herefter kan dis-
se behandles i anonymiseret form, og virk-
somhederne får mulighed for at modtage en 
samlet rapport eller afdelingsrapporter. Dansk 
Firmaidrætsforbund kommer heri med anbefa-
linger ift. forbedringer på de forskellige para-
metre og forslag til, hvordan sundhedsindsat-
sen fremadrettet tilrettelægges. Til at samle 
og generere rapporter er der i 2015 udarbejdet 
et forbedret elektronisk setup, der sikrer en 
lettere og forbedret opbevaring af medarbej-
dernes data samt i fremtiden en mulighed for 
effektevalueringer (på den samlede mængde 
data).
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Firmaidrættens vifte 
af sundhedstilbud 

Foredrag
Firmaidrættens foredrag sætter sundhed på 
dagsordenen i virksomhederne. Oftest er fore-
dragene input til et personalemøde, kickstart 
af en sundhedsindsats eller et tilbud til med-
arbejderne til et fyraftensmøde. Der er en 
tendens til, at flere ønsker foredrag om søvn, 
arbejdsglæde, stress og mental sundhed, men 
de mest efterspurgte oplæg er stadig oplæg 
om ’Sundhed på Arbejdspladsen’, der giver 
idéer og inspiration til sundhedsarbejdet, og 
’Sund livsstil’, der bl.a. belyser alle de mange 
sundhedsbudskaber, vi konstant bombarderes 
med. I perioden 2014/2015 er der afholdt i 
gennemsnit to foredrag pr. måned.  

Dansk Firmaidrætsforbund tilbyder en større vifte af sundhedskoncepter 
til de danske virksomheder. Koncepterne er under løbende udvikling med 
konstant øje for, hvad der giver de danske virksomheder mest sundhed 
for pengene. 

Aktivitetsdage 
Virksomhederne har mulighed for at vælge 
imellem ’Aktivitetskarrusellen’, ’Virksomheds-
dysten’ eller ’Den usædvanlige’ – her er den 
populæreste ’Virksomhedsdysten’, som byder 
på en dag med holdkonkurrencer i alternative 
og udfordrende aktiviteter. I sommerhalvåret 
afholder firmaidrætten i gennemsnit tre akti-
vitetsdage om måneden.

Sundhedsambassadørkurser
Sundhedsambassadørkurser ruster deltagerne 
til at igangsætte sunde aktiviteter på arbejds-
pladsen på en klog og inspirerende måde, der 
motiverer kollegerne. For virksomheden bety-
der uddannede sundhedsambassadører, at det 
strategiske sundhedsarbejde kommer ud i alle 
kroge af virksomheden. Sundhedsambassadø-
rerne fungerer som bindeled mellem ledelse 
og medarbejdere og har fingeren på pulsen ift. 
medarbejdernes ønsker og behov. Kurserne er 
en vigtig del af sundhedscertificeringsforløbet, 
men de er også populære for andre virksomhe-
der, der ønsker at løfte sundhedsarbejdet – en-
ten i en afdeling eller på hele arbejdspladsen. I 
perioden 2014/2015 har firmaidrætten uddan-
net over 300 sundhedsambassadører.  
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Tæl skridt-kampagnen 
med langtidsvirkning 

Det er let, og alle kan være med i kampagnen – 
både de motionsvante og de motionsuvante. Tæl 
skridt handler i al sin enkelhed om at tilbage-
lægge 10.000 skridt om dagen i kampagnens tre 
uger. Skridtene kan hentes både på arbejdet og 
i fritiden. Tæl skridt indbyder til såvel holdånd 
som konkurrencementalitet og vigtigst af alt, 
kræver det ikke omklædning, hvilket ofte fjerner 
barriererne for de motionsuvante. 

Med hver gang 
Tilfredsheden blandt 
deltagerne er heller 
ikke til at tage fejl af, 
og evalueringsresulta-
terne indikerer meget 
loyale og tilfredse 
deltagere, hvor over 
halvdelen har deltaget i kampagnen minimum én 
gang tidligere, og hvor 95 % indikerer at være 
”meget tilfreds” eller ”tilfreds” med kampagnen. 
Frem mod 2018 vil der være et særligt fokus på at 
rekruttere kommuner til kampagnen. Dette, fordi 
kommunerne rummer væsentlige potentialer for 
kampagnen – både i et sundhedsmæssigt per-
spektiv, i relation til udbredelse af kampagnen 
og i forhold til Dansk Firmaidrætsforbunds natio-
nale og lokale synlighed.  

Startskud til sundere vaner
Evalueringerne, der er verificeret af Syddansk 
Universitet, viser, at kampagnen særligt øger 
aktivitetsniveauet hos den gruppe, der katego-
riseres som inaktive – og at denne gruppe bibe-
holder et øget aktivitetsniveau selv et halvt år 
efter kampagnen.

Netop dette fund er unikt, da de inaktive – og 
ofte motionsuvante – er en vanskelig målgrup-
pe at ramme i sundhedsarbejde. Det er dem, der 
er i størst risiko for at udvikle livsstilssygdom-
me – og det er her, potentialet for forbedring er 
størst. Det er samtidig ofte denne målgruppe, der 
er sværest at nå med andre tiltag. Arbejdsplad-
sen er derfor et rigtig godt forum, hvor de, der er 
stærkest, hiver kollegerne med – og fællesskabet 

omkring kampagnen 
motiverer. 

Holdkaptajnen 
har hovedrollen
Holdkaptajnerne står 
for tilmelding af hol-
det, hvorfor deres 
loyalitet er essentiel 

for en positiv udvikling i deltagerantal. Der er 
udviklet diverse tiltag for at nurse og hjælpe 
holdkaptajnerne bedst muligt, lige fra en simpel 
tilmeldingsprocedure, præfabrikerede plakater 
og tilmeldingslister til ’Holdkaptajnens Værk-
tøjskasse’, hvor der kan hentes inspiration til, 
hvordan man motiverer kollegerne undervejs i 
kampagnen. 

Herudover er der etableret en særlig Tæl 
skridt-ambassadøruddannelse, hvor formålet 
er at gøre det (endnu mere) attraktivt at være 
holdkaptajn ved at skabe et særligt fællesskab 
og klæde kaptajnerne på til at løfte Tæl skridt 
på den enkelte virksomhed – og derved gøre det 
både sjovere og lettere at være holdkaptajn. 

Tæl skridt 
Kampagnen kører to gange årligt, forår og efterår.

Deltagere i 2014: ca. 33.300
Deltagere i 2015: ca. 35.000

Med den landsdækkende treugers kampagne Tæl skridt skabes et socialt 
samlingspunkt på arbejdspladsen, hvor det sjove og sunde arbejdsliv er i 
fokus, og hvor medarbejderne motiveres til fysisk aktivitet. Evalueringer 
har nu givet bevis for, at Tæl skridt har en langtidsvirkning. 
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 En ekstra motivation 
  til at fortsætte 
   sundhedsarbejdet
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En konge i de royale rækker 
i firmaidrætten 

”Fakhrullah Habibi er en fantastisk gut, og jeg 
bliver først og fremmest stolt på hans vegne, 
men selvfølgelig også på husets vegne. De ting, 
vi laver, er nu blevet anerkendt udefra, og det vil 
være en ekstra motivation for os til at fortsætte 
sundhedsarbejdet,” sagde administrerende direk-
tør i Electrolux, Erik Møller, efter at have set fir-
maets salgs- og marketingsassistent blive kronet 
som ’Kong Gulerod’ af Dansk Firmaidrætsforbund. 

Klædt ud som kanin
Prisen som ’Kong Gulerod’ går til medarbejderen, 
der gør en særlig indsats for den sunde arbejds-
plads. Fakhrullah Habibi var blevet indstillet af 

sine kolleger i Electrolux, fordi han også gør det 
på en sjov måde. Han har f.eks. indført en gu-
lerodsuge, hvor en kollega var klædt ud som en 
kanin. Fakhrullah Habibi blev udvalgt i en bunke 
af 92 indstillinger – mange af dem af det mod-
satte køn. Dansk Firmaidrætsforbund kårer ’Kong 
Gulerod’ igen i 2016. 

I 2015 blev Kong Gulerod rent faktisk en ’konge’. Der er altid mange kvin-
der med i opløbet som årets sundhedsambassadør. Fakhrullah Habibi fra 
Electrolux fik kongekrone, kappe og masser af ros i januar 2015. 

 En ekstra motivation 
  til at fortsætte 
   sundhedsarbejdet
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 De gode kræfter kan række 
  meget langt i tre nye projekter
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Danskerne tilbydes sundhedstjek 
på arbejdspladsen 

En undersøgelse fra Epinion viser, at tre ud af 
fire ville takke ja til et gratis sundhedstjek på 
arbejdspladsen. Efter at 22 millioner kr. blev sat 
i spil i foråret 2015 af daværende sundhedsmi-
nister Nick Hækkerup (S), vil flere danskere få 
tilbudt lige præcis det i et forsøg på at mindske 
ulighed i sundhed gennem partnerskabsprojekter. 
Pengene er målrettet partnerskaber med særlig 
vægt på små og mellemstore virksomheder. Mål-
gruppen er især mænd med korte uddannelser og 
lav indkomst. Partnerskaberne skal bidrage til 

at opfylde målet om øget lighed i sundhed, men 
også til at realisere flere af de øvrige nationale 
mål for danskernes sundhed.

Tre nye projekter 
Dansk Firmaidrætsforbund har mange års erfa-
ring med sundhedstjek og implementering af 
sundhedsindsatser og gik sammen med flere for-
skellige partnere om nye projekter, som alle blev 
godkendt til bevillinger. 

22 millioner kr. blev sat i spil i foråret 2015 af den daværende sund-
hedsminister Nick Hækkerup for at mindske ulighed i sundhed. Pengene 
skulle placeres i partnerskaber, og dem har Dansk Firmaidrætsforbund 
startet tre nye af. 

Dansk Firmaidrætsforbund glæder sig over de tre nye partnerskabsprojekter, hvor kræfterne kan række 
meget langt til glæde for endnu flere danskere. Partnerskaberne kan samtidig øge synligheden om  
firmaidrættens initiativer og dermed skabe en større bevidsthed om vigtigheden af arbejdspladsen som 
omdrejningspunkt for idræt, motion og sundhed. 

1. Vejen er sund 
Et partnerskabsprojekt mellem Kolding Kommune, Dansk Firmaidrætsforbund, Kolding Firma Idræt, 
Friluftsrådet og 3F, hvis overordnede formål er, igennem en helhedsorienteret, målgruppeinddra-
gende indsats, at styrke sundhedskompetencerne blandt de kortuddannede medarbejdere og styrke 
målgruppen i at træffe sunde valg. Målgruppen er Kolding Kommunes Vej- og Parkafdeling samt Re-
novationsafdeling. 

2. Omsorgspiloten
Et partnerskabsprojekt mellem PenSam, FOA, Falck Healthcare, Dansk Firmaidrætsforbund og COWI, 
hvis overordnede formål er at sætte fokus på at etablere kollegaprægede fællesskaber i lokalområdet 
for personer, der arbejder alene. De lokale FOA-afdelinger bliver indsats- og samlingssted for dagple-
jere samt social- og sundhedshjælpere, der er projektets målgruppe.

3. Sund Motor i SKAT
Et partnerskabsprojekt mellem SKAT, afdeling Motor, og Dansk Firmaidrætsforbund, hvis overordnede 
formål er at gøre arbejdspladsen til en vigtig ramme for motivation og støtte til, at den enkelte med-
arbejder sætter fokus på egen sundhed, samt at der udvikles og afprøves tiltag på arbejdspladsen for 
at fremme medarbejdernes sundhed. Målgruppen er SKAT, afdeling Motors 230 medarbejdere, som er 
fordelt på fire adresser på landsplan i Høje-Taastrup, Odense, Aalborg og Aarhus.
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 Børnene gør det 
  hvert år, så kan 
   virksomhederne også!
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Arbejdspladsernes Motionsdag – 
de voksne skal også! 

Siden 1982 har landets skoler afholdt en idræts-
dag fredagen før efterårsferien, og fra den 9. 
oktober 2015 skal arbejdspladserne også til det. 
Alle kan tilmelde sig på internettet, og det er 
gratis at være med. Man får først et idékatalog 
tilsendt med forskellige aktiviteter, såsom trap-
pefræs, cirkeltræning, Walk and Talk, oriente-
ringsløb og gamle lege. Der er idéer til aktivite-
ter, som kan lægges i en pause eller gennemføres 
på én til to timer. 

Alle arbejdspladser skal være med 
Alle arbejdspladser vil blive spurgt ved tilmel-
ding, hvor mange de forventer, der deltager i 
aktiviteterne. Ud over idékataloget får de også 

tilsendt et kommunikationskit med idéer til 
markedsføring af kampagnen på arbejdsplad-
sen. Målsætningen for antal deltagere var 100 
arbejdspladser det første år, men faktisk deltog 
120 arbejdspladser den 9. oktober 2015. Dansk 
Firmaidrætsforbund håber, at der på sigt vil blive 
lige så stor tilslutning som til Skolernes Motions-
dag, hvor næsten alle skoler i Danmark er med.

Se mere på www.arbejdspladsernesmotionsdag.dk

Fredagen før efterårsferien er det en fast tradition, at landets skoleelever 
skal i idrætstøjet på Skolernes Motionsdag. Fra 2015 indfører Dansk Fir-
maidrætsforbund traditionen for de voksne også – på samme dag. 
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Motion på mobilen 

8.500 personer modtager dagligt MailMotion fra 
firmaidrætten – en mailservice, hvor der hver for-
middag tikker en mail ind i indbakken med en 
video af en række inspirerende motionsøvelser til 
de aktive små pauser i arbejdstiden. Firmaidræt-
ten valgte i 2014 at udvide det populære tilbud 
med AppMotion, og efter et år på markedet er 
den downloadet 2.690 gange i App Store.  

Lette øvelser 
Øvelserne kræver ikke meget plads og er desig-
net til at kunne udføres hvor som helst, når som 
helst. Og som noget helt nyt er det, med App- 
Motion, nu også muligt selv at vælge, hvilken 
sværhedsgrad man ønsker.

For dem, der sidder stille 
Øvelserne er specielt designet til personer med 
stillesiddende arbejde, hvor der er risiko for, at 
man kommer til at spænde op i muskler og led. 
Som noget nyt kan taxachaufføren, fabriksmed-
arbejderen, hjemmehjælperen og andre, der ikke 
arbejder bag en computerskærm, dermed få glæ-
de af klippene fra MailMotion.

AppMotion 
AppMotion er gratis både at hente og bruge. Hent appen ved at søge på ’AppMotion’ i App Store 
via din smartphone. AppMotion er endnu ikke udviklet til Android.

Syv ud af ti danskere har en smartphone, viser Gallup-tal fra 2013, og den 
bruges i mange af vores vågne timer. I 2014 valgte Dansk Firmaidræts-
forbund at lancere en app til iPhone, AppMotion, så man kan have den 
personlige træner med i lommen. 



58  Årsberetning 2014/2015

 Firmaidrætten blev vejet og vurderet: 
  kort vej fra idé til handling, 
  nye stærke initiativer, aktiviteter 
   og kampagner, der er lette at gå til
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IDRÆTSPOLITIK
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Firmaidrætten på den helt rigtige 
vej – resultatet af udredningen 

I begyndelsen af 2013 igangsatte Kulturministe-
riet den længe ventede udredning af idrættens 
økonomi og struktur i Danmark. Da resultaterne 
lå færdige i foråret 2014, var der al mulig grund 
til tilfredshed. Der var nemlig ros til Dansk Firma- 
idrætsforbunds arbejde.

Uden at forstyrre   
Udredningen viste, at Dansk Firmaidrætsforbund 
varetager en vigtig niche i dansk idræt, der ikke 
løftes af andre idrætsorganisationer – nemlig 
den idræt samt motion og sundhedsfremme, der 
relaterer sig til de danske arbejdspladser. Resul-
taterne pegede på, at Dansk Firmaidrætsforbund 
har en god forståelse for virksomhedernes behov, 
og at forbundet evner at tilrettelægge kampag-
ner og aktiviteter, der er lette at gå til – og som 
ikke bryder forstyrrende ind i arbejdsdagen. 

Hurtig udrykning 
Den flade organisationsstruktur blev fremhævet, 
fordi der er kort vej fra idé til handling i Dansk 
Firmaidrætsforbund. Det stod også fremhævet, 
hvordan firmaidrætsforeninger og kommuner op-
lever, at det er meget nemt at få Dansk Firma- 
idrætsforbund til at støtte idéer og initiativer, 
og den løbende dialog vurderes som smidig og 
konstruktiv. Det fremhæves desuden som meget 
positivt, at Dansk Firmaidrætsforbund har konsu-
lenter, der er lokalt placeret rundt om i landet, 
hvilket betyder, at de hurtigt kan rykke ud og 
hjælpe en forening med en udfordring. Endelig 

roses Dansk Firmaidrætsforbund for at tænke 
i nye baner, eksempelvis med indsatsen på er-
hvervsskolerne.

Ny idrætsaftale forenkler 
pengestrømme 
Da udredningen lå færdig, indgik Folketingets 
partier i maj 2014 en ny aftale om, hvordan støt-
ten til idrætten skulle fordeles fremover. Med af-
talen forenkles pengestrømmene i dansk idræt. 
Anti Doping Danmark, Sport Event Denmark og 
Idrættens Analyseinstitut får fremadrettet deres 
bevillinger direkte fra Kulturministeriet og ikke 
via idrætsorganisationerne. 

Færre midler
Man valgte, at hestesporten skulle beskæres med 
15 millioner kr. stigende til 30 millioner kr. over 
fire år, mens Dansk Firmaidrætsforbund i lighed 
med DIF og DGI samt øvrige organisationer, der 
modtager udlodningsmidler, årligt tilsammen 
skal aflevere 12 millioner kr. af deres støttemid-
ler til statslige idrætsprioriteringer (svarende 
til ca. 1 % af hver organisations nuværende til-
deling af udlodningsmidler). De frigivne midler 
bruges bl.a. på en øget indsats mod doping, et 
øget fokus på talentudvikling i Team Danmark, en 
styrkelse af Sport Event Denmarks arbejde med at 
få store idrætsbegivenheder til Danmark samt et 
styrket analysearbejde i regi af Idrættens Analy-
seinstitut.

Udredning af idrættens økonomi og struktur 
Kulturministeriet var opdragsgiver, og revisionsfirmaet KPMG blev tilknyttet som eksternt kon-
sulenthus. Også Idrættens Analyseinstitut har bidraget til udredningsrapporten. Udredningen 
startede i begyndelsen af 2013 og lå færdig i april 2014. Udredningen kan ses på kum.dk 

Dansk Firmaidrætsforbund ved, hvad der skal til for at skabe sundhed på 
arbejdspladsen, og gør det nemt at gå i gang. Og firmaidrætten tænker 
også i nye baner, f.eks. med erhvervsskolesatsningen. Der var meget ros 
i udredningen af idrættens økonomi og struktur. 
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Fundamentet for det frivillige 
foreningsliv skal sikres 

Frivillighed giver det danske samfund sammen-
hængskraft. De frivilliges indsats i foreningslivet 
bidrager til at udvikle borgernes forståelse for 
demokrati og samfundsansvar. Bag de frivilli-
ge står bl.a. Dansk Firmaidrætsforbund sammen 
med de andre idrætsorganisationer. Og vi har i 
Danmark en lang tradition for, at overskuddet 
fra Danske Spil har finansieret det arbejde, som 
blandt andet idrætten gør for frivillighed og for-
eningsliv i Danmark. 

Nye spillemønstre 
I 2010 blev en del af det danske spillemarked 
liberaliseret. Siden da har det været overskud-
det fra lotterispil som Lotto, Eurojackpot og 
Klasselotteriet, der har understøttet det frivil-
lige foreningsliv. Udfordringen er, at danskernes 
spillemønstre er under hastig forandring. Færre 
køber lottokuponer, og flere spiller på Oddset og 
poker. Konsekvensen er, at overskuddet fra Dan-
ske Lotteri Spil falder markant.

Evalueringen lader vente på sig
Siden liberaliseringen af spillemarkedet er det 
samlede overskud fra lotteri- og licensspil ste-
get, men det er staten, der er løbet med ’gevin-

sten’ i form af overskuddet fra licensspillene via 
den såkaldte BSI-afgift (bruttospilafgiften), der 
betales på det liberaliserede marked. Afgiften er 
20 % af beløbet efter udbetaling af præmier. Da 
spillemarkedet blev liberaliseret, var man klar 
over risikoen for ovennævnte udvikling, og man 
aftalte derfor, at modellen skulle evalueres. Eva-
lueringen skulle være gennemført med virkning 
for udlodningsåret 2015 – men det er den ikke 
blevet. 

Frivillighed er en grundpille 
På den korte bane er der behov for at få evalueret 
udlodningsmodellen. Der er intet, der tyder på, 
at Foreningsdanmark med den nuværende model 
vil få den støtte, der var udgangspunktet for af-
talen. En langtidsholdbar model kan eksempelvis 
bestå i, at den fremtidige udlodning sker fra lot-
terierne (Danske Lotterier og Klasselotteriet) og 
fra den førnævnte BSI-afgift. Dansk Firmaidræts-
forbund, og de øvrige overskudsmodtagere, øn-
sker at sikre et økonomisk fundament, der mat-
cher det, vi blev stillet i udsigt ved lovændringen 
i 2010. Et fundament, der også i fremtiden sikrer 
frivillighedsaspektet som en af grundpillerne i 
det danske samfund. 

Vi er afhængige af frivillighed og nyder rigtig godt af det – ikke kun i 
firmaidrætten, men også i hele samfundet. Bag de frivillige står en ræk-
ke organisationer, heriblandt Dansk Firmaidrætsforbund, som for stør-
steparten finansieres af overskuddet fra Danske Spil. Men fremtiden er 
usikker pga. faldende indtægter. Derfor skal der kigges på, hvordan vi 
får sikret fundamentet for de frivillige og foreningerne i Danmark. 
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Nye regler og ny bestyrelse for 
Anti Doping Danmark

Det nye danske dopingreglement for motions-
idræt er en konsekvens af et nyt kodeks fra World 
Anti-Doping Agency (WADA), som trådte i kraft 
den 1. januar 2015. For eliteidrætten betød æn-
dringen i WADA-kodekset, at der som udgangs-
punkt er en udelukkelse på minimum fire år for 
overtrædelse af dopingreglerne. 

For overtrædelser begået i motionsidrætten gæl-
der stadig, at der vil være tale om en toårs karan-
tæne, for så vidt angår deltagelse i motionsidræt 
(ikke konkurrence), og som en følge af ændrin-
gerne i WADA-kodekset en fireårs udelukkelse fra 
konkurrenceidræt.

Ny bestyrelse 
Samtidig med ændringerne i dopingreglerne 
trådte der nye regler i kraft om sammensætnin-
gen af Anti Doping Danmarks bestyrelse. Indtil 
da havde idrættens tre hovedorganisationer hver 
ét medlem i bestyrelsen. 

Med ændringen skal idrættens hovedorganisati-
oner sammen pege på ét medlem. Her er valget 
faldet på Troels Borring, formand for Efterskole-
foreningen.

Ny repræsentant fra 
firmaidrætten 
Dansk Firmaidrætsforbund udpeger ét medlem til 
det fælles dopingnævn, som er det organ, der ta-
ger stilling til konsekvenser af overtrædelser af 

dopingreglementet. I en årrække har firmaidræt-
tens repræsentant i nævnet været Gert Wun-
derlich, som fortjener en stor tak for indsatsen. 
Dansk Firmaidrætsforbunds nye repræsentant er 
udpeget til at være Frank Kristensen, Firmaidræt 
Struer.

I dopingappeludvalget, som er en ankeinstans 
for sanktioner idømt af dopingnævnet, er fir-
maidrætten fortsat repræsenteret af Jeppe Fogh, 
Nyborg Familie & Firma Sport.

Dopingsanktioner
Dansk Firmaidrætsforbund kan desværre ikke sige 
sig fri for overtrædelser af dopingreglerne. Siden 
seneste repræsentantskabsmøde har der været to 
tilfælde, som begge drejede sig om udøvere, der 
nægtede at deltage i dopingtests. I begge tilfæl-
de har de involverede fået to års karantæne.

Firmaidrætten vil fortsat i samarbejde med Anti 
Doping Danmark og i foreningerne arbejde med 
en oplysningsindsats om farerne ved og konse-
kvenserne af at bruge ulovlige præparater. 

Fakta - De trådte forkert 
Overtrædelser af dopingreglerne i Dansk 
Firmaidrætsforbund siden 2007: 
2011: 1  
2014: 2
Udøverne får to års karantæne.

Pr. 1. januar 2015 trådte et nyt dopingreglement for motionsidræt i kraft, 
og der er vedtaget en lov, som ændrer på sammensætningen af bestyrel-
sen i Anti Doping Danmark.



66  Årsberetning 2014/2015

 Samarbejde med søsterorganisationer 
  i hele Europa. 
   Gode ideer eksporteres 
    til de nordiske lande



Årsberetning 2014/2015 67

DET 
INTERNATIONALE 
SAMARBEJDE
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Firmaidræt i Norden og Europa  

Dansk Firmaidrætsforbund arbejder på at styrke 
det europæiske arbejde med firmaidræt og ønsker 
også at leve op til Kulturministeriets målsætning 
om, at dansk idræt skal være repræsenteret på 
vigtige poster i den internationale idræt. 

Forbundsformand Peder Bisgaard blev i 2014 
valgt til en af vicepræsidentposterne i European 
Federation for Company Sport (EFCS). 

To andre medlemmer af Styrelsen sidder også 
centralt for at præge det europæiske politiske 
arbejde: Claus Schou i Sports Management og 
Jeanette Thornberg i Control Committee. 

Et stærkere EFCS 
Peder Bisgaard har siddet med i en arbejdsgrup-
pe, der har udarbejdet et større oplæg om fremti-
den for EFCS under overskriften ’A stronger EFCS’. 
Her kom arbejdsgruppen med nogle konkrete 
tiltag med markante ændringer på områder som 
økonomi, administration og markedsføring/bran-
ding, desværre uden at vinde gehør for idéerne 
hos formanden og generalsekretæren for EFCS.

Oplægget pegede også på mulighederne for at 
søge midler gennem EU, og dette blev iværksat 
med det resultat, at EFCS har modtaget midler 
i forbindelse med afvikling af firmaidrætstiltag 
i den fælles europæiske motionsuge ’European 
Week of Sport’ (uge 37, 2015), hvor Danmark har 
budt ind med Firmaidræt Open. 

Danske idéer eksporteres 
Dansk Firmaidrætsforbund forventer at evaluere 
den fremtidige involvering i det europæiske ar-
bejde sammen med de nordiske lande. 

Hvert år mødes Dansk Firmaidrætsforbund med 
søsterorganisationerne i Norge, Sverige, Finland 
og Island. Betingelserne for og tilgangen til at 
udøve firmaidræt er forskellige fra land til land, 
men firmaidrætten i Danmark oplever, at det er 
spændende at sparre med de andre lande. Der er 
i øvrigt en aftale landene imellem om at bruge 
hinandens idéer og tiltag, uden at det koster no-
get. I Norge har de f.eks. adopteret Bike & Run 
Stafetten, og flere af de nordiske lande lader sig 
også inspirere af erhvervsskoleprojektet. 

Firmaidrætten worldwide 
Siden seneste repræsentantskabsmøde i 2013 er 
der blev dannet en verdensorganisation for fir-
maidrætten – kaldet World Federation for Com-
pany Sport (WFCS). 

Dansk Firmaidrætsforbund har sammen med de 
andre nordiske lande været meget skeptiske 
over for denne organisation, primært fordi vi 
har svært ved at se behovet for en organisation 
worldwide. Danmark har derfor sammen med de 
øvrige nordiske lande valgt ikke at være medlem 
af WFCS.

Ud over det idrætspolitiske samarbejde deltager 
mange danskere også i ’firmaidrættens OL’ kal-
det European Company Sport Games, der foregår 
hvert andet år – sidste gang i 2015 i Riccione. 
Læs mere på side 71.  

Dansk Firmaidrætsforbund samarbejder både med søsterorganisationer-
ne i nord og i europæisk regi med European Federation for Company Sport 
(EFCS). 
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European Company Sport Games 
2015 – danskere i Italien 

223 danskere deltog sammen med ca. 7.000 andre 
europæiske firmaidrætsudøvere. De danske farver 
sås bl.a. på petanque-, fodbold- og bowlingba-
nerne. 

De danske medaljer  
Efter to dage med europæisk idræt og fest kunne 
seks danskere gå hjem med medaljer, hvilket gav 
Danmark en samlet 16. plads ud af 25 deltagende 
nationer. Tyskland vandt vanen tro den storkamp 
med 341 medaljer. 

I 2017 går fanen videre til den belgiske by Gent, 
som er vært for ECSG den 21. til 25. juni 2017.
 
Odense ansøgte om værtsskabet i 2019, men der 
går turen til Salzburg i Østrig. Seneste ECSG i 
Danmark var i 2007 i Aalborg.

Hvert andet år afholdes den europæiske firmaidrætsfestival – European 
Company Sport Games (ECSG). I 2015 var det på den italienske adriater-
havskyst i Riccione i Italien den 4. til 6. juni. 
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ØKONOMI OG 
ADMINISTRATION
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Udlodningsmidler

81%

Tilskud fra Fonde, Kulturstyrelsen,
Bladtilskud m.m.

4%
Aktivitetsbestemte

indtægter m.m.

15%

Personaleudgifter

52%

Delvis
momsrefusion

-1%
Aktivitetsbestemte

udgifter

18%

Udlodning og tilskud

20%

Øvrige udgifter

8%
Drift af Styrelse,

udvalg og grupper

3%

Indtægter

Udgifter
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Økonomi – status på året 2014

Indtægter
Dansk Firmaidrætsforbund havde i 2014 en sam-
let indtægt på i alt 49.512 t.kr. Den største andel 
på 81 % kom fra udlodningsmidler. 15 % var akti-
vitetsbestemte indtægter, som primært er salg af 
eksempelvis kampagner, Sundhedstjek og Sund-
hedsCertificering. Deltagergebyrer fra kurser og 
events er ligeledes placeret i denne post.

Udgifter
Dansk Firmaidrætsforbund havde i 2014 samlede 
udgifter for 47.698 t.kr. Forbundet er et service-
organ, hvor personalet er den bærende ressource, 
derfor udgør personaleudgifterne også den stør-
ste del af udgifterne. 

Ud over løn er medregnet sociale udgifter, relate-
rede møde- og rejseudgifter, kurser og lignende. 
Den næststørste post var udlodninger og tilskud 
til foreninger.

Posten aktivitetsbestemte udgifter indeholder 
bl.a. stævneudgifter, kurser og aktiviteter samt 
kampagne- og sundhedscertificeringsudgifter og 
instruktørlønninger.

Årets overskud i 2014 på 1.814 t.kr. skyldes ho-
vedsageligt en ekstraordinær indtægt på 1.000 
t.kr. ved salg af forbundets andel af kampagnen 
”Vi cykler til arbejde”.  

Fordeling af udlodning og tilskud
Som det fremgår af fordelingen, er der mange til-
skudsformer, men langt den største post vedrører 
kvartalsudlodning til foreninger og landskredse. 
Kontorhjælpstilskud ydes efter ansøgning i lø-
bet af året til lønnet medhjælp og tekniske an-
skaffelser. En anden form for direkte tilskud er 
tilskud til værtsforeningerne – eksempelvis ved 
afholdelse af stævner.

Kvartalsudlodning til
foreninger og landskredse

57%

PR-midler til
foreningsformål

7%Afholdelse af
fælles stormøder

6%
Anti Doping Danmark

6%
Advokatbistand og

bestyrelsesansvarsforsikring

2%

Kontorhjælpstilskud

16%

Tilskud kredsstævner, 
seminar, opstart, FOU-puljen m.m.

6%

Fordeling af udlodning og tilskud
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Dansk Firmaidrætsforbunds 
medarbejdere

Ledelsessekretariatet
1. Jan Steffensen, Generalsekretær  2. Henning Madsen, Økonomiansvarlig 
3. Maria V. Nielsen, Økonomiassistent  4. Tenna Hvolbøl Grønqvist, Økonomiassistent

Administration
1. Lars Borup Andersen, Administrationschef  2. Christian Thor, Pedel  3. Erik Jensen, It-medarbejder,
4. Karen B. Andersen, Receptionist og sekretær  5. Lizzi Tyllesen, Rengøring
6. Thomas Sivertsen, Webudvikler

Kommunikation, Marketing og Salg
1. Jesper Ræbild, Direktør  2. Camilla Svenstrup, Kommunikationskonsulent  
3. Malene Lykke Jensen, Studentermedhjælper  4. Mette Vittrup Schmidt, Kommunikationskonsulent
5. Michael Halvorsen Iversen, Grafisk designer  6. Peter Risbro Brix, Redaktør  
7. Pia Ægidius-Nielsen, Sekretær  8. Rikke Mortensen, Praktikant
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Idræt, Motion og Sundhed
1. Jan Knudsen, Direktør  2. Kjeld Myhre, Idrætskonsulent  3. Luise Aakær-Bøgely, Sekretær 
4. Merete Spangsberg Nielsen, Idræts- og Sundhedskonsulent  5. Michael Filtenborg, Idrætskonsulent 
6. Nete Lindholm, Sekretær  7. Rikke Døssing, Sundhedskonsulent  
8. Rikke Line Klockars-Jensen, Sundhedskonsulent  9. Steen Sulstad Pedersen, Idrætskonsulent  
10. Stine Dragsbæk, Sundhedskonsulent  11. Trine Kyed, Sundhedskonsulent
12. Brian York, Idrætskonsulent  13. Dan Regnar Hansen, Idrætskonsulent  
14. Jens Øyås Møller, Idrætskonsulent  15. Karina Povlsen, Sundhedskonsulent
16. Lars Fjeldsø, Administrativ medarbejder  17. Søren Nørregaard Madsen, Eventmedarbejder
18. Torben Laursen, Foreningschef  19. Camilla Jørgensen, Forbundskonsulent
20. Bo Ravn Bertelsen, Forbundskonsulent  21. Sannie Kalkerup, Forbundskonsulent
22. Carsten Hansen, Forbundskonsulent

Salg 
1. Pernille Aude, Salgschef  2. Brian Klaris, Firmaidrætskonsulent
3. Jette Krogsgård, Firmaidrætskonsulent  4. Morten Stærmose, Firmaidrætskonsulent
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Dansk Firmaidrætsforbunds 
centrale ledelse 
pr. 28. november 2015 

Styrelsen og suppleanter
Formand Peder Bisgaard, Firmaidræt Hillerød
Næstformand Ragna Knudsen, Ringkøbing og 
Omegns Firmaidræt
Styrelsesmedlem Claus Schou, Roskilde Firma- 
og Familieidræt
Styrelsesmedlem Helle Friis Kristiansen, 
Firmaidræt Sæby
Styrelsesmedlem Jeanette Thornberg, 
Firmaidræt Storkøbenhavn
Suppleant Flemming Odde, Firmaidræt Struer
Suppleant Ib Østergaard, Fredericia Fag- og 
Firmaidrætsforbund

Appeludvalget
Formand Hans Henrichsen, Nyborg Familie & 
Firma Sport
Leif Sørensen, Firmaidræt Odense
Svend Christensen, Morsø Firma og Familie Idræt

Idrættens fælles appeludvalg
Jeppe Fogh, Nyborg Familie & Firma Sport

Idrættens fælles dopingnævn
Frank Kristensen, Firmaidræt Struer

Foreningsgruppen
Formand Marianne Juul Rasmussen, 
Frederikshavn Firmaidræts Klub
Bjarne Thisgaard, Nordfyns Firmaidræt
Flemming Bech, Helsingør Firma Idræt
Kirstine Langagergaard, Aalborg Seniorsport

Idræt og Motionsgruppen
Formand Preben Løvholm Christensen, 
Firmaidræt Storkøbenhavn
Max Holm, SKAT Fritid & Idræt
Michael Kofoed, Firmaidræt Storkøbenhavn
Peter Dorf Kristensen, Aalborg Firmaidræt

Idræt og Motions 
Aktivitetsgruppe (IMA)
Anett Bülov, Kolding Firma Idræt
Bent Brund, Firmaidrætten Guldborgsund
Børge Heering, Dansk Levnedsmiddel 
Idrætsforbund (DLIF)
Egon Møller Olesen, Aalborg Firmaidræt
Hans Rasmussen, Fredericia Fag- og 
Firmaidrætsforbund
Jørgen Larsen, Morsø Firma og Familie Idræt
Lone Sandberg, Fredericia Fag- og 
Firmaidrætsforbund
Svend Aage Bødker, Helsingør Firma Idræt

Idræts-, Motions- 
og Sundhedsudvalget
Formand Ib Østergaard, Fredericia Fag- og 
Firmaidrætsforbund
Carsten Pedersen, Århus Firma Sport
Marianne Juul Rasmussen, Frederikshavn 
Firmaidræts Klub
Preben Løvholm Christensen, 
Firmaidræt Storkøbenhavn

IT Gruppen
Formand John H. Juul, Vordingborg Firma Sport
Carsten Nielsen, Firmaidræt Silkeborg
Ib Østergaard, Fredericia Fag- og 
Firmaidrætsforbund

Kommunikations-, Marketing- 
og Salgsudvalget
Formand Knud Johansen, Ry Familie og Firma 
Idræt
Aja Andersen, Næstved Firma Sport
Dan Hillgaard, Fredericia Fag- og 
Firmaidrætsforbund
Carsten Nielsen, Firmaidræt Silkeborg



Revisionsudvalget
Formand Sisse Wildt, Pandrup Firma & 
Familie Idræt
Svend Mandel Hansen, SKAT Fritid & Idræt
Bjarne Andersen, Firmaidræt Ikast

Sundhedsgruppen
Formand Carsten Pedersen, Århus Firma Sport
Anne Mette Hildebrand, Fredericia Fag- og 
Firmaidrætsforbund
Julie Krarup, Middelfart Firma og Familie Idræt
Kim Valbum, Roskilde Firma- og Familieidræt

SuperNovaONLINE-Supervisor
Axel Petersen, Horsens Firma- og Familie Idræt
Bjarne Andersen, Firmaidræt Ikast
Carsten Nielsen, Firmaidræt Silkeborg
Ib Østergaard, Fredericia Fag- og 
Firmaidrætsforbund
Jan Thorsted, Ringkøbing og Omegns Firmaidræt
Lene Brokholm Nielsen, Firmaidræt Hillerød
Linda Haagensen Ibsen, Århus Firma Sport
Palle Stenhøj Jørgensen, Firmaidræt Hillerød
Peter Dorf Kristensen, Aalborg Firmaidræt
Pia Madsen, Faaborg Familie og Firmasport
Vagn Anker Jensen, Firmaidræt Odense



80  Årsberetning 2014/2015

Storebæltsvej 11 · 5800 Nyborg · Telefon 65 31 65 60
www.firmaidraet.dk


