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”Fysisk aktivitet har en betydelig forebyggende effekt  
på en række sygdomme, som er udbredte i den danske 
befolkning samt på for tidlig død. De sygdomme,  
hvor der er sikker viden om fysisk aktivitets  
forebyggende effekt, omfatter hjertesygdom, type  
2-diabetes, metabolisk syndrom og tyktarmskræft.”
Danskernes Sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil. Statens Institut for Folkesundhed & Sundhedsstyrelsen
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 I  godt selskab går tiden hurtigt. De seneste par 
år er fløjet afsted for firmaidrætten. I denne 
årsberetning fortæller vi om nogle af dem, vi 

har haft fornøjelsen af at tilbringe tid med. 
Vi fortæller også, om de events, kampagner og 

initiativer, som vi har været med til at skabe, så rig-
tig mange har kunne nyde hinandens tid – nogle 
forpustede af anstrengelse, andre klogere på sund-
hed. Og vi har bedt forskere og andre eksperter om 
at give deres besyv med omkring de tendenser og 
værdier, der har stor indflydelse på firmaidrættens 
daglige arbejde med at motivere til bevægelse og 
motion på arbejdspladser og erhvervsskoler.

Udgangspunktet for vores arbejde i firmaidræt-
ten er i øjeblikket vores Strategi 2018 – Mod Mor-
gendagens Muligheder. På fire indsatsområder 
har vi målrettet arbejdet for at få rettet fokus mod 
en sundere livsstil og det fællesskab, som er es-
sentielt for vores helbred og trivsel. 

Målgrupperne har været mange, og der har væ-
ret udfordringer undervejs, men vi har brugt vores 
nye viden og vores mere end 70 års erfaring inden 
for idræt og sundhed til at spille os selv og vores 
samarbejdspartnere dygtigere – det vil du se flere 
eksempler på i denne årsberetning. Til gavn for 
firmaidrættens foreninger, erhvervsskolerne, 
eventdeltagerne og danskernes sundhed. 

tæt på indsatser og projekter
Årsberetningen er også den første publikation, vi 
udgiver i vores nye design, som giver et mere tids-
svarende og enkelt look fyldt med energi. Den er 

Fællesskabet i første 
række hos firmaidrætten

opdelt efter indsatsområderne – Events med Puls 
og Fællesskab, Foreninger i Bevægelse, Sundere 
Danskere og Erhvervsskoler i Form til Fremtiden. 

Derudover går vi tæt på Tæl Skridt-kampagner-
ne, der i 2017 vil runde 50.000 deltagere i løbet af 
ét år, samt Rigtige Mænd-projektet, som vi sam-
men med blandt andre Syddansk Universitet, DR1 
og Nordea-fonden har brugt mange kræfter på. Alt 
sammen for at mænd, der ikke er motionsvante, 
selv kan komme til at spille med musklerne. Og så 
brugte 21.700 medarbejdere fredagen før skoler-
nes efterårsferie på Arbejdspladsernes Motions-
dag, der fandt sted for tredje gang. Det ser vi også 
nærmere på.

investering i motion ses på bundlinjen
I 2016 lancerede vi et Bevægelsesårsregnskab, så 
vi ud over årets økonomi også stiller skarpt på en 
anden bundlinje, nemlig hvor meget aktivitet, vi 
får skabt i løbet af året. Og på bevægelsesbundlin-
jen kunne vi konstatere, at vi i løbet af året havde 
haft 94.101 event- og aktivitetsdeltagere, som sup-
plerer de små 364.000 medlemmer i firmaidræt-
tens foreninger. 

Vi udgiver senere på året Bevægelsesårsregn-
skabet 2017, og vi glæder os til at se den nye 
bundlinje. For lige som arbejdspladser kan for-
vente at få 2.740 kroner i kassen for en investeret 
1.000 krone-seddel i medarbejdermotion og sund-
hed, så ser vi også frem til, at vores investering re-
sulterer i endnu flere glade danskere, der nyder li-
vet som en del af firmaidrættens fællesskab. •

Ps. De aktive pauser  
i denne årsberetning  
er til for at blive brugt.
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Pas på med unødvendige 
benspænd for de 
nødvendige frivillige

 V ores bedste oplevelser deler vi. Først i vir-
keligheden sammen med familien, ven-
nerne, kollegerne eller med fremmede, vi 

lige har mødt. Herefter er vi ikke blege for at dele 
vores oplevelser igen og igen. Ude i virkeligheden, 
hvor oplevelserne føles som summen i maven og 
varme om hjertet hver gang, vi fortæller om dem, 
og i den digitale verden, hvor fotos, film og emo-
jies gør den gode oplevelse til varige minder på in-
ternettet. 

I idrætten findes mange gode oplevelser. Hver 
uge er der aktiviteter, løb og events i hele landet, 
og der er frit valg på alle hylder. Dem, der kan ska-
be de bedste oplevelser for deltagerne, får de 
længste deltagerlister. 

Der står oftest frivillige bag oplevelserne. Der er 
i Danmark op mod en halv million frivillige. Det er 
på alle måder imponerende, og vi skal være be-
ærede over, at så mange vil bruge deres egen tid 
på at hjælpe andre. Vi skal derfor også gøre vores 
til, at de frivillige hverken besværliggøres eller 
mistænkeliggøres, når de bruger nogle timer om 
ugen på at være instruktør, kasserer, tøjvasker, 
holdleder, madmor eller stærk m/k i målområdet.

gode argumenter fjernede gebyr
Der dukker med jævne mellemrum forslag, be-
tænkninger og beslutninger op, som rammer for-
eningslivet. 

Da Københavns Kommune i foråret 2016 ved-
tog, at alle kommunens foreninger, hvor mere end 
60 procent af medlemmerne var over 25 år, skulle 
betale 150 kroner om året pr. voksen for at bruge 
de kommunale faciliteter, kom det københavnske 

foreningsliv i ubalance. For foreninger, der havde 
mange børn og unge under 25 år blandt medlem-
merne, skulle ikke betale ekstra for at bruge facili-
teterne. 

De ulige vilkår og det manglende incitament for 
foreningsarbejde målrettet voksne blev straks på-
peget over for Københavns Kommune af os og 
idrættens øvrige organisationer. At der blev lyttet 
til vores argumenter stod hurtigt klart. I begyndel-
sen af september blev gebyret droppet, og børn, 
unge, voksne og seniorer kunne dyrke deres idræt 
på lige økonomiske vilkår i alle foreninger. 

”Der står oftest frivillige bag  
oplevelserne. Der er i Danmark 
op mod en halv million frivillige. 
Det er på alle måder impone-
rende, og vi skal være beærede 
over, at så mange vil bruge deres 
egen tid på at hjælpe andre.”

Ulige vilkår var også hovedet på sømmet i en 
sag, som i et år har verseret hos vores kolleger i 
DGI. En 62-årig kvinde blev trukket i sin efterløn, 
da hun arbejdede som frivillig fitnessinstruktør to 
gange om ugen. Det kunne lige så godt have været 
én af vores dygtige instruktører, der som den før-
ste var blevet ramt af lovgivningen, og vi har der-
for bakket DGI op igennem hele forløbet.
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DGI tabte i juli sagen i byretten og ankede. Men 
et par måneder senere indgik regeringen, Social-
demokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Ven-
stre en aftale, der bl.a. betyder, at efterlønnere 
fremover må udføre frivilligt ulønnet arbejde 15 
timer om ugen, og dagpengemodtagere må have 
10 timers frivilligt arbejde om ugen, uden at de 
trækkes i deres ydelser. Idrættens organisationer 
og resten af Foreningsdanmarks argumenter og 
eksempler på lovgivningens uklarheder var blevet 
hørt til gavn for frivilligheden. 

De bedste betingelser for vores frivillige
Vi arbejder målrettet på at sikre, at der bliver 
skabt gode oplevelser, som kan deles i virkelighe-
den og på de sociale medier. 

Vi vil derfor fortsat arbejde på at bygge de bedste 
betingelser for vores uundværlige frivillige. Arbejde 
for, at timerne, som de frivillige giver til andre, giver 
mening for medlemmer, deltagere, tilskuere og 
ikke mindst dem selv. Arbejde for at love og øvrige 
regler gøres så smidige, at der fortsat er fokus på de 
frivilliges konkrete indsats frem for det bureaukra-
ti, der bl.a. giver papirarbejde til en bunke på 15 til-
ladelser, allerede inden de første mænd i et Xtreme 
Mandehørm er sendt ud i mudderet.

Vores medlemmer og frivillige betyder alt for os. 
De er firmaidrættens gode oplevelser. Derfor står 
politikerne, de ansatte, foreningerne og de frivillige 
i foreningerne side om side, når der skal løftes i 
fællesskab, og på de store scener står idrættens or-
ganisationer sammen og kæmper imod, når idræt-
tens og frivillighedens vilkår bliver gjort ringere. 

Det skal være let at hjælpe andre. •
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FirmaiDrætten 
i tal 2016

363.937 
medlemmer

157.856
kvinder

206.081
mænd

meDlemmer over 25 År

116.101
kvinder

146.787
mænd

De 5 største 
iDrætsgrene

67.803
Fitness

1

17.245
Gymnastik

4

26.092
Løb

2

22.114
Fodbold

3

15.233
Svømning

5

UDviklingen i FirmaiDrættens 
meDlemstal De seneste 5 År

Medlemstal

Event- og  
aktivitetsdeltagere

* I 2016 blev Bevægelsesårsrapporten, som samler fakta fra events, kampagner og initiativer igangsat af Dansk Fir-
maidrætsforbund, lanceret. De 80 firmaidrætsforeningers egne løb, events og arrangementer er ikke med i opgørelsen. 
Derfor er den samlede mængde bevægelse skabt af firmaidrætten endnu større.

352.681
391.846 373.133 367.258 363.937

94.101*



9Årsberetning 2016/2017

140.071
26.642

60.542

56.250

80.432

 region syDDanmark

 region norDjyllanD

 region sjællanD

 region HoveDstaDen

 region miDtjyllanD

De 5 største 
HolD-iDrætsgrene

4 iDrætsgrene 
Der er blevet større 
mellem 2012 og 2016

22.114
Fodbold

1

1.807
Håndbold

2

886
Floorball

4
1.770

Vollyball

3

617
Basketball

5

3

218 +55 %
Karate

150 +447 %
Kampsport, øvrige

 

1

 337 +98 %
Styrkeløft

2

186 +50 %
Kick & Thaibox

4

Kilde: 
Idrætsorganisationernes  fællesportal Centralt  ForeningsRegister.  Tallene er indberettet af  idrætsforeningerne 

primo 2017.
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 D a regeringen sammen med Socialdemo-
kratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre 
og SF i slutningen af januar 2017 blev eni-

ge om en ny model for fordelingen af økonomiske 
midler til det frivillige foreningsliv i Danmark, var 
flere år med usikkerhed om det økonomiske 
grundlag i idrætten fortid.

Fremover vil det medlemsbaserede foreningsliv 
– idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisati-
oner, handicaporganisationer, patientforeninger, 
humanitære organisationer og flere – være sikret 
mod udsving i overskuddet fra Danske Spil og 
Klasselotteriet. Der bliver nemlig i finansloven af-
sat et beløb, der skal supplere, hvis overskuddet 
hos de to spilselskaber skulle falde.

Fast beløb i stedet for procenter
Derudover ændrer modellen metoden for fordelin-
gen af overskuddet. Tidligere var det procenter af 
overskuddet, der kom til gavn i det danske for-
eningsliv. Fremover bliver der afsat et fast beløb til 
modtagerne, der er inddelt i tre prioriterede grup-
per. Sammen med bl.a. DGI, DIF, Dansk Skoleidræt, 
Dansk Ungdomsfællesråd og Friluftsrådet er 
Dansk Firmaidrætsforbund placeret i gruppe 1.

Firmaidrætten modtager i det første udlod-
ningsår 2017 41,1 mio. kr., og dette tal vil årligt 
stige i forhold til forbrugerprisindekset. Med den 
nye lov har firmaidrætten nu fået sikkerhed på 
den økonomiske front, hvilket giver arbejdsro til 
at gøre dét, vi er bedst til – at udvikle og drive ak-
tiviteter, der motiverer til motion, sundhedsfrem-
me og fællesskab med arbejdspladsen som om-
drejningspunkt.

Ny lovgivning sikrer  
økonomisk ro til videre-
udvikling af firmaidrætten
Den har været længe undervejs, og nu venter den lige rundt om  
hjørnet. Udlodningsloven, der fordeler overskuddet fra lotterierne 
til almennyttige formål, kulturliv og civilsamfund i Danmark, har et 
bredt flertal bag sig og ventes vedtaget kort inde i det nye folketingsår. 

en aktiv pause
Saml 4-10 kolleger og stil jer rundt om et 
bord med håndfladerne på bordpladen. 
Hænderne krydses med sidemandens,  
så du mellem dine egne hænder har to 
andre hænder. I skal nu skiftevis klappe 
med en hånd i bordet i urets retning.  
Fejler man, ryger pågældende hånd ud. 
Den, der ikke laver fejl, vinder.

Forhistorien for den nye lov begyndte i 2010, 
hvor det blev aftalt, at udlodningsmodellen skulle 
evalueres i 2014, og at der samtidig skulle laves 
en udredning af idrættens økonomi og struktur. 
To år forinden var spilmarkedet med et års forsin-
kelse blevet liberaliseret. Udredningsarbejdet 
sluttede i foråret 2016, og herefter begyndte for-
handlingerne om en ny model.

Idrættens organisationer har i forhandlingsfor-
løbet stået tæt sammen, og det er der kommet et 
positivt resultat ud af. Det ser firmaidrætten som 
et udtryk for, at der dels er stor politisk opbakning 
til dansk idrætsforeningsliv, dels at idrættens or-
ganisationer er en vigtig og skabende aktør af 
dansk kultur.

Bliver loven vedtaget, er den gældende fra 1. ja-
nuar 2018. •
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Nordjylland byder 
op til international 
idrætsfolkefest
Dansk Firmaidrætsforbund har 
valgt Frederikshavn som værts-
bud for 2023-udgaven af Euro-
pean Company Sport Games 
(ECSG), der hvert andet år til-
trækker flere end 5.000 idræts-
glade medarbejdere fra euro-
pæiske arbejdspladser. 

I fem dage i juni 2023 skal 
Frederikshavns indbyggertal på 
23.500 øges med yderligere ca. 
5.000 deltagere fra European 
Company Sport Games. Dan-
mark har to gange tidligere væ-
ret vært for festivalen. Aalborg 
var vært i 2007, mens Middel-
fart havde idrætsglade gæster i 
1985. Frederikshavn Firma-

Firmaidrætten 
på Marienborg
Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og yderli-
gere seks ministre, herunder kulturminister Mette 
Bock (LA), var med, da der den 25. september 2017 
var inviteret til idrætstopmøde på Marienborg. 

Blandt de indbudte var Dansk Firmaidrætsfor-
bund, og formand Peder Bisgaard blev en del af 
en interessant dag med fokus på, hvordan rege-
ringen og foreningslivet kunne spille sammen om 
at gøre endnu flere danskere aktive, og på hvor-
dan kampen mod ulighed i sundheden kan inten-
siveres. Her er arbejdspladserne og fællesskabet 
med kolleger vigtige elementer – særligt når det 
gælder opgøret mod ulighed i sundheden. Dette 
potentiale kunne flere omkring mødebordet se, og 
i firmaidrætten ser vi derfor frem til at bidrage i 
det videre arbejde, for som statsminister Lars Løk-
ke Rasmussen sagde på mødet:

 ”Ingen af os kan løfte den her opgave alene. 
Men vi kan yde lidt hver især. Og det betyder, at vi 
sammen kan komme rigtigt langt.”

Prisnominering 
til rigtige 
mænd løb
Rigtige Mænd Løbet var blandt de no-
minerede til Danish Running Award 
2017 i kategorien Årets Brobygger 
Event. De øvrige nominerede var Co-
penhagen Athletics Games, DHL Stafet-
ten, The European Masters Athletics 
Championships Stadia, KMD 4:18:4, 
Mikkeller Aftenløb, parkrun og Skole 
OL. Et fornemt selskab.

Det blev desværre kun ved nomine-
ringen, da DHL Stafetten løb med pri-
sen. Men at de 17 løb i hele landet for-
måede at få den opmærksomhed i 
løbsverdenen giver bestemt ekstra 
kræfter i det videre arbejde.

Kollegagolf i 10 år
Kollegagolf fejrede i 2017  
10 års jubilæum. På baner i 
hele landet gik ca. 350 spille-
re på 117 hold. I 2016 deltog 
297 spillere på 90 hold.

+

idræts Klub og Firma-
idræt Sæby er sammen 
med erhvervslivet, forenin-
gerne og borgerne i Frederiks-
havn parate til at gøre de fem 
dage minderige i et bybillede, 
der bliver præget af de mange 
gæster.

Om det lykkes at få idrætsfe-
stivalen til Frederikshavn bliver 
afgjort, når der i juni 2018 er 
generalforsamling i det interna-
tionale firmaidrætsforbund, 
European Federation for 
Company Sport. Modkandida-
terne er den slovenske hoved-
stad Ljuljana og Bordeaux i 
Frankrig.



Et flertal af danskerne mener, at alle arbejdspladser bør  
tilbyde medarbejderne gratis motion. Fire ud af ti får tilbudt 
motion på deres arbejdsplads eller uddannelsesinstitution. 

Motion 
på arbejds-
pladsen

styrker 
båndene med 

kollegerne
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 T empoet er jævnt, og det går stort set lige ud 
ad landevejen med danskernes motions- og 
sportsvaner. Der kan dog anes en negativ 

hældning på terrænet, for da særligt de yngre gene-
rationer er mindre aktive, er der en tendens til en 
mindre tilbagegang i danskernes aktivitetsniveau. 

Maja Pilgaard, der er analyse- og forskningsle-
der i Idrættens Analyseinstitut (Idan) og står bag 
undersøgelsen ”Danskernes Motions- og sportsva-
ner 2016”, er dog ikke så bekymret på danskernes 
vegne.

”Udviklingen er overordnet stabil. Men det kan 
se ud som om, at kurven er knækket en smule. Vi 
ser, at de unge melder fra i foreningerne for at 
dyrke motion på andre måder. Det er blandt andet 
gadeidræt, hvor nogle af foreningslivets værdier 
også findes. Der er et socialt liv, og de nye i idræt-
ten lærer af de rutinerede. Også i fitness er der en 
kreativ udvikling med blandt andet udendørs træ-
ning”, fortæller Maja Pilgaard.

støtte til motion på arbejdspladserne
Mens de unge siger nej til foreningslivet, så melder 
60+’erne sig på banen. Særligt kvinderne dyrker 
motion, mens deres medsøstre i 20-40 års alderen 
prioriterer andre ting end motion i deres hverdag, og 
derfor er det kun lidt over halvdelen af kvinderne i 
den aldersgruppe, der dyrker motion. Mens næsten 
tre ud af fire kvinder i alderen 60-69 år dyrker moti-
on. Hos mændene er tallene mere stabile. 61 pro-
cent af de danske mænd dyrker sport eller motion.

Arbejdspladserne er i mange danskeres øjne et 
rigtig godt sted at dyrke motion. Således mener 58 
procent af danskerne, at alle arbejdspladser bur-
de tilbyde medarbejderne gratis motion. På den 
anden side er der 27 procent, som ville føle det 
upassende, hvis deres arbejdsplads opfordrede 
dem til at motionere. På plussiden mener to ud af 
tre danskere, at motion på arbejdspladsen styrker 
relationerne med kollegerne. 

en aktiv pause
Saml 3-8 kolleger og stil jer på  
en række efter højde. Den mindste for-
rest. Herefter skiftes I til at finde på no-
get, I skal rangere jer efter. Det mindste/
laveste antal er altid forrest. F.eks.
•	 Alder
•	 Antal søskende
•	 Skostørrelse
•	 Varighed af ansættelse
•	 Hårlængde
•	 Find selv på flere…

Læs analysen på http://www.idan.dk/vidensbank/
downloads/danskernes-motions-og-sportsvaner-
2016/9a94e44b-4cf5-4fbe-ac89-a696011583d5

Danskernes motions-  
og sportsvaner 2016
Analysen er en selvstændig undersøgelse  
foretaget af Idan og følger efter tidligere  
analyser fra 2007 og 2011. 

Fitnesskort og træning uden  
for arbejdstiden 
40 procent af medarbejderne får tilbudt motion 
på deres arbejdsplads eller uddannelsesinstituti-
on. Det tilbud tager hver femte imod. Det mest 
brugte tilbud er rabat til et fitnesscenter, hvilket 
54 procent benytter sig af, mens 40 procent delta-
ger i arrangeret træning uden for arbejdstiden. 
Men ifølge Maja Pilgaard kunne træningen godt 
rykke ind på arbejdspladsen, selv om der ikke er 
de nødvendige faciliteter. 

”Arbejdspladserne burde kigge sig omkring i lo-
kalsamfundet. Der er mange af de eksisterende 
faciliteter, der står tomme i dagtimerne. Måske 
kunne arbejdspladserne høre, om foreningerne 
kunne levere trænere eller indgå i et andet samar-
bejde i stedet for, at der bliver kørt et parallelt løb”, 
siger Maja Pilgaard. 

I ”Danskernes Motions- og sportsvaner 2016” bli-
ver der peget på, at der er forhold mellem uddan-
nelseslængde og motionstilbud fra arbejdspladsen, 
som fører til en social slagside. Jo længere uddan-
nelse, desto større er sandsynligheden for, at man 
er omfattet af et motionstilbud på sin arbejdsplads. 
Samme tendens gælder på tværs af arbejdets ka-
rakter, hvor funktionærer oftere end faglærte og 
ufaglærte arbejdere får tilbudt motion.

”Det er bemærkelsesværdigt, at de uddannel-
sesmæssige skel ikke ser ud til at være en barriere 
for at benytte tilbud, når først de foreligger. Det 
vidner om arbejdspladsen som et oplagt sted at 
skabe øget motion for befolkningsgrupper med 
korte uddannelser, som i mindre grad end perso-
ner med lange uddannelser finder vej til sport og 
motion i fritiden”, lyder det fra Maja Pilgaard. •
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 O plevelsen af at ”høre til” betyder meget for 
vores livskvalitet. Vi er sociale væsener, og 
derfor er vores relationer til andre og vores 

netværk en faktor i livet, som kan have afgørende 
betydning. Undersøgelser har vist, at social isola-
tion og et begrænset netværk kan have effekter på 
kroppen i samme omfang som for højt blodtryk, 
overvægt, manglende motion og rygning. 

”Der er meget, der tyder på, det har en positiv ef-
fekt på trivslen, at man har mange kontakter og et 
bredt netværk. Netværket giver både mulighed for 
at få følelsesmæssig støtte og praktisk hjælp, når 
det er nødvendigt, og meget tyder endvidere på, at 
omgivelserne kan bidrage til at stimulere og fast-
holde en sundere livsstil”, lyder det fra cand.
psych., dr. med og professor ved Psykologisk Insti-
tut, Aarhus Universitet og kræftafdelingen på Aar-
hus Universitetshospital, Bobby Zachariae.

kvalitet i fællesskabet
Fællesskabet findes i mange former. Fra idrætsfor-
eningen til arbejdspladsens oddset-klub, fra fest-
logen til naboskabet over hækken. Vi har brug for 
stabile og positive relationer, men vi skal have for 
øje, at det skal være kvalitets-relationer. Et mindre 
netværk med plads til at tale om følelser – mellem 
80 og 90 procent af voksne mener, at dét at tale 
om svære eller triste begivenheder kan dulme de 
negative følelser, når man tænker tilbage – er bed-
re end et stort netværk, hvor der sjældent falder ro 
på.

Fællesskabet 
spiller en stor 
rolle i vores liv
Et ”hej” til naboen, et ”go’ morgen” til kollegaen, en 
high five til holdkammeraten og et kys til den bedre 
halvdel. Sociale relationer har en positiv effekt på 
vores psykiske trivsel og fysiske helbred.

”Netværk handler 
i høj grad om kvalitet 
og variation, som 
kan give en beskyt-
tende effekt og mulig-
hed for at få løst for-
skellige typer proble-
mer. Men et paradoks 
er, at et for stort net-
værk kan være forbun-
det med øget sygelig-
hed. En mulig forkla-
ring kan være, at der 
følger mange forpligtel-
ser med et stort net-
værk, og at dette kan vir-
ke stressende i perioder. Derudover øger et stort 
netværk risikoen for at få smitsomme sygdomme”, 
siger Bobby Zachariae.

Følelsen af at være elsket
Mens det nogle gange er rart at få sat ord på livets 
udfordringer over for nogen, kan fællesskabet 
også levere noget, der mere indirekte har indfly-
delse på livskvaliteten: kærlighed og følelsen af at 
være elsket. At opleve, at der er nogen, som er pa-
rate til at yde støtte og hjælpe til, hvis det skulle 
være nødvendigt, er med til at styrke vores trivsel 
og helbred.

”Det er ikke altid nødvendigt, at vores netværk 
skal være med til at løse et problem. Nogle gange 
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er det nok, at mennesker omkring os lytter, og at vi 
selv sætter ord på vores følelser og får skabt en 
fortælling, der giver mening. Andre gange er det 
nok bare at vide, at hjælpen er der, og vores net-
værk kan træde til”, forklarer Bobby Zachariae og 
understreger, at det er vigtigt for os at vide, hvad vi 
føler. Vores følelser er handlingsanvisende og 
hjælper os med at vide, om vi skal flygte, kæmpe 
eller bede om hjælp.

at hjælpe andre hjælper
Mens mange års forskning i sammenhænge mel-
lem sociale relationer, trivsel og helbred har kred-
set omkring betydningen af at modtage hjælp og 
støtte, så viser nyere forskning, at der også kan 
være gevinster ved at hjælpe andre. 

”Folk, der arbejder som frivillige, har tilsynela-
dende bedre helbred, bedre livskvalitet og er min-
dre deprimerede. Overordnet ser det desuden ud 
til, at de lever længere. Men det er vigtigt, at det 
frivillige arbejde sker uden egentlige selviske bag-
tanker. Der er flere typer motivation for at hjælpe 
andre, som indirekte påvirker én selv. Det kan 
være at bidrage til fællesskabet, som man er en 
del af, eller at modtage ros og anerkendelse for 
sin indsats. Uanset vores egen motivation kan det 
at hjælpe andre have en positiv effekt på vores 
trivsel”, siger Bobby Zachariae. •

“Health is a state of  
complete physical, mental 
and social well-being and 
not merely the absence  
of disease or infirmity.”
Constitution of the World Health Organization

+



Vi ses til 
Firmaidræt open 
i Aarhus den 1.-3. juni 2018
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Fredericia & Middelfart  
17.-19. juni 2016
Ringkøbing  
9.-11. juni 2017

+

#firmaidrætopen

deltagere i 2016

deltagere i 2017

845
781 



#events
events med Puls og Fællesskab
Foreninger i Bevægelse
Sundere Danskere
Erhvervsskoler i Form til Fremtiden
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NavN: Carsten Pedersen,  
formand for Idræts- og Motionsudvalget

INdsaTsOmRåde: Events med Puls  
og Fællesskab

sæt 3 ord på events med Puls og Fællesskab.
Fællesskab. Oplevelser. Udfordringer.

Hvilke tiltag har været særlig spændende at følge?
Ladies Mud Race. Firmaidræt Open.

Hvad burde alle vide om events med Puls og Fællesskab?
At vi differentierer vores events, så alle har en mulighed for at gennemføre. Vores events er for alle,  
og vi sigter mod bredden. Fællesskabet betyder meget for vores events.

Hvad er den bedste oplevelse i de seneste år?
Der har været flere. Det har været spændende at se udviklingen inden for events for kvinder.  
Først Den Hvide Dame i kalkbruddet i Faxe og siden Ladies Mud Race, der startede sidste år i Fredericia 
og i år afvikles fire steder i landet. Det er også godt at se de firmaidrætsforeninger, der for første gang  
tager opgaven som arrangør til sig. De vokser alle med opgaven og har gjort det godt. Og så har det  
være inspirerende at følge lanceringen af 17 Rigtige Mænd Løb.
 
Hvad har været den største positive overraskelse?
Det har været deltagernes respons på Ladies Mud Race og det lokale engagement, der har været  
omkring Rigtige Mænd Løb. Både dér, hvor løbene blev gennemført, og dér, hvor vi desværre ikke  
fik deltagere nok og måtte aflyse.

Hvis du med musik skulle beskrive de seneste år, hvilket nummer skulle det være?
Det bliver ”A Warrior’s Call” med Volbeat. 

Hvad har i dine øjne været den største udfordring?
Firmaidrætsforeninger kan i firmaidrætten få viden og ressourcer til gode eventidéer, og dem  
skal de bare bringe på banen, så vi i fællesskab kan lave endnu flere gode events.

når 2017 om lidt er slut, og du siger på gensyn, hvad vil du  
skrive på takkekortet til events med Puls og Fællesskab?
Tak, Events med Puls og Fællesskab, fordi I giver masser af mennesker mulighed for at dyrke  
motion og få gode oplevelser på tværs af alder, køn og forudsætninger. Vi ses igen i 2018.
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 D et begyndte i '16 som et testløb i Fredericia. 
Det blev en succes. I efteråret 2017 var der 
fire versioner af Ladies Mud Race – i Frede-

ricia, Aarhus, Odense og Hillerød. I alt deltog 3.310 
kvinder, og succesen var plantet lige så solidt som 
en skostørrelse 38 i bunddyndet.

mange timer på det, men når man så oplever den 
interaktion og opmærksomhed, der har været om-
kring løbet, så har det været det hele værd”, for-
tæller Ib Østergaard fra Fredericia Fag- og Firma-
idrætsforbund, der i september 2017 havde 1.300 
kvinder på ruten i det militære øvelsesterræn ved 
Ryes Kaserne.

Det rigtige produkt
Til Ladies Mud Race gælder det om at være med 
og få en god oplevelse. Undervejs er der dog nogle 
forhindringer, der skal forceres, men helt i løbets 
ånd er der hele tiden hjælpende hænder fra de 
øvrige deltagere. Derfor kan alle være med. 

”Vi har haft det rigtige produkt på det rigtige 
tidspunkt, og så har vi haft en målgruppe af kvin-
der mellem 35 og 45 år, som er flittige brugere af 
Facebook, så de har selv været med til at sprede 
budskabet om løbet, og det har haft stor værdi for 
os”, siger Ib Østergaard, der allerede kigger frem-
ad mod 2018.

”Vi skal have gjort løbet stærkere, og organisati-
onen bag skal styrkes. Vi havde i Fredericia 100 
frivillige, og på dagen var der flere, som gerne vil-
le være frivillige næste år. Der er så mange mulig-
heder i det her løb”, lyder det fra Fredericia-lede-
ren.

De muligheder så firmaidrætsforeningerne i 
Odense, Aarhus og Hillerød også efter testløbet, og 
de fik skabt hver deres Ladies Mud Race i '17. I Hil-
lerød blev der meldt udsolgt efter tilmelding num-
mer 750, mens 640 kvinder i Odense og 620 kvin-
der i Aarhus for første gang kunne opleve på egen 
krop, at mudder og søvand er andet end produk-
ter til skønhedspleje. •

+
 kvinder

 kvinder

300
3.310

2016 Fredericia

2017 Fredericia, Aarhus, 
Odense og Hillerød

Det primære værktøj til at tiltrække kvindernes 
opmærksomhed har været Facebook. Her har 
kvinder liket, delt og kommenteret på de fire løbs 
profilsider, og har der været spørgsmål eller tvivl, 
har arrangørerne været parate til dialog.

”Vi har sørget for at være til stede hele tiden og 
være i dialog med de interesserede. Vi har brugt 

løbssucces i pløret
De sociale medier spillede en stor rolle for to hurtigt udsolgte  
Ladies Mud Race i Fredericia. Succesen bredte sig i 2017  
til yderligere tre firmaidrætsforeninger.

F eminin
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LADIESMUD
RACE
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 K vinderne går i høj grad forrest som hold-
kaptajner, når der motiveres til at tælle 
skridt. Og kvinderne står også klar med 

hjælpende hænder, når halmballer og vandløb 
forceres ved Ladies Mud Race. Kvinder kan privi-
legeret vælge blandt mange forskellige ting, når 
de skal finde en motionsform.

”Kvinders tilgang til og definition af idræt og 
motion er bredere end mænds. Derfor har vi også 
en større palet at sprede os på. Vi kan konstatere, 

Kvindeidrætten er  
en bland-selv-butik
Kvinder kan stort set vælge og vrage, 
når de skal finde en motionsform. Og 
det benytter de sig af. Derfor er der 
plads til både Tæl Skridt og Ladies 
Mud Race på listen over motions- og 
idrætsaktiviteter til kvinder.

at kvinderne ikke holder sig tilbage, når der op-
står nye idrætstrends. Der er i dag stort set ikke 
noget, som kvinder ikke må, og det benytter vi os 
af”, lyder det fra professor emeritus i idrætshisto-
rie ved Københavns Universitet, Else Trangbæk.

kvinder kan tåle rigtig meget
Da kvinderne i 1920’erne begyndte at dyrke atle-
tik, som var en udpræget maskulin idræt, blev der 
tvivlet på, om kvindernes krop kunne holde til at 
kaste og løbe, og man diskuterede, om det var fe-
minint, at kvinden var stærk, hurtig og havde kon-
kurrenceinstinkt. 

”Der er med tiden brudt så mange normer, og 
man har indset, at kvinder kan tåle rigtig meget. 
Mange kvinder vil gerne konkurrere i idrætten, 
men det betyder ikke det hele. Vi kan godt lide at 
motionere, og vi vil også gerne gøre det sammen 
med andre”, siger Else Trangbæk.
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Det er kvinderne, der dominerer blandt delta-
gerne i Tæl Skridt-ugerne, hvor det bliver til man-
ge gåture med kollegerne, familien og hunden, 
mens skridttælleren lystigt følger med. At kvinder-
ne dermed får rørt sig uden at skulle trække i træ-
ningstøjet er blot en fordel.

”Det er enkelt at gå, og de motionsforskrækkede 
kan også være med. De kan måske endda tændes 
på bevægelse. For motionen er ikke synlig på sam-
me måde, som hvis der blev tilbudt spinning på ar-
bejdspladsen. Dér ville mændene i øvrigt helt sik-
kert dukke op”, siger Else Trangbæk og påpeger, at 
Tæl Skridt dækker flere behov hos deltagerne. 

”Vi ved, at det er sundt at gå, og vi fokuserer på, 
at det skal være 10.000 skridt om dagen. Der er 
det individuelle aspekt, hvor vi lever op til et 
sundhedsideal, når vi går. Endelig er der kollekti-
vet, som vi bliver en del af, når vi går sammen, og 
når vi er en del af et hold.” 

mudderløb er en oplevelse
I modsætning til Tæl Skridt er der i Ladies Mud 
Race mere fokus på oplevelsen. I 2017 har flere 
end 3.300 kvinder fået en oplevelse med at hoppe 
over, kravle under, krabbe sig frem og skvatte i 

mudder. Her løber enkelte for at komme først, 
men for størstedelen af kvinderne er ambitionen 
at gennemføre og more sig. 

”Mange events har ikke sundhed som førstepri-
oritet. Her er Ladies Mud Race et eksempel. Det er 
en oplevelse for kvinderne, der vil prøve sig af og 
prøve noget forskelligt. Men sundheden ligger i 
baghovedet, og så er der sammenholdet, som bli-
ver til i løbet af et løb, hvor man hjælper hinan-
den. Det skal man ikke undervurdere betydningen 
af”, siger Else Trangbæk, der har skrevet flere bø-
ger, bl.a. ”Kvindernes Idræt – fra rødder til top".

stærke kroppe tilladt
Ladies Mud Race begyndte som et testløb i Frede-
ricia i 2016. I mange år havde det været mænde-
ne, der til Xtreme Mandehørm havde fået lov til at 
løbe gennem ild, vand og mudder. Men kvinderne 
ville også være med, selvom det er både hårdt og 
beskidt.

”Det er blevet tilladt, at kvinder har stærke krop-
pe, og at de bruger dem til mere kraftbetonede 
idrætsgrene. På den måde bliver grænser igen 
brudt, og kvinderne får endnu flere muligheder for 
at dyrke motion”, konstaterer Else Trangbæk. •
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NavN: Thomas ”Krabbe” Krabbenhøft,  
1/5 af "Rigtige Mænd - Det nye hold" 

PROjeKT: Rigtige Mænd

sæt 3 ord på rigtige mænd-projektet.
Det er fedt!

Hvilke tiltag har været særligt spændende at deltage i?
Det er Xtreme Mandehørm. Helt sikkert. Det handler om at have det sjovt sammen med en masse  
andre mænd, det handler om mudder, om at prøve sig selv af og om mandehørm. Det er også hårdt.  
Du hænger jo i mudder op til underlivet det meste af tiden.

Hvad burde alle vide om rigtige mænd-projektet?
Rigtige mænd findes i alle. Det er bare et spørgsmål om at slippe bæstet løs, og lade det brøle.

Hvad har været den bedste oplevelse?
Det hele – fællesskaberne, udfordringerne, humøret, at det er så overskueligt og enkelt, og alligevel  
ændrer det så meget. Særligt fællesskaberne har været pisse-vigtige for processen. Vi har støttet  
hinanden hele vejen, og det er dét, vi skal. Vi skal ikke tumle med tingene alene. 

Hvad har været den største positive overraskelse?
Jeg er overrasket over, hvor lidt der egentlig skal til for at ændre livsstil og nå et mål. Det har  
været simple ting, så det har hele tiden virket overskueligt. Det er imponerende, at vi kunne nå at blive 
klar til at løbe et Xtreme Mandehørm på otte uger. Vi var jo i en værre forfatning, da vi startede. 

Hvis du med musik skulle beskrive det seneste år, hvilket nummer skulle det være?
AC/DC med “Highway to Hell”.

Hvad har i dine øjne været den største udfordring?
At jeg har skulle holde mig væk fra tankstationer og grillbarer. Jeg var jo på fornavn med de fleste  
ekspedienter og grillejere i Horsens. Men jeg har haft min pose med snackgulerødder med mig i stedet  
og har sagt til mig selv, at resultatet nok bliver bedre, hvis jeg snupper en gulerod.

når 2017 om lidt er slut, og du siger på gensyn, hvad vil du skrive  
på takkekortet til rigtige mænd-projektet?
Tak, Rigtige Mænd-projektet, fordi I har ændret mit liv på en overskuelig måde, og fordi I har vist,  
hvor meget et fællesskab kan flytte. 

Q
&A

Spørgerunden



RIGTIGE
MÆND
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Rigtig mange mænd 
blev udfordret på formen
Enkle sunde løsninger, humor og fællesskab har været omdrejnings-
punkterne for Rigtige Mænd-projektet. Rigtige Mænd Sjakket kom i gang, 
og 17 steder i Danmark blev der 24. maj løbet Rigtige Mænd Løb. 

 R igtige Mænd-projektet har det seneste 
halvandet år fyldt meget i hele firmaidræt-
ten. Men i modsætning til mændene, som 

projektet er målrettet – de inaktive mænd med for 
stort et taljemål – så har Rigtige Mænd-projektet 
fået lov til at vokse sig større. 

Med Rigtige Mænd-projektet leverer vi sammen 
med Nordea-fonden, der har støttet projektet med 
23 mio. kr., Syddansk Universitet, DR1 og Makeit-
bee Production et kvalificeret tilbud – uden løfte-
de pegefingre – til mænd, der gerne vil have et 
sundere og længere liv.

træningsforløb mod en sundere livsstil
I starten af 2017 tonede Rigtige Mænd Sjakket frem. 
Det digitale træningsfællesskab, der med trænings-
øvelser, kostråd og udfordringer banede mændenes 
vej mod en sundere livsstil, samlede flere end 3.600 
mænd fra 97 af landets 98 kommuner. De fulgte 
med i otte uger lange træningsforløb, hvor mange 
dels så synlige resultater på livvidden og livsglæden, 
dels fik smag for motionen og den sundere mad. 

Andre trådte solo ind i fællesskabet og blev en del 
af et hold, der støttede hinanden og den 24. maj del-
tog i Rigtige Mænd Løbet. Og så var der de 400, der 

tilmeldte sig Sjakket som supportere og dermed vi-
ste deres digitale støtte til mændene.

I april blev et nyt hold Rigtige Mænd en del af 
DR1’s sendeflade om onsdagen. De fem jyske 
mænd gik til den for rullende kameraer, og de rul-
lede lystigt videre ved Rigtige Mænd Løbet i Ran-
ders, hvor Aftenshowet sendte live.

Interessen for projektet var hurtigt blevet vakt 
blandt landets kommuner. Opbakningen og enga-
gementet var inspirerende, og der blev fra alle si-
der arbejdet hårdt helt til det sidste på at få så 
mange løb som muligt på danmarkskortet. Det 
blev til 17 løb fordelt i hele landet, og i alt 1.500 
deltagere, som gav sig fuldt ud. Mændene opleve-
de her, at fællesskab og sammenhold er vitale ele-
menter i flere af livets aspekter – også når man 
undervejs i Rigtige Mænd Løbet møder opgaver 
som Stripperen, Hullet og Damejagt.

Med Rigtige Mænd-Sjakket og Rigtige Mænd 
Løb er fundamentet på plads. Det tyder på, at Rig-
tige Mænd-projektet rammer en målgruppe, som 
er interessant for kommunerne. Nu skal der byg-
ges ovenpå, og der skal sættes nye mål. Ét af måle-
ne er 2018-udgaverne af Rigtige Mænd Løb, der 
finder sted tirsdag den 5. juni. •

17 Rigtige Mænd Løb
Roskilde, Frederiksværk, 
Slagelse, Køge, Brøndby, 
Aabenraa, Kolding,  
Sønderborg, Viborg,  
Skanderborg, Langeland, 
Herning, Morsø, Nordfyn, 
Randers, Aalborg og  
Thisted.

+
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 K ønskampen er ulige på visse områder. 
Mændene er bagud, når det gælder sund-
hed. De lever kortere end kvinder, har stor 

overdødelighed, og de bliver oftere ramt af kroni-
ske sygdomme. Men spørg mændene, hvordan det 
står til med livet og helbredet, så siger de, at de 
har det godt. 

Forskningsleder på Rigshospitalet, Svend Aage 
Madsen, har i mange år forsket i mænds sundhed. 
Han fortæller, at det er nødvendigt at have større 
opmærksomhed på, at mænd og kvinder har for-
skellige måder at gribe sundheden an på, og at 
mænd ikke skal gå alene med deres bekymringer 
og skavanker. 

”Det har aldrig været funktionelt for manden at 
skulle mærke sig selv. Det ville være kontrapro-
duktivt at skulle ud og jage føde til familien og så 
mærke, at knæet er ømt. Men det er dårligt for 
mænds sundhed, at de ikke lytter eller taler om 
deres problemer. Mænd er på den ene yderfløj og 
vil ikke tale om tingene, mens kvinder ovre på den 
anden fløj vil tale om alt. Her kunne kønnene lære 
lidt af hinanden”, lyder det fra Svend Aage Mad-
sen, der ser flere muligheder for at ændre de triste 
tal for mændene.

 ”Vi skal eksperimentere med tingene. Det kan 
være projekter som Rigtige Mænd, Helbredstjek 
for mænd eller Mænds Mødesteder. Vi skal bruge 
mændenes egen tilgang til sundhed, skabe sund-
hedstilbud til mændene, som de er, og så skal til-
buddene findes dér, hvor mændene er. Det er på 
arbejdspladserne og i boligområder”, siger Svend 
Aage Madsen.

vigtige nære relationer
De nære relationer betyder meget for mænd. At 
være en del af et fællesskab er også gavnligt for 

Mænds sundhed 
er noget, vi skal tale om
Fællesskab og en god partner er plusser for mænds sundhed 
og trivsel. Ensomhed og tavshed er minusser.

deres sundhed. En undersøgelse fra Forum for 
Mænds Sundhed viser, at 60 procent af de ad-
spurgte mener, at det er lettere at dyrke motion 
sammen med andre, mens 36 procent siger, at det 
er lettere at spise sundere i selskab med andre.

”Det er vigtigt for mænd, at de også får opmun-
tring fra andre mænd. Det sker i mandefællesska-
bet, som skal være drivkraften for ændringen af 
livsstilen. Det er i dette fællesskab, at mænd sam-
les om noget og skaber en gruppefølelse, der kan 
flytte meget for den enkelte mand”, siger Svend 
Aage Madsen, der er formand for Forum for 
Mænds Sundhed.

mandlige singler har færre venner
Parforholdet er en anden faktor, der har en enorm 
effekt på mænds sundhed. Alt for mange mænd 
har ikke nogle nære relationer og mangler nogen, 
de kan tale personligt med. Det viser sig også, at 
mandlige singler har færre venner end andre 
mænd. Så at få en kvinde ind i sit liv kan føre til 
mere end kram og søde beskeder i madpakken. 
Det er hende, manden kan betro sig til og tale 
med om personlige forhold, og ofte er det også 
hende, der sender manden til læge.

”Mænds partner er en central person i deres 
trivsel. Her er én, de kan være fortrolige med og få 
støtte af. Kvinderne skal dog være opmærksomme 
på, hvordan de bakker op omkring mændene. Det 
er godt, når opbakningen motiverer manden, eller 
når de får gjort noget aktivt sammen, men hvis 
opbakningen bliver for meget med for mange 
spørgsmål, der fører til skænderier, er det skidt”, 
siger Svend Aage Madsen.

Selvom halvdelen af den danske befolkning er 
mænd, så synes sundhedsvæsnet bedre designet 
til kvinder. Mænd, der i forvejen går 30 procent 
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mindre til lægen end kvinder, har nogle andre be-
hov i forhold til sundhed og sygdom, og det er bl.a. 
mere viden om disse behov, der skal til. 

skubber bekymringer væk
For hvorfor kan en forkølet mand næsten drive fa-
milien til vanvid, mens knopper, svimmelhed, 
blod i urinen, triste tanker og smerter i brystet en-
ten ignoreres eller forsøges løbet væk.

”Mænd er bekymrede for deres helbred, men de 
skubber bekymringerne væk. Det holder ikke. For 
vi ser, at mændene for ofte kommer for sent til læ-
gen med deres symptomer. Mænd har ikke et 
sprog til at fortælle, hvordan de har det. Potentielt 
ligger sproget hos dem, men det skal foldes ud, 
lige som det er hos kvinder. Vi skal imødekomme 
mændenes behov og finde frem til deres måde at 
udtrykke sig på omkring deres sundhed”, siger 
Svend Aage Madsen. •

Mænd i tal
•	 Mænd lever 4-5 år kortere end 

kvinder.
•	 De 25% dårligst stillede mænd le-

ver 10 år kortere end de 25% 
bedst stillede mænd.

•	 De dårligst stillede mænd lever 
13 år kortere end de bedst stille-
de kvinder.

•	 45% af de ufaglærte mænd er 
singler, og de lever omkring syv 
år kortere end mænd i parfor-
hold.

•	 5.000-6.000 mænd dør årligt, før 
de fylder 65 år – næsten dobbelt 
så mange som kvinder. 

•	 70% af mænd beskriver deres 
selvoplevede mentale tilstand 
som god. Resten anser deres 
mentale tilstand som moderat el-
ler dårlig. For kvinder er fordelin-
gen 60/40.

+



#Foreninger
Events med Puls og Fællesskab
Foreninger i bevægelse
Sundere Danskere
Erhvervsskoler i Form til Fremtiden
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sæt 3 ord på Foreninger i bevægelse.
Fællesskab. Udvikling. Nytænkning.

Hvilke tiltag har været særlig spændende at følge?
Foreningsudviklingsforløbene. Udvalgenes involvering i eSport.

Hvad burde alle vide om Foreninger i bevægelse?
At firmaidrættens foreninger er blevet bekendt med den service, som de kan få fra forbundet  
til deres udvikling og drift.

Hvad har været den bedste oplevelse i de seneste år?
Det er, når jeg hører, at et udviklingsprojekt har givet gode resultater. Det kan være flere ledere  
eller spændende aktiviteter, som er kommet til i foreningen.

Hvad har været den største positive overraskelse?
At halvdelen af vores foreninger har været igennem et foreningsudviklingsprojekt. Det fortæller os,  
at foreningerne gerne vil udvikle.

Hvis du med musik skulle bekrive de seneste år, hvilket nummer skulle det være?
“(Everything I Do) I Do It for You” med Bryan Adams.

Hvad har i dine øjne været den største udfordring?
At få foreningerne til at acceptere, at det er ok at spørge om hjælp. Nogle opgaver skal man have  
hjælp til, og andre opgaver skal løftes i fællesskab.

når 2017 om lidt er slut, og du siger på gensyn, hvad vil du  
skrive på takkekortet til Foreninger i bevægelse?
Tak Foreninger i Bevægelse, for det engagement, I viser i forhold til aktiviteter til gavn for jeres  
medlemsskare. Tak, fordi I er parate til at tage nye aktiviteter på programmet og tænke nye målgrupper 
ind i foreningen.

NavN: Marianne Juul Rasmussen,  
formand for Foreningsudvalget

INdsaTsOmRåde: Foreninger i Bevægelse

Q
&A

Spørgerunden
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Dansk foreningsidræt 
udvikler sig og holder 
et stabilt leje
En blanding af ældre og nyere foreninger samt en høj andel  
af danskere, der dyrker idræt i en forening, udgør et stabilt  
udgangspunkt for udviklingen af foreningsidrætten.

 D ansk foreningsidræt lever et både stabilt, 
men også dynamisk liv. Det viser rappor-
ten "Foreningsidrætten anno 2015 – status 

og tendenser", som forskere fra Syddansk Univer-
sitet står bag.

Omkring hver tredje forening har afholdt 25 års 
jubilæum og synliggør dermed stabiliteten, mens 
de 13 procent af foreningerne, der endnu ikke har 
rundet ti år, tilfører idrætten nye tendenser og 
energi. Stabiliteten gælder også for antallet af 
medlemmer i foreningerne. 45 procent af forenin-
gerne har de seneste fem år haft uændrede med-
lemstal, mens 29 procent har fået flere medlem-
mer, og 24 procent af foreningerne har oplevet til-
bagegang. 

”Stabiliteten er ikke et udtryk for stilstand. Det 
er en fejl at fremstille foreningsidrætten som stiv 
og formel. Der sker utrolig megen innovation i for-
eningerne. Der er nogle formelle ting i foreningen, 
såsom demokratisk ledelse, der skal være der, 
men ellers er der nogle meget overordnede ram-
mer, hvor der er plads til at organisere sig på me-
get forskellige måder og til at beskæftige sig med 
meget forskellige aktiviteter”, siger professor og 
centerleder på Center for forskning i Idræt, Sund-
hed og Civilsamfund på Syddansk Universitet, 
Bjarne Ibsen.

Positivt syn på fremtiden
Godt to ud af tre idrætsforeninger har et positivt 
syn på fremtiden inden for de næste fem år, mens 
kun hver tiende forening ikke tror, at fremtiden 
generelt ser positiv ud. At flertallet tror på en lys 

fremtid for foreningsidrætten er dog ikke ensbety-
dende med, at fremtiden er fri for udfordringer. 
Og det er foreningerne opmærksomme på. De 
største udfordringer, vurderer foreningerne, ligger 
i rekruttering af medlemmer og frivillige. 

”Sådan har det været, siden den første for-
eningsundersøgelse blev lavet i 2004. Andelen af 
danskere, der dyrker idræt, har ligget stabilt – og i 
forhold til de ni lande, som vi sammenligner os 
med – højt i mange år. Det er en lille andel for-
eninger, der har større problemer, og det kan også 
ses ved, at størstedelen af foreningerne er tilfred-
se, og at de er opmærksomme på, hvor fremtidige 
udfordringer kan dukke op”, siger Bjarne Ibsen.

omdrejningspunktet er socialt 
fællesskab
Ifølge hele 85 procent af idrætsforeningerne er de-
res primære formål at tilbyde plads og mulighe-
der for et socialt fællesskab blandt medlemmer-
ne. Mens 73 procent mener, at de med deres 
idrætstilbud er med til at fremme interessen for 
en idrætsgren eller -aktivitet. Der er 60 procent af 
foreningerne, der mener, at deres formål er at få 
flest mulige til at dyrke idræt. •

Læs rapporten "Foreningsidrætten anno 2015  
– Status og tendenser" http://findresearcher.
sdu.dk/portal/files/125672441/
Foreningsidraetten_anno_2015.pdf

Foreningsundersøgelser
Der er lavet undersøgelser af 
dansk foreningsidræt på tværs 
af DGI, DIF og Dansk Fir-
maidrætsforbund i 2004, 2010 
og senest i efteråret 2015.

+
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en aktiv pause
Find en ledig væg/lukket dør og udfordr en kollega i, 
hvem der kan sidde op ad væggen/døren længst tid. 
Ryggen skal hvile mod væggen, og fødderne plantes  
solidt i gulvet ca. en halv meter fra væggen, så det  
passer med, at underbenene står lodret, og vinklen i  
hofter og knæ er 90 grader. Pas på glatte sko og gulve.



sæt 3 ord på dine besøg i firmaidrætsforeningerne.
Oplevelse. Nærhed. Engagement.

Hvilke tendenser har været særlig spændende at følge?
At der i firmaidrætsforeningerne er en klar vilje til at vise lokalsamfundet, at firmaidrætten er noget  
andet end de øvrige idrætsorganisationer, samt at langt de fleste foreninger gerne vil erhvervsskolerne, 
men også at det er svært at finde ”nøglen”.

Hvad burde alle vide om firmaidrætsforeningerne?
At en firmaidrætsforening er mere end ”kun” firmaidræt, og at fællesskab er det centrale omdrejningspunkt.  

Hvad har været den bedste oplevelse undervejs?
Den positive modtagelse, jeg fik alle steder uden undtagelse, kombineret med den tro på og vilje til at  
uanset de daglige udfordringer, så ser alle en stor fremtid for firmaidrætten.

Hvad har været den største positive overraskelse?
At ”fordomme” over visse foreninger blev gjort til skamme.

Hvis du med musik skulle beskrive de seneste år, hvilket nummer skulle det være?
Jeg tror, at Ottawans ”Hands up” er meget beskrivende for de seneste år, hvor firmaidrætten med rette 
kan tage hænderne op over hovedet og synge glæden ud – og endda også synge Gloria Gayners sang ”We 
will survive”. Jeg ved godt, at sangen hedder ”I will survive”, men da det, der er sket de seneste år, er skabt 
gennem fællesskab, engagement og vilje i foreningerne, vælger jeg at tage titlen fra albummet. 

Hvad har i dine øjne været den største udfordring?
Det stadigt faldende aktivitetsniveau for holdidrætterne og det stigende pendleri, som uden tvivl hænger 
sammen, og dermed er en trussel for vore foreninger. Derudover har usikkerheden om den langsigtede 
økonomiske løsning for idrætten i forbindelse med ændring af loven om udlodningsmidler været en ud-
fordring, men den er heldigvis blevet løst nu.

når 2017 om lidt er slut, og du siger på gensyn i 2018, hvad vil du  
skrive på takkekortet?
Tak til firmaidrætsforeningerne, fordi I gennem jeres engagement og loyalitet er med til at gøre Dansk 
Firmaidrætsforbund til den bedste idrætsorganisation i Danmark, hvor nærhed, vilje og fællesskab er 
styrken i vores fælles indsats for, at foreningerne hele tiden udvikler sig, og at vi i fællesskab bliver ved 
med at skabe sjove, gode og relevante tilbud til alle landets arbejdspladser.
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NavN: Peder Bisgaard,  
formand for Dansk Firmaidrætsforbund

aKTIvITeT: Formandens besøg  
i firmaidrættens foreninger

Q
&A

Spørgerunden



”For mig er sundhed vigtig. Ikke så meget for  
at leve længere, men fordi vi gerne vil have en 
sund og rask krop i de år, hvor vi er her. Det 
handler om at kunne gøre de ting, man gerne  
vil og simpelthen for at have det bedre.”
Buschauffør Pia Vetling, Keolis, Årets Sundhedsambassadør 2017

I 2016 var det bioanalytiker, Peter Bidstrup 
ved Klinisk Immunologisk Afdeling på 
Odense Universitetshospital, der blev kåret 
som Årets Sundhedsambassadør.

+
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 I  første omgang skulle den første sæson slutte 
til september. Men der kom en måned ekstra 
på. I første omgang skulle der være to kvinde-

hold, der cyklede én gang om ugen i Firmaidræt 
Køge – et begynderhold og et for de lidt mere øve-
de. Nu er der tre hold. I vintermånederne står den 
på ture på mountainbike og indendørs coretræ-
ning. Kvindecykling i Køge har fart på.

”Det er tanker, jeg har puslet med i to år. Jeg hav-
de oplevet, at flere kvinder cyklede. I vinteren 
2016 gik jeg til Firmaidræt Køge og sagde, at vi 
skulle i gang nu, ellers var der andre, der ville gøre 
det. Vi holdt en infoaften, hvor jeg forventede 15-
20 fremmødte. Der kom 40, og 15 meldte sig til 
holdet med det samme”, fortæller initiativtager, 
Susanne Jørgensen, der kører med det øvede hold 
om onsdagen og har to andre kvindelige cykelryt-
tere til at hjælpe med de øvrige hold. 

Cykellapper og ostebord
Kvinderne kom hurtigt på landevejene, og en grup-
peside på Facebook blev centrum for aftaler, beske-
der, billeder fra turene og højlydt digital opmun-
tring. Der har været afholdt mekanikeraftener, hvor 
kvinderne har lært at lappe cykler og smøre gear. 

To års tilløb blev til tre 
cykelhold for kvinder
Idéen var for god til, at andre skulle snuppe den. Derfor  
startede Firmaidræt Køge i foråret 2017 motionscykling for kvinder.

Men vigtigst af alt har de spist ostebord og drukket 
bobler. For kvinderne hygger sig sammen. 

”Der er lagt op til, at vi er motionister. Vi vil gerne 
køre hurtigt, men vi er motionister. Det sociale liv 
betyder meget for os. Derfor finder vi også på ting, 
som vi kan lave sammen. Det er bl.a. vintertrænin-
gen, så holder vi sammen, indtil vi skal på lande-
vejen igen”, fortæller Susanne Jørgensen om grup-
pen af kvinder i alderen 25 til 60+ år.

kører på mallorca
Til september næste år tager kvinderne på cykel-
tur på Mallorca. Her har Susanne Jørgensen selv 
deltaget flere gange og har oplevet udviklingen fra, 
at der deltog nogle enkelte kvinder, til de senere år 
hvor der har været hele kvindehold. 

”Behovet har været der, og vi har ramt spot on. Vi 
har fået skabt et godt sammenhold, og med tre 
hold kan vi køre ture, hvor alle kan være med. Mal-
lorcaturen var der én, der talte om allerede på vo-
res anden tur i foråret, og vi håber, at vi kan kom-
me afsted med et stort hold. Vi er i gang med at 
søge efter sponsorpenge og klubtøj. For vi skal da 
have klubtøj”, siger Susanne Jørgensen, der har i 
alt 46 medlemmer på de tre hold. •
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 D a Anja Mørk Rasmussen i februar 2017 be-
gyndte som centerchef i Firmaidræt Oden-
se, havde hun forinden kigget udvalget af 

aktiviteter i firmaidrætsforeningen grundigt igen-
nem. 

”Jeg spurgte mig selv, om jeg ville gå til det her. 
Jeg er en kvinde på 40 år med mand og tre børn og 
en del af en målgruppe, der er omdrejningspunkt 
i familien og på arbejdspladsen. Så kunne vi lave 
aktiviteter, der ramte mig og andre kvinder, var 
der muligheder. Men vigtigst af alt skulle det være 
fleksibelt”, fortæller Anja Mørk Rasmussen, som 
til de traditionelle idrætsgrene som fodbold og 
badminton også fik sat fitness, dans, mindfulness 
og én af tidens trends, Jumping Fitness, på pro-
grammet.

Frit valg på motionsholdene
Derudover blev der tilbudt et kontingent med fri 
deltagelse på motionsholdene, så de faste dage og 
klokkeslet ikke længere var en udfordring for pri-
vat- og familielivet, og det blev samtidig muligt at 
prøve at danse zumba den ene uge og løbe trail-
løb den næste uge. Dér hvor det passede bedst i 
den private kalender. 

”Jeg kommer fra fitnessverdenen, hvor der bli-
ver tænkt i fleksibilitet, og jeg vil gerne forene det 
med foreningsverdenen, hvor det sociale samvær 
betyder rigtig meget. Indtil videre er det lykkedes. 

Odense henter det 
bedste fra to verdener
En ny centerchef med erfaring fra fitnessverdenen har sat 
mange nye aktiviteter på programmet i Firmaidræt Odense, 
som henter mor og resten af familien til idræt og motion.

Vores belægningsgrad er større, og vores medlem-
mer fortæller, at de er tilfredse”, siger centerche-
fen, som har opdaget, at medlemmernes gode op-
levelser rammer langt ud over FKS-hallens matri-
kel.

”Feedbacken er meget positiv. 
Vi har medlemmer i alle aldre, 
som surfer rundt mellem vores 
aktiviteter.”

en aktiv pause
Stil dig på ét ben og forsøg at stå helt stille. For at udfordre dig selv, kan du 
dreje hovedet og blikket fra side til side, eller du kan lukke øjnene. Start al-
tid med åbne øjne, og luk først øjnene, når du har fundet balancen. Du kan 
evt. stå foran et bord, så du har noget at støtte dig til.

”Medlemmerne tager jo deres tilfredshed og sjo-
ve oplevelser med ud på deres arbejdspladser, 
hvor de fortæller kollegerne om det. Vi kan levere 
et socialt sammenhold og instruktører, der formår 
at sætte humør på træningen, og det rygtes”, siger 
Anja Mørk Rasmussen.

En nyhed er søndagseventen, hvor instruktører-
ne inviterer til en times prøvetræning. Hver uge er 
det en ny type holdtræning, der kan prøves af.

”Feedbacken er meget positiv. Vi har medlem-
mer i alle aldre, som surfer rundt mellem vores 
aktiviteter. Så jeg mener, at vi formår at tage det 
bedste fra to verdener og skabe et unikt univers 
for medlemmer og arbejdspladser med motion og 
events i FKS-hallen som en attraktiv ramme”, siger 
Anja Mørk Rasmussen. •
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 D et er altid en god idé at spørge, hvis man 
vil have noget at vide. Med den indgangs-
vinkel har Skanderborg Firmaidræt det se-

neste år spurgt ind til lokale firmaer og virksom-
heders behov for motions- og sundhedsfremmen-
de aktiviteter for medarbejderne. Formålet har 
været at danne et lokalt netværk. I første omgang 
blev invitationen til en snak sendt til 20 arbejds-
pladser – 18 takkede ja tak til et møde.

”Vi er kommet rigtig godt i gang, og de samtaler, 
vi har haft, har været en succes. Vi prioriterer den 
personlige kontakt højt, og derfor er dialogen 
utrolig vigtig. Vi har fundet ud af, at vi skal kigge 
på de enkelte typer af arbejdspladser og tage indi-
viduelle hensyn. Man kan ikke systematisere 
dem”, siger formand i Skanderborg Firmaidræt, 
Ulla Staal.

Det er arbejdspladser med mellem 10 og 50 
medarbejdere, som er blevet kontaktet af fir-
maidrætsforeningen. Det er en målgruppe, der 
ikke har de samme muligheder for at tilbyde med-
arbejderne adgang til motionsfaciliteter o.l. som 
kommunens større arbejdspladser. Samtidig for-
venter Skanderborg Firmaidræt, at det formentlig 
er den gruppe af virksomheder, som på grund af 
størrelse og organisering vil have størst gavn af at 
træde ind i netværket.

”Vi udelukker ikke de større arbejdspladser, 
men vi venter lidt. Besøgene er en proces, som ta-

Tålmodighed 
skal der til i 
netværksarbejdet
Skanderborg Firmaidræt vil tættere på de lokale firmaer og  
virksomheder. Derfor er 2017 gået med at bygge et netværk op. 
Vigtigste arbejdsredskab er dialogen.

ger længere tid end forventet. Der er mange ka-
lendere, der skal koordineres. Så det gælder om at 
være tålmodig. Vi ved nu, at næste år skal vi mø-
des med kun fem til syv arbejdspladser for at kun-
ne holde kvaliteten i dialogen”, fortæller Ulla 
Staal.

Fyraftensmøder og motionssparring
På arbejdspladserne bliver der udpeget en ambas-
sadør, som dels er arbejdspladsens bindeled til fir-
maidrætten, dels en ressource i firmaidrættens 
stab af frivillige ledere, da ambassadørerne træder 
til ved ad hoc opgaver. Arbejdspladserne i netvær-
ket bliver medlem af Skanderborg Firmaidræt og 
indbudt til bl.a. fyraftensmøder. De får betalt én af 
de fire omgange af Tæl Skridt, og de får mulighed 
for sparring om motion og sundhed. 

”Kontakten mellem os og arbejdspladsen skal 
være ligetil. Vi har set de første resultater på sam-
arbejdet med netværket. Vi ville starte en fodbold-
turnering op, og via netværket fik vi fat i otte hold 
på to dage. Vi har fået dart og fitness som nye akti-
viteter, og det var også nogen fra netværket, som 
satte gang i det. Vi oplevede, at mange motionsan-
svarlige på arbejdspladserne sidder alene. I net-
værket får de nogen at arbejde sammen med”, si-
ger Ulla Staal, der med optimisme ser frem til næ-
ste runde af samtaler med lokale arbejdspladser i 
løbet af 2018. •



2016

Køge, Hillerød, Korsør, Holstebro, Fredericia,  
Nyborg, Aalborg, Sønderborg, København/Rødovre, 
Vordingborg, Aarhus, Frederikshavn, Roskilde            

2017

Køge, Hillerød, Korsør, Holstebro, Fredericia,  
Aalborg, Sønderborg, København/Rødovre, Vording-
borg, Aarhus, Svendborg, Grindsted, Roskilde

+
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deltagere

deltagere

3.625

3.345
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#bikeandrun



 I  foreningsidrætten er der omtrent 540.000 sæt 
frivillige hænder, der med deres uundværlige 
indsats sørger for, at foreningernes medlemmer 

får de bedste rammer til at dyrke idræt, og deltager-
ne ved konkurrencer og events får en god oplevelse. 

”Foreningsidrætten er præget af en enorm kon-
tinuitet, og antallet af frivillige er et udtryk for sta-
biliteten i foreningerne. Den mest markante æn-
dring i gruppen af frivillige er aldersfordelingen. 
Der er siden 2004 sket en femdobling af andelen 
af de frivillige, som er 60+ år, og dermed er der 
forholdsvis færre yngre kræfter. Det kan blive en 
udfordring, hvis hele kulturen og måden af køre 
foreningerne på bliver præget for meget af den 
ældre generation”, siger professor Bjarne Ibsen fra 
Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsam-
fund på Syddansk Universitet, der sammen med 
adjunkt Karsten Elmose-Østerlund står bag "For-
eningsidrætten anno 2015 – status og tendenser".

ikke en krise
Løn for det frivillige arbejde ses sjældent. I fir-
maidrætten er der små 9.000 frivillige, og blot fem 
procent får løn for deres frivillighed. 

Undersøgelser viser, at hjælpsom adfærd over 
for andre kan ses på vores helbred og trivsel. Det 
giver øget selvværd og flere positive følelser. Så 
det ser ud som om frivilligt arbejde dækker andre 
behov end de økonomiske.

Og der er opgaver nok at gribe fat i. For ligesom 
antallet af frivillige er stabilt, så er antallet af dan-
skere, der dyrker idræt også stabilt, og de skal fort-
sat trænes, dømmes, have streget baner op, brin-
ges sikkert i mål og have noget at spise.

”Jeg tror, at vi også fremover ser et stabilt leje. 
Der er nogen, der har interesse i at fortælle, at der 
er krise og problemer for rekruttering af både 

En halv million 
frivillige er rygraden 
i foreningsidrætten
I Dansk Firmaidrætsforbunds foreninger løser 8.894 frivillige 
opgaver, der holder liv i foreningerne og fællesskabet. Langt 
størstedelen får ikke løn for deres indsats.

medlemmer og frivillige i foreningsidrætten. Det 
har vi hørt i mange år. Men ude i foreningerne er 
de generelt tilfredse, og når man lever af frivillige 
som en væsentlig ressource, så vil man altid ople-
ve det som et problem at skulle rekruttere. Men en 
krise vil jeg ikke kalde det”, siger Bjarne Ibsen.

Frivillige i netværket
Undersøgelsen viser, at 38 procent af foreningerne 
ser rekruttering af frivillige til bestyrelse og ud-
valg som en stor eller meget stor udfordring. Den 
foretrukne metode til at tiltrække nye frivillige er 
at finde dem i det eksisterende netværk omkring 
foreningen, mens andre bruger mundtlig opmun-
tring, fester og opkvalificering til at øge den uund-
værlige styrke af frivillige. •

Frivillighed 
Frivillige i firmaidrætten: 8.894 i 240 foreninger
Lønnede frivillige i firmaidrætten: 365
Frivillige i DIF, DGI og firmaidrætten:
539.8421 i 11.646 foreninger.
292.927 arbejder med faste opgaver.
23.000 er lønnet ansatte.

+
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mere tidssvarende design
Vi får et mere tidssvarende design, der er enkelt – 
men fyldt med energi. Vi kommer til bedre og visu-
elt mere æstetisk at udtrykke det, vi er – et moder-
ne forbund, der skaber aktiviteter og bevægelse.

bedre visuel sammenhæng –  
foreningen er en del af en samlet flok
Når foreningerne og forbundets aktiviteter visuelt 
hænger sammen, skaber vi en forståelse hos mod-
tageren af, at vi er en samlet flok. Foreningerne 
kommer til at stå stærkere rent visuelt – og det bli-
ver tydeligt, at den enkelte forening er en del af en 
større flok – en del af firmaidrætten.

Et samlet, moderne 
forbund fyldt med energi
For firmaidrættens foreninger kommer det nye design og -guide  
til primært at betyde tre ting.

Hjælp til materialer sker ifølge  
den nye designguide
Forbundets kommunikationsafdeling tilbyder – 
præcis som altid – hjælp til udformning og opsæt-
ning af kommunikationsmateriale i den farve, for-
eningen ønsker. Det sker fremover kun i overens-
stemmelse med den nye designguide. Det betyder, 
at hvis en forening ønsker at anvende et andet de-
sign end det, den nye designguide rummer, må 
foreningen få produceret deres materialer hos an-
dre parter efter en overgangsperiode.

Firmaidrætten får et 
visuelt løft – hvad betyder 
det for foreningerne?
Dansk Firmaidrætsforbund har fået en ny designguide, der sætter 
rammerne for vores visuelle kommunikation, og sikrer, at vi som 
forbund har et konsistent og ensartet visuelt udtryk, så vi skaber 
genkendelighed på tværs af vores platforme. 

Kommunikationsudvalget arbejder med udviklingen af den nye 
designguide, der giver Dansk Firmaidrætsforbund et tiltrængt og 
meningsfuldt visuelt løft.

nøgleordene for det nye design
ENKELHED    TYDELIGHED    INKLUDERENDE    ØJENHØJDE    ENERGI
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 F irmaidrætten lancerede i 2016 et nyt sam-
lende website, www.firmaidraet.dk, som har 
de fire indsatsområder fra Strategi 2018 

som omdrejningspunkt. Ud over hovedsiden er si-
tet derfor bygget op med undersites, der er målret-
tet Foreninger i Bevægelse, Sundere Danskere, Er-
hvervsskoler i Form til Fremtiden og Events med 
Puls og Fællesskab. 

Det tidligere website var skabt på en platform 
og teknologi fra 2009, hvilket betød meget stram-
me rammer og få udviklingsmuligheder, og så un-
derstøttede det ikke visning på mobile enheder. 

Det betød også, at firmaidrættens websites var 
knopskudt med en række selvstændige og eks-
ternt hostede web-sites til fx Bike & Run Stafetten, 
Xtreme Mandehørm og Arbejdspladsernes Moti-
onsdag. Dette betød en manglende sammen-

Nye websites med 
strategisk omdrejningspunkt 
giver større sammenhæng

hæng, uhensigtsmæssige arbejdsgange og ringe 
IT-sikkerhed.

I arbejdet med de nye websites er der derfor lagt 
vægt på, at vi har fået skabt websites, der:

•	 Er mobiloptimeret.
•	 Har visuelt øget fokus – med kvalitetsbilleder og 

mere video.
•	 Har mindre tekst og et enklere udtryk.
•	 Har forsimplet navigation.
•	 Har forbedret søgefunktion.
•	 Er Google-optimeret.
•	 Forenkler IT-processer, -strukturer og arbejds-

gange.
•	 Optimerer støttesystemer. (administration, in-

tranet m.m.)
•	 Er modulopbygget, så det sikrer større fleksibilitet. 

http://www.firmaidraet.dk
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8 Facebooksider i  
perioden 1.1. 2016 – 9.10. 2017 

Firmaidrætten, Tæl Skridt,  
Xtreme Mandehørm, Bike & Run Stafetten,  

Arbejdspladsernes Motionsdag,  
Firmaidræt Open, ES Cup og #Mesterligt

41.35 
mio. visninger 

1.06
 mio. kliks

271.000+ linkkliks

Antallet af personer,  
der liker én af siderne er steget med 

42.180
 personer

207.780 
feedbacks og 

90.2200 
likes og reaktioner 

1.212 
posts (ift. til foregående  

periode en stigning på 32.000%)

2.68 
mio. videovisninger 

(video er vist mere end tre sekunder)

+
Øget 
involvering 
gennem 
sociale medier

 D anskerne bruger stadig mere tid på socia-
le medier, og stadig mere interaktion 
foregår via de sociale medier. Derfor har 

firmaidrætten løbende skruet op for engagemen-
tet på de sociale medier. I dag er der indbygget 
en social medie-dimension i alle større kommuni-
kationstiltag. Det gælder fx Tæl Skridt, Arbejds-
pladsernes Motionsdag og alle tiltag målrettet er-
hvervsskolerne. Den løbende historiefortælling 
om nye initiativer i firmaidrætten foregår i dag 
også i høj grad via de sociale medier.  

For at styrke videndeling og sparringen blandt 
firmaidrættens foreninger om kommunikation 
og sociale medier har vi Facebook-gruppen 
”Sparringsgruppe for firmaidrætsforeninger”, 
hvor alle involveret i firmaidrætten er meget 
velkomne til at være med. 

Dansk Firmaidrætsforbund bruger hovedsa-
geligt Facebook, LinkedIn og Twitter til at ska-
be engagement, involvering og synlighed for 
vores initiativer og tilbud. Derudover har vi 
brugt Snapchat til kampagner målrettet er-
hvervsskoleelever, ligesom Instagram bruges 
til særlige initiativer – fx Arbejdspladsernes 
Motionsdag. •
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De sociale medier fylder i vores hverdag, de rammer vores 
sanser og får os i kontakt med hinanden. Bruges de rigtigt, 
flytter de både medlemmer og midler.

social 
medie-
platform

Drop  
eksperimenterne 

og bliv rigtig  
god på én



 D e sociale medier er sjældent mere end en 
let håndbevægelse væk. Bare på Facebook 
har 3,7 mio. danskere en profil, så for orga-

nisationer, arbejdspladser og foreninger er der et 
kæmpe potentiale for at fange kunder, medlem-
mer og lave salg i den digitale verden.

”Man skal bruge tid på at fokusere på sociale 
medier, for du skal være dér, hvor dine brugere, 
kunder og interessenter er. De sociale medier ska-
ber interaktion, og kan folk få lov til at bruge de-
res sanser og være aktive, så er det lettere at få 
dem til at synes godt om noget. Et like er det første 
skridt til et salg. Salgsmæssigt vil jeg derfor altid 
vælge at bruge penge på sociale medier”, lyder rå-
det fra Benjamin Rud Elberth, specialist i digital 
kommunikation og indehaver af Elberth Kommu-
nikation.

kræver viden
Udsigten til at komme i kontakt med flere hundre-
de tusinde mennesker øger hver dag antallet af 
professionelle profilsider på Facebook og Lin-
kedIn. Men det er langt fra alle, der får den ønske-
de succes, salg og opmærksomhed. For at arbejde 
med sociale medier kræver viden om medierne og 
ressourcer som tid og penge.

”Du skal vælge én platform, og så blive rigtig god 
til den. Det kræver ressourcer. Der er for mange si-
der, der bare står og passer sig selv. Søg noget råd-
givning fra begyndelsen, og lær fra dem, der er 
gode. Søg inspiration, og samarbejd eventuelt med 
andre foreninger. Og så er det vigtigt at tro på, at det 
virker. Har man hele tiden forbehold eller vil ekspe-
rimentere, så virker det ikke”, siger Benjamin Rud 
Elberth, og foreslår, at man kan teste sine opslag, og 
lykkes det ikke at engagere 10 procent af sine følge-
re pr. opslag, skal man prøve andre veje. 

De sociale medier åbner for en dialog med bru-
gerne, der kan komme til orde med godt og skidt – 
på alle tider af døgnet. Derfor skal foreninger og 
andre, der vil have profilsider på de sociale medi-

er være parate til at imødekomme henvendelser 
og kommentarer. 

”Den typiske medarbejder – og nogle af de bed-
ste - der arbejder med sociale medier, har arbejdet 
med kundeservice og forstår brugernes behov og 
kan agere ud fra det”, konstaterer Benjamin Rud 
Elberth.

klar på dialog
For den enkelte organisation, forening eller virk-
somhed er de bedste fortalere medarbejderne og 
medlemmerne. Tendensen viser, at kommentarer, 
opslag og delinger fra disse to grupper vægter tun-
gere end foreningens eller organisationens egne 
udmeldinger og statusopdateringer. Derfor kan 
det betale sig, at opfordre medlemmer og medar-
bejdere til at fortælle om livet i foreningen og på 
jobbet.

”Det, der flytter mennesker, er mennesker. Så 
det gælder om at engagere og give medlemmerne 
og medarbejderne lyst til at fortælle om deres liv i 
foreningen og på jobbet til deres netværk. De skal 
vide, at deres udmeldinger bliver værdsat og er til 
stor gavn for hele foreningen eller arbejdsplad-
sen”, siger Benjamin Rud Elberth. •

en aktiv pause
Find en kollega og en stol, der står 
godt fast. I skal begge stå med  
hænderne på stolesædet. Stå med 
fødderne på gulvet i en afstand, så  
I har vægt på armene. Nu gælder det 
om at klappe sin kollega over hæn-
derne – og selv undgå at blive ramt. 
Den, der bliver ramt mest, har tabt  
og henter kaffe.
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2016

7 byer - Slagelse, Aabenraa, Odense,  
Fredericia, Aalborg, Aarhus, Hillerød           

2017

6 byer - Slagelse, Aabenraa, Odense,  
Aalborg, Aarhus, Hillerød

50 Årsberetning 2016/201750 Årsberetning 2016/2017

deltagere

deltagere

5.375

5.034 

+
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XTREME
MANDEHØRM

#xtrememandehørm



#sund
Events med Puls og Fællesskab
Foreninger i Bevægelse
sundere Danskere
Erhvervsskoler i Form til Fremtiden
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sæt 3 ord på sundere Danskere.
Sund læring. Engagement. Motivation.

Hvilke tiltag har været særlig spændende at følge? 
Sundhedsambassadørkurserne i partnerskabsprojekterne Mit gode Liv, Vejen er Sund og  
Omsorgspiloten.  

Hvad burde alle vide om sundere Danskere?
I 2017 har firmaidrætten uddannet knap 200 kompetente ambassadører, som nu skaber sunde  
forandringer i hverdagen på deres arbejdspladser.

Hvad er den bedste oplevelse for de seneste år?
Hver gang én af sundhedskonsulenterne fortæller om det positive og givende arbejde, de udfører, og  
de afsmittende effekter, som firmaidrættens virke har på sundheden på de danske arbejdspladser.

Hvad har været den største positive overraskelse?
Samarbejdspartnerne roser firmaidrætten og udviser begejstring og respekt for det arbejde og  
de ideer, firmaidrætten bidrager med. Vi har gennem partnerskaberne bevist, at vi er en kompetent og 
attraktiv samarbejdspartner. 

Hvis du med musik skulle beskrive de seneste år, hvilket nummer skulle det være?
”For evigt” med Volbeat.

Hvad har i dine øjne været den største udfordring?
At firmaidrættens dygtige sundhedskonsulenter har så mange idéer og initiativer, som vi ikke kan  
finde tiden til at sætte i gang.

når 2017 om lidt er slut, og du siger på gensyn, hvad vil du  
skrive på takkekortet til sundere Danskere?
Tak til vores gode partnere, fordi vi i fællesskab formår at løfte folkesundheden.

NavN: Kim Valbum, udvalgsmedlem 
i Sundhedsudvalget

INdsaTsOmRåde: Sundere Danskere

Q
&A

Spørgerunden
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EFFEKTIVITET
Sygefravær
• Inaktive har op til 4 årlige sygefraværsdage mere end aktive
• Motion i arbejdstiden kan nedsætte korttidssygefraværet med op til 56%

Produktivitet
• Sundhedsindsatsen kan give en årlig gevinst (ROI) på mellem 2,50 kr. og 5 kr. for hver investeret krone, baseret på  
 fald i sygefravær samt øget produktivitet, kvalitet, arbejdsmoral, tværfagligt samarbejde m.m. 
• Axa power: selvom der i arbejdstiden er afsat en halv time dagligt til motion, er produktiviteten øget: ”7,5 timer 
 med fuldt overskud er bedre end 8 timer med et par sløje timer”
• Efter motion kommer hjernen ”op i tempo”. Arbejdsevne, problemløsning, arbejdshukommelse, opmærksomhed 
 og samarbejde forbedres.

ARBEJDSGLÆDE
Tilfredshed med arbejdet
• 83% af danske erhvervsledere mener, at sundhedsindsatsen har positiv effekt på medarbejdertilfredshed
• En række danske studier dokumenterer, at sundhedsindsatser fører til øget medarbejdertilfredshed

Rekruttering/fastholdelse og image
• 53% af danske erhvervsledere mener, at sundhedsindsatsen har positiv effekt på rekruttering 
• 58% af danske erhvervsledere mener, at sundhedsindsatsen har positiv effekt på virksomhedens image

HOLDÅND
Relation til kollegaer 
• 66% mener, at motion via arbejdspladsen styrker relationerne til kollegaerne, og 58% mener, at arbejdspladser 
 burde tilbyde deres medarbejdere gratis motion
• Relationen til kollegaer er den vigtigste faktor i forhold til at fastholde medarbejdere. 67% svarer, at gode kolleger 
 er årsagen til, at de er blevet mange år på samme arbejdsplads

Relation mellem ledere og medarbejdere
• Et dansk studie viser, at forholdet mellem medarbejdere og ledelse kan forbedres gennem en sundhedsfremmeindsats.  
 Samtidigt har færre medarbejdere ønske om at skifte job.

EFFEKT AF 
SUNDHEDSARBEJDET
LÆG SUNDHEDSTILBUDDENE I ARBEJDSTIDEN – 
OG FÅ STØRST MULIG EFFEKT
Mange flere benytter sig af sundhedstilbud som motionshold og sundhedstjek, hvis de ligger i arbejdstiden. 
Op til 3 gange flere deltager i tilbuddene, når de ligger i arbejdstiden, end hvis de ligger efter fyraften. 

1. 

2. 

3. 



 S kolebørnene har i mange år haft deres egen 
motionsdag. Så hvorfor kunne de voksne 
ikke have det samme og bruge fredagen in-

den efterårsferien på at få sved på panden og smil 
på læben? 

Arbejdspladsernes Motionsdag blev afviklet 
den 13. oktober 2017 i hele landet. På arbejds-
pladserne blev der brugt mellem ti minutter og en 
hel arbejdsdag på motion i alverdens former. Uan-
set tidsforbruget, så var arbejdspladserne aldrig 
på bar bund. Siden førsteudgaven i 2015 har fir-
maidrætten udviklet inspirationsmaterialet, som 
arbejdspladserne gratis har kunne downloade. I 
2017 var der både videoer, beskrivelser af spil og 
lege samt et mordmysterie, der sendte medarbej-
derne ud på arbejdspladsen for at finde spor. 

Der er store ambitioner for Arbejdspladsernes 
Motionsdag. Motionsdagen skal være en årlig tra-
dition, der finder sted i hele landet. Derfor er der i 

Arbejdspladsernes 
Motionsdag er for alvor 
i voksealderen
For tredje år i træk steg antallet af deltagere ved Arbejdspladsernes Motions-
dag, der med 11 åbne foreningsevents nu er en landsdækkende motionsdag.

2017 blevet tilknyttet ekstra faglige og økonomi-
ske ressourcer. 

Podcast og radioreklamer
Det har blandt andet skabt grundlag for en stær-
kere markedsføring, hvilket på dagen gav en flot 
mediedækning på bl.a. DR's nyhedsflader. Der er 
blevet produceret en podcast, og gennem radiore-
klamer og omtale rammer Arbejdspladsernes Mo-
tionsdag markant bredere end de to tidligere år. 

Det har været muligt at tilbyde økonomisk støt-
te til firmaidrætsforeninger, der i samarbejde med 
kommuner holdt en åben foreningsevent, hvor 
selvstændige og mindre arbejdspladser, der i 
hverdagen kan have svært ved at indpasse motion 
eller blot har brug for inspiration, gratis kunne 
møde op til idrætsaktiviteter. Disse events blev 
der skabt 11 af i hele landet.

Udover at firmaidrætsforeningerne kunne vise 
deres tilbud og faciliteter frem samt knytte samar-
bejdsbånd med kommunen, så var de åbne events 
også en mulighed for de lokale arbejdspladser til at 
mødes i et mere uforpligtende fællesskab, der ville 
være med til at styrke det lokale netværk og skabe 
fælles muligheder.

styrker kollegiale bånd
I både 2016 og 2017 har Arbejdspladsernes Moti-
onsdag fundet vej til bl.a. Kulturministeriet. Her 
har ministeren, embedsmænd og praktikanter i 
flok leget, grint og ligget i planken sammen. For 
Arbejdspladsernes Motionsdag handler i høj grad 
også om at styrke bånd mellem kolleger på tværs 
af afdelinger og lønrammer. Ifølge undersøgelsen 
”Danskernes Motions- og sportsvaner 2016” fra 
Idrættens Analyseinstitut vurderer 66 procent af 
danskerne, at motion via arbejdspladsen styrker 
relationen med kollegerne. Så motionsdagen skal 
ses som en kærkommen lejlighed til at dyrke mo-
tion på arbejdspladsen og sætte fokus på sundhe-
den blandt de ansatte.

Og så gør det jo ikke noget, at det er sjovt. •

download podcasten fra  
arbejdspladsernes motionsdag.  
https://radioplay.dk/podcast/ 
grib-bolden/lyt/3761/
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#AMdag

+
2015 - 121 arbejdspladser -

tilmeldte 
medarbejdere.5.676

2016 - 265 arbejdspladser - 

tilmeldte 
medarbejdere.14.100

2017 - 350 arbejdspladser -

tilmeldte 
medarbejdere.21.700

https://radioplay.dk/podcast/grib-bolden/lyt/3761/
https://radioplay.dk/podcast/grib-bolden/lyt/3761/
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 M ed sin ph.d.-afhandling, der blev færdig i 
2015, lagde forsker og konsulent, Just 
Bendix Justesen, endnu en bunke fordele 

ved motion i arbejdstiden på bordet. Forskningen 
viste i forvejen flere positive resultater for den en-
kelte medarbejders helbred og trivsel, men at det 
også kunne mærkes i kroner og ører i arbejdsplad-
sens regnskab gav nu et økonomisk incitament for 
at lægge motion ind i arbejdsdagen. 

”Vi har længe vidst, at vi ved at motionere får det 
fysisk og psykisk bedre og forebygger livsstilsyg-
domme. Det unikke ved studierne i nyere tid er, at 
det har vist, at det også betaler sig på bundlinjen. 
Motion i arbejdstiden øger produktiviteten og 
mindsker sygefraværet, så pengene, der bliver 
brugt på medarbejdermotion kommer tilbage. For 
hver investeret 1.000 kroner kommer der mini-
mum 2.740 kroner igen”, fortæller Just Bendix Ju-
stesen, der afleverede sin ph.d.-afhandling på Syd-
dansk Universitet.

initiativ fra ledelsen
Med talen om de økonomiske gevinster ved moti-
on på arbejdspladsen er dialogen med ledelserne 
på arbejdspladserne blevet åbnet yderligere. For 
ledelsen har en afgørende rolle, når kollegamotio-
nen skal implementeres. Tager chefen selv initia-
tiv til at indføre struktureret motion sammen med 
medarbejderne, vil de ansatte også være mere 
motiverede til at deltage. 

Motion på 
arbejdspladsen er 
godt for bentøjet 
og bundlinjen
Det betaler sig for arbejdspladserne at tilbyde mo-
tion til medarbejderne. Men skal resultaterne være 
de bedste, skal der motioneres i arbejdstiden, hvor 
fællesskabet med kollegerne sætter positive spor på 
trivslen, sygefraværet og produktiviteten.  

”Ledelsens opbakning er vig-
tig, hvis der skal skabes vedva-
rende resultater. Som regel afta-
ger interessen for træningsaktivi-
teter på arbejdspladsen efter 
seks måneder, og det er ikke tid 
nok til at skabe varige resultater. 
Ledelsen skal være med til at 
sætte motion i struktur og få orga-
niseret det i hverdagen”, lyder det 
fra Just Bendix Justesen, der næv-
ner uddannelse af sundhedsam-
bassadører blandt de ansatte som 
én af flere muligheder for at få motion ind i arbejds-
pladsen.

godt for sammenholdet
Udover den klingende mønt har motion på ar-
bejdspladsen også en effekt på de blødere værdier. 
At bruge en del af arbejdstiden på bøj, stræk og sjo-
ve holdspil sammen med kollegerne styrker også 
båndene mellem de ansatte – også dem på tværs 
af afdelinger, jobtitler og kontoretager.

”Man skal ikke undervurdere, hvad motion i ar-
bejdstiden gør ved fællesskabet. Vi har set rigtig 
gode resultater på både plejehjem og produkti-
onsvirksomheder. Alt skal gå så rasende travlt i 
dag, så at samarbejdet og sammenholdet blandt 
de ansatte styrkes, er kun en fordel”, siger Juste-
sen.
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smag på mulighederne
Arbejdspladsernes Motionsdag, der den 13. okto-
ber 2017 fandt sted for tredje gang, er ifølge Just 
Bendix Justesen en åbenlys mulighed for både nye 
og rutinerede ud i kollegamotion til at sætte fokus 
på motion og bevægelse.

”Dagen kan bruges til at give en masse viden og 
inspiration. På nogle arbejdspladser bliver der sagt, 
at nu gør vi det. Det er nok størstedelen af arbejds-
pladserne, som skal smage på mulighederne for 
motion på arbejdspladsen. Dem, der er i gang, kan 
bruge dagen til et frisk og anderledes pust i hverda-
gens motion”, lyder forslagene fra Just Bendix Ju-
stesen, der mener, at det er meget positivt, at fir-
maidrætten på motionsdagen har holdt åbne for-
eningsevents på 12 steder i landet. 

”Vi må ikke springe de mindste arbejdspladser 
over. De har måske ikke ressourcerne til at indføre 
motion på arbejdspladsen alene, men kan de kom-
me ind i et lokalt netværk, så kan de finde ud af at 
skabe noget sammen. Dette netværk kunne begyn-
de ved en åben motionsevent. Jeg er sikker på, at 
når man mødes til motion på tværs af firmanavne, 
så gør det noget ved samarbejdet og relationerne, 
hvilket skaber bedre vækst”, siger Just Bendix Ju-
stesen. •

en aktiv pause
Stræk armene over hovedet og gør din 
krop så lang, det er muligt. Rul derefter 
ned – ryghvirvel for ryghvirvel fra nakke 
til lænd og bøj benene, så dine håndfla-
der ender foran dine fødder, og gør dig så 
lille, som muligt. Træk vejret roligt og helt 
ned i maven. Rul op igen og gentag det 
hele 5 gange.
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Truppen, der i juni 2017 repræsenterede Danmark 
ved European Company Sport Games (ECSG) i belgi-
ske Gent, bestod af deltagere fra 10 idrætsgrene. Der 
var flest petanque-, bowling- og fodboldspillere med, 
men de rød/hvide farver blev også vist frem til golf, 
badminton, cykling og dart. 

Det var 21. gang, at der blev afholdt internationale 
firmaidrætslege. Danmark plejer at fylde pænt, og i 
år var der 183 danskere blandt de godt 5.500 delta-
gere. Tre af danskerne kom hjem med medaljer - en 
guldmedalje i cykelløb på landevej og to sølvmedal-
jer i dart.

Nyheder  
til ES Cup
ES Cup har udvidet antallet af 
idrætsgrene fra to til fire. ES Cup i 
fodbold er blevet en tradition 
blandt erhvervsskolerne. I 2017 
har læderboldene så fået selskab 
af en noget mindre bold og et bat, 
når der i efteråret er blevet afholdt 
EC Cup i fodbold og rundbold. 
Rundbold er en populær idræts-
gren blandt elever på erhvervssko-
lerne, så valget har været lige til. 

I begyndelsen af 2018 er der 
endnu en nyhed på ES Cup-pro-
grammet, når eleverne til ES Cup 
også kan spille floorball. Dermed 
skal der kåres dobbelt så mange 
mestre, da spillet i høvdingebold 
kører ufortrødent videre.

Danmarks 
sundeste 
arbejdsplads

På jagt i Den 
Levende By

Danmarks Sundeste Arbejds-
plads i 2016 var Electrolux i Fre-
dericia, hvor sund mad i kanti-
nen, gymnastik for hele kroppen 
og et kreativt sundhedsteam gjor-
de noget godt for medarbejderes 
ve og vel. I 2017 blev Chili Securi-
ty i Odense kåret til Danmarks 
Sundeste Arbejdsplads. Her by-
der hver uge på to gange 30 mi-
nutters motion for alle ansatte. 

Den Levende By samlede i september 2016 over tre 
dage i alt 4.700 elever fra gymnasier, folke- og er-
hvervsskoler i Valby, Randers og Ringsted. Sidst-
nævnte by var eneste stop på vejen for Den Levende 
By i 2017. Her deltog 1.600 unge i spillet, hvor de med 
en app på smartphonen bevæger sig rundt i byen ef-
ter poster - digitale som levende og en masse overra-
skelsesposter.

Største og mindste  
firmaidrætsforening
Firmaidræt Storkøbenhavn:  
67.374 medlemmer.
Ærø Familie og Firma Sport:  
18 medlemmer.

+

183 danske 
deltagere var til 
firmaidræts legene 
i Gent
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sæt 3 ord på tæl skridt.
Sammenhold. Gåtur. Kolleger ... uhhmmm, hindbærsnitter ... nej, det sagde jeg ikke ...

Hvilke tiltag har været særlig spændende at følge?
Jeg kigger tit på min skridttæller… jeg har 12 skridt hen til køleskabet… en tur til bageren er 763 skridt ... 
og så hjem igen. Det er sjovt, når jeg når over 10.000 skridt, kommer den dér lille mand og  
vifter med armene… Han er søøøøød. 

Hvad burde alle vide om tæl skridt?
At man kun skal gå små 6.000 skridt for at forbrænde en hindbærsnitte ... nej, sikke noget, Susser ... Alle 
bør selvfølgelig vide, at alle kan være med i Tæl Skridt. Det handler bare om at bevæge sig. Gå, gå, gå ...

Hvad er den bedste oplevelse i år?
At vi hos Sussers Sug & Service har mærket sammenholdet. Vi er en lille arbejdsplads med højt til loftet og 
linoleumsgulv ... det er så nemt lige at tørre over ... og Tæl Skridt har fået os til at rykke tættere sammen.

Hvad har været den største positive overraskelse?
Jeg har hørt, at der vil være flere end 50.000, som har været med i Tæl Skridt i 2017. Er det rigtigt?…  
Det er heeeeellllltttt viiildt. Så Sussers Sug & Service er en del af en kæmpe flok glade mennesker.

Hvis du med musik skulle beskrive det seneste år, hvilket nummer skulle det være?
"Walking on Sunshine" med Katrina & the Waves… eller måske noget med han dér Martin Brygman…  
ham ville jeg gerne gå langt med… Han er lige til at spise.
 
Hvad har i dine øjne været den største udfordring?
At jeg ikke har vundet en Tæl Skridt-paraply. Jeg hepper på mit hold på www.taelskridt.dk…  
er vildt inspirerende på Facebook… jeg lokker med både hindbærsnitter og støvsugerposer… Men det er 
der måske også andre, der gør? Så måske er det bare svært at blive trukket ud. Vi har forresten heller 
ikke vundet de 25.000 kroner... Hva’ var spørgsmålet? 

når 2017 om lidt er slut, og du siger på gensyn, hvad vil du skrive på  
takkekortet til tæl skridt?
Tak, Tæl Skridt, fordi vi alle sammen kan komme ud og gå, være sammen med vores kolleger, vores  
venner og familie. Hos Sussers Sug & Service holder i hvert fald ved den gode vane. Vi ses.

NavN: Susser, direktør i Sussers  
Sug & Service. Deltager i Tæl Skridt.

KamPagNe: Tæl Skridt

Q
&A

Spørgerunden

http://www.taelskridt.dk�


2016

Fodbold, høvdingebold          

2017

Fodbold, høvdingebold, rundbold

deltagere

deltagere

2.175

3.432 

+
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Vindere af Tæl Skridt
+

2016 
Knauf, Hobro 
5togo, Kløver skolen, Sønderborg
Team Easy On, Neurocenter H2, Hammel

2017 
Walk the Line, Vejle Kommune, Vejle
Administrationsselskabet Aunbøl, Esbjerg
Walking TET, Agilent Technologies, Glostrup

+

 A llerede i første udgave af Tæl Skridt var det 
muligt at omregne idrætsaktivitet samt cy-
kelturen til arbejde til skridt. Dermed kun-

ne deltagere supplere de skridt, som skridttælleren 
havde registreret. Det var i 2010, og Tæl Skridt, der 
varede i tre uger, var én af flere kampagner fra fir-
maidrætten rettet mod arbejdspladserne. 

I 2017 er der Tæl Skridt fire gange to uger i løbet 
af året, så det passer bedre til årets gang på ar-
bejdspladserne, der stadig er den primære mål-
gruppe. Derudover er fordelingen af kampagner-
ne med til at vedligeholde vanen med at tage 
10.000 skridt om dagen.

Prisen for at deltage i ugerne, hvor der på kon-
torgange, i kantinen og ved kopimaskinen utallige 
gange er blevet spurgt ”hvor langt har du gået i 

Tempoet er  
sat i vejret på  
Tæl Skridt-kampagnerne
Tæl Skridt-kampagnerne rammer i 2017 flere end 50.000 deltagere. 
Overgangen fra tre til fire årlige kampagner skal hjælpe deltagerne 
med at holde ved den sunde vane.

dag?”, er også blevet skruet sammen, så det er en 
fordel at deltage flere gange. Således er deltagelse 
i fjerde runde gratis, hvis man har deltaget i de tre 
foregående. Den fordel øjnede mange i begyndel-
sen af året og tilmeldte straks deres hold til alle 
fire runder.

interne konkurrencer
Aktiviteterne, der kan omregnes, omfatter nu også 
bjergbestigning, havearbejde og swingdans. Men 
det forhindrer ikke nogle arbejdspladser i at sætte 
restriktioner på og kun tillade rigtige skridt – én 
fod foran den anden – i den interne konkurrence 
blandt kollegerne. På deltagernes profiler er 
skridt og omregnede skridt delt op, og gengangere 
blandt deltagerne kan se deres tidligere talte 
skridt og følge med i den individuelle udvikling 
gennem året. 

I forhold til de senere år har kommunerne i 
2017 fået mere opmærksomhed fra Tæl Skridt. 
Kommunernes stigende interesse i at lave sunde 
tilbud til deres medarbejdere ligger lige til højre-
benet i forhold til det enkle koncept, som Tæl 
Skridt er. Kommunesamarbejdet bliver fremover 
udviklet, ligesom den øvrige del af den succesful-
de kampagne også bliver tilrettet i forhold til den 
gavnlige feedback, som deltagerne giver efter 
hver omgang Tæl Skridt. I 2017 bliver bunken af 
potentielle evalueringer på flere end 50.000, da 
årets deltagertal inden fjerde og sidste runde er 
på 47.929. •

deltagere

deltagere

43.121
47.929 

2016

2017 

(3 kampagner)

(efter 3. af 4 kampagner)
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 D e seneste år har Tæl Skridt-kampagnerne 
sendt tusindvis af danskere på omveje, 
ekstra aftenture med hunden og helt frivil-

lige morgenture om søndagen til bageren. 
Flere end nogensinde har deltaget i kampagner-

ne, der først var to af om året, i 2016 var det tre 
gange, at skridttælleren skulle sættes i bæltet, og i 
2017 kan deltagerne komme på farten fire gange 
to uger. Ligesom der er mange gode grunde til en 
gåtur, er der mange gode grunde til den succes, 
som Tæl Skridt oplever. 

”Der er en stigende interesse for sundhed og 
motion, og skridttælleren giver ganske konkret 
feedback. Alle undersøgelser viser, at når man 
ved, hvor meget man går, så går man mere. Samti-
dig appellerer gåture til mange. Det kan være en 
oplevelse at gå sammen, og en gåtur alene kan 
bruges til at reflektere”, forklarer klinisk professor 
ved Rigshospitalet, Bente Klarlund.

sund vane sniger sig ind
Næsten halvdelen af danskerne sidder for meget 
ned på deres arbejde, så Tæl Skridt er en åbenlys 
mulighed for at komme ud og gå i løbet arbejds-

Skridttællere og  
interesse for sundhed  
– det går bare derudad
 
En stigende interesse for sundhed og motion samt skridttællerens  
tikken er nogle af årsagerne til, at Tæl Skridt går forrygende.

dagen. Og flere tager også Tæl Skridt skridtet vide-
re og fortsætter med at tælle efter en kampagne. 
Den sunde vane har sneget sig ind på dem. 

”Skridttælleren fungerer som en øjenåbner. Rig-
tig mange sidder for meget ned, og det får vi her at 
vide. Vi ved, at vi skal gøre noget, og gåture er no-
get, alle kan være med til. Er vi begyndt at gå, og 
sætter vi fokus på bevægelse som en del af et fæl-
lesskab, så er det lettere at holde ved den nye 
vane”, siger Bente Klarlund.

sæt tempo på
Skal formen have et lille nøk opad, eller slår kon-
kurrencegenet til, så er der også hjælp at hente. De 
10.000 daglige skridt behøver ikke kun at være lige 
ud ad landevejen. 

”Den nyeste forskning viser, at tempoet betyder 
noget. Så vil man anspores til mere sundhed, skal 
man gå ture i et højere tempo eller gå i intervaller i 
skiftevis hurtigt og normalt tempo. Det skaber hur-
tigere en sund effekt. Effekten kan også forøges 
ved at gå i bakket terræn eller gå på trapper”, siger 
Bente Klarlund. •

Neurocentret i 
Hammel vandt den 

tredje kampagne i 
2016.
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eSport-uddannelse  
med sundt fokus spredte  
sig i hele landet
I løbet af seks måneder blev der uddannet 139 instruktører i eSport.  
Uddannelsen var første store resultat af eSport-samarbejdet mellem  
Dansk Firmaidrætsforbund, eSport Danmark og Ungdomsringen.

eSport fylder mere og mere. Ikke blot på drenge-
værelser og i tv-udsendelser, hvor vi følger de bed-
ste danske gamere i verdenseliten. På uddannel-
sesinstitutioner, i ungdomsklubber og foreninger 
er eSport blevet til undervisningsfag, og i hele lan-
det bliver der afholdt LAN-parties (Local Area Net-
work), hvor vinderne har de hurtigste fingre og 
klareste hoveder i det afgørende sekunder. 

Siden efteråret 2016 har eSport også fyldt i fir-
maidrætten. Først blev et samarbejde med eSport 
Danmark og Ungdomsringen formaliseret, og i fe-
bruar 2017 blev den første milepæl sat i Esbjerg, 
hvor 17 kursister over en weekend deltog i det første 
grundkursus for instruktører i eSport. Siden fulgte 
kurser i hele landet, og samlet har 139 instruktører 
fået papir på, at de er i stand til at udtænke og gen-
nemføre et undervisningsforløb i eSport.

sunde snacks og brain breaks
Særligt sammenhængen mellem hoved og krop 
samt de sundhedsfaglige aspekter har været vigti-
ge elementer på kurserne, som er blevet ledet af 
instruktører fra firmaidrætten. Så tilbage på sko-
lerne, i foreningerne og ungdomsklubberne har 
de nyuddannede instruktører nu værktøjer-

ne til at sende energidrikke og chips ud af lokaler-
ne til fordel for sunde snacks, vand og brain 
breaks, der er øvelser og lege, som giver adspre-
delse og ny energi. Det oplevede blandt andre un-
derviser Henning Clausen fra EUC Syd, der deltog 
på kurset i Slangerup. 

”Det var tydeligt, at der var fokus på sundhed, 
og vi fik også lavet nogle set-ups, hvor vi fik inklu-
deret bevægelse i undervisningen. På EUC Syd ar-
bejder vi i forvejen med sundhed og velvære over 
for nogle elever, som ikke bevæger sig meget. Vi 
har fået os nogle redskaber, som vi kan bruge over 
for eleverne, så vi kan holde dem til ilden”, siger 
Henning Clausen.

Forventninger blev indfriet
På kurserne deltog både undervisere med interesse 
i eSport og gamere, og kobling mellem de to grupper 
var kun en fordel, mener Henning Clausen.

”Samspillet fungerede fantastisk. Vi har to for-
skellige indgangsvinkler, og det kom til udtryk i 
både diskussionerne og i gruppearbejdet, hvor vi 
vist fik smittet hinanden lidt. Så jeg fik helt klart 
mine forventninger til kurset indfriet”, siger Hen-

ning Clausen.
I andet halvår af 2017 bliver instruktør-
kurserne opgraderet og rettet til. Kur-

susdeltagerne har evalueret deres 
oplevelser, og de mange input 

skal nu være med til løfte ni-
veauet yderligere, så end-

nu flere kompetente 
eSport-undervisere 

kan blive en del af 
den voksende 

sport. •

Her er der afholdt  
eSport-kurser
•	 Esbjerg
•	 Odense
•	 Holstebro
•	 Aalborg
•	 Slangerup
•	 Vejle  

Uddannelsens formål:
•	 At højne og standardisere kvaliteten af 

undervisningen i eSport. 
•	 At sikre udvikling af sociale og faglige 

kompetencer inden for eSport ved at ud-
danne ressourcestærke og engagerede 
ambassadører.

+

+
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Firmaidrætten står  
bag eSport-ligaer for 
kolleger og studerende
Dansk Firmaidrætsforbund er med to ligaer en del af strukturen  
omkring en ny eSport-liga. Frem til april 2018 skal hold af kolleger  
og studerende konkurrere om at blive danske liga-mestre. 

 M ed ejerskabet af to nye ligaer i eSport har 
Dansk Firmaidrætsforbund opnået et 
mål, som siden vores entré i eSportens 

verden har blinket forude. 
Alle skal have muligheden for at dyrke eSport, 

og med ligaerne for henholdsvis arbejdskolleger 
og studerende på gymnasier, handelsskoler, vide-
regående uddannelser og universiteter er vejen 
banet for, at bredden i dansk eSport kan komme 
til tasterne og kæmpe mod hinanden. I første om-
gang sker det i spillene Counter-Strike: Global Of-
fensive og League of Legends.

to hold fra hver liga til slutspil
De to ligaer er en del af en ligastruktur med i alt 
seks ligaer. Bag de øvrige fire ligaer står de vel-
kendte samarbejdspartnere, eSport Danmark, DGI 
og Ungdomsringen.

 DGI laver en liga, der er åben for lokale lands-
delsforeninger, mens Ungdomsringens omkring 
750 ungdomsskoler og -klubber kan deltage i én 
liga og elever fra landets folke- og efterskoler i en 
anden. eSport Danmark er ejer af eSport-ligaen 
for eSportshold og foreninger. De to bedste hold 
fra de seks ligaer mødes til foråret 2018 i et slut-
spil, der skal afgøre det overordnede danske me-
sterskab.

Ligastrukturen rammer dermed både høj og lav, 
ung og gammel i en sport, der de senere år er vok-
set markant. På både arbejdspladserne og blandt 
de studerende styrkes fællesskabet og det fysiske 
netværk øges, når par og hold med 5-7 spillere 
mødes med andre hold på spilaftener, der vil kræ-
ve noget af både hoved og krop. •

Om eSportligaen
•	 eSportligaen er et netværk af seks ligaer. 

Dansk Firmaidrætsforbund står bag to liga-
er for henholdsvis kollegahold og hold af 
studerende ved gymnasier, handelsskoler, 
videregående uddannelser og universiteter. 
DGI har ligaen for idrætsforeninger, mens 
Ungdomsringen har ligaen for ungdoms-
skoler og -klubber samt for elever fra efter- 
og folkeskoler. ESport Danmarks liga er for 
eSporthold.

•	 Kampene i ligaerne begyndte 1. november. 
De respektive vindere findes i april 2018.
www.esportligaen.dk

+

en aktiv pause
Find en kollega, der trænger til at aktivere  
kroppen lidt. Stå over for hinanden med håndfladerne mod 
hinanden. Nu gælder det om at forsøge at skubbe hinan-
den ud af (og/eller give efter) balance. Men I må kun røre 
hinandens håndflader. Den første, der flytter en fod, har 
tabt. Er det for nemt, så prøv på ét ben.

http://www.esportligaen.dk


70 Årsberetning 2016/2017

#erhvervsskolerne
Events med Puls og Fællesskab
Foreninger i Bevægelse
Sundere Danskere
erhvervsskoler i Form til Fremtiden
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sæt 3 ord på indsatsområdet erhvervsskoler i Form til Fremtiden.
Klassens frække dreng. Et friskt pust i foreningerne. Den nye virksomhed i byen.

Hvilke tiltag har været særlig spændende at følge?
Udviklingen af ES Cup. Det nye eSport-projekt. Foreningernes udvikling af tilbud til skolerne.

Hvad burde alle vide om erhvervsskoler i Form til Fremtiden?
Erhvervsskolerne er hverken sværere eller lettere at arbejde med set i forhold til arbejdspladserne.  
Foreningerne har bare ikke så stor erfaring med dem endnu. Det netværk, der er blevet etableret til  
virksomhederne lokalt igennem de seneste mange år, starter vi forfra med på skoleområdet.

Hvad har været den bedste oplevelse i de seneste år?
Det har været at opleve idrætsuvante unge grine og have det sjovt sammen med deres kammerater under 
en rundboldkamp eller midt i en gruppeøvelse, hvor koordination og samarbejdet bliver sat på prøve.

Hvad har været den største positive overraskelse?
Indførelse af rundbold til ES Cup har vist sig meget populær hos skolerne.
Der har været fin interesse fra foreningerne i forhold til at skulle igangsætte samarbejde med lokale skoler. 

Hvis du med musik skulle beskrive de seneste år, hvilket nummer skulle det være?
“Can’t stop this thing we started” med Bryan Adams.

Hvad har i dine øjne været den største udfordring?
Vi har oplevet, at der har været nogle foreninger, der har manglet viden om området og ikke har  
haft de nødvendige ressourcer. Det har vi forsøgt at imødegå bl.a. med en undersøgelse af elevernes  
motionsvaner, som for foreningerne kaster mere lys over området. 

når 2017 om lidt er slut, og du siger på gensyn i 2018, hvad vil du  
skrive på takkekortet til erhvervsskoler i Form til Fremtiden?
Tak Erhvervsskoler i Form til Fremtiden, fordi der forsat bliver sat fokus på at gøre en forskel for en  
overset gruppe unge. Tak fordi der bliver tænkt ud af boksen, bliver prøvet nye ting og skabt mulighed  
for nye udviklingsområder i foreningerne. 

Q
&A

Spørgerunden

NavN: Julie Krarup,  
formand for Sundhedsudvalget

INdsaTsOmRåde: Erhvervsskoler i  
Form til Fremtiden
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 D e er ikke vant til at færdes i foreningslivet, 
så i den første tid var eleverne fra Otterup 
Produktionshøjskole på udebane, når de 

trådte ind i idrætsfaciliteterne omkring Otterup-
hallerne. 

I et samarbejde mellem Nordfyns Firmaidræt 
og produktionshøjskolen er eleverne igennem et 
otte ugers forløb, hvor de skal lave en masse akti-
viteter, der dels kan vække en interesse for bevæ-
gelse, dels styrke fællesskabet.

”Det er vigtigt for os, at eleverne får udvidet de-
res idrætsbegreb, så de oplever, at motion og fri-
luftsliv er andet end håndbold og fodbold. Samti-
dig er det vigtigt for os, at de oplever fællesskabs-
følelsen, at de får en fælles oplevelse af at tage til 
motion med nogen, som de ikke kender”, forklarer 
forstander på Otterup Produktionshøjskole, Per 
Nielsen. 

Firmaidrætten  
skubber til  
elevers sundhed

Det er et sjovt projekt at starte 
op, og det går godt. Vi  
hører fra lærerne, at eleverne 
er blevet mere aktive, og de er 
også begyndt selv at komme 
med idéer til noget, de gerne vil 
prøve. Vi skal give dem et skub, 
og det synes jeg, at vi gør.”

Elever fra Otterup Produktionshøjskole har  
i otte uger dyrket idræt to gange om ugen hos 
Nordfyns Firmaidræt.

intromøde  
vakte interessen
Forud for samarbejdet 
mellem den lokale fir-
maidrætsforening og 
produktionshøjskolen 
lå en lille hånd fuld 
møder. Først et intro-
møde, hvor interessen blev vakt. Herefter fulgte et 
par møder, som fik sat en ramme for de otte uger 
og gjort forløbet konkret. To gange om ugen kom-
mer cirka 25 elever til motion og aktiviteter i halv-
anden time. Der er tre instruktører og fire lærere 
med hver gang. 

”Det er et sjovt projekt at starte op, og det går 
godt. Vi hører fra lærerne, at eleverne er blevet 
mere aktive, og de er også begyndt selv at komme 
med idéer til noget, de gerne vil prøve. Vi skal give 
dem et skub, og det synes jeg, at vi gør”, siger Lis 
Mehlbye fra Nordfyns Firmaidræt.

Når de otte uger er overstået, bliver hele forlø-
bet evalueret af både firmaidrætsforeningen og 
produktionshøjskolen, og Lis Mehlbye vil ikke 
udelukke, at der til foråret skal laves lignende af-
taler for unge elever.

”Vi får nok ikke nye medlemmer, men kan vi få 
et par stykker til at starte i en lokal forening eller 
blive mere aktive, vil det også være godt. Der er et 
samfundsmæssigt perspektiv i at motivere elever-
ne til at være mere aktive”, siger Lis Mehlbye. •
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Vi anbefaler, at…
Fællesskab, fleksibilitet og personlig udvikling 
vægtes højt, når der tilbydes motion og idræt til 
de erhvervsfaglige elever.

Se på alders- og kønsfordelingen, når der plan-
lægges aktiviteter til en erhvervs- eller produk-
tionsskole.

Udvælg aktiviteter i forhold til målgruppen. 
Hos pigerne bør det være aktiviteter uden 
kropskontakt.

Vær opmærksom på prissætningen. Tilbyd evt. 
rabatter eller medlemsfordele til eleverne.

Tilbyd aktiviteter, som kan dyrkes på forskelli-
ge tidspunkter, som ikke sætter krav til fysisk 
eller teknisk niveau, og hvor alle kan være 
med.

Kommunikér tydeligt om de muligheder, for-
eningen rummer, og gør det nemt at prøve for-
skellige motionstilbud.

57% 
enige i, at det er sjovt at dyrke motion.  

52% vil gerne dyrke mere motion,  
end de gør lige nu.

Pigerne foretrækker rundbold,  
høvdingebold og badminton.  

Drengene foretrækker fodbold,  
styrketræning og eSport. 

De fleste foretrækker motion om  
eftermiddagen og aftenen. 

61% 
foretrækker uorganiserede aktiviteter, hvor 

rammerne er fleksible og selvstyret.

Det er godt at vide om eleverne, at…

+
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Personale - Dansk 
Firmaidrætsforbund 
pr. 3. oktober 2017
Søren Erik Nielsen, Christian Thor, Michael  
Filtenborg, Henning Madsen, Jan Knudsen,  
Camilla Jørgensen, Louise Aakær-Bøgely, Lars 
Fjeldsø, Dan Hansen, Michael Tannis Beck, Jan 
Steffensen, Sannie Kalkerup, Mette Schmidt  
Dannesboe, Allan Søgren, Rikke Mortensen,  
Torben Laursen, Søren Willeberg, Carsten Hansen, 
Lars Borup Andersen, Tenna Hvolbøl Grønqvist, 
Camilla Svenstrup, Trine Kyed, Karen B. Andersen, 
Pernille Fløjstrup Andersen, Sigrid Ellegaard,  
Pia Ægidius-Nielsen, Nete Lindholm, Karina  
Sveistrup Povlsen.

en aktiv pause
Lav 10-15 armstrækninger enten op ad væggen 
eller med hænderne på kanten af et bord. Sørg 
for at spænde godt i kroppen, så du er stabil. Jo 
lavere du har hænderne placeret, jo hårdere er 
øvelsen. Er I flere, kan I skiftes til at lave en 
armstrækning og se, hvem der holder i længst tid.

De var på dagen på ude af huset:
Merete Spangsberg Nielsen, Brian York, Steen  
Sulstad Pedersen, Rikke Døssing, Stine Dragsbæk, 
Michael Halvorsen Iversen, Michella Hangård  
Mogensen, Thomas Sivertsen, Bo Ravn Bertelsen, 
Rikke Line Klockars-Jensen. 

De havde rengjort kontorerne  
om morgenen:
Lizzi og Peter Tyllesen.

De er tidligere kollegaer:
Jesper Ræbild, Jens Øyås Møller, Maria Nielsen, 
Erik Jensen, Kjeld Myhre, Peter Risbro Brix.
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2017 2018
November

Lørdag den  
20. januar

Lørdag den  
18. november

”Temperaturmåling” i 
foreningerne. Ønsker 
til fremtiden frem 
mod 2022.

Seminar for firma-
idrætsforeningerne og 
Den Centrale Ledelse.

Procesinfo til for-
eningerne og Den 
Centrale Ledelse  
på Repræsentant-
skabsmøde 2017.
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Proces- og datoplan 
for Strategi 2022

Lørdag den  
14. april

Fredag den  
24. august

Maj & juni
Lørdag den  
25. august

Afsluttende strategi drøftelser med 
firma idrætsforeningerne og Den  
Centrale Ledelse på Formandsmødet.

Strategi 2022 – endeligt 
udkast præsenteres for 
Den Centrale Ledelse.

Forretningsplan ud-
arbejdes af udvalgte 
medarbejdere til gen-
nemgang i Styrelsen 
og direktionen på 
fællesmøde i juni.

Ekstraordinært  
Repræsentantskabs-
møde. Godkendelse  
af Strategi 2022.

 S trategien, der i perioden 2015 til 2018 danner grundlaget for arbejdet  
i Dansk Firmaidrætsforbund, skal afløses af en ny strategi, der  
ligeledes løber over fire år. Arbejdsprocessen omkring Strategi 2022 er  

i fuld gang. Tidsplanen begynder med en introduktion til det kommende års 
proces på Repræsentantskabsmødet i november 2017 og slutter af med  
godkendelse af Strategi 2022 på Repræsentantskabsmødet i august 2018. • 
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Forbundsstyrelsen
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
1. suppleant Carsten Nielsen, Firmaidræt  
Silkeborg
2. suppleant Flemming Odde, Firmaidræt Struer
   
idræts-, motions- og sundhedsudvalget
Formand Ib Østergaard,  
Fredericia Fag- og Firmaidrætsforbund
Julie Krarup, Middelfart Firma og Familie Idræt
Carsten Pedersen, Århus Firma Sport
Marianne Juul Rasmussen, Frederikshavn  
Firmaidræts Klub
   
idræts- og motionsudvalget
Formand Carsten Pedersen, Århus Firma Sport
Michael Kofoed, Firmaidræt Storkøbenhavn
Peter Dorf Kristensen, Aalborg Firmaidræt
Børge Heering, Dansk Levnedsmiddel  
Idrætsforbund (DLIF)
   
sundhedsudvalget
Formand Julie Krarup, Middelfart Firma og  
Familie Idræt
Anne Mette Hildebrandt, Fredericia Fag- og  
Firmaidrætsforbund
Lone Sandberg, Fredericia Fag- og  
Firmaidrætsforbund
Kim Valbum, Roskilde Firma- og Familieidræt

Den centrale ledelse i  
Dansk Firmaidrætsforbund

   
Foreningsudvalget
Formand Marianne Juul Rasmussen, Frederiks-
havn Firmaidræts Klub
Dorte Emborg Mejer, Firmaidræt Ikast
Flemming Bech, Helsingør Firma Idræt
Kirstine Langagergaard, Aalborg Senior Sport
   
kommunikation og marketingudvalget
Formand Knud Johansen, Ry Familie og  
Firma Idræt
Aja Andersen, Næstved Firma Sport
Dan Hillgaard, Fredericia Fag- og  
Firmaidrætsforbund
Kasper Hallstrøm Larsen, Lemvig og Omegns  
Firmaidræt
   
revisionsudvalget
Formand Sisse Wildt, Pandrup Firma &  
Familie Idræt
Bjarne Andersen, Firmaidræt Ikast
Svend Mandel Hansen, SKAT Fritid og Idræt
   
appeludvalget
Formand Hans Henrichsen, Nyborg Familie  
& Firma Sport
Leif Sørensen, Firmaidræt Odense
Svend Christensen, Morsø Firma og Familie Idræt
   
it-udvalget
Formand John H. Juul, Vordingborg Firma Sport
Carsten Nielsen, Firmaidræt Silkeborg
Ib Østergaard, Fredericia Fag- og  
Firmaidrætsforbund
      

Pr. 13. oktober 2017
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Dansk Firmaidrætsforbund 
er støttet af overskuddet fra

til glæde og gavn



Storebæltsvej	11	•	5800	Nyborg	•	Tlf.	65	31	65	60
www.firmaidraet.dk


