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Kom godt 
i gang med 
motionsevents 
i din forening!

Motionsevents med potentiale – en guide til lokale motionseventsORGANISATIONSPLAN
Nedsæt en handlekraftig eventgruppe/styregrup-
pe, som har veldefinerede opgaver, reelt ansvar og 
beslutningskompetence. Er der evt. behov for un-
dergrupper, så synliggør også deres opgaver og an-
svar, så alle involverede parter kan se deres rolle 
og bidrag til eventen.  

TIDSPLAN
Afklar, hvad der skal gøres og hvem der gør det, 
hvornår –  og sammen med hvem?  En tidsplan, 
som synliggør tidspunkter for vigtige handlinger i 
planlægningen samt de tilhørende deadlines. På-
før, hvem der er ansvarlig for, at handlingerne bli-
ver gjort. Sørg for at alle involverede parter kan se, 
hvor langt I er i processen med de enkelte handlin-
ger – gennemsigtighed kan styrke planlægningen 
og afværge misforståelser.
Husk, at medtænke markedsføringen i denne tids-
plan.

MARKEDSFØRING
I skal sikre, at I kommer i kontakt med jeres mål-
gruppe(r) – og at jeres motionsevent fremstår 
spændende og appellerende for netop dem. Dvs. at 
I skal være synlige i de medier og platforme, hvor 
jeres potentielle deltagere er. Om det er elektronisk 
og/eller via trykte materialer, personlig kontakt el-
ler andet – det afhænger helt af de lokale mulighe-
der og jeres økonomiske rammer. Udform en plan 
for jeres markedsføring, der kan give et overblik 
over, hvad der skal gøres, af hvem og hvornår.

VIRKEDE DET – KOM VI I MÅL?
Følg op på om jeres motionsevent har opfyldt jeres 
succeskriterier og de øvrige forventninger, I har 
haft.  Spørg også deltagernes om de oplevelser je-
res motionsevent har givet dem. Deltagernes feed-
back kan sammen med feedback fra jeres frivillige, 
give meget værdifuld information, som I kan bruge 
til at styrke og kvalitetssikre eventen fremadrettet. 

BRUG OS!
Få inspiration, sparring og værktøjer. 
• https://www.firmaidraet.dk/for-foreningen/

hjaelp-fra-forbundet/events/ 

Ring eller skriv til en af Dansk Firmaidræts-
forbunds udviklingskonsulenter:
• Klaus Almind, tlf. 31 67 34 29,   

ka@firmaidraet.dk 
• Morten Andersen, tlf. 24 40 99 85, 

man@firmaidraet.dk
• Bo Ravn Bertelsen, tlf. 26 74 00 59,   

brb@firmaidraet.dk
• Michael Filtenborg, tlf. 29 44 84 29, 

mfi@firmaidraet.dk
• Lars Graversen, tlf. 30 25 36 33, 

lg@firmaidraet.dk
• Dan Hansen, tlf. 28 55 26 46, 

dah@firmaidraet.dk
• Carsten Hansen, tlf. 40 45 78 67, 

ch@firmaidraet.dk                                                          
• Rikke Line Klockars-Jensen, tlf. 23 36 26 96,   

rikkeline@firmaidraet.dk                  
• Steen S. Pedersen, tlf. 40 51 10 02, 

steen@firmaidraet.dk
• Brian York, tlf. 20 21 25 69, 

bry@firmaidraet.dk 

Ring eller skriv til en af Dansk Firmaidræts-
forbunds kommunikationskonsulenter 
• Rikke Mortensen. Tlf. 20 47 11 56,  

rmo@firmaidraet.dk 
• Michael Tannis Beck. Tlf. 40 22 61 01,  

mtb@firmaidraet.dk
• Lisa Bjerre Slothuus. Tlf. 28 59 03 88, 

lbs@firmaidraet.dk



Hvad er motionsevents for noget?
En motionsevent er typisk et enkeltstående arran-
gement, som er tilpasset én eller flere definerede 
målgrupper. Kerneindholdet i en motionsevent er 
naturligvis bevægelse/motion/idræt på et niveau, 
som matcher målgruppens fysik og forventninger. 
Motionsevents i firmaidrætten har også fokus på, 
at rammerne tilgodeser deltagernes muligheder 
for at dyrke det sociale samvær – at der er plads til 
både motion, konkurrence, udfordring, sjov, smil 
og sammenhold. Når firmaidrætten inviterer til lo-
kale motionsevents, er der gjort lidt ekstra ud af 
aktivitetens rammer og /eller indhold – så den ad-
skiller sig fra den almindelige ugentlige træning. 

En lokal motionsevent kan være mange ting:
• Fx et branchestævne med sjove handicapregler 

så øvede og uøvede kan dyste sammen i kendte 
boldspil fx fodbold, volleyball, håndbold – i sjo-
ve motionsdyster og teamøvelser med puls og 
fællesskab.

• Fx Mænds Motionsdag – hvor foreningen tilby-
der 1 eller flere motionsaktiviteter tilpasset til 
mænd og med en 3. halvleg med socialt sam-
vær og fx en øl og grillpølse med lidt grønt ved 
siden af.

• Fx Kvindernes Motionsdag – hvor foreningen 
inviterer kvinder til forskellige motionsaktivite-
ter/holdaktiviteter, der appellerer netop til 
kvinder og med mulighed for socialt samvær 
efterfølgende.

• Fx Arbejdspladsernes Motionsdag – hvor for-
eningen tager ud på lokale arbejdspladser eller 
samler nogle arbejdspladser i deres nærområ-
de til fælles motion.

• Fx en boldspilsdag – 3-ball, hvor alle dyster i 
forskellige kombinationer af holdspil – fx floor-
ball, høvdingebold og kurvebold – og afslutter 
dagen med lækre smoothies og juices.

• Fx en slagboldsevent – hvor der dystes med til-
lempede regler i fx padel, pickleball, speedmin-
ton, bordtennis mm.

• Fx et motionsløb, hvor alle kan være med – fx 
K1Teamrun, hvor man som hold løber så man-
ge omgange, som man kan på en 1 km 
rundstrækning inden for en fast tidsramme. 
Målområdet passeres mange gange og der er 
musik, smagsprøver fra lokale producenter af 
mad og delikatesser og måske et kort foredrag 

om mad og motion som afslutning.
• Fx en cykelevent, hvor deltagerne fx via cykelo-

rientering cykler rundt til forskellige poster 
med sjove teamopgaver eller øvelser – måske 
nogle af foreningens aktiviteter og fælles af-
slutning. 

• Eller et K3/K4 Teambike cykelløb – hvor man i 
hold cykler så mange omgange, man kan på en 
3 eller 4 km rundstrækning inden for en fast 
tidsramme og med et fedt stævnecentrum, som 
passeres mange gange.

GØR DET NEMT
Brug de rigtige værktøjer i planlægningsprocessen, 
så I bruger jeres frivillig-tid så effektivt som muligt. 
Der findes mange digitale apps, som I kan bruge til 
at gøre planlægningen lettere. Del fx jeres filer og 
opgaver i Dropbox, hold korte digitale arbejdsmø-
der via Microsoft Teams, del to do-lister fx med mo-
bilappen Trello, find mødetidspunkter med Doodle 
– og snup de arbejdsskabeloner, som passer til je-
res organisering og event fra event-værktøjskassen 
på www.firmaidraet.dk/for-foreningen/hjaelp- 
fra-forbundet/events/

Lokal motionsevent – hvorfor?
En lokal motionsevent kan være foreningens vin-
due ud til de lokale arbejdspladser og byen i øvrigt. 
Motionseventen kan synliggøre foreningen og 
dens aktiviteter, og den kan bringe jer i dialog med 
de lokale arbejdspladser. Og så kan motionseven-
ten bringe foreningen i kontakt med nye deltagere 
og dermed potentielt nye medlemmer. 
Motionsevents kan også medvirke til bl.a.:
• At få aktiveret flere med motion – og dermed få 

mere gang i foreningen.
• Øge fællesskabsfølelsen i foreningen, når der 

skal løftes i flok for at afholde motionseventen.
• Rekruttering af nye medlemmer og frivillige.
• At skabe nye partnerskaber og lokale netværk.
• Indtjening via deltagerindtægter.
• Udvikle foreningens frivillige gennem nye til-

tag og opgaver.

Spring ud i det!

FORMÅL
Start med at spørge jer selv, hvad I vil bruge jeres 
lokale motionsevent til. Hvad skal den kunne? Give 
flere aktive, synlighed af foreningen og jeres aktivi-
teter, tjene penge, lidt af det hele eller noget helt 
fjerde? Bliv enige om det primære formål med mo-
tionseventen. Formuler evt. formålet i en enkel og 
klar sætning, som alle involverede nøglepersoner 
kender – og kan huske – så I alle trækker i samme 
retning.

IDEBESKRIVELSE
Skyd løs med ideer til eventen. 
Sæt ord på jeres ideer, og giv plads til kreativitet og 
vilde tanker i den første del af idefasen. Diskuter, 
vurder og sorter herefter i ideerne, så I ender med 
at have en klar og veldefineret ide, som er funda-
mentet for eventen.
Kig en ekstra gang på jeres ide for at se, om den er 
bæredygtig. Det kan I fx gøre ved at zoome ind på 
de styrker, udfordringer, muligheder og trusler ide-
en rummer – altså en SWOT-analyse.
Idebeskrivelsen skal bidrage til en fælles forståelse 
af eventen, dens indhold, rammer og retning. Den 
fælles forståelse skal sikre, at I alle arbejder i sam-
me retning, og den skal lette kommunikationen og 
formidlingen af eventen både internt og eksternt.

SUCCESKRITERIER
Bliv enige om nogle få og klare succeskriterier for, 
hvornår eventen er en succes for jer. Succeskriteri-
erne bør formuleres, så de er specifikke, realistiske 
og målbare – fx økonomi, antal deltagere, antal 
hjælpere, nye samarbejdspartnere, nye netværk, 
tilfredshedsgrad blandt deltagere osv. I kan fint 
kombinere disse med nogle mere ”bløde” succes-
kriterier som fx øget samarbejdsevne, øget lokal 
synlighed, øget sammenhold blandt foreningens 
frivillige.

FORENINGENS RESSOURCER
Slå et tilpas stort brød op… Find ud af, hvilke res-
sourcer I har til jeres rådighed internt i foreningen. 
Ressourcer er bl.a. frivillige hjælpere, rekvisitter, 
faciliteter og økonomi. Rækker de interne ressour-
cer ikke til event-setuppet, kan I afsøge mulighe-
derne for at hente ressourcer eksternt eller nedska-
lere eventen, så den svarer til jeres ressourcer. Vær 

opmærksom på at opgaveomfanget til de enkelte 
frivillige ikke bliver for stort – det går ud over både 
lysten til at være frivillig og kvaliteten i sidste 
ende. Eksterne ressourcer kan fx findes ved at 
etablere samarbejde eller partnerskab med andre 
lokale foreninger, kommunen og sponsorer. 

MÅLGRUPPE
Beskriv eventens primære målgruppe – er det kol-
leger, nabovirksomheder/erhvervsklynge, branche-
virksomheder, gadedyst, trænede motionister eller 
uøvede, mænd, kvinder, osv.
Valg af målgruppe har direkte betydning for man-
ge elementer i eventen – aktivitets-setup, tids-
punkt, pris, markedsføringsstrategi osv.

FACILITETER - FYSISKE RAMMER
Afklar, hvilke rammer I har behov for og til rådig-
hed. Skal I ud og leje eller låne – hal, sportsplads 
osv.? Kræves der tilladelser for at kunne afholde 
eventen – hvad skal søges, hvem søger man og 
hvornår? Afklar også hvilke faciliteter eventen 
kræver udover selve aktivitetsområdet/rute. Det er 
fx parkering, omklædning, toiletter, samarit, op-
holdsarealer til evt. tilskuere, fortæring til deltage-
re, hjælpere, affald osv.
Og så skal I naturligvis have styr på de til enhver 
tid gældende corona restriktioner og sikre at delta-
gerne får en tryk og sikker oplevelse af jeres moti-
onsevent.

BUDGET
Afklar, hvad koster det at planlægge og gennemfø-
re eventen. Hvilke økonomiske rammer har I at ar-
bejde med? Hvad forventer I, at eventen skal gene-
re af økonomi til foreningen? Det er vigtigt, at I tid-
ligt i processen får identificeret de væsentligste ud-
gifter og indtægter. Forsøg at få mange af udgifter-
ne til at være variable, så de er relateret til antallet 
af deltagere og dermed ikke så afhængig af om der 
kommer mange eller få deltagere. Synliggør bud-
getrammerne for nøglepersonerne og giv dem ind-
flydelse og ansvar for egne områder – det giver 
både god mening og god energi. 
Undersøg lokale støttemuligheder i kommune og 
fonde og tjek også mulighederne for støtte i Dansk 
Firmaidrætsforbunds puljer – fx Lokalforenings-
puljen og Udviklingspuljen.

Lad fantasien sprudle, 
og find på jeres egen 

motionsevent


