
Skal din forening afholde 
en lokal afdeling af 
Firmaidræt Open i 2023?
Firmaidræt Open – et af firmaidrættens flagskibe – bliver i 2023 
afholdt som en række lokale stævner med lokale firmaidrætsforeninger 
som arrangører. Sådan bliver det faktisk fremover. Ét stort Firmaidræt 
Open i lige år – og mindre, lokale Firmaidræt Open-stævner lokalt i ulige 
år. Vil din firmaidrætsforening brillere som arrangør af et stævne, der er 
en del et stort idrætsfællesskab? Så læs med her!

Derfor skal I melde jer 
på banen som arrangør: 
• Det er en fantastisk mulighed for at skabe sjove akti-

viteter – som en del af en større idrætsfest
• En god måde at styrke synligheden af firmaidrætsfor-

eningen lokalt – og potentielt få flere deltagere med 
pga. den supplerende, centrale markedsføring.

• Kom tættere på potentielle medlemmer – vis dem, 
hvad I kan tilbyde, og skab nye relationer.

• Det er et let tilgængeligt stævne at afholde med fuldt 
fokus på en idræt, I er stærke til at løfte – og der er 
hjælp at hente (se længere nede)

• Firmaidræt Open er firmaidræt, når det er bedst, på 
tværs af foreninger og arbejdspladser.



Har du spørgsmål? 
Eller er du interesseret i at afholde et stævne 
i én eller flere idrætter? Så tøv endelig ikke 
med at kontakte din lokale udviklingskon-
sulent – eller stævneleder for Firmaidræt 
Open, Brian York, på bry@firmaidraet.dk 
og tlf.: 20 21 25 69.

Disse opgaver 
følger med arrangørrollen: 
• Planlægge og afvikle stævnet – herunder: 

 – Planlægning: At finde den helt rette sted til stæv-
net, og sørge for de rette faciliteter/rekvisitter – og 
sørge for forplejningsmulighed. At udarbejde en 
konkurrenceplan/et stævneprogram. At finde præ-
mier.

 – Afvikling: At byde velkommen på dagen, styre 
stævnet – og kåre vindere. 
I bestemmer selv om – og i hvilket omfang – I vil 
arrangere socialt samvær, en fest, fællesspisning 
eller andet, men vi anbefaler det – det er jo en vig-
tig del af Firmaidræt (Open).

• I kan afvikle én idræt pr. stævne – eller I kan kombi-
nere flere idrætter.  
Vi vil særligt gerne have stævner i følgende idræt-
ter: Badminton – Billard – Bowling – Dart – Fodbold 
– Golf – Håndbold – Padel – Petanque – Indoor Bi-
ke-event.

• I skal løfte lokal markedsføring – herunder bl.a. 
markedsføring overfor – og opsøgende kontakt til 
– medlemmer og lokale arbejdspladser, omtale af 
stævnet på foreningens egne kanaler mm. Brug lo-
kale netværk (erhvervsnetværk og idrætsnetværk)

• I skal bruge Firmaidræt Open-brandet (herunder 
logo & visuel identitet) i jeres lokale markedsføring.

Det får I af støtte fra forbundet:
• Hjælp til planlægning og afvikling af stævnet fra din 

lokale udviklingskonsulent. 
• Central markedsføring til at understøtte den lokale 

kommunikations- og markedsføringsindsats – herunder 
en samlet hjemmeside og tilmelding, vedligehold af 
Firmaidræt Opens Facebook-side, central annoncering 
(herunder fx Facebook-annoncering), (digitale) mar-
kedsføringsmaterialer mm.

Alt det praktiske
• Alle lokale Firmaidræt Open-stævner skal afholdes i én 

af følgende 3 weekender: 19.-20.-21. maj 2023, 2.-3.-4. 
juni 2023 eller 9.-10.-11. juni 2023.

• Firmaidræt Open-stævnerne skal økonomisk 
hvile i sig selv. Det betyder, at arrangørforenin-
gen får det fulde deltagergebyr. I får mulig-
hed for at søge en mindre underskudsgaranti. 
Dansk Firmaidræt bidrager økonomisk med midler til 
central markedsføring.

• Prisniveauet for deltagergebyr til de lokale stævner og 
evt. spisning/fest skal være på niveau med Firmaidræt 
Open 2022 (Aktiviteter: mellem kr.125-150,- pr. person. 
Enkelte idrætter kan være lidt dyrere alt efter aktivitet, 
eks. Golf, bowling).

• Der er obligatorisk Early Bird-rabat på min. 20 % på alle 
aktiviteter. Early Bird-fristen er 6 uger før tilmeldings-
fristen, og tilmeldingsfristen er 2 uger før afholdelse 
af stævnet.

• De lokale Firmaidræt Open-stævner kan ikke afhol-
des efter samme setup i lige år – hér skal vi skabe 
synergi, så vi får de deltagerne fra de lokale stævner 
med til det store Firmaidræt Open. Omvendt gælder 
det i ulige år – her er håbet, at deltagerne fra det 
store Firmaidræt Open deltager i de lokale stævner. 
Hvilke idrætter kan være med i Firmaidræt Open? På 
forhånd er ingen udelukket, men de skal være realisti-
ske at samle deltagere til, de skal være udbudt af flere 
firmaidrætsforeninger, og de skal gerne de idrætter 
som plejer at være med i Firmaidræt Open.

• Alle informationer om jeres lokale stævner – her-
under tid, sted, pris, stævneformat, mm. – skal sen-
des ind i denne formular senest den 1. oktober 2022: 
https://www.firmaidraet.dk/events/arrangementer/
firmaidraet-open/ansoeg-om-vaertskab-af-lokalt-fir-
maidraet-open-staevne-i-2023/ 
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