
Navn/type aktivitet Inde/ude + hovedopgaver for arrangør Antal frivillige Antal deltagere Økonomi Primær målgruppe Myndigheds-tilladelser Diverse Afholdelsesperiode

Bike & Run Stafetten 
(1 dags event)

Udendørs. Start/mål på et grønt areal, p-plads,  
ved idrætscenter eller lign. 
Opmærkning af cykelrute og løberute. 
Etablering af start/målområde med faciliteter.

10 – 50 alt efter  
set-up størrelse

100 – 600  
personer 
(5-8 pr. hold)

Udgifter: 
-Tidtagning 
-Markedsføring 
-Evt. telt 
-Præmier 
-Forplejning til frivillige 
-Vand, evt. frugt til deltagere 
 
Indtægter: 
-Deltagerbetaling 
-Evt. lokale sponsorer 
-Lokalforeningspulje 
-Salg af mad/drikke.

Motionister på arbejds-
pladser og andre fælles-
skaber.

Ja. Kommune og politi. 
Evt. privat lodsejer eller 
Naturstyrelsen ved brug 
af skov.

Fælles hjemmeside, tilmel-
dingsservice, tidtagning. 
Mulighed for at låne mål- 
portal, afmærkningsmateriel 
mm. hos Dansk Firmaidræt. 
 
Kontakt lokal udviklingskon-
sulent eller Steen S. Peder-
sen

Maj-september

Cykel Touren 
(6 ugers aktivitet)

Udendørs. Foreningen planlægger og uploader 
2 ugentlige lokale cykelruter, som kan delta-
gerne kører i løbet af de 6 uger.

2-5 20+ Udgifter: 
-Markedsføring 
-Præmier 
 
Indtægt: 
-Deltagerbetaling

Motionister på arbejds-
pladser.

Nej Fælles hjemmeside, fælles 
tilmeldingsplatform med 
resultatformidling mm. 
 
Kontakt lokal udviklingskon- 
sulent eller Steen S. Pedersen

August – oktober 
April - juni

Ladies Mud Race/ Xtre-
me Mandehørm – dark 
eller spring edition 
(3-4 timers event)

Udendørs i marts (dark) el. maj (spring). 
Opmærkning af 2,5 km rute i naturterræn, 
etablering af forhindringer (byggede og natur-
lige). 
Etablering af start/målområde med faciliteter.

50+ 
Styregruppe

300-400 Udgifter: 
-Tidtagning 
-Forhindringer 
-Præmier 
-Evt. telt 
-Forplejning til frivillige 
-Vand, evt. frugt til deltagere 
 
Indtægter: 
-Deltagerbetaling 
-Evt. lokale sponsorer 
-Lokalforeningspulje 
-Salg af mad/drikke.

Veltrænede yngre motio- 
nister på arbejdspladser 
m.fl.

Ja. Private lodsejere, 
Naturstyrelse v. brug af 
statsejede arealer, politi 
og kommune

Fælles hjemmeside, tilmel-
dingsservice, tidtagning. 
Mulighed for at låne mål- 
portal, afmærkningsmate- 
riel mm. hos Dansk Firma- 
idræt. 
 
Kontakt lokal udviklingskon-
sulent eller Steen S. Peder-
sen

Marts/april - maj/
juni

K1 Teamrun Udendørs holdløbskoncept på fast tid - fx 90 
minutter. 
Markering/bemanding af 1 km løberute.  
Etablering af start/målområde med faciliteter 
og evt. boder fra lokale forretninger (mad/
drikke). 
Hold løber/går så mange 1 km runder som 
muligt indenfor tidsrammen.

15+ 100+ Udgifter: 
-Tidtagning 
-Præmier 
-Evt. telt 
-Forplejning til frivillige 
-Vand, evt. frugt til deltagere 
-Markedsføring 
 
Indtægter: 
-Deltagerbetaling 
-Evt. lokale sponsorer 
-Lokalforeningspulje 
-Salg af mad/drikke.

Alle Ja. Kommune og politi. 
Evt. privat lodsejer eller 
Naturstyrelsen ved brug  
af statsejede arealer.

Mulighed for at låne mål- 
portal, afmærkningsmateriel 
mm. hos Dansk Firmaidræt. 
 
Kontakt lokal udviklingskon-
sulent eller Steen S. Peder-
sen

April - oktober

K3 Bike  
Challenge 
Steen

Udendørs holdløbskoncept på cykel på fast  
tid - fx 90 minutter. 
Markering/bemanding af 3 km cykelrute.  
Etablering af start/målområde med faciliteter 
og evt. boder fra lokale forretninger (mad/
drikke). 
Hold cykler så mange 3 km runder som  
muligt indenfor tidsrammen.

15+ 50-150 Udgifter: 
-Tidtagning 
-Præmier 
-Evt. telt 
-Forplejning til frivillige 
-Vand, evt. frugt til deltagere 
-Markedsføring 
 
Indtægter: 
-Deltagerbetaling 
-Evt. lokale sponsorer 
-Lokalforeningspulje 
-Salg af mad/drikke.

Alle voksne Ja. Kommune og politi. Mulighed for at låne mål- 
portal, afmærkningsmateriel 
mm. hos Dansk Firmaidræt. 
 
Kontakt lokal udviklingskon-
sulent eller Steen S. Peder-
sen

April - oktober

QUICKGUIDE TIL OPSTART AF STÆVNE- OG EVENTAKTIVITETER



Navn/type aktivitet Inde/ude + hovedopgaver for arrangør Antal frivillige Antal deltagere Økonomi Primær målgruppe Myndigheds-tilladelser Diverse Afholdelsesperiode

Padelevent 
Americano eller  
Mexicano

Kan afholdes inde eller ude afhængigt om  
foreningen har egne baner eller lejer sig ind  
i centre.

1-4 8 - 32 Udgifter: 
-Baneleje 
-Markedsføring 
-Evt. telt 
-Præmier 
-Vand, evt. frugt til deltagere 
 
Indtægter: 
-Deltagerbet. 
-Evt. lokale sponsorer 
-Lokalforeningspulje 
-Salg af mad/drikke.

Motionister på arbejds- 
pladser 
Nuværende medlemmer 
 
Virksomheds arrange-
ment

Nej Rekruttering via egen  
hjemmeside og Facebook.  
 
Direkte henvendelse til  
arbejdsplads 
 
Mails til egne medlemmer

Foreninger med 
egne baner kan 
afvikle fra maj til 
september. 
 
I centre gælder det 
hele året, men mest 
besøgt i vinterhalv-
året. 

Floorball event Klart bedst indendørs, men kan godt rykkes 
ud.  
Let at arrangere – alle kan være med – inten-
sivt på de små baner

2-5 afhængigt  
af setup

15-40 Udgifter: 
Bane (kan lånes) 
Udstyr (kan lånes) 
Halleje 
 
Indtægt: 
Deltager betaling

Egner sig fremragende til 
arbejdspladser 

Kan tages med ud – eller 
arrangeres i fabrikshallen, 
gymnastiksalen eller den 
lokale sportshal.  
Kan flyttes ud.

Hele året - afhæn-
gigt af behov.

Ung Cup 
-stævne

September udendørs - fodbold og rundbold 
Februar/marts indendørs - høvdingebold og 
floorball

Ude: 2 –10, af-
hængig af om de 
frivillige ‘dømmer’ 
rundbold. Fodbold 
dømmes af ‘officiel-
le’ dommere. 
Inde: 2 – 6, afhæn-
gig af hvem der 
dømmer høvdinge-
bold

Ude: 
60 – 500 
 
Inde: 
40 - 200

Udgift: 
Dommere (fodbold) 
Evt. Baneleje 
Halleje 
Fortæring hjælpere 
Evt. Instruktører 
 
Indtægter: 
Deltagerbetaling, dvs.  
holdgebyr

Ungdomsuddannelser Nej Musik ved arrangementet, 
evt. Lidt ‘Funzone-aktivite-
ter’. 
Tilmelding på forbundets 
hjemmeside

Februar – marts 
inde 
September ude

Indendørs fodbold Kan både laves indendørs og udendørs.  
Hal eller udendørs fodboldbaner

2-5 + dommere til 
kampene

20-50 Udgifter: 
Markedsføring  
Dommere 
Præmier 
Forplejning 
Halleje  
 
Indtægt: 
Deltager betaling

Der er masser af tidligere 
fodboldspillere på ar-
bejdspladserne 

Sørg for en god stemning:  
Musik i hallen  
En ved mikrofonen – som 
uddeler lidt spurtpræmier 
3. halvleg. 
God erfaring med direkte 
kommunikation via mail  
til deltagere

Hele året 

Kvindernes Motionsdag Indendørs/udendørs motionsarrangement 
med 2-5 valgfrie motionsaktiviteter tilpasset  
til kvinder. Fælles start og afslutning. 
Bestille faciliteter og finde instruktører til  
de valgte aktiviteter.

4-10 25-200 Udgifter: 
-Halleje 
-Instruktører 
-Evt. smoothie, rosevin,  
cupcakes til deltagere  
-Markedsføring 
 
Indtægter: 
-Deltagerbetaling 
-Evt. lokale sponsorer 
-Lokalforeningspulje

Kvindelige motionister Nej Kontakt lokal udviklingskon-
sulent eller Steen S. Peder-
sen

Hele året.

Mænds 
Motionsdag

Indendørs/udendørs motionsarrangement 
med 2-5 valgfrie motionsaktiviteter tilpasset  
til mænd. Fælles start og afslutning. 
Bestille faciliteter og finde instruktører til  
de valgte aktiviteter

4-10 25-200 Udgifter: 
-Halleje 
-Instruktører 
-Evt. smoothie, øl, grill- 
pølser til deltagere  
-Markedsføring 
 
Indtægter: 
-Deltagerbetaling 
-Evt. lokale sponsorer 
-Lokalforeningspulje

Mandlige motionister Nej Kontakt lokal udviklingskon-
sulent eller Steen S. Peder-
sen

Hele året

Aktivitetsdag for lokale 
arbejdspladser 
 

 
Team walk

Indendørs og/eller udendørs. 
Inviter lokale arbejdspladser til fx fyraftens 
aktivitetsdag. 
Kombiner fx nogle af foreningens idræts-/ 
motionsaktiviteter med forskellige sjove  
teamopgaver, stafetter o. lign. 
 
Lav en aktiv gå-rute med indlagte par/gruppe 
opgaver med bevægelse og mentale udfordrin-
ger.

4-15 15 - 500 Udgifter: 
-Halleje 
-Instruktører 
-Rekvisitter 
-Markedsføring 
 
Indtægter: 
-Deltagerbetaling 
-Lokalforeningspulje

Ansatte på lokale arbejds-
pladser

Nej Kontakt lokal udviklingskon-
sulent eller Steen S. Peder-
sen

Hele året


