
EN NY TRADITION I VORES 
KOMMUNE I SAMARBEJDE 

MED FIRMAIDRÆTTEN 

Dansk Firmaidrætsforbund arbejder på at skabe en ny og 
stærk tradition – en årlig tilbagevendende motionsdag for 
alle landets arbejdspladser. Motionsdagen ligger på samme 
dag som ”Skolernes motionsdag – og i vores kommune vil 
vi, som den lokale firmaidrætsforening, sparke traditionen 
i gang – og meget gerne i samarbejde med kommunen.
Vi håber derfor, at vi kan mødes inden sommerferien for 
at drøfte muligheder og potentialer for en lokal udgave af 
Arbejdspladsernes Motionsdag i vores kommune.

Hvornår
Arbejdspladsernes Motionsdag er fredag den 13. oktober 
2017. Tidspunkt og varighed af motionsdagen fastsætter 
vi selv.

Hvorfor skal vi være med
• Vi synliggør, at vi som kommune lægger vægt på 
 motion og sundhed
• I fællesskab skaber vi et nyt tilbud, der giver værdi 
 og positive oplevelser til vores arbejdspladser
• Vi udnytter synergien – og får opmærksomhed i 
 relation til motionsdagen i den landsdækkende 
 kampagne via Dansk Firmaidrætsforbund

Hvilke arbejdspladser
Dansk Firmaidrætsforbund tilbyder inspiration til alle 
arbejdspladser, som ønsker en aktiv motionsdag – og i 
samarbejde med jer – vil vi gerne skabe yderligere lokale 
tilbud eller events på motionsdagen, der er målrettet jeres 
ansatte og udvalgte arbejdspladser.

Hvor
Sammen vurderer vi, hvor potentialet er størst – og hvor 
det vil være sjovest at gennemføre motionsdagen.

Næste skridt
Vi håber, at vi kan mødes snarest muligt for at drøfte 
muligheder og potentialer for vores kommune.

#AMdag



Idéen bag motionsdagen
I efteråret 2014 opstod idéen til Arbejdspladsernes Moti-
onsdag, da en af vores konsulenter i Dansk Firmaidræts-
forbund satte sin lille forventningsfulde og sportsklædte 
dreng af på skolen. Han skulle, som alle andre skolebørn, 
være en del af den forankrede tradition ”Skolernes Moti-
onsdag”. En motionsdag, hvor fysisk aktivitet og fælles 
oplevelser er i højsæde på landets skoler.
Idéen tog form – for tænk, hvis alle voksne havde samme 
mulighed for sjove oplevelser og fælles aktivitet én gang 
om året. Idéen kan gå hen og blive en ny tradition på 
alles landets arbejdspladser – og tanken bag Arbejdsplad-
sernes Motionsdag er ikke en ny stafet, hvor firmahold 
dyster mod hinanden – og hvor nogle ekskluderes alene 
ved tanken om konkurrence. Bevægelse er for alle – og en 
rask gåtur er også motion – ligesom dengang til ”Skoler-
nes Motionsdag” i 80’erne.

Formål
Arbejdspladsernes Motionsdag er en åben invitation til 
alle landets arbejdspladser for at skabe en tilbagevenden-
de, landsdækkende motionsdag for voksne. Med Arbejds-
pladsernes Motionsdag sætter vi motion og fællesskab på 
programmet for at fortælle, at en aktiv hverdag er yderst 
værdifuld – både for dig, mig, kommunen, arbejdsgiveren 
– og hele vores samfund.

Facebook.com/arbejdspladsernesmotionsdag

Om Arbejdspladsernes Motionsdag
• Dansk Firmaidrætsforbund står bag den nye 
 motionstradition
• Arbejdspladsernes Motionsdag så dagens lys i 2015  
 med 121 deltagende virksomheder – og i alt 
 5.676 medarbejdere
• I 2016 blev deltagerantallet næsten tredoblet – 
 265 arbejdspladser var med – og samlet set deltog  
 14.100 medarbejdere
• De deltagende arbejdspladser spænder vidt – i 2016  
 var det lige fra det lille rengøringsfirma til SKAT, 
 kommunale afdelinger, kommuner, plejecentre og 
 anlægsgartnere
• Omklædning er ikke en nødvendighed på dagen. 
 Aktiviteter kan være alt lige fra en gåtur, hockey på  
 gangen, høvdingebold på gårdspladsen, speedtennis,  
 TRX, yoga, trappefræs, Walk-and-talk-møde, boksning,  
 løbetur til kontorstols-hockey. Det afgørende er, at alle  
 har mulighed for at være med.
• I år arbejder vi på at gøre Arbejdspladsernes Motions-
 dag landsdækkende – og derfor ønsker vi, at så mange  
 foreninger og kommuner som muligt bliver medspillere  
 på Arbejdspladsernes Motionsdag.

Hvorfor er motion med kolleger 
en god ide
• Fordi motion i arbejdstiden øger arbejdsglæden, 
 højner effektiviteten og styrker sammenholdet på  
 arbejdspladsen
• Fordi undersøgelser viser, at motion med kollegerne er  
 mere effektivt end, når vi dyrker motion alene
• Når børn lykkedes med ”Skolernes Motionsdag” – så  
 kan vi voksne også – vi har også brug for en motions-
 dag i fællesskab
• Fordi det styrker relationer og arbejdsglæde at gøre  
 noget anderledes med vores kolleger
• Fordi undersøgelser viser, at arbejdspladser, der 
 investerer i sundhedsfremme blandt sine medarbejdere,  
 oplever et ”Return On Investment” på mellem 
 2,50-5,00 kr. for hver investeret krone
• Fordi sved på panden og fælles oplevelser giver smil 
 på læben…

Læs mere på www.AMDag.dk


