
Næstformand i 3F, Tina Christensen:

”Fælles motionsaktiviteter på arbejdspladserne er godt for 
både sundhed, velvære og god kollegial stemning. 3F har i mange 
år kæmpet for at øge arbejdspladsernes indsats i forhold til et godt 

arbejdsmiljø, sundhed, kost og motion. Derfor bakker vi i 3F også 100 
% op om det gode initiativ med at lægge en fast, årlig Arbejdsplad-

sernes Motionsdag samtidig med Skolernes Motionsdag. Det 
giver tilmed et godt udgangspunkt for en fælles snak 

om motion og sund kost over aftensmaden.”

Borgmester i  
Vordingborg Kommune,  

Michael Seiding Larsen (V):  

”På linje med Skolernes Motionsdag synes 
jeg, at Arbejdspladsernes Motionsdag, arran-
geret af Dansk Firmaidrætsforbund og lokalt 

forankrede, frivillige ildsjæle er et prisværdigt og 
meningsfuldt koncept. Som borgmester vil jeg 
gerne slå et slag for, at enhver arbejdsplads 
bør overveje deltagelse på de præmisser, der 
passer. Kollegamotion, og det at kombinere 

sved på panden og smil på læben, er 
en god sag.”

Kulturminister Mette BocK (LA):

”Arbejdspladsernes Motionsdag er et vig-
tigt initiativ for at gøre danskerne mere aktive 
i hverdagen. Netop kombinationen af fysisk ak-
tivitet og socialt samvær på arbejdspladsen er et 

afgørende element. Derfor glæder det mig, at flere 
arbejdspladser og deres medarbejdere har valgt at 

støtte op om et initiativ som Arbejdspladsernes Mo-
tionsdag. Jeg vil opfordre flere virksomheder til at 

gøre det samme og til at prioritere motion og 
fysiske aktiviteter.”

Arbejdsmiljøchef i Dansk Arbejdsgiverfor-
ening, Christina Sode Haslund: 

”Rigtig mange danskere får rørt sig alt for lidt, og det går ud 
over helbredet. En fysisk inaktiv livsstil kan også blive et problem 

for at kunne passe sit arbejde. Det gælder især, hvis man har et job, 
hvor man skal bruge kroppen. Det er den enkeltes eget ansvar at passe 

godt på sit helbred, men vi har alle en fælles interesse i forebygge skader 
og sygdomme, som kan give sygefravær og resultere i for tidlig tilbage-

trækning fra arbejdsmarkedet. Arbejdspladsen kan være én ramme for at 
komme i gang med motion og træning, og det vil være oplagt at få talt 
om det på den enkelte arbejdsplads. Det er nemlig vigtigt, at der i så 

fald er opbakning til det – både hos ledelsen og medarbejderne. I 
Dansk Arbejdsgiverforening kører vores idrætsforening lige nu 

et program med træning en gang om ugen, hvor forenin-
gens medlemmer møder op kl. halv otte og træ-

ner sammen en time, før arbejdet går i 
gang.” 

Direktør i Sundheds-
styrelsen, Søren Brostrøm: 

”Fysisk aktivitet på arbejdspladsen kan 
ikke blot bidrage til trivsel og godt arbejdsmil-

jø, det kan også reducere antallet af sygemeldin-
ger, som er relateret til smerter i muskler og led. Ar-

bejdspladsernes Motionsdag kan være med til at starte 
en proces, så det bliver naturligt at være fysisk aktiv i 

løbet af sin arbejdsdag.”

”Vidensråd for Forebyggelse har peget på, at træningsind-
satser, der finder sted på arbejdspladsen, har rigtig god 
effekt, og derfor er det ét af de spor, som vi mener, at 
arbejdspladser bør arbejde videre med. Den enkelte kan 
selvfølgelig godt gøre noget, men det er vigtigt at på-
pege, at ledere på arbejdspladserne har en stor op-

gave i at sikre, at der kan tages initiativer, som 
medarbejderne kan benytte sig af.” 

Forbundssekretær i 
fagforbundet FOA, Jens Nielsen:

”Det er et selvmål, hvis man ikke 
forebygger smerter og sygdom. Ar-

bejdspladsernes Motionsdag er en vig-
tig brik med henblik på forebyggelse 
af nedslidning. Den fysiske aktivitet 
og motion skal målrettes den enkel-

tes udfordringer og behov.”

Borgmester i Hvidovre Kommune, 
Helle Adelborg (S):

”Motion er altid godt – og endnu bedre, når det 
er sammen med andre. Det er sundt, det giver fælles 
oplevelser og skaber glæde, og det vil vi i Hvidovre 
Kommune gerne støtte op om. Derfor har vi, som en 
del af arbejdet med en ny sundhedsstrategi, valgt at 
tilmelde hele kommunen til Arbejdspladsernes Mo-

tionsdag, og jeg glæder mig til at se de sjove 
og kreative aktiviteter, de finder på rundt 

omkring i kommunen.” 

Administrerende direktør i 
Danske Spil, Susanne Mørch Koch:

”Vi er med i Arbejdspladsernes Motionsdag, fordi det 
er vigtigt at få rørt sig i hverdagen, og fordi det – ud over at 

have nogle spændende og fagligt vigtige opgaver – er vigtigt at 
have det sjovt og grine på sin arbejdsplads. Arbejdspladsernes Mo-
tionsdag er en oplagt mulighed for at gøre begge dele på én gang. 
Vi laver en række sjove, korte aktiviteter, der forhåbentligt træner 
både muskler og lattermuskler. Samtidig er Firmaidrætten et af de 

formål, som Danske Spil er stolte af at støtte op om via udlod-
ningsmidlerne, så når der er en chance for at støtte op om 

deres aktiviteter på vores egen arbejdsplads, gør vi 
naturligvis det.”


