Opsamling:

Mod Strategi 2022
Foreningernes Visionsdag 20. januar 2018

PROGRAM
09:30 – 10:00

Morgenmad

10:00 – 10:30

Velkomst

10:30 – 12:15

Workshop 1: Succeser i dag og i morgen

12:15 – 13:00

Break-session: ”Prø’li’’og’hør’her”-tur i den friske luft

13:00 – 14:00

Frokost

14:00 – 15:15

Workshop 2: Partnerskaber og netværk

15:15 – 15:30

Kaffepause

15:30 – 16:00

Afrunding og tak for i dag

Der var repræsentanter fra 41 firmaidrætsforeninger og fra Den Centrale Ledelse.

Dagen – kort fortalt

Visionsdagen var planlagt på baggrund af resultaterne
fra spørgeskemaundersøgelsen, der blev besvaret af
foreningerne i december 2017.
Det lokale og nære var generelt i fokus i besvarelserne,
og derfor var rammen for dagen, at forskellighed hverken er en fare eller en fælde – det er frugtbart.
Formand Peder Bisgaard slog det klart fra start: dagen
handlede ikke om at finde én fælles sandhed, men om
at arbejde med og dele de mange lokale sandheder.
Der skulle ikke findes tre fælles succeser og samarbejdspartnere. Der skulle nuanceres og inspireres på
tværs.

6 hovedpointer fra
spørgeskemaundersøgelsen

1. Rekruttering af ledere og medlemmer er stadig en
topprioritet.
2. Etablering af lokale partnerskaber og en styrkelse i
lokalområdet er det næsthøjest prioriterede arbejdsområde frem mod 2022. Størstedelen af jer angiver,
at der er ”mange interessante samarbejdspartnere”
og ”mange potentielle medlemmer” i jeres lokalområde.
3. Motions- og idrætsaktiviteter (at styrke nuværende
og udvikle nye) prioriterer I højt.
4. Arbejdspladsernes Motionsdag er den forbundsaktivitet, som flest af jer ønsker at arbejde lokalt med de
næste år – Rigtige Mænd og DM/Firmaidræt Open
deler andenpladsen.
5. Direkte kontakt og sparring med konsulenter er
jeres klart foretrukne form for hjælp fra forbundet
(74%).
6. Manglende kompetencer, tid og viden/værktøjer er
den største udfordring i forhold til markedsføring –
penge og gode historier er ikke så stor en hindring.

Workshop 1: Succesvaluta,
succeser i dag og succeser i morgen

I første session blev der arbejdet med succeser – og
hvordan de kommer i alle størrelser, farver og faconer.
Der blev delt succeser og stillet skarpt på hvilke aktiviteter, der kunne igangsættes for at opdyrke nye og
udvikle eksisterende succeser frem mod 2022. Til sidst
blev der delt råd om, hvad første skridt mod næste succes med fordel kunne være.

”Prø’li’og’hør’her

På en gåtur med udsigt mod Lillebælt blev der afleveret postkort med ideer og huskesætninger til generalsekretær Jan Steffensen og formand Peder Bisgaard.

Workshop 2: Samarbejde
og partnerskaber – udvid verden

I anden session blev der arbejdet med otte forskellige
aspekter af dét at indgå et lokalt partnerskab, der kan
styrke og udvide foreningens verden.
Programmet blev afsluttet med et stand-up-oplæg fra
tegner Frank Hødt, og formanden takkede for det store
engagement. Han pointerede, at empirien fra dagen
nu blev bragt videre til styrelse og direktion og sat i spil
i strategiprocessen.
På Formandsmødet den 14. - 15. april vil der blive arbejdet konkret med outputtet, og på den ekstraordinære generalforsamling den 25. august skal Strategi 2022
besluttes endeligt.

Succesvaluta i firmaidrætsforeningerne
Hvilke succeser findes der ude i firmaidrætsforeningerne?
Mange – var det korte svar efter første workshopsession. Succeser kommer i alle størrelser og
former. Det er alt dét, der gør det fedt at være frivillig. Og det er alt dét, der skal passes, plejes og udvikles i foreningen.
Her er et udpluk af den succesvaluta, der blev spillet på banen.
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Lokale partnerskaber – udvid (den lokale) verden
Hvordan kommer man i gang med at etablere lokale partnerskaber? Hvem kan man samarbejde med? Hvilke erfaringer kan gives videre fra andre firmaidrætsforeninger? Og hvad kan
foreningen byde ind med i et partnerskab? Disse og en række andre spørgsmål blev vendt og
drejet på den sidste workshop.
Brug oversigterne som afsæt til at tale sammen i bestyrelsen eller som inspiration til – og/ eller tjekliste i forbindelse med indgåelse af partnerskaber i foreningen.

Hvilke fordele er der ved at indgå partnerskaber?

Større kontaktflade

Større kreativitet
- idébank

Flere markedsføringskanaler

Synergieffekt

Større slagkraft

Større risikovillighed

Stærkere udadtil

Storfordele = lavere
deltagergebyr

Man kan mere
i et partnerskab
– ”løfte i flok”

Flere muligheder

Ekstra viden og
erfaring

Større og bredere
”produktpakke”

Flere frivillige
hænder

Flere frivillige
ressourcer

Større økonomisk
råderum

Flere deltagere

Forpligter: aftaler og
kontrakter

Højere kvalitet

Stærkere event

Sundere
lokalsamfund

Udbrede kendskabet
til foreningen og
firmaidrætten

Endorsement: at
partnerens navn/
brand smitter positivt
af på én og skaber
genkendelighed

Erhvervsskoleelever
som instruktører/
dommere/hjælpere
(godt på deres CV)

Deler ansvar/
ressourcer/ledere/
lokaliteter/grej mv.

Hvad skal man være opmærksom på, når man indgår et samarbejde?
Forventningsafstemning

Målgruppe

Exit-strategi

Åbenhed/ gennemsigtighed

Gameplan for samarbejdet

Synergier

Økonomi + ressourcer

Kulturforskelle- og ligheder

Rammer for kommunikation

Klare aftaler (skriftligt +
årlig status)

At nurse samarbejdet

Være skarp på deadlines

Løbende evaluering og
opfølgning

Kende egne og andres kæpheste

Pral

Vurdering af partnerskab inden

Nye netværk

Forberedelse, planlægning
”Hvad vil vi?”

Forpligtigelse

Ansvars- og kompetencefordeling

Win/win

Målsætninger

Fokus

”Hvordan, hvorfor,
hvornår, hvem”?

Fælles forståelse

At være åben for
andre interessenter

At turde sige fra

Mod og vilje

Fornyelse

At introducere en
’time-out’mulighed

At udarbejde en drejebog

At kende sine begrænsninger
og styrker

Ærlighed

Slutevaluering

Tillid

”Keep it simple”

Kend din samarbejdspartner

Respekt

Vær villig til at give og tage

Vær ambitiøs

Loyalitet – tal med og ikke
om hinanden

God tone

Situationsfornemmelse

Ligeværdighed

Relationer

Hvilke aktører kan man gå i partnerskab med?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DGI
Lokalråd
Landkredsen – de associerede foreninger
DIF
Idrætsklubber – løb, vandre, e-sport,
håndbold, svømning, osv.
Dansk Firmaidrætsforbund
Kommunen
Erhvervsskoler
Virksomheder
Kendisser
Skolehjem
Efterskoler
Fritidsklubber
Pressen lokalt
Sundhedscentre
Lokale læger, kiropraktorer, diætister,
fysioterapeuter, ergoterapeuter mv.
VUC
Ungdomsuddannelser
Handelsforeninger
Røde Kors
Det Frivillige Hus
Lokale handlende (kaffevogne,
pølsevogne mv.)
SOSU’er
Beboerforeninger
Personaleforeninger
Patientforeninger
Hjerteforeningen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kræftens Bekæmpelse
Ældresagen
Astma- og Allergiforbundet
Kreative bureauer
Kommunikationsbureauer
Diabetesforeningen
LO
Fagforeninger
Blodbanksdonorer
Fitnesscentre
Haller
Universiteter
Rejsebureauer
Sygehuse
Y/Mens, Rotary, Lions
Seniorværksteder
Fonde
Andre nordiske lande (Nordisk Råd)
Idrætsrådet
Lokale diskoteker
Julemærkehjem
Erhvervsråd
Erhvervsparker
Husmoderforeningen
Integrationsprojekter
VIA/UCL
Gadeidrætten
Spejderne
Lokalpolitikere
Hjemmeværnet / forsvaret
Banker
Pensionskasser
Lokale ildsjæle
AOF
FOF
Menighedsråd
Pasningsordninger
Idrætssamvirke
Lokale eventenheder

Hvilke aktiviteter i foreningen kan man etablere partnerskaber omkring?
Frivillig fredag

Fiskeri

Bike & Run Stafetten

Cykelløb

Seniorsport

Minigolf

Rigtige Mænd (kommune)

Gokart

Krolf

Træningsforløb for Rigtige Mænd

Dart

Arbejdspladsernes Motionsdag

Kommunale sundhedsprojekter

Samarbejdsdag for
arbejdspladser

Petanque

Erhvervsskoleevents

Xtreme Mandehørm

Ladies Mud Race

Events, generelt

Skovbingo

Skydning

Kurser (fx førstehjælp)

Fodboldturneringer

Gåture

Svømning

Sundhedstjek

Velgørenhedsaktiviteter (Lady
Walk / Stafet for Livet mv.)

Motionsfloorball

Aktivitetsdage

Foredrag

Spinning

Mini-Tri

Motionsløb

Motionscenteraktiviteter

RiverRafting

Ski-træning

Træning for ledige

Friluftsaktiviteter

e-Sport

Senior Folkemøde

Golf

CrossFit

Hvilke gode råd fra de andre firmaidrætsforeninger skal vi tage med,
når vi påbegynder et samarbejde?

Lav ikke aftaler for besværlige

Positiv indstilling

Vær fleksibel
– tænk ud af boksen og
ud over kommunegrænsen

Dyrk netværket i partnerskabet

Vurdér: giver aftalerne reelle
muligheder, eller er de besværlige
at få ud og leve eller at overholde?

Kend egne kompetencer og
tydeliggør opgaven

Lav løbende ’tjek’ ved flerårige
kontrakter – opfølgning og
vedligehold

Lås evt. en kontrakt for
en periode

Hav exit-strategi

Få styr på roller, hvem der
kontakter hvem og fordeling af
økonomi og ressourcer

Få nedskrevet kontrakt med økonomi, samarbejde, opstart, overskud, midler under projektet mv.

Forventningsafstemning:
Lov ikke mere end du kan holde

Både store og små aftaler er ok

Hav styr på dit formål med
partnerskabet

Få afklaret forskellen mellem
partnerskab, samarbejde og
sponsorat

Målsætning:
Krav, vilkår, kriterier

Hav styr på hvem der gør hvad:
ledelse, samarbejde, tidsplan

Sørg for, der ingen skjulte
dagsordener er

Søg evt. juridisk bistand eller få
hjælp fra forbundskontoret

Vær obs på forskellen
mellem forskellige typer af
partnerskaber/aktører: er det
fx frivillige på begge sider?

Sørg for win/win

Hvilke erfaringer har de andre firmaidrætsforeninger
med etablering af samarbejder?

Idrætscentre ved events
– faciliteter, personale, markedsføring, idéudvikling mv.

Andre lokale idrætsforeninger.
Kombinér erfaringer (løbeklub)
+ medlemmer (firmaidræt.
Organisering, indsigt, projekter,
ressourcer/hjælpere

Sponsorer:
skaffe og aktivere sammen.

Handelsstandsforeningen: Foreningernes dag i centrum/gågade + idræts- og sundhedsmesse

Kommunen. Økonomisk tilskud,
fælles om messer, inddrage byens
borgere – branding af kommunen.

Virksomheder – turismemotion
på Jespershus

Samarbejde på tværs i
firmaidrætsforeningerne

Uddannelsesinstitutioner.
Studerende hjælper mod lån af
rekvisitter – test af løb

Projektforløb mod særlige
målgrupper - veteransoldater

Private udbydere – privat
virksomhed. Sund på job
– EU Udbud

Indenrigsministeriet
– innovation i Aalborg

Tværgående motionstilbud

Kombinér motionsmedlemsskab
(Ry motionsklub og RFFI)

Lokale medier – giv de gode
historier. Lokal kontakt

Dansk Flygtningehjælp

Erhvervsnetværk
– Aktivitetsdag

EFCS, Sport Event Danmark
– turistforeningen

Handelslivet – hoteller + naboklubben – synergieffekt, når der
skal laves store arrangementer

Bank: Danmarksstafetten.
Bank betaler penge og sender
mail til kunder om løbet

Hvordan kommer man godt i gang med at etablere et nyt samarbejde?
Tag kontakt: sparring med
videnspersoner - forbundet

Face-to-face virker bedst

Italesæt win/win

Tjek:
“BobbleBear” (makker søges)
“Projekt Frivillig”
”Foreningsportalen”

Kig på:
Idrætsrådet (samlingspunkt)
Erhvervsråd
Folkeoplysningsudvalget

Nedskrevne
forventningsafstemninger
(også økonomisk)

Tænk stort fra start
– vælg de mest attraktive

Tag børnebørnene med

Lav forundersøgelse:
Skriv til potentielle partnere

Få ansigter på

Lokal opmærksomhed

Kend din partner

Afgræsning: kobling til projekt

Opfyld et behov hos partner

Find personlig stil

Lad dig ikke slå ud af afslag

Pral

Vær skarp på, hvad man vil med
partnerskabet fra start

Hav baglandet med

Se succesen i egen forening

Fortæl de gode historier
om egen forening

Grib tilfældighederne

Udnyt relationer og netværk

God forberedelse før kontakt

Tidsplan

Just do it

Hoppe på, når andre byder
op til dans

Hvad kan foreningen tilbyde en samarbejdspartner?
Ildsjæle/ frivillige

Arbejdsomhed / timer

Struktur, planlægning, logistik

Faciliteter og lokaler

Commitment

Erfaring og ekspertise

Aktiviteter - mangfoldighed

Troværdighed, engagement
og rummelighed

Ambassadører

Socialt samvær

Fleksibilitet

Merværdi

Viden om idræt, motion
og sundhed

Idéer

Bredde

Eventplanlægning

Økonomi

Styrke HR-arbejde

Markedsføring / mediekontakt

Netværk

Mindske sygefravær

CV-opgradering

Kompetencer

Synlighed

Gode produkter

Muligheden for at ’rykke ud’ på
arbejdspladsen og få det til at ske

Gratis tilbud – billigt /
konkurrencedygtigt

Uddannelse / kurser

Sekretariatshjælp fra forbund

Medlemmer

Nytænkning

Realisme

Ressourcepersoner

Rekvisitter

Kort fra tanke til handling

Omstillings- og
udviklingsparathed

Vi ses på vejen videre mod
Strategi 2022
14. og 15. april: Formandsmødet og de sidste drøftelser
forud for udarbejdelsen af ”Strategi 2022”
25. august: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde,
hvor vi behandler og godkender ”Strategi 2022”

