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MISSION
Dansk Firmaidrætsforbund
motiverer arbejdspladserne til
firmaidræt og kollegamotion.

VISION
Vi vil være arbejdspladsernes
og ungdomsuddannelsernes
foretrukne samarbejdspartner
inden for firmaidræt og
kollegamotion.
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Et sjovere

Danmark i bevægelse

I

Dansk Firmaidrætsforbund arbejder vi hårdt
for et mere aktivt og sundere Danmark. Vi
kæmper for et sjovere Danmark i bevægelse
med fokus på fællesskaber, hvor frivillighed er en
væsentlig ressource.

Arbejdspladserne og ungdomsuddannelserne er
vores arenaer – mere lokal firmaidræt i hele lan
det og kollegamotion på flere arbejdspladser er de
indsatsområder, som vi fremadrettet vil fokusere
benhårdt på.

Frem mod 2022 vil vi være med til at sætte Dan
mark i bevægelse – både i firmaidrætsforeninger
ne, på arbejdspladserne og på ungdomsuddan
nelserne. Det er her, Dansk Firmaidrætsforbund
stiller skarpt. Det er her, vi i snart 75 år – på man
ge forskellige måder – har sat mennesker og fæl
lesskaber i bevægelse. Vi er dedikerede medspil
lere i kampen for mere idræt og motion.

Denne strategi sætter fælles retning for firma
idrætsforeningerne, landsforeningerne, forbun
det, ansatte og den centrale ledelse frem mod
2022. Strategien er blevet til i et samspil mellem
alle parterne, og den favner tiltag og indsatser,
som finder sted i både firmaidrætsforeninger og
på forbundsplan. Derfor er de kommende års ar
bejde med at udmønte og udleve strategien også
et fælles ansvar for både foreninger og forbund.

Vi har et solidt fundament med firmaidrætsfor
eninger i det meste af landet og dedikerede frivilli
ge fyldt med viden, erfaringer og en masse idéer til
at få flere danskere i bevægelse. I vores firma
idrætsforeninger har vi fokus på fællesskab og den
magiske fornemmelse af holdånd, der opstår, når
vi dyrker idræt og motion sammen med andre.
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FÆLLESSKABER

Pejlemærker
frem mod 2022

F

ællesskab, frivillighed og flere aktiviteter.
Det er vores tre centrale pejlemærker, når vi
skal skabe mere lokal firmaidræt i hele lan
det og kollegamotion på flere arbejdspladser.
Vi vil fokusere på fællesskaber. Vi ved, at firma
idræt og kollegamotion styrker fællesskaber og
skaber relationer, der kan igangsætte en kædere
aktion af nye fællesskaber og relationer. Fælles
skab er centralt i firmaidrætsforeningerne, og det
er det i alle vores aktiviteter og events. For os er
kollegamotion aldrig et solo-ridt, men noget med
arbejdere gør sammen. Kollegamotion spirer alle
rede på arbejdspladserne i mange forskellige for
mer af både formel og uformel karakter.
Vi vil få frivilligheden til at blomstre. Dansk
Firmaidrætsforbund er båret af frivillighed og
stærke, rutinerede kræfter – både i firmaidræts
foreningerne og på landets arbejdspladser – hvor
ildsjæle og engagerede kolleger giver den en skal
le for at give kollegerne mulighed for motion og
bevægelse. Dette frivillige engagement er værdi
skabende, og vi vil understøtte og udfordre, hvor
dan vi bedst får den lokale frivillighed til at spire
og blomstre.
Vi vil skabe endnu flere aktiviteter med afsæt i de
lokale idéer, erfaringer og potentialer. Vi vil styrke
firmaidrætten lokalt og styrke mangfoldigheden
af aktiviteter. Vi vil skrue op for volumen, og vi
tror fuldt og fast på, at de bedste aktiviteter og de
rigtige løsninger bliver skabt lokalt – og meget
gerne i lokale partnerskaber, hvor firmaidrætten
rækker ud i lokalområderne.

FRIVILLIGHED

FLERE
AKTIVITETER
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Når flere arbejdspladser vil sætte
fokus på motion og
idræt - mener vi,
løsningen er
KOLLEGAMOTION
6

En verden

i forandring
Foreninger og frivillige i forandring
Firmaidrættens lokale forankring og firmaidræts
foreningerne er fundamentet for at skabe en
mangfoldig vifte af motionsmuligheder for kolle
ger og arbejdspladser i lokalområdet. Firmaidrætsforeningerne bygger på det frivillige enga
gement, som forandrer og udvikler sig løbende.
Kommende generationer tænder også på andre
organiseringsformer og nye typer af opgaver og
udfordringer. Derfor skal vi hele tiden finde vej til
de gnister, der tænder den lokale ild.

Det frivillige engagement og vores folkeoplysende
arbejde gennem firmaidræt og kollegamotion
foregår i alle de arenaer, hvor vi arbejder, og vi ser
et stort potentiale for at videreudvikle det frivillige
engagement – både i firmaidrætsforeningerne, på
landets arbejdspladser og på ungdomsuddannel
serne.

Kollegamotion vinder frem

Stadig flere arbejdspladser går heldigvis i gang
med motion for de ansatte – også i arbejdstiden.
Der er en voksende forståelse for den værdi, som
motion og bevægelse skaber for effektiviteten,
holdånden og arbejdsglæden. Debatten om
kollegamotion er på dagsordenen mange steder.
Èn af Danmarks største arbejdspladser – Køben
havns Kommune – drøfter det blandt andet, og vi
er overbeviste om, at debatten bliver til handling
flere steder: Kollegamotion kommer i stigende
grad ind i arbejdstiden.
Danskerne ser motion med kollegerne som en
styrke. 66 % mener, at motion i forbindelse med
arbejdet styrker relationerne til kollegerne – og 58
% mener, at deres arbejdsplads burde tilbyde gra
tis motion. Medarbejderne er klar. Vi ved fra un

dersøgelser, at når motion foregår i arbejdstiden,
så benytter tre gange flere sig af tilbuddet.
Den øgede interesse for motion og idræt før, un
der og efter arbejdstiden rummer et stort poten
tiale. Vi skal hele tiden udvikle vores svar på, hvad
og hvordan arbejdspladser på en god og fleksibel
måde gør bevægelse til en del af hverdagen. For
os er svaret: Kollegamotion. Kollegamotion gør du
altid sammen med mindst én kollega. Du kan
være med til kollegamotion – også uden nødven
digvis at klæde om. I vores katalog af idéer til kol
legamotion kan alle være med. Vi ved, at det er
nøglen til mere bevægelse på flere arbejdspladser.

Arbejdsliv i forandring

På flere fronter er vores arbejdsliv i forandring. Vi
ser en tendens til, at stadig flere har fleksible ar
bejdsforhold, hvor de mere frit kan tilrettelægge
tidspunkterne for arbejdet, og samtidig får flere
mulighed for at arbejde hjemmefra. Det fysiske
møde med kollegerne er derfor ikke den eneste
ramme om arbejdshverdagen. Større mobilitet og
mere hjemmearbejde skaber et øget behov for en
social sammenhængskraft på arbejdspladsen. Her
er forpligtigende kollegamotion i arbejdstiden en
oplagt mulighed.
Når det er sagt, så er vi vidne til en øget polarise
ring i arbejdslivet. Der er grupper af medarbejde
re, hvor kollegamotion i arbejdstiden ikke umid
delbart er en mulighed. Der er arbejdspladser,
som ikke lige kan slukke for produktionsappara
tet, udskyde plejeopgaver eller samle medarbej
derne, der er spredt over flere lokationer. Her
stiller ledelserne skarpe krav til, at vi fortsat kan
dokumentere konkrete resultater og tal for
kollegamotionens positive effekt.
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Danskere er også flittige til at skifte job. Frem
tidens arbejdsliv kommer til at indeholde flere
karriere-kapitler for den enkelte, og vi kommer til
at skulle opbygge stærke kollega-fællesskaber og
nye relationer stadig flere gange, hvis tendensen
fortsætter.
Stadig flere pendler til deres job, og afstanden
mellem bopæl og arbejdsplads udvikler sig i disse
år. Den helt overordnede tendens er, at stadig flere
flytter fra land til by. Samtidig skabes der nye ar
bejdspladser både på landet og i byerne, så vi bru
ger mere tid på vores transport til og fra arbejdet.

Ungdomsuddannelser i bevægelse

Flere og flere ungdomsuddannelser organiserer
og samler sig i højere grad på fælles campusområ
der, hvor forskellige typer af skoler med ungdoms
uddannelser er samlet. Det skaber campusområ
der og samlinger, hvor diversiteten af både ud
dannelsestyper og studerende er stor. Denne di
versitet kræver tilpassede løsninger, der passer til
det enkelte uddannelsessted, den enkelte elev
gruppe og deres tempo. Vi ved, fra vores vores hid
tidige arbejde med erhvervsskolerne, at én løs
ning til alle er svær at finde.
Motion og bevægelse er endnu ikke et fasttømret
element i den erhvervsfaglige gren af ungdoms
uddannelsernes kultur og struktur. Villigheden til,
og ambitionen om, at integrere motion og bevæ
gelse eksisterer i høj grad – godt hjulpet på vej af
pres fra politisk hold. Forandringen af denne kul
tur og struktur, hvor vi skaber bæredygtige løsnin
ger, er en langstrakt proces, som vi vil være ban
nerførende indenfor.
Tallene taler deres tydelige sprog: Kun hver femte
unge vælger en erhvervsfaglig ungdomsuddan
nelse. Der er stor politisk opmærksomhed på at
vende denne tendens ved at arbejde med de
unges opfattelse af og fordomme om denne type
ungdomsuddannelser. Her kan motion og bevæ
gelse være en positiv medspiller via inspiration til
koncepter og muligheder, så de unge oplever ma
gien ved at være aktive med kroppen på en anden
måde, end når tømreren slår søm i, eller frisøren
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svinger saksen. De skal sammen opleve fællesska
bets kraftfulde felt.

Mange medspillere på banen

Vi er ikke alene om at skabe muligheder for moti
on og bevægelse på arbejdspladserne – og for ele
ver på ungdomsuddannelserne. Der er mange an
dre spillere på banen, blandt andet kommercielle
aktører, andre idrætsorganisationer, lokale for
eninger, forskningsinstitutioner, fonde, private
ildsjæle, lokale innovatører og mange andre. Vi
samarbejder allerede med en lang række af disse
spillere – og fremtiden vil byde på endnu flere
partnerskaber.
Vi vil opsøge og dyrke partnerskaber, da vi i fæl
lesskab kan skabe nye veje til mere lokal firma
idræt og kollegamotion på flere arbejdspladser.
Vi tror på, at vi gennem partnerskaber udvikler
firmaidrætten og vores organisation. Gennem
relevante partnerskaber kan vi skabe flere mulig
heder, få større gennemslagskraft og få en bredere
forståelse for værdien af firmaidræt og kollega
motion.
Vi ser de andre spillere på banen, som vores
potentielle medspillere i kampen for mere motion
og bevægelse.

Potentialer for fremtidens
firmaidræt

Alle de nævnte tendenser rummer potentialer for
firmaidrætten. Der vil på fremtidens arbejdsplad
ser være et stigende behov for at skabe sammen
hæng og stærke relationer mellem kolleger og
mellem medarbejdere og ledelse. Netop her i
dette felt kan kollegamotion noget helt særligt.
Kollegamotionen kan udfylde tomrummet og ar
bejdspladsernes stigende efterspørgsel efter inspi
ration og fleksible tilbud, hvor fokus er på at ska
be sammenhæng og styrke trivslen. Samtidig ser
vi, at der bliver stadig større efterspørgsel efter
medarbejdere, der kan og vil tage initiativet og
skabe motionsmuligheder på den enkelte arbejds
plads for kollegerne.

Firmaidræt vs. kollegamotion
Firmaidræt

Er igangsat og drevet af den lokale
firmaidrætsforening og kan foregå i
firmaidrætsforeningens faciliteter, i
tilknytning til en arbejdsplads eller et
helt tredje sted.

Kollegamotion

Er igangsat og drevet af kolleger på
en arbejdsplads, eventuelt i samspil med
firmaidrætten eller andre. Foregår med
udgangspunkt i den enkelte arbejdsplads
og kan udspille sig både før, under og
efter arbejdstid.

To indsatsområder
og et magisk

potentiale

Frem mod 2022 fokuserer vi på to strategiske indsatsområder: Styrket
lokal firmaidræt og Kollegamotion på flere arbejdspladser. Vi vil altså
styrke aktiviteterne og mulighederne i den lokale firmaidræt i hele
landet, og vi vil inspirere til kollegamotion på flere arbejdspladser.
Styrket lokal firmaidræt

Firmaidrætsforeningerne rummer store potentia
ler og er mangfoldige med stærke lokale særpræg.
Fra Nakskov til Hirtshals er der stor forskel på,
hvilke aktiviteter der fylder lokalt. Disse lokale
særpræg er en styrke, og vores afsæt er, at der er
mange sandheder – og ikke én løsning – når vi
skal skabe mere lokal firmaidræt i hele landet. Vi
finder lokal firmaidræt i det meste af Danmark,
men der er lokalområder og kommuner, hvor der
endnu ikke er en lokal firmaidrætsforening.
Aktiviteterne og mulighederne i den lokale firma
idræt i hele landet skal styrkes. De lokale firma
idrætsforeninger udvikler sig gennem attraktive
aktiviteter, lokale events med fokus på totalople
velsen, etableringen af lokale partnerskaber og
firmaidræt i øjenhøjde. Vi skal tage tydeligt afsæt
i de lokale ambitioner og muligheder, hvor ildsjæ
lene i foreningerne gennem deres engagement og
passion for firmaidrætten skaber fundamentet
for, at flere lokale arbejdspladser bakker op om,
at deres medarbejdere bliver aktive i den firma
idræt, vi tilbyder lokalt – både i fritiden og ar
bejdstiden.
Styrken består i, at vi i fællesskab tilbyder netop
de aktiviteter, events og former for firmaidræt,
som de lokale arbejdspladser efterspørger. Det
lykkes vi med, når vi har et stærkt fokus på at få
involveret de lokale arbejdspladser og deres
ildsjæle. Vi skal starte ude på arbejdspladser
ne, så de frivillige i foreningen sammen med
arbejdspladserne finder frem til løsningerne
og mulighederne.

Firmaidrætsforeningerne kan noget helt særligt i
forhold til arbejdspladserne. De er det naturlige,
lokale, aktive samlingspunkt for kolleger dels fra
samme arbejdsplads, men i høj grad også på
tværs af arbejdspladser.

Vores ambitioner
Vi vil skrue op for volumen, så der kommer flere
aktiviteter, events og mere firmaidræt for de loka
le arbejdspladser.
Vi vil identificere – og skabe relation til – de lokale
partnere, der gennem nye netværk og samspilsfla
der kan styrke firmaidrætsforeningerne lokalt.
Vi vil arbejde for, at der i flere kommuner i Dan
mark er en firmaidrætsforening, hvor arbejds
pladser kan mødes lokalt og dyrke firmaidræt,
mærke fællesskabet og magien ved holdånden.

Køge Bike Ladies
Firmaidræt Køge fik en rullende god idé, der
hurtigt har vokset sig stor: Cykelmotion kun
for kvinder i alle aldre på både landevej og
mountainbike, hvor det ikke går for meget
op i teknik, udstyr og antal kørte kilometer.
Her er plads til at nyde naturen og det sociale liv i og udenfor foreningen.
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Kollegamotion på
flere arbejdspladser

Kollegamotion på flere arbejdspladser er en afgø
rende brik for at indfri målsætningen om et sjove
re Danmark i bevægelse. Det ulmer allerede på
mange arbejdspladser, hvor ildsjæle med opbak
ning fra ledelsen brænder igennem og og sætter
deres kolleger i bevægelse. Netop disse ildsjæle og
ledelserne er vores partnere. Arbejdspladsernes
ildsjæle er også vores ildsjæle. Der er mange ind
gangsdøre til organiseringen af kollegamotion på
arbejdspladsen – og vi skaber fleksible mulighe
der uanset, om kollegamotionen er forankret i ar
bejdspladsens idrætsforening, hos en særlig med
arbejdergruppe, i HR-afdelingen eller gennem en
gagerede frivillige.
Arbejdspladserne skal kende og mærke den for
skel, som kollegamotion nemt og enkelt kan gøre
for netop deres arbejdsplads via aktiviteter, der
fokuserer på at styrke virksomhedens kultur i en
motionsvenlig og sundere retning. Vi arbejder
målrettet på at styrke fællesskabet mellem med
arbejderne på alle niveauer i organisationen –
uanset alder og fysisk form – og hele tiden med
sigte på, at så mange som muligt får gavn af ind
satsen om kollegamotion på arbejdspladsen.

Vores ambitioner
Vi vil inspirere til og skabe stærkere tradition for
kollegamotion – gerne med puls og power – på
flere arbejdspladser.
Vi skal være omstillingsparate overfor arbejds
pladserne, så vi hele tiden griber de muligheder,
der opstår. Arbejdspladserne skal mærke, at kolle
gamotion med os er en selvfølge. Det er helt en
kelt, for alle – og vi kommer hurtigt i gang.
Vi vil være den opsøgende partner, hvor vi jagter
den gode dialog med de engagerede ildsjæle og
beslutningstagerne på arbejdspladserne. Ved at
lytte og lære får vi skabt stærke relationer.
Vi vil afsøge, hvordan og hvorfor kollegamotion er
en afgørende faktor for at fastholde medarbejdere
og skabe trivsel.

Samtidig skaber kollegamotion på arbejdsplad
sen værdi for den enkelte medarbejder, styrker
fællesskabet og har en afsmittende, positiv effekt
på effektiviteten, trivslen, arbejdsglæden samt
fastholdelsen af medarbejdere; til glæde og gavn
for hele samfundet og samfundsøkonomien. Ar
bejdspladsen er det oplagte sted at starte, når
mere motion og bevægelse skal være en del af
hverdagen.

Arbejdernes Landsbank
En stærk ildsjæl i Arbejdernes Landsbank
har ansvar for strategien ’værdifuld sundhed’, der eksekveres til gavn for den enkelte medarbejder, sammenholdet og
produktiviteten i banken. Kollegamotionen blomstrer i arbejdstiden og en masse
medarbejdere er kommet i bevægelse.
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Det magiske potentiale
– lokale netværk og
nye lokale partnerskaber

Sammenhængen og overlappet mellem de to ind
satsområder rummer et særligt magisk potentiale.
Det potentiale skal vi få til at vokse og vækste, for
det er her, magien opstår med nye aktiviteter og
nye relationer mellem firmaidrætsforeningerne,
lokale arbejdspladser samt andre lokale aktører
og ildsjæle. Dette bliver et stærkt samlingspunkt
for fastholdelse og fornyelse af den lokale firma
idræt og kollegamotion. Det er her, vi får ny inspi
ration, deler erfaringer, opsamler viden, samler
ressourcer og udpeger de lokale aktiviteter, der
gør en forskel for arbejdspladserne og medarbej
derne i lokalområdet.

Vores ambitioner
Vi vil skabe lokale netværk og nye lokale partner
skaber i kommuner, hvor alle med interesse for
firmaidræt og kollegamotion i samme lokalområ
de mødes for at dele viden og udveksle erfaringer,
så nye lokale aktiviteter og events på tværs af
kendte og nye relationer bliver en realitet.
Vi vil arbejde sammen med alle relevante lokale
interessenter. Alle med en fælles ambition om at
styrke den lokale firmaidræt og kollegamotion, så
vi sammen skaber og udvikler lokale aktiviteter.

De lokale partnerskaber kan blive et afgørende af
sæt for at igangsætte flere lokale firmaidrætsakti
viteter og mere kollegamotion. Her samler vi kræf
terne og får flere med på holdet, så udviklingspo
tentialet i den lokale firmaidrætsforening kan fol
des endnu mere ud. Vi idéudvikler og igangsætter
sammen på baggrund af lokale ønsker, og vi får
helt naturligt rekrutteret flere frivillige ildsjæle
med udgangspunkt i netop de indsatser, som de
brænder for.

Skanderborg
Ambassadørnetværk
Skanderborg Firmaidræt har etableret et
ambassadørnetværk for virksomheder i
kommunen med henblik på, at virksomhederne får en stærkere tilknytning til
Firmaidrætten og foreningens tilbud.
Skanderborg Firmaidræt er således med
til at skabe interesse for, og overblik
over, mulighederne inden for motion, bevægelse og sundhed på arbejdspladsen.
Netværket er en platform, hvor virksomheder kan komme i dialog, dyrke firma
idræt sammen, hjælpe hinanden med
deltagere til holdsport samt støtte op om
foreningens events og øvrige aktiviteter.
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Firmaidrættens altoverskyggende styrke er det lokale.
Vi skal dyrke og udvikle det lokale, så vi styrker dem,
der er kernen i morgendagens firmaidræt.
Derfor er indsatsområdet Styrket lokal firmaidræt det
væsentligste indsatsområde frem mod 2022.

Styrket
lokal
firmaidræt

Det
magiske
potentiale

Kollegamotion
på flere
arbejdspladser
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landsdækkende
indsatser
Her får du en kort introduktion til de 10 målrettede og landsdækkende
indsatser, vi styrker frem mod 2022. For hver indsats bliver der
udarbejdet konkrete mål, så vi løbende kan følge og dokumentere
progressionen inden for de 10 indsatser.

Indsatser – Styrket lokal firmaidræt
Holdspil og holdaktiviteter
i tæt samspil

Motionsevents med potentiale

Vi skal have et skarpt øje for nye trends og tenden
ser inden for holdspil og have mod til at afprøve
disse sammen med lokale arbejdspladser.

Drivkraften i vores motionsevents er at få flere i
bevægelse – også dem, der ikke er det i dag.
Det gør vi ved at invitere flere lokale partnere med
ind i både deltagerrekrutteringen, udviklingen og
selve afviklingen. Vi skal i dialog med de lokale
arbejdspladsers ildsjæle og medarbejdere, vi skal
samarbejde med lokale partnere, og vi skal udvise
mod til at afprøve nye og anderledes events.

Gennem en tæt dialog og i tæt samspil med de lo
kale arbejdspladser og andre lokale interessenter
er vi dem, der hele tiden er på forkant med rele
vante og aktuelle holdspil og holdaktiviteter.
Holdspil og holdaktiviteter kan nemlig noget sær
ligt, når det gælder om at skabe det fællesskab og
den magiske holdånd, der er ét af firmaidrættens
omdrejningspunkter.

Firmaidrætsforeningerne skal være mere synlige i
lokalområdet og klare afsendere – både før, under
og efter selve eventen. Samtidig skal eventen vise
den lokale firmaidræts aktiviteter og potentiale for
firmaidræt i fritiden samt kollegamotion i arbejds
tiden. Dermed bliver eventen ét af foreningens vin
duer ud mod mere lokal opmærksomhed samt re
kruttering af nye medlemmer i deres lokalområde.

Holdspil og holdaktiviteter er en af grundstenene
i firmaidrætten – og det skal de blive ved med at
være.

Vi vil gøre udbuddet af motionsevent i firmaidræt
ten bredere og styrke historien om firmaidræt og
kollegamotion i vores events. Vi vil være på for
kant og være åbne over for nye strømninger.

Holdspil vs. holdaktiviteter
Holdspil

Holdspil har regler for holdstørrelser, og
der er en konkurrencestruktur, hvor der er
kampe og stævner mellem hold. Et holdspil er fx fodbold, floorball og badminton.

Holdaktiviteter

Holdaktiviteter har ofte ikke regler for
holdstørrelser eller sammensætning.
Aktiviteten foregår med afsæt i et hold,
som træner og eventuelt konkurrerer
fælles. En holdaktivitet er fx zumba,
indoor biking og motions-boksning.
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Åbne stævner
skaber samlingskraft

Åbne stævner kan samle kollegerne fra arbejds
pladserne – både på tværs af arbejdspladser og
fra hele lokalområdet. Firmaidrætten kan styrkes
gennem stævner, som er åbne for både firma
idrætsforeningernes medlemmer samt de lokale
arbejdspladser, hvor oplevelsen, fællesskabet og
aktiviteterne er i centrum. Vi skal styrke os gen
nem lokale partnerskaber og sikre, at stævnets fa
ciliteter er samlet, samtidig med at vi breder vært
skaberne ud i hele landet – gerne med flere firma
idrætsforeninger i et fælles værtskab.
Vi skal afdække og afprøve andre former for åbne
stævner – enten som supplement til eller erstat
ning for de nuværende. Vi har klare ambitioner
om, at stævnerne skal have et mere lokalt præg og
indhold – båret af lokale ildsjæle og interesser.
Det giver mening at samle aktiviteter af ”samme
familie” i et åbent stævne, så deltagere på tværs af
landet kan mødes for at dyste mod kolleger fra
andre arbejdspladser samt styrke fællesskabet på
sin egen arbejdsplads.
Vi vil være primus motor for at skabe stærke kol
lega-traditioner for deltagelse i åbne stævner – og
gerne åbne stævner, hvor vi er fleksible på indhol
det, så det i højere grad passer til de lokale sær
præg og muligheder. Vi ved, at åbne stævner er en
god indgang til at komme i gang med aktiviteter i
de lokale firmaidrætsforeninger.
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Arbejdspladsernes Motionsdag

Arbejdspladsernes Motionsdag er årets festdag for
kollegamotion – og vi afholder det den samme
dag som Skolernes Motionsdag, så både børn og
voksne i hele Danmark har chancen for at komme
i bevægelse på samme tid. Gennem målrettet ar
bejde vil vi skabe en ny og stærkt forankret lands
dækkende tradition, hvor mange forskellige typer
af arbejdspladser kommer med på bevægelses
bølgen.
Festdagen skal få flere arbejdspladser til at åbne
øjnene op for, at kollegamotion styrker fællesska
ber og bidrager til det gode arbejdsliv. Samtidig
med, at festdagen skal skabe bro mellem den lo
kale firmaidrætsforenings aktiviteter og events i
fritiden samt mulighederne for kollegamotion før,
i eller efter arbejdstid.
Vi vil på nye måder organisere og skabe frivillig
hed omkring Arbejdspladsernes Motionsdag, så
mange kan og vil stå for kollegamotion på lokale
arbejdspladser. Vi kalder det ”motion til døren”.

Ungdomsuddannelser
med blik for bevægelse

Firmaidrætsforeningerne
i den digitale verden

Vi vil styrke de skoler, hvor ambitionerne er gen
sidige, og med et stærkt fokus vil vi forankre eksi
sterende aktiviteter samt udvikle nye. Vi vil inspi
rere til aktivitetsforløb samt events inden for mo
tion og bevægelse.

Vi vil fortsat skabe løsninger, der gør det nemme
re og sjovere at være frivillig og deltager – og vi vil
arbejde for, at flere firmaidrætsforeninger finder
det værdifuldt at bruge de fælles løsninger, lige
som vi konstant vurderer, hvilke løsninger der
giver mest værdi for fællesskabet på det digitale
område.

Vi vil være med til at skabe aktiviteter for ung
domsuddannelserne med særligt fokus på de er
hvervsfaglige ungdomsuddannelser. Mange ele
ver på ungdomsuddannelserne – og især de er
hvervsfaglige retninger – har nemlig fortsat brug
for bedre bevægelses- og motionsmuligheder.

Med baggrund i vores viden og mange erfaringer
med ungdomsuddannelserne og med bevægelse
skal vi i et tæt samarbejde med de lokale kræfter
skabe grundlaget for en aktiv og sund hverdag på
ungdomsuddannelserne.
Omkring hver firmaidrætsforening og skole er der
et stærkt lokalt netværk, som vi skal være bedre til
at aktivere i kampen for mere motion og bevægel
se for eleverne. Firmaidrætsforeningerne skal
identificere disse netværk og blive deres partnere,
så vi på sigt sammen skaber flere aktiviteter mål
rettet eleverne. Eleverne skal opleve magien ved
at dyrke motion i en firmaidrætsforening.

Dagligdagen bliver mere og mere digital. Vi kom
munikerer og skaber i stigende grad fællesskaber
digitalt – dette gælder også vores motions- og
idrætsfællesskaber. Det har påvirket firmaidræt
ten meget i de seneste 20 år, og den digitale ind
flydelse vil stige frem mod 2022.

Vi vil styrke vores digitale muligheder for at være i
dialog med medlemmer, potentielle medlemmer,
deltagere og frivillige. Og vi vil understøtte for
eningerne i at kommunikere med gennemslags
kraft om deres aktiviteter med særligt fokus på de
sociale mediers potentiale.
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Indsatser
– Kollegamotion på flere arbejdspladser
Motions- og
sundhedsambassadøruddannelser

Vi vil skabe et bredt udbud af uddannelser, der
primært henvender sig til ildsjælene på arbejds
pladser, så de bliver klædt på til at igangsætte kol
legamotion med fokus på fællesskab og aktivitet.
Vi får ildsjæle i gang. Vi giver dem mod på, viden
om og indsigt i kollegamotion, så de kan skabe
aktivitet for deres kolleger på arbejdspladserne.
Omdrejningspunktet er idéer til kollegamotion
på arbejdspladsen, men også til øvrige sundheds
temaer såsom kost, trivsel og arbejdsglæde.
Uddannelserne er nøglen til de stærke lokale
netværk mellem arbejdspladser og deres ildsjæle,
som vi ønsker at skabe.
Vi inviterer sundhedsambassadørerne eller
ildsjælene ind i et lokalt netværk, så vi og arbejds
pladserne kan trække på fælles viden, udveksle
erfaringer samt hente inspiration, motivation og
energi. Uddannelserne skal i videst muligt om
fang foregå i samspil med de relevante lokale
firmaidrætsforeninger, så stærkere lokale relatio
ner og netværk opbygges.

Tæl Skridt

Vi vil høre skridt over hele landet. Tæl Skridt skal
være en motionskampagne, der får Danmark end
nu mere i bevægelse. Vi vil blive endnu bedre til
at fange flere af dem, der i øjeblikket ikke tilmel
der sig Tæl Skridt.
Tæl Skridts digitale platform er også i fremtiden
afgørende for kampagnens succes. Vi skal spille
med på de digitale muligheder, der sikrer delta
gerne endnu større fleksibilitet i forhold til delta
gelse i kampagnen samt registrering af skridt.
Vi vil fortsat åbne dørene til kampagnen for stra
tegiske partnere, der har samme overordnede mål
om et Danmark i bevægelse. De vil gøre kampag
nen stærkere og være med til at sprede vores bud
skab.
Samtidig skal firmaidrætsforeningerne være med
til at sparke dørene ind til lokale arbejdspladser.
Dels med henblik på flere deltagere, men også så
deltagerne får øjnene op for potentialet med akti
viteter og kollegamotion i den lokale firma
idrætsforening.
Mange forbliver motionsaktive i perioderne uden
for kampagneugerne og endnu flere spørger til
idéer om anden aktivitet i disse perioder. Vi har
ambitioner om at styrke den kontinuerlige
kollegamotion gennem inspiration og support til
holdkaptajnerne fra de deltagende arbejdsplad
ser samt ved at skabe en større sammenhængs
kraft til den lokale firmaidræt.
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Motivationsudspil
med mening til arbejdspladserne

Det handler om at give arbejdspladserne et vel
ment skub i retningen af en arbejdsplads med kol
legamotion og firmaidræt – både før, i og efter ar
bejdstid. Med peptalks og andre motivationsud
spil motiverer vi arbejdspladserne til at igangsæt
te kollegamotion fuld af energi og glæde. Vores af
sæt er, at det er i fællesskab, vi bliver mere aktive
– og aktiviteterne har størst effekt, når de foregår
i arbejdstiden.
Vi skal udbrede kendskabet til motivationsudspil
lene, så endnu flere arbejdspladser gennemfører
dem, for det er her, vi møder dem ansigt til ansigt.
Arbejdspladserne skal lære os at kende og få en
personlig relation til os. I det personlige møde kan
vi vise dem, at vi brænder for at blive deres aktive
medspiller på deres motions- og sundhedsindsat
ser. Vi vil skabe tillid til, at firmaidrætten kan
hjælpe med at sikre dem en mere aktiv og sunde
re arbejdsplads med effektive og glade medarbej
dere.

Aktivitetsdage styrker holdånden

En aktivitetsdag skaber glæde gennem positive
oplevelser med motion samt styrker holdånden i
kendte eller nye relationer. Vi skræddersyer altid
konceptet til den enkelte arbejdsplads, hvor vi
sammensætter indholdet ud fra ønsker og mulig
heder.
Med aktivitetsdagene bygger vi bro mellem
arbejdspladserne og den lokale firmaidræts
forening, så vi i fællesskab kan skabe flere tilbud
til kollegamotion før, under og efter arbejdstid.
Firmaidrætsforeningerne skal derfor i endnu hø
jere grad involveres i ud- og afviklingen af aktivi
tetsdagene, så vi får en større lokal forankring. Vi
vil være noget for alle de arbejdspladser, hvor der
lokalt er et udtrykt ønske om at skabe en større
sammenhængskraft mellem den lokale firma
idræt og de lokale arbejdspladser.
Aktivitetsdagene skal med god diversitet i aktivite
terne inspirere medarbejderne, så de får en god
oplevelse og får tændt ilden til mere kollegamoti
on og firmaidræt på egen hånd.
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Signaturprojekter
F

irmaidrætten er mangfoldig – og tilbuddene
i firmaidrætsforeninger og til arbejdsplad
serne spænder fra høj puls og mudder til
mere rolig kollegamotion som petanque og bow
ling. De 10 landsdækkende indsatser understre
ger også det brede område, som vi vil dække og
udvikle. Denne bredde og variation er vi stolte af.
Men det er samtidigt vigtigt, at vi har ekstra fokus
på, at udvalgte indsatser bliver særligt profilerede,
fordi de skal være firmaidrættens særkende og vo
res signatur. Det er få udvalgte indsatser, der i
særlig grad afspejler kernen af det, vi er. De skal
helt konkret og rammende vise, hvad Dansk

Firmaidrætsforbund står for, og hvad vi vil være
særligt kendt for.
Kernen af vores arbejde ligger i vores to indsats
områder. Derfor vælger vi også signaturprojekter,
der sikrer, at vi profilerer os på initiativer i begge
vores indsatsområder.
Vi vil styrke den løbende historiefortælling om
signaturprojekterne og resultaterne. Visuelt ska
ber vi en tydelig sammenhængskraft mellem vo
res signaturprojekter og Dansk Firmaidrætsfor
bunds brand.

Vi starter strategiperioden med to
udvalgte signaturprojekter, nemlig
Tæl Skridt og Arbejdspladsernes
Motionsdag. Vi forventer dog, at vi
i perioden frem mod 2022 vil sætte
et særligt fokus på andre kampagner og initiativer, så gruppen af
signaturprojekter vil udvikle sig i
løbet af strategiperioden.

21

Signaturprojekt:
Tæl Skridt
Tæl Skridt har de seneste år udviklet sig positivt.
Vi har fået flere og flere med på Tæl Skridt-holdet
– og endnu flere skal opleve glæden og sammen
holdet ved at være med. At tælle skridt på et hold
på arbejdspladsen er oplagt kollegamotion. Vores
undersøgelser og erfaringer viser, at Tæl Skridt er
et godt startskud til en mere aktiv hverdag – også
mellem kampagnerne. Tæl Skridt har potentiale
til at skabe mere bevægelse og motion – og der
ved et sundere liv – hele året. Tæl Skridt skaber en
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god ramme for en enkel historiefortælling og
branding af både Tæl Skridt og vores blik på kolle
gamotion: Det er nemt at gå til. Alle kan være
med. Og du behøver ikke være omklædt. Det er
bare om at komme med på bølgen.
Derfor er Tæl Skridt et godt signaturprojekt, hvor
vi tydeliggør, at vi i Dansk Firmaidrætsforbund
har nemme veje til kollegamotion på flere ar
bejdspladser.

Signaturprojekt:
Arbejdspladsernes Motionsdag
Arbejdspladsernes Motionsdag giver værdi for
begge vores indsatsområder: Den lokale firma
idrætsforening kan bruge den årlige festdag aktivt
og skabe lokale traditioner. På arbejdspladser lan
det over vil bevægelsesbølgen forhåbentligt rulle
med stadig større kraft med afsæt i inspirationen
fra Dansk Firmaidrætsforbund.

den efterårsferien – og det har vi allerede udnyttet
i de første år. Ved at gøre Arbejdspladsernes Moti
onsdag til et signaturprojekt vil vi arbejde for, at
fredagen inden efterårsferien bliver kendt af både
børn og voksne, hvor to stærke traditioner kom
mer til at tegne dagen – både for skolerne og for
alle landets arbejdspladser.

Den nye årlige tradition og festdag for kollegamo
tion er kommet godt fra start siden 2015. I de før
ste år er flere firmaidrætsforeninger og arbejds
pladser hoppet med på bevægelsesbølgen. Den
årlige festdag har en enkel fortælling med klar re
ference til en i forvejen rodfæstet og positiv tradi
tion – nemlig Skolernes Motionsdag fredagen in

Arbejdspladsernes Motionsdag er en festdag for
den lokale firmaidræt og for kollegamotionen på
arbejdspladsen, og festdagen viser, at kollegamo
tion og firmaidræt er sjovt. Det er en fest at være
med – og det binder os sammen med et smil på
læben.
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På vej ind i

fremtiden
D

e 10 målrettede landsdækkende indsatser
udgør kun en del af Dansk Firmaidræts
forbunds arbejde frem mod 2022. Indsat
serne er særlige, målrettede tiltag i perioden frem
mod 2022, og der vil inden for hvert af indsatsom
råderne – Styrket lokal firmaidræt og Kollegamotion på flere arbejdspladser – være en lang række
andre og supplerende aktiviteter og initiativer,
som enten videreføres eller udvikles i perioden
frem mod 2022.

Vores strategi er mere end de ord, der er samlet
her. Det er også proces, drømme og mange drøftel
ser. Derfor er dette hverken starten eller slutnin
gen på firmaidrættens strategiske overvejelser
frem mod 2022. Det er et produkt af firmaidræts
foreningernes, landsforeningernes, den centrale
ledelses og medarbejdernes fælles input og mål
sætninger, og det er en dynamisk vejviser for vo
res arbejde de kommende fire år.

Med strategien har vi sat retningen på vores vej
ind i fremtiden mod et sjovere Danmark i bevæ
gelse. Vores vej frem mod 2022 bliver dynamisk,
og vi skal løbende lytte til vores medlemmers, ar
bejdspladsernes, ungdomsuddannelsernes og vo
res samarbejdspartneres behov og ønsker. Vi skal
agere på de muligheder, som fremtiden byder på.
Det gør vejen ind i fremtiden sjovere. Det gør
Dansk Firmaidrætsforbund til den dynamiske
samarbejdspartner, vi er – og frem for alt styrker
det os i vores drøm om mere fællesskab, frivillig
hed og flere aktiviteter.
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79

lokale
firmaidrætsforeninger

348.000
medlemmer

+123.000
der dyrker
kollegamotion
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Dansk

Firmaidrætsforbund

D

ansk Firmaidrætsforbund består af 79
lokale firmaidrætsforeninger, en række
brancheforbund og en faglig medarbejder
stab knyttet til forbundskontoret. I foreningerne
har vi over 348.000 medlemmer*, som er engage
rede i en meget bred vifte af idræts- og motionsak
tiviteter fra fodbold og gokart til petanque og
kampsport.

arbejdsplads eller uddannelse er med i vores
kampagner og events – eller nyder godt af vores
andre idræts- og motionsinitiativer.
Vi inspirerer til kollegamotion og tilbyder en bred
vifte af idræts- og motionsaktiviteter.
Vi vil fællesskab, frivillighed og aktiviteter, hvor
alle kan være med.

Derudover skaber vi årligt aktiviteter og bevægel
se for yderligere 123.000**, som gennem deres

*Samlet medlemstal for 2017.
**Resultat af bevægelsesregnskabet for 2017.
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