
SPARRINGSCAMP – HOT OR NOT☺



PROGRAM
1. Kort præsentation

2. Rigtige Mænd – hvad lærte vi?

3. RML & Mænds motionsdag 2019

4. Lokalforeningspuljen og Nordea-
fonden

5. Ideer til ”nye” aktiviteter

6. Pause 15 minutter

7. Gruppearbejde – 2 omgange

8. Afslutning og tak for i dag☺



Rigtige Mænd – Afrapportering og Anbefalinger

• RM mere komplekse end kvinder☺

• Ny teknologi skal være nemt

• Banke-på-funktion var sårbar

• Selvorganiseret MATCH på niveau, indhold & 
socialt

• Balance ml. selvorganiseret og det styrende 
dvs:

• bevar fleksibiliteten, aktiviteter tilpasses 
gruppens forudsætninger – men de mangler 
det formaliserede fællesskabs inspiration og 
initiativer. Der er ingen forpligtigelser ift. 
Fællesskabet

• ”I samme båd” ens forudsætninger

• Større socialt netværk, fra ingen effekt til livs 
ændrende, giver indsigt i egen sundhed

• Events for RM: succesoplevelse, 
åbenhed/usikkerhed, medaljer/T-shirt

• Differentiering 

• Rammer for socialt samvær ”tidspunkt” 
Nordfyn og Herning (Kibæk)

• Autentisk billedmateriale  



Rigtige Mænd – Afrapportering og Anbefalinger

Firmaidrætsforeninger

• Sammensæt et tilbud, der øger de ”rigtige mænds” 
mulighed for at handle aktivitetsudviklende. 
Justering af aktiviteterne, herunder 
niveaudifferentiering, er afgørende for intensiteten 
og for oplevelsen af kompetence. 

• Samtidigt er intensiteten grundlag for den 
mandehørm, der skaber oplevelsen af mental 
intensitet og et frirum = autonomi. Husk: Det er 
vigtigt at score mål, det er ikke vigtigt at vinde.

• ”Rigtige mænd” vil gerne have hjælp og coaching til at øge energien (intensiteten) og kvaliteten i aktiviteterne. 
Ved at lade mændene selv rekvirere hjælpen, bevarer de autonomien – ”rigtige mænd” vil selv bestemme - men 
vil samtidig gerne have støtte og hjælp, når behovet opstår. Skab derfor klare rammer for, hvordan coaching kan 
rekvireres samt hvilken coaching, der kan forventes.

Træningsfællesskaber:
”Rigtige mænd” i et selvorganiseret træningsfællesskab ønsker mere end blot en fælles træningsinteresse og et 
mål. De skal matche socialt og motionsmæssigt, hvis træningsfællesskabet skal fastholdes. Vi øger derfor chancerne 
for succes med selvorganiserede træningsfællesskaber, hvis mændene har mulighed for at blive matchet på fx 
niveau, fleksibilitet i deltagelse, intensitet samt graden af behov for inspiration.



Rigtige Mænd Løbet 
– en del af MM
RML:

• Pt. har vi 12 byer på plads til RML

• Håber på 15 løb

• Frie rammer til foreningen – dato, 
logistik/teamopgaver, pris, kort og lang, 
lokal sponsor

• RM banen valgfri



Mænds motionsdag 
2019
En ny motionstradition – op til Fars Dag

• Tilbyd en aktivitet/stævne for mænd, 
gerne med høj puls og sved

✓ Fodbold, floorball, beachvolley, gåtur 
med/uden opgaver, K1 eller K3

✓ Tilbyd noget I brænder for

✓ Samme rammer som RML

• RML en aktivitet i andre byer 



ØKONOMI VED MM OG RML

• 10.000 (RML: 20 HOLD=60 MAND) MM 50 
mænd 

• TILMELDINGSGEBYR TILFALDER FORENINGER

• LOKAL SPONSOR 

• LOKALFORENINGSPULJEN I FORBUNDET

• LOKALPULJEN I NF (17.000 kr.)  

✓ 25 MILL. KR. TIL 1.400 PROJEKTER.

✓ 4-6 MÅNEDERS BEHANDLINGSTID



Aktiviteter som vi anbefaler
• Hot/dyb tallerken☺

• Hvordan skaber vi fællesskaber uden om 
aktiviteten, som gør det attraktivt at deltage 
og gøre det i den lokale firmaidrætsforening?

• Inddrag flere elementer end kun aktiviteten 

• Focus på at nye medlemmer bliver set, 
velinformeret – en helhedsoplevelse

• Fleksibilitet ift. Hvornår, tilmelding og hvordan 
med instruktørens fleksibilitet? 

✓ Bike and Burger, børnepasning, rundstykker 

✓ Foredrag, fællesspisning med/uden børn, 
nødløsning ”tag mad med hjem” 

✓ Far/barn (først børn så voksen motion)

✓ Kørselsordning













Rundt om aktiviteten
• Yoga: 1. lørdag i måneden – Mindfulness

• Cykling: cykelværksted – ”for dummies” 

Top 3 i 2016 

✓ Styrketræning: flyttes ud i skoven med egen 
kropsvægt  

✓ Løb: besøg af fysioterapeut/skader og 
forebyggelse eller løbestilsanalyse 

✓ Vandring: Naturvejleder med på turen

✓ PAUSE 15 MINUTTER – STARTER IGEN KL: ?



Gruppearbejde 
1: Mads J., Henrik L., Berit S., Else W. Mette 
H, Jonny. Jørgen L, 

2: Mette J, Ragna, Lonny, Pernille J, Ilse S. 
Uffe L, Anette L, 

3: Sonja W, Kjeld Ø, Ulla B, Maja O, Sisse, 
Allan K,

4: Mikael N, Jan H, Marianne S, Susanne B, 
Lone J, Jeanette T. 



1. Spørgsmål 
Vælg en af jeres aktiviteter. Hvordan kan I ligge 
flere ”ting” på aktiviteten som giver flere 
oplevelser eller gør den mere attraktiv?

2. Spørgsmål 
Hvad tænker I om at foreningen 
gerne må ”tilbyde” andet end 
aktiviteten?
Brainstorm:
Simple/realiserbare ideer til 
fællesspisning eller andet…



3. Spørgsmål 
Hvilke erfaringer har I med at iværksætte 
nye aktiviteter – gode historier, uventede 
problemer, rekruttering

4. Spørgsmål 
Hvilke aktiviteter har I mest succes 
med lige nu – hvorfor? 
Individuelt:
Hvad tager du med hjem/udfyld 
lejrbålsseddel: Det tænder en ild i 
mig….


