
Netværk og partnerskaber ved 
Firmaidrættens Sparringscamp nov. 2018



Program

Hvad er et 
netværk/partnerskab?

Hvorfor er de væsentlige?

Partnerskaber og netværk i 
praksis oplæg ved Finn Nielsen 
Køge Firmaidræt

Overblik over foreningens 
netværk/partnerskaber

Tiltag for netværket

Konkrete aftaler fremadrettet 



Kreativ tanke øvelse

Alle skal ud og stå på 
gulvet. Samarbejd om at 
danne de figurer, som 
billederne viser 



Hvad er et netværk/partnerskab?

Et netværk/partnerskab er 
en person, en gruppe af 
personer eller en 
organisation, som 
foreningen har et forhold 
til. Eksempelvis 
virksomheder, kommune, 
presse, andre 
organisationer mm.



Hvorfor er vigtigt at arbejde med netværk og 
partnerskaber?

Samarbejdet med 
partnerskaber/netværk 
kan eksempelvis 
betyde:

•Flere deltagere til 
aktiviteterne

•Nye aktiviteter

•Nye partnerskaber

•Øget synlighed

•Større politisk 

synlighed/indflydelse
•Nye ledere i foreningen



Partnerskaber

v/ Formand Finn Nielsen Firmaidræt Køge

✓Hvordan har vi fået 
partnerskaber?

✓Forskellige typer af 
partnerskaber

✓Hvad kan man få ud af det?

✓Firmaidræts Køges Partnerskaber

✓Hvordan nurser vi vores 
partnerskaber?

✓Tanker om fremtiden



Hvordan har vi fået partnerskaber?

✓ De kommer til os

✓ Vi kommer til dem



Forskellige typer af 
partnerskaber
✓ Dem der koster penge

✓ Dem der betaler os for at udføre et 
stykke arbejde

✓ Praktisk samarbejde i hverdagen

✓ Praktisk samarbejde om turneringer

✓ Praktisk samarbejde om events

… og nogle partnere 
dækker flere typer af 
samarbejde …



Hvad får vi ud af det?
✓ Synlighed

✓ Flere medlemmer

✓ Direkte kontakt til virksomheder

✓ Bedre muligheder for events

✓ Indtægter

✓ Hjælpende hænder

✓ Vores medlemmer får andre tilbud/rabat



Firmaidræt Køges Partnerskaber

➢HB Køge: Præmier, 
deltagelse i VIP arrangementer, 
udsender invitationer til alle i 
netværket, fodboldturneringer

➢Køge Atletik: Samarbejde 
Danmarksstafetten

➢XL-BYG: Partnere events

➢Sydbank med flere: 
Samarbejde Julemærkemarchen

➢LørdagsAvisen (lokal 
ugeavis): Samarbejde Bike & 
Run Stafetten / altid klar til 
medieomtale af os

➢Køge Onsdag: Medie omtale

➢KAN VI LAVE NOGET 
SAMMEN



Firmaidræts Køges Partnerskaber

➢Køge Kommune  Folkeskoler: 
Samarbejde motionscentret / flere 
medlemmer, Produktionsskole, 
Samarbejde motionscentret / flere 
medlemmer, 
Genoptræningscentre,

Genoptræningsforløb / flere 
medlemmer, Lærerne, Samarbejde 
motion / flere medlemmer

➢Ældresagen: Synliggørelse af os 
i deres medlemsblad / får virkelig 
mange medlemmer

➢Diabetesforeningen: 
Synliggørelse af os i deres 
medlemsblad / samarbejde event

➢Køge Håndbold: VIP-
arrangementer / adgang til 
netværket / stiller hjælpere til 
vores event

➢Allianc eventfirma: Fodbold

➢Lungeforeningen, : 
Genoptræningsforløb / flere 
medlemmer

➢Crossfit, Ryg- og Knæcenter 
mf.: Synliggørelse hos dem samt 
tilbud til vores medlemmer

➢Ravnsborghallen: Daglig drift



Hvordan vedligeholder og nurser vi vores 
partnerskaber?



Tanker om fremtiden

Nogle partnerskaber 
ophører

Nye kommer til



Overblik over foreningens netværk 
og partnerskaber 

Overblik over 
netværk og 
partnerskaber –
har I det?

Bevidst  
involvering i hver 
aktivitet/proces/
projekt

I skal bl.a. bruge 
netværk og 
partnerskaber til 
at få flere 
medlemmer

Bladene er et 
symbol for 
udvikling

Varde

Kommune

Diabetes-
foreningen

Ungdoms
uddannelser

Arla
Danfoss
Lego

Ældre-
sagen



Foreningens Blomsterende netværk
Gruppearbejde 

Varde



Tiltag for netværket?

Idrætsaktiviteter 
for netværket

VIP arrangement 
for 
særligt udvalgte 
virksomheder eller 
partnere

Foredrag fra 
sundhedskonsulen
terne på forbundet

Arrangementer 
med interessante 
oplægsholdere

Tænk ud af 
boksen ☺



Fasthold jeres fokus!

Arbejdet med 
netværk og 
partnerskaber 
foregår hele 
tiden

Find en 
person/udvalg, 
der primært 
har fokus på 
netværk og 

partnerskaber

Fast punkt på 
dagsordenen 
på 
bestyrelsesmø
derne



Postkort

Vælg et postkort og skriv 
udviklingskonsulentens navn og adresse

Skriv nu hvilke netværk/partnerskaber 
som I gerne vil arbejde med

Jeres lokale udviklingskonsulent kontakter 
jer, så I kan arbejde videre ☺



Tak for i dag  

Fortsæt det 
gode arbejde ☺


