
Arbejdspladsernes Motionsdag 
– vær med i en succes og få styrket de 
lokale relationer

#AMDAG

Fredag den 11. oktober inviterer vi for femte gang til Arbejdspladsernes 
Motionsdag. Når skolebørnene er aktive dagen før efterårsferien, så skal de 
voksne på arbejdspladserne også have chancen. Vi kan i samhørighed – 
forbund og foreninger – få flere arbejdspladser til at åbne øjnene for, at 
kollegamotion styrker fællesskaber samt bidrager til gode arbejdsliv. 
Samtidig er festdagen en oplagt mulighed til at skabe bro mellem kollega-
motion på arbejdspladser og firmaidrætsforeningsaktiviteter i fritiden.    

Hvorfor skal din firmaidrætsforening 
være med? 
•  Der er mulighed for lokal synlighed – konceptet 
 skaffer omtale. 
•  Både netværk samt dialog med lokale arbejdspladser  
 og evt. kommunen styrkes. 
•  For gennemførte events på #AMdag kan der opnås   
 en omkostningsgodtgørelse på op til kr. 7.000 – 
 debutforeninger i AMdag-regi har mulighed for at   
 ansøge lokalforeningspuljen.
•  10 udviklingskonsulenter er klar til at hjælpe fra   
 idéudviklingsfasen over handlingsplanen til 
 praktisk afvikling.    
•  Forbundet bistår med markedsføring ud fra lokale   
 ønsker og behov (eksempelvis facebook-annoncer). 

De næste skridt: 
•  Fortæl os, om din forening vil være med – tag hurtigst  
 muligt fat i den udviklingskonsulent, der er tilknyttet  
 din forening.  
•  Gode foreningscases fra tidligere udgaver af #AMdag  
 præsenteres på formandsmødet den 27-28. april. 
 Se også bagsiden. 
•  Medio september – handlingsplaner ligger klar, så 
 vi i fællesskab kan forberede os på eksekveringen. 
•  Fredag den 11. oktober – 
 Arbejdspladsernes Motionsdag 2019. 

www.amdag.dk



26.210 medarbejdere på arbejds-
pladser over hele landet fik sved 
på panden og smil på læben i 
forbindelse med Arbejdspladsernes 
Motionsdag 2018. 
I alt 31 af jer firmaidrætsforeninger 
arrangerede diverse events – tak 
for indsatsen. Fundamentet er 
altså såre stærkt. 
Arbejdspladsernes Motionsdag 
har vind i sejlene, fordi konceptet 
er fleksibelt, og det kan tilpasses 
lokale forhold.   

Fredericia Fag- og Firmaidrætsforbund  
I Fredericia inviterede Fredericia Fag- og Firmaidrætsfor-
bund, Idræt i dagtimerne, Fredericia Shopping og Frede-
ricia Kommune til motions-byfest den 12. oktober 2018. 
Det lokale koncept hedder ’5 i 12 Fredericia’, og idéen er, 
at alle arbejdspladser i området prioriterer kollegamoti-
on i fem minutter fra kl. 11.55 til 12.00 på #AMdag. Enten 
på arbejdspladsen eller på Rådhuspladsen i Fredericia. 
   
Næstformand Ib Østergaard:
”Vores engagement i Arbejdspladsernes Motionsdag har 
allerede ret kraftigt forstærket vores relationer til især 
kommunen – både ansatte og politikere. Vi tror på, at vi 
ved at forme et lokalt koncept åbner dørene til rigtig man-
ge arbejdspladser og derigennem kan sprede budskabet 
om såvel kollegamotion som traditionel firmaidræt.”  

Næstved Firma Sport  
Fik i egne idrætsfaciliteter besøg af arbejdspladser, 
foreningen i god tid havde været i dialog med (Lejerbo 
Næstved, Bolig Næstved og FOA Næstved). Kollegerne på 
arbejdspladserne spillede ind med ønsker, og Næstved 
Firma Sport justerede til – og lagde dernæst et program 
ud fra nogle overordnede rammer. Det var muligt at til-
trække opmærksomhed fra regional/lokal presse, netop 
fordi planlægningen skete i god tid. 

Formand Lise Skovgård:
”Folk gik op i det med liv og sjæl, og reaktionerne var 
positive. Det var vedkommende og dejligt – noget af det 
sjoveste, jeg har oplevet i min formandstid. Vi tilrettelæg-
ger det, arbejdspladserne efterspørger på motionsdagen 
– og så følger vi op, så de forhåbentlig vender tilbage og 
benytter vores andre tilbud.” 

Foreningen Ringkøbing og 
Omegns Firmaidræt (ROFI)
Repræsenteret og skabte aktivitet på strategisk udvalgte 
arbejdspladser. Og styrkede dermed relationerne til bl.a. 
Vestjysk Marketing, JKS, JSB, Vento, og EagleBurgmann. 
JKS samt EagleBurgmann er nu ’nye’ betalende med-
lemmer hos ROFI. Havde derudover ’åbne døre’ til egne 
faciliteter, og der kom mange deltagere/gæster.

Daglig leder af og instruktør i ROFI’s fitnesscenter, Ulla 
Birkmose: 
”Fleksibilitet og ligetil er kodeordene. Vi får via konceptet 
kontakt til nogle interessante målgrupper, og vi indstiller 
os på at hjælpe den enkelte arbejdsplads – stor som lille 
– på de præmisser, der er gældende. Vi skal ud og skabe 
værdi på arbejdspladserne. Det gør vi eksempelvis ved 
at stille instruktører til rådighed på Arbejdspladsernes 
Motionsdag.” 

www.amdag.dk


