
Gang i Fredensborg 

Virksomhedsstafetten 2009 
 

Find den bedste idé til motion på arbejdspladsen, 
og deltag i konkurrencen om at blive: 
  

Fredensborgs mest  
  bevægelige virksomhed   

 
Besøg af Sundhedsbussen 
Som noget nyt kan vi i år tilbyde alle de deltagende virksomheder et 
besøg af Sundhedsbussen, som giver de ansatte et sundhedstjek. 

 
Gang i Fredensborg er et partnerskab etableret af  
Fredensborg Kommunes Center for Forebyggelse og Sund-
hedsfremme, Skov- og Naturstyrelsen og DGI Nordsjæl-
land, med det formål at få flere af kommunens borgere til 
at bevæge sig mere, ud fra et livskvalitets-  
og sundhedsfremmende perspektiv. 

   En sund arbejdsplads giver virksomhederne: 
  
    Tilfredse medarbejdere Effektivitet og overskud 
   
    Lavt sygefravær  Godt image 

Lyst til at deltage? 
 
Kontakt Gang i Fredensborg på tlf. 72 56 25 66 eller via mail 
alhh@fredensborg.dk  inden tirsdag den 1. september 2009 
 

Grib chancen, og I er på vej mod en sundere  
arbejdsplads! 



1. præmie — en dag fyldt med oplevelser! 
Skov- og Naturstyrelsen er vært når vinderne inviteres med  
på en sjov og uforglemmelig dag i naturen med spændende  
aktiviteter, der udfordrer både fysik og samarbejdsevne!  

 
 

    
 Virksomhederne bedømmes ud fra tre kriterier 

 

1. Den gode idé 

2. Den sundhedsmæssige effekt – aktivitetsindhold, gennemførsel    
og deltagelse. 

3. Implementerbarhed – er det i praksis muligt at gennemføre  

    den valgte aktivitet i virksomhedens dagligdag.  
 
Ud fra en samlet vurdering kåres 

     Fredensborgs mest bevægelige virksomhed! 

Få hjælp til at komme i gang 
Som en del af stafetten tilbyder Gang i Fredensborg de  
deltagende virksomheder inspiration og starthjælp: 
 
Starthjælp 
Alle deltagende virksomheder tilbydes et opstartsbesøg fra Gang 
i Fredensborgs bevægelseskonsulenter, så det bliver nemt at  
føre den gode idé ud i livet. 
 
Idékatalog 
Det vedlagte idékatalog indeholder ideer til, hvordan man i prak-
sis kan lægge mere bevægelse ind i arbejdsdagen. Man må ger-
ne deltage i virksomhedsstafetten med en aktivitet, som er valgt 
herfra. 

Gang i Fredensborg inviterer alle virksomheder i Fredensborg kommune til at dyste mod  
hinanden, om at finde den bedste idé til motion på arbejdspladsen i arbejdstiden. 

Følg stafetten i lokalavisen Uge-Nyt 
Stafetten foregår i samarbejde med lokalavisen Uge-Nyt, som  
vil præsentere nogle af virksomhedernes indsats i stafetten.     

 
Foto :  Lokalavisen Uge-Nyt, partnerskabet Gang i Fredensborg og M Networks A/S  

Vel mødt til et sjovt og fysisk aktivt efterår! 
 
Stafetten går ud på følgende 
•  Find den bedste idé til motion på arbejdspladsen i arbejdstiden 

•   Udfør idéen over en 14 dages periode 

•   Depechen sendes videre til næste virksomhed  

Stafet periode: 14. september – 11. december 2009 


