
Gang i Fredensborg 

Idékatalog  
 
Gode idéer til motion på arbejdspladsen 

Mødemotion 
 
I mange virksomheder er wienerbas-
ser og kaffe skiftet ud med frugt og 
vand til møder og andre sammen-
komster. Den sunde mødekultur kan 
også omfatte bevægelse. F.eks. kan 
strække ben-pauser måske udvides 
med nogle få stræk og bevægelses-
øvelser. At nogle (måske gæster ude-
fra) trækker på smilebåndet gør jo 
heller ikke noget. 

Sunde rammer, der  
appellerer til bevægelse 
 
Udover at indrette motionsrum eller 
særlige områder til fysisk aktivitet i 
virksomheden, kan man indrette virk-
somheden på en måde, der implicit 
opfordrer alle til at bevæge sig. Lige fra 
nybyggeri, hvor arkitektindretning til-
skynder fysisk aktivitet i de daglige 
rutiner til hæve-sænke borde, placering 
af printer, placering af kantinen, møde-
lokaler etc. 



Walk & talk møder 
 
Den lille personalegruppe eller perso-
nale enhed (2-6 personer), kan f.eks. 
afvikle dagens morgenmøde uden-
dørs i virksomhedens nærmiljø.  
 
Walk & eat - brug 10-15 minutter før 
eller efter maden på en lille gåtur i 
lokalområdet. 
 
Walk & break kan bruges, hvis der 
behov for en lille tænkepause. 
 

Områder på gangarealer, kopirum, 
kantine og andre fællesarealer mar-
keres sådan at alle medarbejdere er 
klar over, at de selv og andre kolle-
gaer her kan ”udfordre” hinanden i 
forskellige korterevarende aktivite-
ter med lavt intensitetsniveau.  
 
Idéen er at der ikke skal skiftes til 
idrætstøj, at aktiviteterne er nemme 
og hurtige at gennemføre i dagligda-
gen, og at de udføres på områder i 
virksomheden, hvor medarbejdere 
alligevel skal tilbagelægge en stræk-
ning f.eks. fra kontor til kopirum,  
eller områder hvor der naturligt fo-
rekommer en pause. 
 

Fælles for ”walk & … konceptet” er at  
det tilfører ekstra energi til hjerne og 
muskler, samtidig som det inspirerer 
til anderledes vinkler på konkrete 
problemstillinger. 

Virksomhedens fællesarealer bruges som  
aktivitetsområder i dagligdagen  

Mail-motion 
 
Den enkelte medarbejder får tilsendt 
en mail på et givet tidspunkt på dagen 
– f.eks. kl. 10.00, med en lille øvelse, 
som kan foretages på kontoret. Evt. 
kan mailen også indeholde andre tips, 
f.eks. at man kan: 
 

• Benytte trapperne frem for ele-
vatoren 

• Sende færre interne mails og i 
stedet gå hen til kollegaen  

• Huske små pauser med bevæ-
gelse  

   + evt. en sund opskrift. 

@



Sjove og skøre idéer: 
 
• Hinkeruder på fællesgangen 
• Områder hvor der kan hoppes 

fra punkt til punkt over en lidt 
længere strækning 

• Oppustelige plastikboksehand-
sker i kopirummet til en rask 
boksekamp 

• Balancering på balancebræt  
• Marker et ”fjollerum”, hvor der 

må kravles, hoppes, gås bag-
læns, gå gakkede gangarter, 
løbes, råbes og hvad fantasien 
ellers byder på. Udover at inspi-
rere til mere bevægelse i hver-
dagen, er intentionen også at 
lokke det brede smil frem på 
læberne. 

Morgen, frokost eller 
fyraftensaktiviteter 
uden ekstern instruktør 
 
Èn til tre gange om ugen arrangerer 
virksomheden let tilgængelige og ud-
styrslette, men samtidig sveddryp-
pende aktiviteter i nærmiljøet, som 
typisk tager ½-1 time. Ideer til akti-
viteter: Stavgang, løb, cykling, rulle-
skøjtning. Virksomheden kunne stille 
det nødvendige udstyr til rådighed, 
såsom: Stave til stavgang, rulleskøj-
ter, cykler etc. 

Morgen, frokost eller 
fyraftensaktiviteter med 
instruktør 
 
Én til tre gange om ugen tilbydes 
medarbejdere forskellige aktiviteter, 
som de kan melde sig på. Instruktø-
rer med speciale inden for den enkel-
te idrætsgren entreres. Ideer til akti-
viteter: Tai-chi, yoga, boksning, kick-
boksning, cirkeltræning, afrikansk 
dans, stavgang, motionsløb, mtb., 
mandegymnastik, rygtræning etc. 

Styrketræningsstationer, hvor medar-
bejderne under tænkepauser, kopie-
ringspauser, venten på frit toilet mm. 
kan styrke deres fysik. Enten på op-
hængte træningsredskaber, eller sim-
plere. 

Firmacykler 
 
Større arbejdspladser, som f.eks. be-
står af flere afdelinger som er geogra-
fisk spredt kan investere i firmacykler, 
som medarbejderne kan bruge, når de 
skal rundt på virksomheden. Det kan 
selvfølgelig også være mindre virk-
somheder, der har samarbejdspartne-
re/kunder i cykelafstand, som benytter 
firmacykel til og fra møder/
kundebesøg. Cyklen kan jo bruges 
som reklamesøjle for virksomheden og 
sende et sundt signal. 

 
Frokost i det grønne 

 
I sommerhalvåret kan man kombi-
nere frokostpausen med en gåtur. 
Virksomhedens kantine kan tilbyde 
”madpakker”/sandwich, der kan 
medbringes ud af huset og spises 
på en grøn plet i nærheden. 

Aktiviteter som kræver opsætning af 
særligt udstyr: Basketball, indendørs 
petanque, golf udslagsmåtter v/udslag 
til net, boksebold, kroket, klatregreb i 
lav højde til traversering og forhin-
dringsbane. Gældende for hovedparten 
af disse aktiviteter er at de udføres 
med udstyr, som ikke larmer (f.eks. 
skumbold til basketball) og ikke risike-
rer at skade det omkringliggende mil-
jøs kontorartikler og –møbler, eller 
udføres i lydisolerede aktivitetsrum. 



Frisk Fredag 
 
½-1 time hver fredag engagerer virk-
somheden eksterne konsulenter til at 
varetage aktivitetsforløb passende til 
virksomhedens personale.  
 
Aktivitetsindholdet vægtes mod sjove, 
legende, alternative og skøre idrætsak-
tiviteter, som bidrager til at skabe god 
stemning og fællesskab blandt virk-
somhedens medarbejdere.  
 
En sjov og positiv måde at runde ar-
bejdsugen af på. 

Teams internt og på 
tværs af afdelingerne i 
virksomheden/ 
organisationen.  
 
Teams, hvor man finder sammen om 
at løbe, svømme, rulle, dyrke stav-
gang mv. Sidegevinsten ved motions-
teams er, at det giver nogle fælles 
referencer – der ikke direkte er rela-
teret til jobbet – samt skaber og styr-
ker fællesskaber og forøger den en-
keltes trivsel.  

Arbejdspladsen kan opfordre og moti-
vere medarbejderne til at gå eller 
cykle til og fra arbejde. Den kan del-
tage i Dansk Cyklist Forbunds kam-
pagne i maj – og bakke op om, at 
den aktive transport fortsætter hele 
året. Dette kan f.eks. gøres ved at 
virksomheden etablerer omklæd-
nings- og bademuligheder på ar-
bejdspladsen, gode cykelparkering-
forhold, og måske præmierer den 
mest cyklende medarbejder. Virk-
somheden deltager selvfølgelig i 
”Tour de Fredensborg” – hvor en pic-
nickurv til de deltagende medarbej-
dere er en god idé. 

Drengene mod pigerne  
 
Forudsætter en arbejdsplads med 
medarbejdere af begge køn!  
 
Idéen er at kvinderne og mændene 
udfordrer hinanden til at konkurrere 
om hvem der er mest fysisk aktive –  
f.eks. i form af at tælle skridt, km 
eller trapper i løbet en periode. 
 
Aktiv transport til og fra arbejde, kan 
evt. også medregnes.  

Vi cykler til arbejde –  
hele året 


