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Nyt partnerskab
mellem Ældre Sagen og ’Bevæg dig for livet’
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Mål for det nye partnerskab: 
Flere ældre skal dyrke motion

Ældre Sagen er gået sammen med de to store idrætsorganisati-
oner DGI og DIF om at øge andelen af ældre, som bevæger sig og 
dyrker motion.

DGI og DIF har i flere år samar-
bejdet om at få flere danskere til 
at dyrke idræt under overskrif-
ten ’Bevæg dig for livet’. I 2019 
har Ældre Sagen indgået en 
partnerskabsaftale med ’Bevæg 
dig for livet’ om, hvordan vi 
sammen får flere ældre til at 
være fysisk aktive. Vi ønsker at 
bidrage aktivt til, at særligt de 

ikke-motionsvante og de mindre 
mobile ældre over 60 år også 
bliver fysisk aktive. I dette hæfte 
kan du læse, hvad partnerskabet 
betyder for Ældre Sagens lokal-
afdelinger - og hvordan I lokalt 
kan få fordel af samarbejdet.

Preben Staun
Landsformand, Ældre Sagen

Danmark skal være verdens 
mest aktive nation i 2025. Det 
er målsætningen for initiativet 
’Bevæg dig for Livet’, som er 
startet af DGI og DIF med støtte 
fra Nordea-fonden og TrygFon-
den - og med stor opbakning 
fra Christiansborg og H.K.H. 
Kronprins Frederik.

Visionen er, at 75% af dansker-
ne i 2025 skal dyrke idræt, og at 
50 procent af befolkningen skal 
dyrke idræt i en forening. Ældre 
Sagen er gået med i samarbej-
det med særligt fokus på at 
ak tivere de mindre mobile æl-
dre, og de ældre, som sjældent 
bevæger sig.

Nyt partnerskab, Ældre Sagen 2019. Tekst: Tune Nyborg/Periskop. Fotos: Thomas Søndergaard, Lasse Wind m.fl.
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Fakta: Aftalens hovedpunkter
Samarbejdet mellem Ældre Sagen og ’Bevæg dig for livet’ vil 
især dreje sig om følgende fire indsatsområder:

1. Flere motionstilbud, som 
passer til  ikke-motionsvan-
te og mindre mobile ældre. 
Målet er at flere af Ældre Sagens 
lokalafdelinger tilbyder flere 
aktiviter som stolemotion og 
andre former for idrætsaktivite-
ter til ikke-motionsvante ældre.

2. Tættere samarbejde i kom-
munerne. Ældre Sagens lokal-
afdelinger kan fremover blive en 
del af de aftaler om aktiviteter 
for seniorer, som kommuner 
indgår med ’Bevæg dig for livet’.

3. Fælles kampagner. Ældre 
Sagen og ’Bevæg dig for livet’ vil 
gennemføre fælles landsdæk-
kende og lokale kampagner for 
at få flere til at dyrke motion. 

4. Fælles stemme over for 
politikerne. Ældre Sagen og 
’Bevæg dig for livet’ vil samar-
bejde om henvendeler til mi-
nisterier, styrelser, kommuner, 
interesseorganisationer osv, for 
at sikre gode rammer og vilkår 
for bevægelse og motion.
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Hvad betyder partnerskabet for
Ældre Sagens lokalafdelinger?

Flere aktiviteter og flere aktive frivillige. Men også mere støtte og 
inspiration både fra centralt hold og lokalt i distrikterne.

Ældre Sagen vil arbejde for, at alle 
lokalafdelinger tilbyder stolemo-
tion og andre aktiviteter til min-
dre mobile og ikke-motionsvante. 
De, som allerede er igang, må 
meget gerne øge antallet af hold 
og tilbud. Det er en del af Ældre 
Sagens strategi for 2017-21.

Samtidig vil lokalafdelinger-
ne fremover kunne få end-
nu stærkere støtte til deres 
indsats. Både til at etablere 

flere aktiviteter og tilbud, til at 
finde og uddanne flere frivillige 
instruktører, til at kommunikere 
aktiviteter ud til lokalområdet og 
til at støtte op om samarbejdet 
med kommunen. 

Ældre Sagen har en særlig op-
gave i forhold til at støtte svage, 
ensomme og mindre mobile 
ældre. Derfor har vi en særlig 
rolle i forhold til de traditionelle 
idrætsforeninger.
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Hvordan får vi flere ældre med?

En lang række lokalafdelinger over hele landet har gjort 
gode erfaringer, som andre kan lære af:

Udbyd flere hold: Erfaringen viser, 
at der er stort behov og efter-
spørgsel efter især stolemotion, og 
mange hold har venteliste.

Tænk i nye aktiviteter med 
bevægelse:  Vandre- og cykelture, 
skovfitness, motions-boldspil, 
stolemotion, ”træn dig glad”-hold, 
svømning og vandgymnastik, 
yoga, gymnastik, gruppetræning 
i træningsmaskiner/motionscen-
ter, badminton, floorball, fodbold 
mm. Mulighederne er utallige!

Spred tilbuddene ud i hele jeres 
område: Mange ældre sidder 
isoleret i landsbyer og lokalsam-
fund. Vi ved, det betyder meget 
at aktiviteterne er tæt på hvor 
medlemmer bor. Dækker I hele 
jeres område med gode tilbud?

Find flere frivillige: Ældre Sagen 
har flere materialer, som kan 
hjælpe lokalafdelingernes arbejde

 med at rekruttere og fastholde 
frivillige til motionsaktiviteter. 
Find hæfterne på Frivilligportalen.

Være mere synlige og opsøgende 
ift. kommunen og de andre for-
eninger i jeres område. Hent hæftet 
’Sådan samarbejder I med kommu-
nen’ på Frivilligportalen.
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Konkrete ideer og aktiviteter,
som I kan gå i gang med lokalt

Stolemotion er skånsom, men effektiv træning 
på og ved en stol. Det styrker balancen og giver 
samtidigt socialt samvær. Ældre Sagens satser 
meget på stolemotion, fordi det er et godt 
tilbud til mindre mobile ældre, og er med til at 
forebygge ensomhed. Erfaringen viser, at nye 
hold som regel er fuldt tegnede i løbet af kort 
tid. Øvelseshæftet til stolemotion kan bestilles 
gratis hos FrivilligService, og ”Træn dig glad” 
DVD’en kan købes i webshoppen. 

Motionsholdspil: Selv om du aldrig har gået 
til fodbold, kan du godt spille for sjov! Mange 
lokalafdelinger har motionshold, hvor delta-
gerne spiller sjove og mindre krævende spil, 
hvor næsten alle kan være med: Hula-bold, 
Kegle-bold, Ultimate, Motions-floorball og 
mange flere. Det handler om at bevæge sig og 
have det sjovt - og en lille smule om at vinde. 
Udstyret og pladskravene er begrænsede. Bestil 
Ældre Sagens hæfte om motionsholdspil via 
FrivilligService.

Lav uformelle hold til en start: For nogle er 
det en barriere at melde sig til et fast hold. Det 
er heller ikke altid muligt at finde instruktører 
og frivillige. En løsning kan være uformelle 
arrangementer, hvor man mødes og aftaler fra 
gang til gang. Det vil ofte udvikle sig til noget 
mere fast, som flere kan nyde godt af.
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Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Ældre Sagens motionstilbud tager 
udgangspunkt i Sundhedssty-
relsens anbefalinger om fysisk 
aktivitet for ældre over 65 år: 

• Vær fysisk aktiv mindst 30 
minutter om dagen ud over al-
mindelige hverdagsaktiviteter.

• Der skal indgå aktiviteter, som 
vedligeholder eller øger kondi-
tion og muskel- og knoglestyr-
ke, i mindst 2 x 20 minutter om 
ugen.

• Lav udstrækningsøvelser 
mindst 2 gange om ugen af 
mindst 10 minutters varighed.

Motion i det fri: Cykle- eller vandreure i natu-
ren kan være helt uformelle, eller I kan lægge 
konkurrencer, øvelser og lege ind undervejs. 
En bænk ved stien eller en pind fra skovbun-
den kan bruges til små øvelser, der strækker 
og styrker. For de mere ambitiøse kan I lave 
egentlig skov-fitness med deltagerne. Motion 
i naturen skaber et fantastisk rum for både 
mental og fysisk sundhed. 

Start med gåture: Hvis I har svært ved at få 
gang i motionstilbud, kan I starte med at invi-
tere til gåture i lokalområdet. Her kan alle være 
med. Hvis man er nogle stykker, så kan man 
skiftes til at være ’gå-vært’ – så er det nem-
mere som frivillig, at sige ja, fordi man ikke er 
forpligtet til at være der hver gang. 

Kontakt Ældre Sagens sundheds- og idrætskon-
sulenter for gode råd og inspiration til motions-
aktiviteter i jeres lokalafdeling. 

Karin Schultz, tlf. 3396 8646 /  
kas@aeldresagen.dk
Tina Jensen, tlf. 3396 8817 /  
tj@aeldresagen.dk
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Tlf. 33 96 86 86  www.aeldresagen.dk

Få hjælp og inspiration
Ældre Sagen udbyder jævnligt kurser for motionsfri-
villige. I ’Søgepulje til motionsaktiviteter’ kan lokalafde-
lingerne søge støtte til opstart af nye hold og udvidelse 
af eksisterende hold. På Frivilligportalen kan I hente 
en række foldere og hæfter med inspiration - og I kan 
bestille dem i trykt form via FrivilligService 

Kontakt sundheds- og idrætskonsulent Tina Jensen i 
Ældre Sagen og hør mere om mulighederne og det nye 
partnerskab med ’Bevæg dig for livet’. 
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