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Idékataloget er resultatet af udviklingsprojektet "Mere motion 
i Ældre Sagen", der blev gennemført i 2009 i samarbejde med 
komitemedlemmer, motionsfrivillige og motionsdeltagere fra 
19 forskellige lokalkomiteer. Og da det netop handler om 
at tænke nyt — om at få ideer og inspiration, har vi valgt at 
designe kataloget i en lidt mere kreativ stil end vi normalt gør. 
Det kan forhåbentligt skabe den rigtige stemning.
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Vi vil bidrage til mere motion
Vi arbejder i Ældre Sagen for, at alle kan leve et langt og godt liv. 
Vi ved, at motion er af afgørende betydning for ens helbred – både 
her og nu og fremover. Vi ved også, at helbredet er noget af det, den 
enkelte prioriterer højest og også er mest bekymret for, når man taler 
om at blive ældre. At dyrke motion spiller derfor en meget vigtig rolle 
og giver en lang række fysiske, psykiske og sociale fordele. Motion 
styrker nemlig ikke bare ens kredsløb og fysik, det stimulerer også 
hjernen og gør en i bedre humør – ikke mindst, når man motionerer 
sammen med andre. 
 
De seneste ti år er det især de ældre aldersgrupper, der er blevet mere 
aktive med hensyn til motion – en meget positiv udvikling. Men vi 
kan komme længere endnu. Jeg mener, at uanset om man er vant til 
at dyrke motion eller aldrig har prøvet det før, og uanset om man er i 
meget god form eller i knap så god form, så bør der være et passende 
motionstilbud i ens nærområde. Så langt er vi ikke endnu. Men vi kan 
komme det, hvis Ældre Sagen bidrager med sin evne til at tænke uden 
for det sædvanlige pensum og komme med nye og spændende tilbud. 
 
Derfor har vi også på dette område brug for hjælp og opbakning fra 
lokalkomiteerne. I kan hjælpe med at styrke og forny motionsindsatsen 
på mange måder:
 

 Nogle lokalkomiteer kan sætte flere motionsaktiviteter på  »
programmet. 

 Andre lokalkomiteer kan skabe et mere varieret udbud af motions- »
aktiviteter, så der er tilbud til alle uanset fysisk form. 

 Endelig kan nogle lokalkomiteer være med til at sikre motionstilbud  »
til alle ældre gennem et styrket samarbejde med lokale motions-
udbydere som eksempelvis idrætsforeninger, motionscentre og 
oplysningsforbund.  

Hvilken vej I end vælger, håber jeg, at dette idekatalog kan give jer 
inspiration og samtidig øge bevidstheden om, hvor vigtig motion er. 
Så vi i fællesskab kan bidrage til, at flere gennem motion får forøget 
deres livskvalitet, styrket deres helbred og får hygget sig og grinet 
sammen med andre. Rigtig god fornøjelse! 
  

Direktør Bjarne Hastrup
Ældre Sagen

hvOrfOr deTTe  
KATALOG?
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Resultatet af et udviklingsprojekt
I dag har en stor en del af Ældre Sagens lokalkomiteer allerede motions- 
aktiviteter på programmet, men en del af aktiviteterne lever ikke op til  
Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og kun en tredjedel af lokalkomiteerne  
har aktiviteter for mindre mobile. 

Derfor har Ældre Sagen i løbet af 2009 gennemført projektet  
”Mere motion i Ældre Sagen”. Formålet var at undersøge, hvordan vi 
sammen med lokalkomiteerne kan give seniorer og ældre endnu flere 
motionstilbud, der lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og 
hvor alle kan være med, uanset fysisk form og erfaring. 

Resultatet af projektet er en lang række ideer til både lokalkomiteer  
og Ældre Sagens sekretariat.
 
Et værktøj og ikke en facitliste
I idekataloget har vi samlet alle de ideer, der er målrettet lokal- 
komiteerne. Alle ideerne er udarbejdet af deltagerne i projektet, 
heriblandt komitemedlemmer, motionsfrivillige og motionsdeltagere 
fra 19 forskellige lokalkomiteer. Nogle af ideerne er gennemarbejdede 
og konkrete, mens andre har karakter af at være løse tanker, som 
er opstået i forbindelse med projektet. Fælles for alle ideerne er, at 
I selv kan arbejde videre med dem og kvalificere dem i den enkelte 
lokalkomite.

Idekataloget skal derfor betragtes som et værktøj, der kan hjælpe  
jer med at få mere motion på programmet gennem nye initiativer, 
samarbejder og aktiviteter. Brug det I kan – enten som inspiration 
eller som en konkret vejledning. Men husk, at kataloget ikke er en 
facitliste på, hvad der er rigtig eller forkert. Det er op til hver enkelt 
lokalkomite at beslutte. Idekataloget er blot en hjælp på vejen mod 
mere motion i Ældre Sagen.

TiL inSpirATiOn  
OG vejLedninG 

Brug idekataloget som 
et værktøj til at udvikle 

motionsområdet og tilføj 
gerne dine egne ideer  

og kommentarer.
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Udviklingsprojektet 
"Mere motion i Ældre  

Sagen" blev gennemført i 
2009 i samarbejde med  

komitemedlemmer,  
motionsfrivillige og motions- 

deltagere fra 19 forskellige 
lokalkomiteer. 

Derudover deltog også  
ide- og designbureauet  

Hatch & Bloom samt 
 eksterne samarbejds- 

partnere, heriblandt  
kommuner, plejecentre og

idrætsforeninger. 

Billederne viser nogle af 
projektdeltagerne i gang 

med at udvikle og afprøve 
ideer til motionsområdet i 

Ældre Sagen.
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Egne noter
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Motion er ikke bare motion
Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2008 skal motions- 
aktiviteterne leve op til en række kriterier i forhold til hvor ofte, 
hvor meget og hvordan man skal motionere, før der er tale om 
sundhedsfremmende motion.

Alle voksne – og dermed også alle over 60 år – skal være aktive i 
mindst 30 minutter om dagen ud over almindelige dagligdags  
aktiviteter. De 30 minutter må gerne opdeles i fx 3 x 10 minutter.  
Det er vigtigt, at pulsen kommer op, så man bliver moderat forpustet. 

Derudover anbefaler Sundhedsstyrelsen, at alle +60-årige mindst  
to gange om ugen træner muskelstyrke med en forholdsvis stor  
belastning og træner kondition med en forholdsvis høj puls, hvor man 
vil være meget forpustet. Dertil kommer træning af knogler, balance 
og smidighed.

Vi kan mere end vi tror
Hvis man ønsker at dyrke sundhedsfremmende motion, er det altså 
ikke nok bare at gå en tur en gang imellem, ligesom det heller ikke er 
tilstrækkeligt at dyrke lidt gymnastik uden at få pulsen op og uden at 
træne musklerne med forholdsvis stor belastning. Der skal mere til. 
Og det vil vi i Ældre Sagen gerne bakke op om.

Vi er helt enige i, at lidt motion er bedre end ingen motion. Og vi er 
også helt enige i, at det skal være sjovt at dyrke motion, og at ældre 
ikke skal presses for hårdt. Men vi er overbeviste om, at ældre kan 
mere, end de tror. Med få justeringer kan vi i Ældre Sagen udbyde 
motionsaktiviteter, der lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, 
samtidig med, at det er sjovt. Det tror vi på, og det vil vi gerne 
arbejde for.

SundhedS-
STyreLSenS  
AnbefALinGer
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Motionshjulet
Find inspiration til at træne 

kondition, styrke, knogler,  
balance og smidighed i  

motionshjulet fra  
Ældre Sagen:  

"Bevæg dig. Bevar dig!" 

deT er viGTiGT AT Træne  
ALSidiGT OG hAve fOKuS  
på føLGende fem Områder:

 Ældre mennesker ved regelmæssig konditionstræning kan opnå  »
den samme relative forøgelse i kondition som yngre voksne? 

 Ældre mennesker ved regelmæssig styrketræning kan opnå den  »
samme relative forøgelse af muskelmasse og muskelstyrke som 
yngre voksne?

vidSTe du, AT:

muskler

kondition

smidighed

balance

knogler
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Oplysninger og tekst stammer fra hæftet "Fysisk aktivitet og ældre" 
udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Nina Beyer og Lis Puggaard, 
juli 2008. Bestil eller downlaod hele hæftet på:  
www.sst.dk/Udgivelser/2008

Fysisk aktive lever længere end fysisk inaktive »

 Styrker funktionsevnen og den fysiske form, så man bedre kan   »
udføre dagligdags aktiviteter 

 Fordobler næsten muligheden for at undgå funktionsevnetab og   »
afhængighed i slutningen af livet 

 Reducerer risikoen for en række sygdomme og er en væsentlig   »
faktor i forhold til helbredet

Forebygger fald samt tab af knogle- og muskelstyrke »

Skaber mulighed for samvær med andre  »

Spreder glæde og giver godt humør »

 Ældre med lav fysisk form udsættes dagligt for at skulle udføre   »
aktiviteter, der ligger tæt på deres maksimale formåen, fx når de 
skal ud af sengen, klare toiletbesøg, tage tøj af og på, gøre rent eller 
foretage indkøb

 Konditionen reduceres typisk med omkring 50% fra henholdvis det 20.  »
leveår til det 80. -  90. leveår, og lav kondition er forbundet med problemer  
i forhold til dagligdags aktiviteter 

  Konditionen reduceres hos raske med ca. 10% ved en uges sengeleje  »

 Muskelmassen reduceres med ca. 50% fra henholdvis det 20. år til det  »
80. - 90. leveår, og dermed reduceres muskelstyrken

 Muskelstyrken reduceres hos raske med op til 20% ved en uges  »
sengeleje

 Fysisk inaktive ældre rammes væsentligt hårdere end fysisk aktive  »
ældre af den inaktivitet, som kan følge med sygdom, hospitals- 
indlæggelse og operative indgreb

Fordele ved at dyrke motion

Konsekvenser ved fysisk inaktivitet

fOrdeLe ved AT dyrKe mOTiOn 
fOr +60-åriGe 
– iføLGe SundhedSSTyreLSen
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Egne noter
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En mangfoldig skare
At blive ældre betyder ikke, at vi bliver mere ens. Tværtimod udgør 
den ældre del af den danske befolkning en mangfoldig skare. Derfor 
er det vigtigt at skabe motionstilbud, der tilgodeser så mange som 
muligt. I dag tilbyder mange lokalkomiteer primært motions- 
aktiviteter til friske og rørige. Men der kan også være motionstilbud 
til andre målgrupper, eksempelvis til mindre mobile, der har behov 
for siddende motion, eller ikke-motionsvante og inaktive, der har  
brug for en mere grundig introduktion til motionen. Disse grupper  
er ofte oversete i motionssammenhænge. 

Personas er fiktive personportrætter
I bestræbelserne på at skabe motionstilbud til mange forskellige typer 
af seniorer og ældre har vi udviklet en række personas, altså fiktive 
personportrætter af mennesker med forskellig fysisk form, erfaring 
og interesser. Selv om personportrætterne er fiktive, er de et godt 
værktøj til at skabe bevidsthed om de mange forskellige typer af 
mennesker, som alle fortjener at blive tilbudt spændende, relevante 
og tilpassede motionsaktiviteter. Derudover er det også et godt værktøj 
til at planlægge og evaluere jeres motionsindsats i lokalkomiteerne.

Fem personas 
Vi har udviklet i alt fem forskellige personas til Ældre Sagens motions-
indsats, som præsenteres på de næste sider. Det er fem fiktive person-
beskrivelser, men I kender helt sikkert en eller flere, der minder om 
dem i virkeligheden. De fem personas er langt fra repræsentative for 
alle, men forskellen mellem dem tegner et billede af mangfoldighed. 

Det er op til jer i den enkelte lokalkomite at afgøre, hvordan I vil bruge  
de fem personas. Der er ingen rigtig eller forkert måde at bruge dem 
på, men der er nogle oplagte muligheder, som vi også præsenterer 
på de næste sider.

perSOnAS

PERSONAS Side 15Ældre Sagen



 Gennemgå de fem personas i forhold til jeres nuværende motionstilbud.   »
På den måde kan I sikre, at I udbyder motion til mange forskellige typer  
af mennesker, eller få ideer til, hvor der mangler motionstilbud  

 Fokuser på en enkelt persona og få ideer til at skabe nye motionsaktiviteter,  »
der passer til målgruppens behov 

 Sæt fokus på en eller flere personas i lokalkomiteen og diskuter behov og  »
ønsker i fællesskab med motionsfrivillige. Derefter kan de motionsfrivillige  
arbejde på at tilpasse deres motionsaktiviteter, så flest mulige målgrupper  
kan være med på samme tid, eller så der bliver udbudt flere forskellige  
udgaver af samme aktivitet på forskellige niveauer 
 

 Brug jeres indgående kendskab til medlemssammensætningen i netop jeres  »
lokalområde til at videreudvikle de fem personas eller udvikle nye personas. 
Derved definerer I selv de målgrupper, som er vigtige for jer, men husk at det  
er vigtigt at skabe motionstilbud til alle, uanset fysisk form og erfaring 

 Brug de spørgsmål, der findes efter hver personabeskrivelse, til at drøfte,  »
hvad I konkret kan gøre i netop jeres lokalkomite for at skabe flere eller bedre 
motionstilbud til netop denne målgruppe

de fem perSOnAS TiL mOTiOnS- 
OmrådeT KAn bruGeS på mAnGe  
måder. her er nOGLe ideer TiL,  
hvOrdAn i KAn bruGe dem
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Grethe er mindre mobil, 
hun har problemer med  
balancen og er derfor dår-
ligt gående. Hun kan selv 
gå rundt i huset og haven 
med rollator eller stok, 
men hun sidder i kørestol, 
når hun skal ud, da hun 
er bange for at falde eller 
blive for træt. 

Grethe er enke, hun har 
en datter og to børnebørn. 
Hun har levet et aktivt 
liv som landmandskone 
og har tidligere dyrket 
gymnastik hele livet siden 
ungdommens ophold på 
gymnastikhøjskole. Grethe 
er meget social og holder 
af at mødes med andre 
ældre, fx til banko eller i 
strikkeklubben.

Behov i forhold til motion

Tryghed »

 Udfordringer for at  »
blive stærkere og mere 
selvsikker

 Motionsformer, der er  »
tilpasset mindre mobile, 
fx stolemotion

 Sociale aspekter i  »
motionen

     Arbejdsspørgsmål til lokalkomiteen eller motionsfrivillige

 Kender I nogen, der minder om Grethe (både mænd og kvinder i alle  »
aldre), og som måske har nogle af de samme udfordringer i forhold 
til motion? Hvilke motionstilbud passer godt til netop denne persons 
ønsker og behov?

 Har I motionstilbud til mindre mobile i jeres lokalkomite, fx motions- »
venner, stolemotion som holdtræning eller andre tilbud?

 Hvad skal der til for, at I kan skabe endnu flere motionstilbud til  »
mindre mobile, både mænd og kvinder i alle aldre?

 Hvordan kan I skabe mulighed for, at mindre mobile kan deltage i flere  »
forskellige typer af motionstilbud, med lidt hjælp eller tilpasset niveau?

perSOnA 1:
GreThe

PERSONAS Side 17Ældre Sagen
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     Arbejdsspørgsmål til lokalkomiteen eller motionsfrivillige

 Kender I nogen, der minder om Jørgen (både mænd og kvinder i  »
alle aldre), og som måske har nogle af de samme udfordringer i 
forhold til motion? Hvilke motionstilbud passer godt til netop denne 
persons ønsker og behov?

 Har I særlige motionstilbud til ikke-motionsvante i jeres lokalkomite,  »
fx begynderhold eller andre tilbud?

 Hvad skal der til for, at I kan tiltrække endnu flere ikke-motionsvante   »
til jeres motionstilbud, både mænd og kvinder i alle aldre?

 Hvordan kan I skabe mulighed for, at ikke-motionsvante kan blive  »
sluset ind på mange forskellige typer af motionstilbud, med lidt  
hjælp eller med et tilpasset niveau?

han har aldrig dyrket motion 
i fritiden, og han har arbejdet 
på kontor hele livet. 

Jørgen er lige blevet enke-
mand, han har to voksne 
sønner. Jørgen vil gerne 
holde sig i gang socialt og 
fysisk efter konens død, der 
har været en stor omvælt-
ning for ham. Han holder af 
at bruge hovedet, at spille 
bridge med sine venner, at 
læse eller gå tur med sin 
hund.

Behov i forhold til motion

 Introduktion til motion,  »
både fysisk introduktion, 
men også viden om 
motionens gode effekter

 Motion kombineret med  »
hjernegymnastik

 Mulighed for at følges   »
med en god ven eller  
rollemodel til de første 
motionslektioner

 Mulighed for at stifte   »
nye bekendtskaber

perSOnA 2:
jørGen

Jørgen er ikke motionsvant,
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     Arbejdsspørgsmål til lokalkomiteen eller motionsfrivillige

 Kender I nogen, der minder om Karl, og som måske har nogle af de  »
samme udfordringer i forhold til motion? Hvilke motionstilbud passer 
godt til netop denne persons ønsker og behov?

 Har I særlige motionstilbud, der appellerer til mænd i jeres lokal- »
komite, fx særlige konkurrencehold, mandehold eller andre tilbud?

 Hvad skal der til for, at I kan tiltrække endnu flere mænd i alle aldre   »
til jeres motionstilbud?

 Hvordan kan I skabe mulighed for, at mændene også har lyst til   »
at deltage på mange forskellige typer af motionstilbud, fx mere 
konkurrence eller højere niveau?

perSOnA 3:
KArL

Karl er tidligere  
sportsmand, 
og han har gennem hele  
livet dyrket mange forskellige 
sportsgrene – især dem med 
et konkurrencemoment. 

Karl har aldrig været gift og 
har ingen børn, men han er 
meget social og har et stort 
netværk.

Han har tidligere været 
meget aktiv i foreningslivet, 
men han synes ikke  
længere, han kan være  
med, så nu er han kun med-
lem i vinterbaderklubben. 

 

Behov i forhold til motion

Udfordringer »

Konkurrenceelement »

 Maskuline sportsgrene  »
eller aktiviteter

Sociale aspekter »

Foreningsliv »
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     Arbejdsspørgsmål til lokalkomiteen eller motionsfrivillige

 Kender I nogen, der minder om Bodil eller Ole (ægtepar og vennepar  »
i alle aldre), og som måske har nogle af de samme udfordringer i 
forhold til motion? Hvilke motionstilbud passer godt til netop disse 
personers ønsker og behov?

 Har I motionstilbud, der er tilpasset flere forskellige niveauer i jeres  »
lokalkomite, til både mænd og kvinder i alle aldre?

 Hvad skal der til for, at I kan skabe endnu flere motionstilbud, hvor  »
alle har mulighed for at deltage på forskelligt niveau, både mænd 
og kvinder i alle aldre?

 Hvordan kan I skabe mulighed for, at par og gode venner kan følges  »
til flere forskellige typer motion, selvom de ikke er i lige god fysisk 
form?

 Hvordan kan I hjælpe friske og rørige med at leve op til  »
Sundhedsstyrelsens anbefalinger? 

Bodil og Ole er raske 
og rørige, men på 
forskelligt niveau. 
De vil gerne være aktive 
sammen, men Ole er  
fysisk stærkere end Bodil, 
så de har svært ved at 
finde en fælles aktivitet. 
De spiller golf hver uge, 
men de lever ikke helt op 
til Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger.

Bodil og Ole har været  
gift i mange år, de har tre 
børn og otte børnebørn. 
De holder af at hygge sig 
derhjemme og passe haven, 
eller at tage på rejser i hele 
verden. 

Behov i forhold til motion

 Fælles motionsform   »
med forskellige niveauer, 
eller forskellige tilbud, 
som slutter samtidigt, fx 
med efterfølgende kaffe

 Fastholdelse og udbyg- »
ning af deres nuværende 
aktivitetsniveau 

 Natur- og rejseoplevelser »

perSOnA 4:
bOdiL & OLe
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     Arbejdsspørgsmål til lokalkomiteen eller motionsfrivillige

 Kender I nogen, der minder om Ellen (både mænd og kvinder i alle  »
aldre), og som måske har nogle af de samme udfordringer i forhold 
til motion? Hvilke motionstilbud passer godt til netop denne persons 
ønsker og behov?

 Har I motionstilbud, der kan udfordre friske og erfarne motionister,  »
så de holder den gode form ved lige, både mænd og kvinder i alle 
aldre?

 Hvordan kan I skabe mulighed for, at erfarne motionister får   »
tilstrækkeligt med udfordringer på flere forskellige motionstilbud,  
så de kan holde den gode form ved lige, både kvinder og mænd  
i alle aldre?

 Hvordan kan I hjælpe friske og rørige motionister med fortsat at  »
leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger? 

perSOnA 5:
eLLen

Ellen er aktiv og sund, 
hun lever op til Sundheds-
styrelsens anbefalinger om 
at røre sig hver dag og dyrke 
lidt ekstra motion to gange 
om ugen, hvor hun går til 
gymnastik og styrketræning 
i motionscentret.

Ellen har haft et aktivt liv 
som idrætslærer. Hun er gift 
og har to voksne børn. Hun 
holder af at være aktiv i 
hjemmet med havearbejde 
og rengøring, og at tage på 
aktiv ferie med vandring, 
svømmeture og langrendsski.

Behov i forhold til motion

 Træne sammen med  »
jævnaldrende

 Udfordringer for at holde  »
den gode form ved lige

 Træning af kondition,  »
styrke, knogler, balance  
og smidighed

 Motion hver uge, gerne  »
flere gange om ugen
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Egne noter
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Mere end en tovholder – en ildsjæl!
For at sætte fokus på motionsindsatsen er det en god ide at udpege  
en motionsansvarlig i lokalkomiteen. Den motionsansvarlige kan  
stå for både praktiske og koordinerende opgaver, men vigtigst af  
alt sikrer den motionsansvarlige, at der netop er en person, der har  
ansvaret for motionen. En person der varetager og fremmer interes-
serne for motionsområdet, og som sikrer, at der kommer fokus på 
motionen. En ildsjæl på motionsområdet!

En alle kan kontakte
Det er den motionsansvarlige, der sikrer, at alle ved, hvem de  
kan kontakte med spørgsmål om og ideer til motion. Den motions- 
ansvarlige kan også være kontaktperson for både komiteen og de 
motionsfrivillige samt have kontakt med motionsansvarlige i andre 
lokalkomiteer. 

På de næste sider følger en række ideer til de roller og opgaver, 
en motionsansvarlig kan have. Det er kun ideer, så det er op til hver 
enkelt lokalkomite at definere og beskrive, hvilke roller og opgaver, 
den motionsansvarlige skal have. Start derfor med at lave jeres egen 
'stillings- og funktionsbeskrivelse' til den motionsansvarlige. 

I kan læse mere om rekruttering på:  
www.aeldresagen.dk/frivillige/videnogvaerktoejer

 

mOTiOnS-
AnSvArLiG
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Lokalkomiteen i Fredericia har gennem flere år med succes haft 
en motionsansvarlig. Den motionsansvarlige står for opstart af 
nye hold, rekruttering af motionsfrivillige, sikrer at de kommer på 
kursus og varetager den daglige kontakt, hvis der er spørgsmål eller 
problemer. 

Kontakt lokalkomiteen i Fredericia for at høre mere:  
www.aeldresagen.dk/fredericia

inSpirATiOn:  
en mOTiOnSAnSvArLiG i fredericiA
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Have lyst til at tale med andre mennesker »

 Være synlig for alle nuværende og potentielle motionsfrivillige,   »
fx ved at besøge alle motionshold i løbet af sæsonen

Være god til at koordinere og have mange bolde i luften »

Have lyst til at hjælpe motionsfrivillige både med praktiske   »
     opgaver og med inspiration, påskønnelse og sparring

Medlem af lokalkomiteen eller tæt samarbejde med denne »

Kontaktperson til motionsfrivillige og lokalkomiteen »

 Rekrutteringsansvarlig og kontaktperson for potentielle  »
motionsfrivillige

 Kontaktperson for frivillige og motionsansvarlige fra andre  »
lokalkomiteer

Kontaktperson for Ældre Sagens sekretariat »

 Kontaktperson for andre samarbejdspartnere indenfor   »
motionsområdet, fx kommunen, motionscentre, osv.

Rekruttere motionsfrivillige »

Sørge for, at motionsfrivillige kommer på kurser »

Give råd og vejledning til motionsfrivillige »

 Arrangere særlige arrangementer for motionsfrivillige,   »
fx udflugter, foredrag og fester

Hjælpe med at opstarte nye aktiviteter »

 Praktisk hjælp med at finde lokaler, redskaber og evt. afløsere   »
for motionsfrivillige, hvis nødvendigt

 Være synlig for de motionsfrivillige, enten ved at besøge alle   »
hold eller ved at indkalde alle motionsfrivillige til årligt møde  
for at spørge, om alt er vel, om der er noget de mangler osv.

Egenskaber

Roller

Opgaver

ide: Se den mOTiOnSAnSvArLiGe 
SOm en mOTiOnSAmbASSAdør,  
med nOGLe SærLiGe eGenSKAber, 
rOLLer OG OpGAver
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Motionshelte
I Ældre Sagens bestræbelser på at sikre motionstilbud til alle, spiller 
de motionsfrivillige en helt afgørende rolle. Uden dem er der ganske 
enkelt ingen motionstilbud og dermed heller ingen til at sikre tilstræk-
keligt med sundhed og velvære til alle. I Ældre Sagen har vi derfor 
udråbt vores motionsfrivillige til at være motionshelte. De gør en 
kæmpe indsats for andre, og det vil vi gerne anerkende dem for ved 
at kalde dem helte.

Desværre mangler vi motionshelte i Ældre Sagen. Hvis vi vil styrke 
vores motionsindsats, er vi afhængige af at få endnu flere dygtige 
motionsfrivillige. 
 
At hverve frivillige er en udfordring
For de fleste lokalkomiteer er det en stor udfordring at hverve 
motionsfrivillige. Det kan eksempelvis være vanskeligt at finde de 
rette personer eller at være pågående og udfordre folk ved at spørge, 
om de har lyst til at gøre en frivillig indsats på motionsområdet. 

Alle lokalkomiteer har deres egen måde at håndtere udfordringen på, 
nogle mere succesfuldt end andre. Samtidig går der en del motions-
deltagere rundt med en lille instruktør i maven. De mangler bare en 
opfordring, og så er de klar til at springe ud som motionshelte! 

På de næste sider har vi samlet nogle af de bedste ideer til, hvordan 
I kan hverve flere motionsfrivillige, ligesom vi har fremhævet nogle af 
de væsentligste fordele ved at være motionsfrivillig. Fordele der bør 
kommunikeres til alle potentielle motionshelte.

friviLLiGe
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Udbrændt bliver du ikke. Du kommer kun til at brænde for det.

Lad det være sagt med det samme. Som motionsfrivillig skal du kunne 
klare at blive værdsat. Du får nemlig en meget meningsfyldt opgave til 
stor glæde for andre og for dig selv. Hos Ældre Sagen går smil og godt 
humør hånd i hånd med det at dyrke motion og få sved på panden. Derfor 
er du ikke kun med til at give motionister et bedre helbred. Du er også med 
til at give dem mere glæde i livet. Det er da ikke så ringe.

#2
bLiv en 
deL Af 

fæLLeS-
SKAbeT

Selv om vores motionsfrivillige kan klare meget, står de ikke alene. 
De løfter altid i flok, og de arbejder sammen i teams. De er flere om både 
opgaver og ansvar – og de kan derfor altid hjælpe og støtte hinanden. 
Som motionsfrivillig får du en masse nye og spændende kolleger, og  
der bliver knyttet nye bånd. Sammenhold er nemlig motionsheltenes 
hemmelige våben. 

Bare rolig, du bevarer din frihed. Der står altid en afløser parat.

#3
få ny  

viden OG  
KOmpe- 
Tencer

Vores motionsfrivillige er som udgangspunkt mere båret af lysten til 
at hjælpe andre end af konkret erfaring. Og sådan skal det være! 
Ældre Sagen skal nemlig nok sørge for, at du som frivillig får den nød-
vendige uddannelse til enten at være instruktør eller motionsven. Du 
kommer på spændende kurser, og i din første tid som frivillig tilbyder 
vi en ‘følordning’, hvor du får ekstra støtte af de mere erfarne frivillige. 

Selvfølgelig kan du klare det. Du får både støtte og uddannelse.

#4
hOLd diG  

SeLv OG  
Andre  
i fOrm

Selv om motion også handler om at have det sjovt og rart sammen, tager 
vores motionsfrivillige opgaven alvorligt. I Ældre Sagen ved vi nemlig,  
at mange af de problemer, som ældre har i hverdagen, kan forebygges 
gennem motion. Eksempelvis kan motion næsten fordoble chancen for at 
undgå funktionsevnetab i slutningen af livet. Derfor sætter vores motions-
frivillige en ære i at holde sig selv og andre i form. 

Så ja, det kan godt betale sig at motionere. Og det gælder for alle.

De mange nuværende motionsfrivillige i Ældre Sagen fortæller samstem-
mende om glæden og de mange fordele ved at være motionsfrivillig – det 
skal udnyttes. Her er et eksempel på, hvordan I kan kommunikere fire 
fordele til potentielle frivillige.

fOrTæL Om fOrdeLene 
ved AT være friviLLiG

#1 
Giv LidT 

OG få  
meGeT 

iGen

FRIVILLIGE
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mOTiOnSheLTe
 
Begrebet "motionshelte" og de fire fordele beskrives også i 
Ældre Sagens informationsfolder til potentielle frivillige: 
”Bliv motionshelt i Ældre Sagen”. 
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Der er mange muligheder for at skabe effektiv kommunikation og 
håndtering af hvervningen af motionsfrivillige. Det er vigtigt at bruge 
forskellige metoder og at nå bredt ud, så man appellerer til mange 
forskellige typer af potentielle motionsfrivillige:

ideer TiL KOmmuniKATiOn OG 
hvervninG Af mOTiOnSfriviLLiGe

 Det fungerer bedst at hverve motionsfrivillige blandt friske og rørige  »
motionsdeltagere

 Motionsfrivillige kan ofte se, hvem af deltagerne på et hold, der har  »
lyst og evner til at være frivillig. Bed derfor de motionsfrivillige om  
at prikke dem på skulderen og spørge dem!

 Orienter nye motionsfrivillige om, at de får en god introduktion   »
og masser af støtte, så de føler sig trygge ved at springe ud i det

 Det er vigtigt, at nye motionsfrivillige får en opgave, de har lyst  »
til, fx at bruge kompetencer fra deres professionelle liv eller en 
fritidsinteresse

 Lav møder for motionsfrivillige og potentielle motionsfrivillige, hvor   »
der tales om, hvad det vil sige at være motionsfrivillig

 Inviter nye motionsfrivillige til mødet, hvor sæsonens aktiviteter  »
planlægges. Det skaber ejerskab og tilhørsforhold for nye frivillige

 Lav en mentorordning eller praktikordning, så man kan være med   »
som medhjælper eller vikar den første sæson

 Inviter potentielle motionsfrivillige til en prøvedag, hvor de kan prøve,  »
hvordan det er at være frivillig 

 Hverv nye frivillige ved et arrangement med kendte foredragsholdere  »

 Samarbejd med andre foreninger, fx gymnastik- og idrætsforeninger  »
om både at hverve og bruge motionsfrivillige

Kontakt tidligere gymnastikinstruktører »

Tag fat i førtidspensionister, der kan være motionsfrivillige »

Husk også, at unge under uddannelse kan være motionsfrivillige »

 Kontakt personale på plejecentre og lignende, der er på vej på  »
efterløn/pension

 Kontakt virksomheder, der kan tilbyde deres medarbejdere at blive  »
motionsfrivillige, når de går på efterløn eller pension

 Nogle virksomheders medarbejdere yder et stykke frivilligt arbejde,   »
og måske de også har lyst til at være motionsfrivillige

 Spørg gerne en potentiel motionsfrivillig flere gange. Fordi en   »
person har sagt nej tak til at være motionsfrivillig det ene år,  
er det jo ikke ensbetydende med, at de siger nej det næste år

Annoncer efter motionsfrivillige på fx www.frivilligjob.dk  »
 
 
  I kan læse mere om rekruttering på : 

www.aeldresagen.dk/frivillige/videnogvaerktoejer.
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ideer TiL hjæLp OG  
påSKønneLSe Af de friviLLiGe

Det er vigtigt, at lokalkomiteerne gør så meget som muligt for  
at hjælpe både erfarne og nye motionsfrivillige med de praktiske 
udfordringer og med at få inspiration til instruktøropgaverne. 
Det skaber tryghed, og de motionsfrivillige værdsætter at blive  
inspireret og lære nyt: 

Lokalkomiteen i Næstved har i løbet af to år startet flere nye 
motionshold op og dermed også fundet en del nye motionsfrivillige. Det 
har de gjort ved at spørge folk ved enhver lejlighed, om de ville påtage 
sig en opgave, fx ved et medlemsmøde om betydningen af fysisk ak-
tivitet. Efterfølgende er de, der sagde ja, blevet inviteret til et møde, 
for at fortælle om, hvad de har lyst til, og hvilke kompetencer de har. 
Derefter er der afholdt en inspirationsdag for nye motionsfrivillige.

Kontakt lokalkomiteen i Næstved for at høre mere:  
www.aeldresagen.dk/naestved 

inSpirATiOn:  
hvervninG Af friviLLiGe i næSTved

Hjælp til at finde lokaler »

Hjælp til at skaffe redskaber eller søge midler til redskaber »

Inspiration til musikprogram eller vandreruter »

 Sørg for, at de motionsfrivillige kommer på instruktørkurser. Det   »
gælder i særdeleshed for dem, der skal være instruktør for de mindre 
mobile, idet de ofte har et ekstra behov for at føle sig trygge med, at de 
laver de rigtige øvelser osv. 

Tilbud om førstehjælpskurser i samarbejde med lokale udbydere »

 Sikre fleksibilitet ved at sætte flere motionsfrivillige til at være ansvarlige  »
for samme aktivitet, så det er fleksibelt at være frivillig. Det er vigtigt, at de 
frivillige matcher hinanden. Lav evt. en afløserordning, så frivillige  
fra andre aktiviteter kan træde til, hvis nødvendigt

 Styrk sammenholdet blandt motionsfrivillige, bl.a. gennem   »
forskellige arrangementer, så som foredrag, fester og udflugter

Møder med erfaringsudveksling for motionsfrivillige »

Mere fokus på samarbejde mellem forskellige lokalkomiteer  »

 Inviter hinanden på besøg i forskellige lokalkomiteer, så I kan få   »
inspiration og dele erfaringer

 Koordinationsudvalg og distrikterne kan arrangere workshops,   »
hvor lokalkomiteer og motionsfrivillige mødes og i fællesskab udvikler  
ideer til, hvordan motionsindsatsen kan styrkes, hvordan det kan gøres 
mere attraktivt at være motionsfrivillig, og hvordan man hverver nye 
frivillige

FRIVILLIGE Side 33Ældre Sagen
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Samarbejdspartnere og ikke konkurrenter
Ældre Sagens målsætning om at styrke motionsindsatsen kræver  
handling på flere områder. Nogle lokalkomiteer kan som nævnt sætte 
flere motionsaktiviteter på programmet. Andre kan skabe et mere 
varieret udbud af motionsaktiviteter, og endelig kan nogle lokalkomiteer 
være med til at sikre motionstilbud til alle ældre gennem et styrket  
samarbejde med andre lokale motionsudbydere. Koordinations-
udvalgene kan også styrke indsatsen ved eksempelvis at koordinere 
de aktiviteter, der er behov for i lokalområderne eller lave en fælles 
indsats for at hverve motionsfrivillige.

Der er mange muligheder i at skabe nye samarbejder med både 
offentlige og private aktører. Derfor skal andre lokale motionsudbydere 
ikke ses som konkurrenter, men som oplagte samarbejdspartnere. 
Samarbejdet kan eksempelvis dreje sig om lokaler, fælles netværk af 
frivillige, samarbejde om uddannelse af frivillige, samarbejde om eller 
henvisning til hinandens motionsaktiviteter samt fælles indsats for at 
sætte fokus på sundhed eller ansøge om midler.

Gensidig inspiration og erfaringsudveksling
Der er også masser af inspiration og gode råd at hente ved at  
samarbejde med andre lokalkomiteer. Det kan enten være komite- 
medlemmer, der mødes og udveksler erfaringer, eller motions- 
frivillige, der besøger hinandens hold og henter ny inspiration  
til undervisningen. 

Erfaringsudvekslingen kan sættes i system ved hjælp af faste møder 
med aktørerne i lokalområderne, hvor den motionsansvarlige  
repræsenterer lokalkomiteen, eller ved årlige stormøder. Komiteerne 
og de motionsfrivillige kan også udveksle erfaringer ved selv at 
skabe et simpelt web-forum, eller i et vist omfang via bladet Aktiv, 
som også kan udleveres til de andre motionsaktører.

På de næste sider præsenteres ideer til forskellige samarbejds-
partnere. Suppler endelig med egne ideer.

SAmArbejdS-
pArTnere 
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 Skoler, kommunens kultur- og fritidsforvaltning, plejehjem, dagcentre  »
og sundhedscentre om lokaleudnyttelse

 Sundhedsfaglige uddannelsessteder om hvervning af motionsfrivillige »

Samarbejde med sundhedsbus/-center om sundhedstest »

 Praktiserende læger: uddele brochurer om motionsvenner   »
og motionstilbud 

Omtale af aktiviteter via kommunens blad til pensionister »

 Samarbejde med den lokale hjemmepleje omkring information om  »
Ældre Sagens motionstilbud 

 Samarbejde med kommunens enhed for forebyggende hjemmebesøg  »
om at informere om motionstilbud og opfordre borgere til at motionere

Kommunerne kan organisere og yde tilskud til transport »

 Samarbejde med kommunens ergo- og fysioterapeut om at få   »
deltagere, fx ved at videregive deltagere efter endt genoptræning 
eller vedligeholdelsestræning

 Patientforeninger om viden om sundhed, hvervning af motions- »
frivillige og fælles arrangementer

 Motionscentre, både nationale og lokale om lokaler, konditionstest,   »
lån af udstyr, redskaber og rabataftaler

 Idrætsforeninger om fælles instruktører, lokaler og fælles aktiviteter  »

 Kirken og menighedsrådet om at låne lokaler fx sognegårde   »
og konfirmandstuer 

 Andre foreninger som fx ornitologiske foreninger, fotoklubber og  »
læsegrupper om fælles arrangementer med motionsaktiviteter

 Private virksomheder om lokaler, hvervning af motionsfrivillige samt   »
om sponsering af redskaber, billige cykelhjelme, refleksveste osv.

Oprette fællesråd for alle foreninger, der har med ældre at gøre »

 Fagforeningernes veteranklubber om lokaler og hvervning af   »
motionsfrivillige og -deltagere

 Virksomheders pensionistforeninger om lokaler, sponsorater og  »
hvervning af motionsfrivillige

 Beboerforeninger, forsamlingshuse og seniorforeninger om lokaler   »
og hvervning af motionsfrivillige og -deltagere

 Social-humanitære foreninger som Dansk Røde Kors om   »
fx motionsvenner 

 Fokusere på ”tværforeningsliv”, hvor de enkelte foreninger og tilbud  »
supplerer hinanden, fx koordinator et sted, så alle kan få motionsven. 
Krydshenvisning til hinandens hold

ideer TiL SAmArbejde 
med OffenTLiGe AKTører

ideer TiL SAmArbejde 
med privATe AKTører
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Lokalkomiteen i Morsø har i flere år haft et tilbud om motions- 
venner. De kører tilbuddet i tæt samarbejde med den lokale afdeling 
af Dansk Røde Kors. Derudover er kommunens forebyggende  
medarbejdere med til at formidle muligheden for at få en motionsven 
til ældre borgere ved de forebyggende hjemmebesøg. 

Kontakt lokalkomiteen i Morsø for at høre mere: 
www.aeldresagen.dk/morsoe

inSpirATiOn:  
SAmArbejde i mOrSø  
med Andre i LOKALOmrådeT
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Konstant behov for nye aktiviteter
Der er ingen tvivl om, at hvis man kigger på alle de motionsaktiviteter,  
der findes i de forskellige lokalkomiteer, så er der mange, og variationen 
er stor. Det samme er de motionsfrivilliges opfindsomhed ud i at 
finde på nye, sjove og gode motionsaktiviteter. Og det er godt, for der 
er et konstant behov for at finde på nye aktiviteter, så vi kan tiltrække 
både nye motionsfrivillige og -deltagere.

Nye og utraditionelle motionsaktiviteter, hvor vi eksempelvis kombi-
nerer forskellige typer af motion, er således en rigtig god ide, især når 
vi i Ældre Sagen også gerne vil nå de grupper af ældre, som normalt 
ikke dyrker så meget motion. Blandt disse grupper hører bl.a. de 
ikke-motionsvante, altså dem, der ikke tidligere har dyrket motion, de 
mindre mobile, der ikke har fysik til at dyrke almindelig motion, samt 
par og venner, som helst vil dyrke aktiviteter, de kan være fælles om. 
Derudover mangler der også motionstilbud til mænd, og her kan det 
også være en god ide med nye former for aktiviteter. 

Plads til både nye og gamle aktiviteter
Det er selvfølgelig ikke et spørgsmål om, at de nye aktiviteter skal 
indføres på bekostning af gode, gamle motionsaktiviteter som eksem-
pelvis gymnastik, stavgang og badminton. De skal supplere dem og 
dermed gøre det muligt for lokalkomiteerne at have et mere alsidigt 
udbud, som også appellerer til ældre, der normalt ikke dyrker motion. 

På de næste sider har vi listet en lang række ideer til nye aktiviteter, der 
er blevet udviklet af motionsfrivillige og -deltagere i forbindelse med 
projektet ”Mere motion i Ældre Sagen”. Listen er langtfra komplet, og vi 
håber derfor, at I vil fortsætte det kreative arbejde med at udvikle flere 
ideer til nye aktiviteter.

 

nye AKTiviTeTer
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Mindre mobile mænd og kvinder kan sagtens få pulsen op  
siddende, fx til stolemotion, men ofte har de behov for at få 
styrket deres selvtillid i relation til deres fysiske formåen. De skal 
nemlig turde træne så hårdt, som de er i stand til. Der skal brydes 
grænser, skabes selvtillid og lyst til mere motion. En del mindre 
mobile kan trænes op til at deltage i almindelige motions- 
aktiviteter efter bare få måneder. Så aktiviteter til mindre 
mobile kan ses både som vedligeholdende og genopbyggende. 
Og så er der selvfølgelig det vigtige sociale element i at møde 
andre mennesker og komme ud, hvilket kan virke motiverende på 
lysten til at være mere aktiv.

NYE AKTIVITETERSide 42 Ældre Sagen
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motions-
ven tager den mindre 

mobile med til motion på hold i 
fitnesscenter eller i andre hjem · balancebold 

· rollator-gymnastik · rollator-dans · rollator-håndbold 
· rollator-kapløb · rollator-forhindringsbane · stolegymnastik 

som holdtræning · svømning · familiesvømning · vandgymnastik · 
vand-aerobic · kørestolsdans · søndagscafe med motion · ”mega-banko” 
med store plader på gulvet, så man skal bevæge sig for at lægge brikker 

på · orienteringsløb med fysiske opgaver på posterne · regionalt strikke-
klubstræf med motion · strikkeklub med motion eller motionsven · tænke hele 

familien ind fx familieture/”ta’ bedste med ud i naturen” · starte med lidt motion 
og lokke videre til mere motion · styrketræning mindsker angst for at falde · ”gå 
tur”-ven eller motionsven · dans · 10 minutters øvelser i pauserne til banko eller 

strikkeklub · øvelser med elastikker · badebolds-fodbold · motionskurser til besøgs-
venner, så de kan lave lidt gymnastik eller gå en tur i haven · tennis m/u modstander 

op ad væggen · stangtennis · softball med elastik mellem bold og bat samt et mål 
på væggen. · træne ben også for kørestolsbrugere · gode vaner i hverdagen fx stå 

på et ben eller knibeøvelser · ud at gå i supermarkedet (indkøbsbus) · overtage 
træningsforløb når kommunen slipper · korte stavgangs- og gåture · kørestols-

keglespil · kørestolsbasket · træning med bolde til musik · bold og ballon 
kastes og sparkes med hænder og fødder · nintendo wii · geotracking i 

kørestol · strikke-orienteringsløb i kørestol med fysiske opgaver og 
strikkeopskrifter som gevinst · ”Det 20. århundrede”-spørgsmåls-

spil kombineres med tandem-cykel · kombinations-motion: 
boksebold, kegler, bold, bowlingkegler, basketnet, 
vægtklodser på arme og ben · kørestolsklubber 

og motionsvenner tager på cafetur med mo-
tion og sang · motionscykel · stepmaskine 

· øvelser ved bordet: løfteøvelser, ve-
nepumpeøvelser, arm-/fingerøvelser, 
balance med sidebøjninger, træde-/
vippe-pude · børn og børnebørn 
hjælper med at lave øvelser eller 
med transport til holdtræning · 

DVD med øvelser.
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Mænd er generelt underrepræsenterede ved motionsaktiviteter i  
Ældre Sagen. Blandt mændene findes både sportsmænd, som er vant  
til at dyrke motion, og ikke-motionsvante, som aldrig tidligere har 
dyrket motion ud over lidt havearbejde. 

Mange mænd kan godt lide ”fysisk aktivitet” frem for ”motion”, og 
mange kan lide at konkurrere. Det er let at skabe nye aktiviteter ved 
at lave nye kombinationer af aktiviteter (fx krolf: Kroket og golf), eller 
tilpasse reglerne (fx fodbold uden tacklinger). Aktiviteterne kan både 
være udelukkende til mandlige deltagere, eller det kan være hold med 
både mænd og kvinder. 

Nogle mænd og måske særligt enlige kan have svært ved at komme 
ud af huset, derfor er det vigtigt med entusiaster og ildsjæle, der kan 
tage mændene med. Mænd skal motivere mænd, derfor kan det være 
en ide at skabe et mandehold i forbindelse med motionsaktiviteterne. 
For at tiltrække ikke-motionsvante kan man lave "åbent hus"-arrange-
menter, hvor motion præsenteres på lige fod med eksempelvis skak 
og edb-kurser. Ikke-motionsvante kan også møde op med en ven eller 
blive sat sammen i par med andre på holdet.
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ideer TiL AKTiviTeTer TiL mænd,
SpOrTSmænd OG iKKe-mOTiOnSvAnTe



 
cykelklub · spinning · 

mandeklub i motionstilbud fx krolf, 
folkedans, linedance, stafet, orienteringsløb, 

intervaltræning · hundetræning · kajakture · ”tre-i-
en-motion”, fokus på balance, pulsen op, styrketræning · 

udendørs om sommeren med cykling/tandem, løb, boldspil ·  
indendørs om vinteren med løb, boldspil, dans · opdel i to niveauer, 

så alle kan være med, og så mændene kan tage deres gode venner med 
· afslut med tovtrækning og afspænding · ”amour”-gruppe for enlige 

mænd og kvinder: gymnastik med efterfølgende kaffe · alle former for dans 
· ude-motion med træningsredskaber eller stafet · cirkeltræning: kobling af 

styrketræning og konditionstræning · orienteringsløb (gå, løbe, cykle, svømme) · 
bilorienteringsløb med fysiske opgaver · idrætsdag/seniorlege à la OL · naturture 
med naturvejledere · gåture med kaffe og kage · naturgolf · roning · bordtennis · 

squash · tennis · basketball · volley · vinterbadning · 20 min opvarmning og efterføl-
gende skak/kortspil/fiskning · fitness · tai chi, kampsport i naturen · overlevelsestur med 
kano · rulleski · gå ud og hjem til fisketur · mandegruppe der udfordrer hinanden 
på skift med nye aktiviteter · alternativ bowling · dart og gymnastik · ud at se 
på fugle · drageflyvning, bygning af drage og opsætning af drage, konkurrence, evt. 

sammen med barnebarn · oprette særlige konkurrencehold · belønne årets 
idrætsmand · vandgymnastik · dykning · sponsere billige cykelhjelme og 
veste · leg og samvær i naturen med hjernegymnastik · motion og ældre-
sang · ”sund madlavning” med motion, samt udflugter til fiskerihavne 

og svampeindsamling · kombination af cykling, orienteringsløb, 
brug af teknologi, natur-oplevelser, med afsluttende dart og 
kaffe · håndbold · hockey · tæppe-curling · volley med blød 

bold og tilpassede regler · softtennis · boksetræning 
med sjipning · kanotur i ekstra stabile kanoer 

· slalomgang · mavedans · striptease-træ-
ningsøvelser · geotracking med hund: 

gå, løbe eller cykle alt efter niveau 
seniorfodbold · hockeyfodbold 

stavgang med hund · gå på foto-
safari i byen eller i skoven · cykling 

med kamera, kort og kompas og 
quizspørgsmål · fisketur med gåtur 
fange fisk og tilberede den på stedet.
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Selv om størstedelen af ældre er friske og rørige, har de alligevel meget 
forskellige niveauer rent fysisk. Det sociale ved motionsaktiviteter er 
vigtigt, derfor er det relevant for mange ægtepar og vennepar at have 
mulighed for at dyrke den samme aktivitet, selv om de har forskelligt 
niveau. 

Mange aktiviteter kan laves på forskellige niveauer samtidigt, så alle 
deltagere får pulsen op og bliver udfordret. Det kan eksempelvis gøres 
ved at bruge redskaber med forskellig styrke/vægt, at lave korte og 
lange ruter, få eller mange gentagelser, samt siddende og stående 
udgaver af samme øvelse. 

Det er også oplagt at tilrettelægge forskellige aktiviteter, så de finder 
sted på samme tidspunkt og lokalitet. Det kan være et gymnastikhold 
til kvinderne og et indendørs fodboldhold til mændene, som starter og 
slutter på samme tid, så der er mulighed for at følges til aktiviteten.
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ideer TiL AKTiviTeTer TiL pAr  
OG venner med fOrSKeLLiGT niveAu
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cykel-, løbe-, stav-

gangs- og gåture i naturen med 
forskellige distancer, fælles start og opsamling 

· orienteringsløb med forskellige niveauer på posterne 
· bowling med træning · svømning · badminton · vandreture 

· madklub med tilhørende motion, fx gåtur eller svampesamling 
· ”tre-i-en-motion” med tre forskellige aktiviteter og to forskellige 

niveauer fx gymnastik, styrketræning, boldspil, løb, cykling, redskaber 
· motionscenter – både hold og fitness · linedance · folkedans · herre- og 
dame-aktivitet på samme tidspunkt · vandgymnastik med forskellige 

niveauer/variationer · tandemcykling eller sofacykel · find et vennepar med 
samme niveau · forhindringsløb · nintendo wii · ridning · svømmehalstur · krolf · 
rundbold · stikbold · antonius · ”stavdans” stavgangsmotion med dans · leg i naturen 
· line dance · ”kryds og tværs i skoven” eller ”gå på tid med quiz”, start og mål 

med opgaver undervejs, brug af sang, cykel, kamera · gåture kombineret med foto 
og fuglekiggeri, den stærkeste har overskud og finder vej · mix-motion hvor kvinden 

dyrker stavgang mens manden dyrker fodbold eller badminton, og så mødes alle 
holdene til kaffe bagefter · udflugter til svære golfbaner · fysisk træning forud for 

dykning eller snorkling à la ”skitræning” i gymnastiksalen · styrke-træning · 
bordtennis med forhindringer til den stærkeste, fx spille med venstre hånd · 
kombinations-motion i stationer, med fem minutter i hver station, fx gymna-

stikbold, løbehjul, hulahopring, boksebold, styrketræning · puste vat 
hen over bordet sammen med børnebørn · hundetræning · cykling 

med pulstræning · hulahopring til hende, petanque til ham 
· aktive rejser med Ældre Sagen med vandreture i hele 

verden · seniordans ”vild med dans”· folkedans 
· byvandringer i højt tempo hvor deltagerne 

fortæller hinanden anekdoter om byens 
historie · inddeling på hold i boldspil 
eller tovtrækning så der er lige mange 

stærke og mindre stærke på hvert 
hold, så niveauet til sammen bliver 

lige · vikingespil · spinning med 
intensitetsmåler, så alle arbejder 
lige hårdt uanset fysisk form.
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ideer TiL AKTiviTeTer der KAn 
fOrbedre indSLuSninGen Af  
nye mOTiOnSdeLTAGere

Lokalkomiteen på Frederiksberg har opbygget et bredt udbud af 
motionsaktiviteter, så de tilgodeser flere målgrupper i forhold til 
fysisk form og interesser. Der er stolemotion med kørselsordning, 
så deltagere, der ikke selv kan tage bussen eller gå, kan blive 
bragt fra dør til dør. Der er styrke- og vedligeholdelsestræning, 
motion 50+, bevægelse og afspænding, motion i naturen, 
stavgang mv. 

Kontakt lokalkomiteen på Frederiksberg for at høre mere: 
www.aeldresagen.dk/frederiksberg  

For nye og uerfarne motionister kan det være en stor overvindelse  
at melde sig til en motionsaktivitet. Disse deltagere kan med fordel 
sluses ind i motionens sunde og glædesfyldte verden på en  
nænsom og motiverende måde.

inSpirATiOn:  
eT bredT udbud Af AKTiviTeTer 
på frederiKSberG

Opret specielle indslusningshold flere gange om året »

Tilbyd en mundtlig introduktion til motionens gavnlige effekter »

 Samarbejd med kommunens sundhedscentre om en sundhedstest  »
som motivation

 Ikke-motionsvante skal ”findes” via eksempelvis bridgeklubben   »
og den forebyggende medarbejder eller ved en hyggeftermiddag

 Ikke-motionsvante kan følges med naboen eller andre erfarne   »
motionister til motion, hvis man starter og slutter hold med  
forskellige niveauer på samme tid

 Mere oplysning om stolemotionens effekt, og hvilke tilbud der er   »
til mindre mobile

 Tilbyd en træningsven ved opstart i motionscenter for at skabe  »
tryghed og socialt fællesskab.
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ideer TiL SærLiGe 
ArrAnGemenTer med 
fOKuS på mOTiOn

 Turneringer og stævner inden for forskellige aktiviteter: Lokalt,  »
regionalt og nationalt, fx Senior OL

 ”Åbent hus”-arrangementer, hvor motionsaktiviteter præsenteres på   »
lige fod med andre aktiviteter, så eksempelvis edb-interesserede  
bliver præsenteret for motion

 ”Åbent hus”-uge, hvor alle interesserede har mulighed for at komme  »
og prøve en aktivitet

 Tilbyd en konditions- eller sundhedstest gennem samarbejde med  »
sundhedsbus/-center, det giver blod på tanden og mod på at starte  
til en motionsaktivitet

 Afhold arrangementer, så som foredrag, kurser og fester med motion  »
og sundhed som tema
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Ud over de faste aktiviteter, der forløber ugentligt overhele sæsonen, 
er der mulighed for at lave ekstra aktiviteter eller særlige arrange-
menter i løbet af året. Disse arrangementer kan være en motivation 
for motionsdeltagere og -frivillige, det kan være en måde at hverve 
nye motionsfrivillige eller -deltagere, og det kan være en måde for 
lokalkomiteen at vise sit engagement inden for motionsområdet. Dette 
er ligeledes en oplagt mulighed for at lave fælles arrangementer i de 
nye sammenlagte kommuner, hvor alle lokalkomiteer deltager.
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Egne noter
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Endnu flere bør kende Ældre Sagens motionstilbud
Det er en kendsgerning, at det ikke er alle i Danmark på 60 år og derover, 
der er bekendte med Ældre Sagens mange motionstilbud. Dette 
gælder både i forhold til mulighederne for at blive motionsfrivillig og 
for at være deltager. 

Det er også en kendsgerning, at det ikke er alle potentielle samarbejds- 
partnere i form af eksempelvis motionscentre samt idræts- og sports-
foreninger, der kender Ældre Sagens motionstilbud og -indsats. 
Derfor har vi en stor fælles opgave i at gøre motion i Ældre Sagen 
mere synlig. 

En vedvarende opgave 
I denne sammenhæng er det vigtigt at være opmærksom på, at det ikke 
kun handler om at synliggøre og kommunikere motionstilbuddene i 
forbindelse med hvervning af motionsfrivillige og opstart af aktiviteter.  
At formidle motion i Ældre Sagen er en vedvarende og bred opgave, 
hvor der bør fokuseres på både de konkrete motionstilbud og den 
overordnede indsats. 

Og husk, at formidlingen skal ramme så mange som muligt, så alle 
nuværende og potentielle medlemmer og samarbejdspartnere bliver  
klar over, at der er mange forskellige muligheder og helt sikkert noget,  
der passer til dem. På næste side præsenterer vi en række ideer til, 
hvordan det kan gøres. 

SynLiGhed
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 Årligt åbent hus med boder, hvor alle aktiviteter præsenteres,   »
både motion og andre tilbud, så man tiltrækker alle typer af ældre  
og måske kan introducere motion til personer, det ellers ville være  
svære at nå ud til 

Annoncering i lokale og nationale medier »

 Annoncering på Ældre Sagens lokale hjemmesider, i bladet Det Sker  »
og lokale medlemsblade 

 Tryghedsopkaldere kan være budbringere af eksisterende  »
motionstilbud 

 Besøgsvenner kan tage en øvelse eller to med, uddele trykt materiale  »
og give viden om motion 

 Lad de forskellige motionshold og frivilliggrupper sælge deres egen  »
aktivitet 

 T-shirts med Ældre Sagens logo på udendørshold, fx stavgang,   »
cykling og gåture, så folk ved, hvor de kan henvende sig for at  
komme med. Eller t-shirts som fx ”Rigtige mænd går til boksning”  
og ”Rigtige kvinder har sved på panden” 

 Gymnastik og tai chi i offentlige parker, så flere ser Ældre Sagens  »
motionstilbud

 Udnævn særlige motionsdeltagere, der tager fat i bekendte, der   »
ikke dyrker motion 

 Motionsambassadører blandt deltagerne, der kan skabe nysgerrighed  »

 Kampagner under overskriften "Find en motionsdeltager eller   »
frivillig og få en belønning" 

 Gratis motionsprøvetimer på byens torve og pladser  »

 Informationsplakater og -foldere ophængt i idrætsforeninger,   »
biblioteker og kulturhuse 

 Udnyt skriveevner og andre kompetencer i komiteen og blandt   »
frivillige til artikler i lokale og nationale medier. I kan finde  
eksempler på artikler skrevet af eller i samarbejde med  
frivillige på: www.aeldresagen.dk/frivilligeimedierne

Brug lokalkendte som ambassadører for motionsindsatsen »

ideer TiL mere SynLiGhed
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Lokalkomiteen i Aalborg har et særligt PR-udvalg, der bruger de 
lokale medier for at synliggøre aktiviteter og behovet for nye frivillige, 
både med annoncer og pressemeddelelser. Derudover deltager lokal-
komiteen også i mere utraditionelle arrangementer. De har eksempelvis 
dannet en lang menneskekæde over Limfjordbroen i samarbejde 
med Frivilliges Hus. De har deltaget på foreningsmarkedet på hoved-
biblioteket og på et frivilligmarked med en gymnastikopvisning. 

Kontakt lokalkomiteen i Aalborg for at høre mere:  
www.aeldresagen.dk/aalborg

inSpirATiOn:  
mere SynLiGhed i AALbOrG
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Egne noter
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