
BILAG 1: Mål for fase 3

 

Udkast til mål for fase 3 i Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg 

Fase 3: Med udgangen af 2022 har Frederiksberg 

- 22.000 medlemmer i foreningerne under Frederiksberg Idræts-Union (og 26.367 aktivitetsmedlemmer i CFR). (Mål 
fastholdt fra aftalegrundlag - Måles via medlemstal i FIU og CFR-registret. Folkeoplysningstal pr. 1.10 bruges som 
sigtelinje undervejs). 
 

- 500 flere ældre end 1.10.20, der er medlem af en idrætsforening (måles på indberetning til folkeoplysningsområdet) 
eller på ÆldreSagens motionshold (måles af ÆldreSagen selv ift. indmeldelser) 
  

- 500 flere borgere ift. 2020, der dyrker regelmæssig motion i de træningsfællesskaber, vi samarbejder med 
(kommercielle aktører, kontingentløse fællesskaber som gåbuddies, webmotion mv.) (måles via aktørernes egne 
kanaler ift. tilmeldte/fremmødte/følgere eller lign.) 

 

Tilgang til arbejdet 

Der arbejdes fortsat med en bred forankring af Bevæg Dig For Livet-tilgangen på tværs af kommunens fagområder. Alle 
fagudvalg forholder sig hver forår/sommer til, hvilke af indsatserne på deres område, der spiller sammen med Bevæg Dig For 
Livet i det kommende år.  

I 20/21 gælder disse indspil f.eks. Playmakerordning ift. Åben Skole (Undervisningsudvalget), partnerskab med OMBOLD om 
idrætsfællesskaber for udsatte (Socialudvalget), arbejde med at understøtte sundere levevis bl.a. via motion i forskellige 
beskæftigelsesindsatser (Arbejdsmarked- og uddannelsesudvalget), Kom & Prøv-motion som fremmer god overgang til 
foreningsliv mm. for motionsuvante seniorer og kronikere (Sundheds- og Forebyggelsesudvalget) samt udvikling af 
Frederiksberg Hospitals område, så det også fremmer muligheder for idræt og bevægelse (By- og Miljøudvalget). Tilsvarende 
er der med budget 2021 aftalt et markant løft af bl.a. idrætsanlæg med afsæt i en vedligeholdelsesplan for området. 

I samspil med fagområderne vil indsatsen for at nå målene i fase 3 derudover fortsat følge en dynamisk tilgang, hvor indsatser 
og aktiviteter tilrettelægges i forlængelse af de muligheder, som opstår undervejs for at få flest mulige i gang med idræt og 
motion. I udgangspunktet følges nedenstående spor under hvert af de fire indsatsområder: 
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Foreninger og træningsfællesskaber 

Afsæt for at 
gøre flere 

aktive 
Tese: Hvorfor gør dette flere idrætsaktive? 

Relevant at 
rekruttere gn. 

relationer 
 Motivere flest mulige foreninger til at benytte sig af 

proaktiv rekruttering af flere medlemmer via Motivu eller 
lignende platforme  

Marketing på 
sociale medier Målrettet synlighed hos travle borgere X 

(M) Involvere grupper af potentielle brugere i at etablere fast 
(udendørs) træning min. 4 nye steder ift. 2020 
(tagterrasse, p-kældre, byrum, skolegårde, nye åbne 
anlæg, samarbejde med boligselskaber etc.) – med fokus 
på at flest mulige træningsfællesskaber kører hele året.  

Åbne byrum Brugerinddragelse af potentielle idrætsaktive 
skaber ejerskab og nye relevante aktiviteter X 

 Facilitetsudvikling min. 3 steder med henblik på at 
afprøve nye formater og øge brugen af den pågældende 
facilitet 

Faciliteten Mere attraktive faciliteter gør det relevant for 
flere aktører at bruge dem til faste hold  

M 
 

Etablere samarbejde med min. 3 kommercielle udbydere 
af træning for voksne evt. gennem udbud el. lign. (evt. 
nogle med fokus på mænd)  

Eksisterende 
kundegrupper 

Tiltrækker andre end dem  
foreningerne har fat i X 

 Undersøge arbejdspladser (kommunal og/eller private) 
som indgang til at aktivere flere kortuddannede (evt. via 
udbud) 

Arbejds-
pladsen 

Motion som indarbejdes i faglige rutiner – eller 
hvis der gives tid til motion i (tilknytning til) 

arbejdstiden, kan det fremme medarbejderes 
motivation for at dyrke motion 

X 

  
Børnefamilier    

 Min. 10 daginstitutioner selv finansierer systematiske 
samarbejde med idrætsforeninger  

Eksisterende 
fællesskab/ 
dagtilbud 

Familier opdager foreningsaktivitet, de ellers 
ikke kendte til  

M 
 

Etablere 10 tiltag (heraf min. 5 helt nye) for forældre/børn 
(foreningshold / kommercielle tiltag), heraf nogle far/barn-
fokus  

Aktiviteten Formatet tiltrækker travle familier, som får tid 
sammen X 

  
Unge    

 Etablere flest mulige foreningssamarbejder med flest 
mulige SFO/klubber via playmakerordning i Åben Skole  

Eksisterende 
fællesskab/ 

skole 

Børn/unge opnår gennemprøvet erfaring med 
foreningsaktivitet, de ellers ikke kendte til  
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 Flere studerende benytter sig af nye træningsmuligheder 

skabt i relation til ungdoms- og videregående 
uddannelser på Frederiksberg via fondsfinansierede 
DGI-indsatser (aktiviteter på stedet, guidning til 
foreninger mv.) 

Eksisterende 
fællesskab/ 

uddannelses-
institution 

Unge opdager træningsaktiviteter, de ellers 
ikke kendte til (og udvikler dem evt. selv) X 

 Stille rum og rammer til rådighed, hvor unge (evt. også 
voksne og/eller seniorer på sigt) mødes om uforpligtende 
(til dels) selvorganiseret motion med skiftende indhold 

KU.BE – og 
evt. også i 

skoler/ 
uddannelser 

Formatet tiltrækker brugere, som ikke går til 
faste aktiviteter  

  
Seniorer    

M 
 

Etablere min. 5 nye seniortiltag, heraf nogle med mænd i 
fokus. F.eks. i samarbejde med Ældresagen eller andre 
foreninger/aftenskoler, men også via webmotion, 
kommercielle parter og andre træningsfællesskaber  

Aktiviteten 
(udbydes evt. 
via eksiste-

rende 
ældreorg. ) 

Nye formater, som tiltrækker seniorer, der ikke 
har benyttet sig af øvrige træningstilbud  

 Udvikle Kom-og-Prøv-formater (bl.a. via Spring For 
Livet), som får flere seniorer i gang med motion – også i 
en tid med Corona 

Lokalområ-der 
/ eksi-sterende 
fællesskaber 

Ved at pulje forskellige aktiviteter og betone 
fællesskab tiltrækkes også ikke idrætsaktive X 

* M = Kan være relevant for fokus på mænd som målgruppe 

 

Generelt er der opmærksomhed på, (hvor det er muligt og hvor det forventes at have effekt) at arbejde med rekruttering 
gennem idrætsaktives relationer, bl.a. via incitamentsordninger, hvor man enten belønnes for at dukke op – eller for at tage 
flere med. 

 


