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LIDT OM SKANDERBORG FIRMAIDRÆT OG HVAD VI ELLERS LAVER
Skanderborg Firmaidræt er en idrætsforening, der samler arbejdspladser og medarbejdere om
fælles oplevelser med idræt, motion og samvær. Vi tror på, at fællesskab og samvær omkring
idræts- og motionsaktiviteter er med til at øge livskvaliteten hos det enkelte menneske – og
trivslen på tværs af arbejdspladsen.
Hos Skanderborg Firmaidræt kan du deltage i motionsevents i årets løb, hvor vi bl.a. arrangerer
løbsserien Vintercup, Midsommerstafetten og Skanderborg Mini-Triatlon i juni måned. Der er
også mulighed for at spille udendørs fodbold i en mini-turnering hen over sensommeren, få
arrangeret et forløb med Indoor Biking eller en fyraftensevent for arbejdspladsen med fokus på
teambuilding. Og har du og din arbejdsplads en god idé til at starte en ny aktivitet op i foreningen, er vi meget åbne for det.
Skanderborg Firmaidræt har eksisteret siden 1997 og drives af frivillige kræfter, der brænder for
idræt, motion og fællesskab. Firmaidrætsnetværket i Skanderborg er foreningens nyeste tiltag.

Følg os på facebook:
Skanderborg Firmaidræt
www.skanderborgfirmaidraet.dk

www.skanderborgfirmaidraet.dk

FIRMAIDRÆTS

NETVÆRKET I
SKANDERBORG
ET NETVÆRK FOR LOKALE ARBEJDSPLADSER OG
MEDARBEJDERE, DER BRÆNDER FOR BEVÆGELSE,
TRIVSEL OG SJOVE MOTIONSOPLEVELSER

DET FÅR ARBEJDSPLADSEN OG AMBASSADØREN SOM
MEDLEMMER I NETVÆRKET
FORDELE FOR ARBEJDSPLADSEN

FORDELE FOR AMBASSADØREN

Medlemskab i Skanderborg Firmaidræt
og adgang til foreningens aktiviteter for
		 arbejdspladsens medarbejdere.

•

5 årlige fyraftensmøder med gratis adgang
for den udpegede ambassadør fra
arbejdspladsen – og mulighed for at
invitere andre medarbejdere med til en lav
pris. Fyraftensmøderne varer 2 timer og
kan bl.a. rumme foredrag, sundhedscaféer
eller lignende.

•

Nyhedsbrev fra Firmaidrætsnetværket ca.
1-2 gange om måneden – med nyheder fra
netværket, info om aktuelle lokale
firmaidrætsaktiviteter og gode tilbud.

•

Adgang til lukket Facebookgruppe for
Firmaidrætsnetværket for ambassadøren.
Facebookgruppen bruges til dialog,
vidensdeling og gensidig sparring blandt
netværkets medlemmer.

•

Tilbud om et årligt gratis sundhedstjek for
ambassadøren.

•

•

Magasinet FIRMAIDRÆT, der udkommer
4 gange om året og bliver sendt til
arbejdspladsen.

Gratis deltagelse i Tæl skridt-kampagnen
for 1 hold én gang årligt (betalt af 		
Skanderborg Firmaidræt), kampagnen
foregår flere gange om året – læs mere om
		 kampagnen på www.tælskridt.dk
•

BLIV EN DEL AF
FIRMAIDRÆTSNETVÆRKET I
SKANDERBORG!
Firmaidrætsnetværket i Skanderborg er et
helt nyt netværk, der har som mål at samle
medarbejdere og ildsjæle fra alle typer
arbejdspladser inden for de geografiske rammer af Skanderborg kommune. Netværket
er et både fysisk og virtuelt baseret forum,
som vil være et samlingspunkt for motion,
trivsel og sjove kollegaoplevelser blandt
Skanderborgs arbejdspladser.
Ved at melde sig ind og få en ambassadørplads i netværket kan din arbejdsplads bl.a.
få medlemsfordele og rabatter på træning
forskellige steder i byen, møde andre lokale
arbejdspladser og sparre med dem om firmaidræt og medarbejdertrivsel samt modtage nyheder om fx motions- og idrætsaktiviteter, alle medarbejdere kan deltage i.

SÅDAN FUNGERER
MEDLEMSKABET I NETVÆRKET
Et medlemskab i Firmaidrætsnetværket
i Skanderborg koster kr. 500,- om året for
arbejdspladser med op til 49 medarbejdere
og kr. 1.000,- om året for arbejdspladser med
over 50 medarbejdere. Medlemskabet gælder
for arbejdspladsen samt for 1 udpeget medarbejder, der bliver optaget som ambassadør
i netværket.
Arbejdspladsen bliver med medlemskabet
optaget som medlemmer hos Skanderborg
Firmaidræt og får via netværket adgang til
værdifuld viden, sparring og rabatter, som
kan komme alle arbejdspladsens medarbejdere til gavn og glæde.
Den udpegede ambassadør fra arbejdspladsen får personlig adgang til bl.a. 5 årlige fyraftensmøder, særlige tilbud samt platforme
for medlemskommunikation i netværket.

Firmaidrætsnetværket er et tilbud fra
Skanderborg Firmaidræt – og du kan læse
mere om vores netværk på de næste sider!

•

Rabat ved køb af aktivitetsdage og
teambuilding-forløb for arbejdspladsen
hos Skanderborg Firmaidræt.

•

Rabataftaler hos flere lokale motionsaktører – bl.a. på træningsmuligheder for
medarbejderne og sportstøj (aftaler er
under udarbejdelse).

•

Mulighed for deltagelse i kurser og
teamarbejde sammen med deltagere fra
netværkets andre lokale arbejdspladser.

•

Arbejdspladsens logo på Skanderborg 		
Firmaidræts hjemmeside med direkte link
fra logo til arbejdspladsens egen
hjemmeside.

•

Mulighed for sparring i forhold til
arbejdspladsens særlige ønsker og behov
inden for motion og sundhed.

•

Direkte information om events og andre
aktiviteter i Skanderborg Firmaidræt.

KONTAKT OS – OG MELD
DIN ARBEJDSPLADS IND I
FIRMAIDRÆTSNETVÆRKET
Vil du eller din arbejdsplads vide mere om
Firmaidrætsnetværket under Skanderborg Firmaidræt,
så kontakt foreningens formand Ulla Staal på
tlf. 22 29 55 92 eller mail: ulla@skanderborgfirmaidraet.dk.

www.skanderborgfirmaidraet.dk

Er din arbejdsplads klar til at melde sig ind i
Firmaidrætsnetværket i Skanderborg, så send en mail til
Ulla på ulla@skanderborgfirmaidraet.dk – med navn, telenummer og mailadresse på 1 udpeget ambassadør til netværket samt navn og adresse på arbejdspladsen.

