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Kære 3F-afdelinger
I de seneste tre år har Dansk Firmaidrætsforbund gennemført Arbejdspladsernes 
Motionsdag, og nu går 3F aktivt ind og bakker op om den gode idé.

Arbejdspladsernes Motionsdag finder sted fredag i uge 41 (12. oktober) – samme dag 
som landets folkeskoler har tradition for at afholde motionsdag. Og når børnene kan, 
så kan vi voksne også. 

Det fantastiske ved Arbejdspladsernes Motionsdag er, at man både får et smil på læben 
og sved på panden sammen med kollegerne. Arbejdspladser kan deltage i Arbejdsplad-
sernes Motionsdag præcis, som man har lyst til: Gå en kort tur, spil rundbold, leg jer til 
sved på panden, arrangér en stafet, indret kontoret til aktive pauser eller afsæt hele 
dagen til aktiviteter og teambuilding. 

Det er gratis at deltage i Arbejdspladsernes Motionsdag, og det er endda muligt at vin-
de præmier ved at registrere arbejdspladsens deltagelse på www.amdag.dk.

Dansk Firmaidrætsforbund, der består af 79 lokalforeninger, en række brancheforbund 
og en faglig medarbejderstab, gør en dyd ud af at inspirere til kollegamotion og tilbyder 
samtidig en bred vifte af idræts- og motionsaktiviteter. Fællesskab, frivillighed og flere 
aktiviteter er pejlemærker.   

Et særskilt Aktivitetskatalog har fem hovedoverskrifter: Puls, relation, samarbejde, 
gåturen og ring til en ven. I kan let justere aktiviteterne, så de passer lige nøjagtig til jer. 
Bliv inspireret og brug egne erfaringer samt fantasien, så får I det bedste resultat.

Vores anbefaling til jer afdelinger er, at I sender vedlagte brev (udkast) videre til jeres 
mange tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Opfordringen er klar – vi synes, det er en 
god idé, at alle tilslutter sig denne meningsfulde tradition.

Aktivitetskataloget kan også bruges som inspiration til jer i afdelingerne – enten i 
forbindelse med deltagelse på selve AMdag den 12. oktober eller generelt i løbet af 
sundhedsugen.  
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