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Du ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi 

glæder os til samspillet i 2023. 

 

 

  

 

  

  

Kære Poul-Erik 

I denne Foreningsservice kan du dykke ned i – og tilmelde dig – arbejdsdagen om 'fremtidens 

firmaidræt' den 21. januar. Vi håber selvfølgelig, at du deltager, fordi 'Strategi 2027' bliver kun så 

god, som vi gør den sammen – og dine lokale erfaringer og perspektiver er vigtige og uundværlige. 

Derudover kan du læse om en ny mulighed for at søge tilskud til efteruddannelse i Europa og  finde 

et godt (jule-)tilbud til Firmaidræt Open. 

Vores kontor i Dansk Firmaidræt er lukket i uge 52. Vi glæder os til samspillet igen i 2023. 

Du ønskes en rigtig glædelig jul – og et godt nytår 🎄🎇 

  

 

Hvad skal vi egentlig tage på? 🤔 

Vi er godt i gang med fornyelsen af firmaidrættens strategi. Vi er klar til at trække i arbejdstøjet. 

Men hey: Hvad skal vi egentlig tage på? 

  

https://danskfirmaidrtsforbund.cmail20.com/t/r-l-tjdltijd-ijlhidljj-r/
https://danskfirmaidrtsforbund.cmail20.com/t/r-l-tjdltijd-ijlhidljj-y/


Det er du med til at bestemme. Og det gør du ved at tilmelde dig vores fælles arbejdsdag den 21. 

januar 2023, hvor vi sammen skal blive klogere på, hvordan den kommende strategifornyelse kan 

være med til at gøre en forskel hos dig lokalt – og hvad der er vigtigt for, at vi kan blive ved med at 

være aktive og attraktive. 

Strategi 2027 bliver kun så god, som vi gør den sammen. Dine lokale erfaringer og perspektiver er 

vigtige og uundværlige. 

 

  

 

Ny mulighed for at søge tilskud til efteruddannelse i 

Europa  

Det er som noget nyt blevet muligt for almennyttige foreninger og organisationer, der arbejder med 

idræt, at søge tilskud til at sende trænere, instruktører og andre medarbejdere på efteruddannelse i 

Europa via Erasmus+-programmet. Måske var det noget for én eller flere fra din forening? 

Du kan komme til informationswebinar den 5. januar kl. 14.00-16.00, hvor Uddannelses- og 

forskningsstyrelsen vil introducere den nye mulighed for tilskud for idrætssektoren. På webinaret 

vil der være fokus på både tilskudsmuligheder og selve ansøgningsprocessen. 

Ansøgningsfrist til at søge midler er den 23. februar 2023 kl. 12.00. Læs mere og ansøg her. 
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Tidlig Firmaidræt Open-julegave 🎁 

Lige nu er der 20 % rabat på tilmelding til årets kollega-idrætsfest, nemlig Firmaidræt Open 👏 

Hvert år mødes kolleger fra hele landet og dyrker en bred vifte af idrætter ét sted i landet. I 2023 

bliver det lidt anderledes, da vi breder Firmaidræt Open ud til flere steder i landet. Fra Viborg til 

Vordingborg. Fra Rødovre til Ringkøbing. Ja, faktisk til hele 15 stævner over to weekender i maj 

og juni 🤩 

 

Hjælp gerne med at sprede budskabet 🤝 

I  må meget gerne hjælpe med at sprede budskabet om Firmaidræt Open – arbejdspladsernes og 

firmaidrætsforeningernes åbne idrætsfest. I kan bruge nogle af alle vores materialer, I finder på 

Download-siden på www.firmaidraetopen.dk 🙌 
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Dansk Firmaidræt 

www.firmaidraet.dk 

  

Redaktør: Thomas Landtved-Holm 

tlh@firmaidraet.dk 

 

Foreningsservice er Dansk Firmaidræts faste servicemail til dig, der er foreningsformand, e-postmodtager i foreningen eller 

medlem af Den Centrale Ledelse. 
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