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Oplæg til samarbejde mellem Høje Taastrup Kommune og Firmaidræt Storkøbenhavn 

 

 

Mål: Samarbejde mellem Høje Taastrup Kommune og Firmaidræt Storkøbenhavn (FSKBH) 

med henblik på  

 

 Øge samarbejdet mellem FSKBH, erhvervsrådet og lokale virksomheder for at styrke 

medarbejdernes sundhed og trivsel på den enkelte arbejdsplads 

 Samarbejde og partnerskaber mellem FSKBH og lokale foreninger med henblik på at 

lave aktiviteter og events for medarbejdere på virksomheder i Høje Taastrup Kommune 

og styrke samarbejdet med kommunen 

 

OPLÆG 
 

1. Fodboldstævne 

Afvikle et indendørs fyraftensstævne hverdagsaften 16.00 – 20.00 for arbejdspladser i Høje 

Tastrup Kommune med henblik på at afvikle en udendørsturnering i 2018. Sekundært på 

udendørs kunstgræsbanen. 

 

Hvornår? Marts/april 2018 

 

Partnere: Kommunen, erhvervsråd, landsforeninger (Dansk Firmaidrætsforbund), 

fodboldudvalg FSKBH og evt lokal forening 

 

FSKBH ansvarlig for 

 

 Udarbejdelser invitationer og delvis synlighed af stævnet via www.fskbh.dk, 

Facebook, af invitationer 

 Kontakt til Erhvervsråd med henblik på samarbejde og hjælp omkring kontakt til 

relevante virksomheder og arbejdspladser 

 Tage imod tilmelding samt stå for den administrative del mhp betaling, kontakt til de 

tilmeldte hold mm 

 Planlægning og afvikling af stævnet herunder køb af præmier mv 

 

Høje Taastrup kommune ansvarlig for 

 

 Stille baner gratis til rådighed 

 Hjælpe med kontakt til relevante samarbejdspartnere ex. Virksomheder 

 Synlighed af projektet sammen med erhvervsråd 

 

Virksomhedernes opgave er  

 

 Formidle og hjælpe med kommunikation internt i virksomheden 

 Evt. støtte arrangementet økonomisk Evt. ved at betale helt eller delvis holdgebyr, 

sponsorer præmier, mad, drikke eller andet relevant til afviklingsdagen. 

 

Resultatmål 

 

 10 mellemstore eller større virksomheder er repræsenteret på dagen 

 Minimum 12 hold 

http://www.fskbh.dk/


 

 

 Minimum 60 deltagere 

 Efter afvikling af arrangementet starter FSKBH en firmafodboldsommerturnering op i 

kommunen  

 

 

2. Fyraftensmøde med Bowling og spørgeskema 

Kom og bank borgmesteren 

Invitere til bowlingdyst mellem lokale virksomheder.  

Få borgmester til at stille op sammen med ex. erhvervschef?  

Afslutte med lille spisning 

Eventuelt også markedsføre det som et arrangement, hvor virksomheder og medarbejdere 

kan mødes og danne nye netværk. 

 

2 timers bowling, hvor der spilles i par mod to andre par, så der er mulighed for at tale 

sammen og danne netværk på tværs af arbejdspladser og virksomheder. Tilrettelæggelsen 

betyder, at man i de to timer møder 8 nye ansigter fra fire andre virksomheder 

Åbent Stævne. Alle kan deltage. 

 

Efter stævnet udleveres spørgeskema med henblik på at afdække hvilke aktiviteter og 

andet, som arbejdspladserne ønsker at dyrke hos firmaidrætten.  

 

Hvornår? Marts/april 2018 

 

Partnere: Kommunen, erhvervsråd, landsforeninger, bowlingudvalg FSKBH og evt lokal 

forening 

 

 

FSKBH ansvarlig for 

 

 Invitationer og delvis synlighed af stævnet via www.fskbh.dk, Facebook, 

udarbejdelser af invitationer 

 Kontakt til Erhvervsråd med henblik på samarbejde og hjælp omkring kontakt til 

relevante virksomheder 

 Tage imod tilmelding samt stå for den administrative del med henblik på betaling, 

kontakt til de tilmeldte hold mm 

 Planlægning og afvikling af stævnet herunder køb af præmier mv 

 Aftaler med bowlingcenter om afvikling 

 Udarbejdelse af spørgeskema 

 

Høje Taastrup kommune ansvarlig for 

 

 Undersøge om der er mulighed for, at få baner helt eller delvist stillet gratis til 

rådighed 

 Hjælpe med kontakt til relevante samarbejdspartnere ex. Virksomheder 

 Synlighed af projektet sammen med erhvervsråd 

 Hjælpe med at skabe kontakt til Høje Taastrups borgmester o deltagelse 

 

Virksomhedernes opgave er  

 

 Formidle og hjælpe med kommunikation internt i virksomheden 

 Evt. støtte arrangementet økonomisk Evt. ved at betale helt eller delvis holdgebyr, 

sponsorer præmier, mad, drikke eller andet relevant til afviklingsdagen. 

 

Resultatmål 

 

 16 mindre, mellemstore eller større virksomheder er repræsenteret på dagen 

 Minimum 16 hold 

 Minimum 32 deltagere 

http://www.fskbh.dk/


 

 

 Efter afvikling af arrangementet analyserer FSKBH spørgeskemaerne for at tage 

stilling til nye og fremtidige aktiviteter og tiltag i Høje Taastrup Kommune. 

 

 

 

3. Bike & Run 2015  

FSKBH inviterer målrettet kommunen, foreninger, virksomheder og fællesskaber til at 

deltage Bike & Run 2018 (se vedhæftet invitation). 

 

Virksomheder og hold fra Høje Taastrup kommune tilbydes en rabatordning ved løbet i 

2018. For hver 5 tilmeldte hold deltager et hold gratis. 

 

FSKBH står for al tilrettelæggelse samt udvikling af materialer. Høje Taastrups Kommune 

og Erhvervsråd er behjælpelig omkring synlighed og markedsføring af aktiviteten. 

 

 


