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Go´ Gentofte blev skabt på baggrund 
af de nationale anbefalinger om 
fysisk aktivitet og med inspiration fra 
et større livsstilsprojekt, Gentofte 7 år 
yngre, som Forebyggelse og Sund-
hedsfremme havde iværksat i 2012. 
De gode erfaringer fra Gentofte 7 år 
yngre med en personlig test før og 
efter forløbet, råd om sund livsstil, 
motiverende fastholdende elementer 
som personlige SMS´er, og bevægel-
sesmålere til deltagerne blev benyttet 
i Go´ Gentofte.  Idræt og Fritid havde 
udarbejdet et træningsprogram, der 
havde til formål at inspirere deltager-
ne til at udføre styrketræningsøvelser 
som hjemmetræning.

Vi ønskede med projektet også at 
fremme det privat/offentlige samar-
bejde (OPP), og derfor blev der taget 

kontakt til 2 lokale fitnesscentre. 
Samarbejdet fungerede særdeles 
godt, da den ugentlige træning i 
fitnesscentrene underbyggede  
projektets målsætninger, og tog 
højde for deltagernes individuelle 
mål.

Evalueringen af Go´ Gentofte viser, 
at 69% af deltagerne havde deltaget 
i mindst 55% af træningspassene, 
og 94% af deltagerne vurderede, 
at deres helbred var blevet bedre. 
Samtidig ønsker 98% af deltagerne 
at fortsætte deres nye livsstil med at 
være mere fysisk aktive.

Flere af deltagerne har udtrykt stor 
tilfredshed med initiativet, så derfor 
en stor tak til kommunalbestyrelsen. 

Kommunalbestyrelsen i Gentofte 
Kommune besluttede i budget 2013 
at fremme fysisk aktivitet hos de 
medarbejdere, der normalt ikke er 
fysisk aktive eller ikke lever op til 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at 
voksne skal være fysisk aktive i 
mindst 30 minutter om dagen, og 
mindst 2 gange om ugen skal den 
fysiske aktivitet være med høj inten-
sitet i mindst 20 minutter.

Fysisk inaktivitet er næst efter ryg-
ning den faktor, der giver den største 
risiko for sygdom og tidlig død. End-
videre kan et stillesiddende arbejde 
medføre en øget risiko for at udvikle 
livsstilssygdomme som hjertekarsyg-
domme og diabetes (Vidensråd for 
Forebyggelse).

Forord
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Go’ Gentofte var et udviklingsprojekt 
til fremme af fysisk aktivitet blandt 
medarbejdere i Gentofte Kommune.  
Projektet tog udgangspunkt i kendt 
viden om fysisk aktivitet, som et 
effektivt middel til forebyggelse af 
livsstilssygdomme, overvægt og til 
fremme af mental velvære og  
livskvalitet.

Projektet forløb over 3 måneder i 
foråret 2013 og indebar fysisk træ-
ning enten som gang-træning eller 
spinning samt styrketræningspro-
grammer til hjemmebrug. Deltagerne 
blev tilbudt en BodyAge-måling ved 
starten og afslutningen af projektet, 
en motiverende samtale i starten 
samt afslutningsvis og desuden op-
muntrende mails og SMS’er  
under forløbet.     

Målgruppen var medarbejdere 
i Gentofte Kommune, som ikke motio-
nerede tilstrækkeligt i forhold til Sund-
hedsstyrelsen anbefalinger. Der var 
tale om en gruppe, som havde brug 
for en støttende hånd til at komme i 
gang med en livsstilsændring, så de 
kunne undgå at udvikle livsstilssyg-
domme.

Evalueringen viser, at projektet har 
opnået målsætningen. Deltagernes 
tilbagemeldinger er positive, og de 
sundhedsmæssige resultater er sær-
deles gode. Deltagerne har reduceret 
deres BodyAge med gennemsnitligt 
2 år. Deltagerne har også haft stor 
glæde af det sociale aspekt i projek-
tet. Således mener 87 %, at projektet 
har haft en positiv indvirkning på det 
sociale samvær i større eller mindre 
grad.

Der er desuden opnået værdigfulde 
erfaringer i forhold til organisering 
af forebyggelsesinitiativer, anven-
delse af motiverende elementer og 
offentligt-privat samarbejde.

Formål
Projektets primære formål var at 
fremme fysisk aktivitet blandt med-
arbejdere i Gentofte Kommune, og 
sekundært at fremme socialt samvær 
blandt kollegaer. Sidstnævnte kan 
ligeledes bidrage til at fremme 
mental sundhed på arbejdspladsen. 
Projektet havde til hensigt at gøre 
det nemt at vælge motion ’til’, også 
for medarbejdere der normalt ikke 
dyrker motion.

Resume
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Succeskriterier
Mindst 60 % har deltaget i mere 
end halvdelen af de tilbudte 
træningspas.

Mindst 70 % af deltagerne har 
været tilfredse med motionstil-
buddet og syntes, det har været 
positivt at deltage.

Mindst 60 % af deltagerne har en 
forbedret selvvurdering af eget 
helbred i forhold til udgangs-
punktet.

Mindst 60 % af deltagerne for-
venter at fortsætte med at være 
mere fysisk aktive efter motions-
tilbuddets ophør.

Deltagernes BodyAge formind-
skes gennemsnitlig med min. 4 
år

Deltagelse
I det afsluttende spørgeskema 
svarer 69 % af deltagerne, at de har 
deltaget i mindst 55 % af trænings-
passene. 

Tilfredshed
I det afsluttende spørgeskema svarer 
88 % af deltagerne, at de har været 
tilfredse med gang- eller cykeltræ-
ningen, og at de har haft en positiv 
oplevelse ved at deltage i træningen.
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Resultater

”Jeg synes rigtig godt 
om initiativet og tror  
på at ’motion på  
arbejdspladsen’, og 
motion enten lige før 
eller efter arbejdstid er 
den bedste måde at 
motionere på.

” (Deltager)

”Det var et fantastisk 
projekt og har givet god 
form, stor glæde og 
masser af cykling.

Jeg synes, spinning har 
været rigtig godt, og jeg 
er fortsat i FitnessDK 
mindst en gang om 
ugen. Altså, det har fået 
mig ud af starthullerne.

Fremadrettet forventer 
jeg, at kendskabet til 
stavtræning har moti-
veret mig til at komme i 
gang med denne form 
for træning.

” (Deltagere)

Helbred
I det afsluttende spørgeskema  
vuderer 94 % af deltagerne, at de har 
forbedret deres helbred. 

Deltagerne har gradueret, hvor  
meget deres heldbred er forbedret:
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Fastholdelse
I alt 98 % af deltagerne svarer i det 
afsluttende spørgeskema, at de 
forventer fortsat at være fysisk aktive 
efter projektets afslutning. 

Deltagerne har vurderet, i hvilken 
grad de mener at kunne fastholde 
den fysiske aktivitet. Fordelingen er 
som følger:

BodyAge
Deltagernes gennemsnitlige  
Body-Age var 56 år ved første  
måling, ved opstart af projektet, og 
ved anden måling, ved afslutningen 
af projektet, var den 54 år. Deltager-
ne har således opnået en reduktion 
i deres samlede gennemsnitlige 
BodyAge på 2 år.

Ser man på henholdsvis kvinder 
og mænd, har kvinderne opnået en 
gennemsnitlig reduktion på 2 år, og 
mændene en gennemsnitlig reduk-
tion på 3 år.
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”Den indledende BodyA-
ge-måling gav skubbet i 
den rigtige retning.

” (Deltager)

”Det var super inspire-
rende og motiverende 
at være en del af et 
hold med nogenlunde 
samme udgangspunkt. 
Træningen var tilret-
telagt, så konditionen 
blev bygget op gradvist 
– virkelig godt.

Jeg er blevet motive-
ret til også at løbe-
træne og styrketræne, 
i alt træner jeg nu 2-3 
gange ugentligt.

” (Deltagere)
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”BodyAge-målingen var 
en øjenåbner og virke-
lig meget motiverende. 
Det var fantastisk 
bekræftende at målin-
gen blev gentaget ved 
projektets afslutning.

” (Deltager)

Målingen kunne derudover give et 
standpunkt at forbedre sig ud fra, og 
måle eventuelle forbedringer ved den 
opfølgende måling i slutningen af 
projektforløbet. Det er dog væsentligt 
at have for øje, at den BodyAge-
måling, vi anvendte, ikke er en 
videnskabelig test. Den kan give et 
fingerpeg om, den enkelte deltagers 
fysiske helbred.

BodyAge-målingen blev efterfulgt af 
en motiverende samtale, der havde 
til formål at hjælpe deltagerne med  
at sætte gode,  realistiske og  
personlige mål, som kunne føre til 
succes. Mange af deltagerne gav  
udtryk for, at når de så resultaterne 
fra Body-Age-målingen sort på hvidt, 
gav det dem lyst til at komme i gang 
med at ændre deres livsstil.

Deltagerne fik udleveret en skridttæl-
ler, og satte et mål for hvor mange 
skridt de skulle gå om dagen. Rigtig 
mange gav udtryk for, at de var glade 
for skridttælleren, og at det var en 
stor motivationsfaktor at holde øje 
med, hvor meget de gik på en dag. 

Motivation fastholder  
deltagerne
Sundhedspædagogiske virkemidler 
var en vigtig faktor i Go’ Gentofte.  
På baggrund af erfaringer fra  
tidligere gennemførte projekter ved 
vi, at hvis deltagerne motiveres og 
støttes igennem forløbet, er sand-
synligheden for fastholdelse større. 
Derfor har der i projektet været stor 
fokus på at anvende en sundheds-
pædagogisk tilgang. 

Deltagerne fik ved projektets start 
fortaget en BodyAge-måling, og fik 
tilbudt en opfølgende måling ved 
projektets afslutning. Et af BodyAge-
målingens vigtigste formål var at 
være et motiverende element, ved at 
give den enkelte deltager status på 
sundheden. 

Baggrund 

Ydermere blev det vægtet at  
motivere og holde deltagerne til ilden 
med opmuntrende og informerende 
mails og SMS’er. Dette blev gjort, for 
at huske deltagerne på træningen, 
informere om tid og mødested, og 
opmuntre til at de godt kunne klare 
dagens træning.
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”Det har været rigtig 
sjovt at deltage. Det 
har givet et stort socialt 
samvær med andre 
kollegaer. Vi kan få 
flere med, hvis det gen-
tager sig til efteråret.

” (Deltager)

Fysisk aktivitet kan forbedre den  
enkeltes psykiske og sociale vel-
være, herunder livsglæde, overskud, 
social trivsel og selvtillid1.   

Regelmæssig fysisk aktivitet har des-
uden positiv betydning for helbredet 
generelt og reducerer risikoen for 
en række sygdomme såsom type 
2-diabetes, hjertekarsygdomme, flere 
cancerformer og depression2.  

I forhold til arbejdspladsen kan et 
øget fysisk aktivitetsniveau medføre 
øget arbejdskvalitet. Desuden har 
fysisk aktive medarbejdere færre 
fraværsdage end inaktive medar-
bejdere3.  Endelig er der betydelige 
gevinster ved, at de fysisk inaktive 
bliver fysisk aktive. Det gælder både 
for det enkelte individ, som vil opnå 
flere leveår, men også for samfun-
det i form af en reducering i udgifter 
til behandling og andre offentlige 
ydelser4. 

1 Sundhedsstyrelsen, 2013
2 Sundhedsstyrelsen, 2011
3 Sundhedsstyrelsen, 2010
4 Sundhedsstyrelsen, 2012

Socialt samvær
Udover fokus på at fremme fysisk 
sundhed har projektet også haft et 
andet sigte - at fremme det sociale 
samvær blandt kollegaer, da dette 
bidrager til at forbedre den mentale 
sundhed på arbejdspladsen.

Mental sundhed handler om trivsel, 
at kunne udfolde sine evner, at kunne 
håndtere dagligdagens udfordringer, 
stress og om at indgå i fællesskaber 
med andre mennesker. 

Sociale relationer er relateret til 
helbred, idet de udgør en støttefunk-
tion, og er forum for udveksling af 
viden og kundskaber. Undersøgelser 
har vist, at personer med stærke 
sociale relationer i mindre grad bliver 
syge, og at de kommer sig hurtigere 
efter deres sygdom, hvis de bliver 
syge. I Go’ Gentofte er det forsøgt at 
udforme aktiviteter, hvor kollegaerne 
har haft mulighed for at være sam-
men på en anden måde og styrke de 
sociale bånd5.  

5 Sundhedsstyrelsen, 2010

Fysisk aktivitet har  
mange sundheds- 
gevinster

Så enkelt kan det udtrykkes, citatet 
beskriver, hvorfor fysisk aktivitet  
er vigtig. 

Ved at fremme deltagernes fysiske 
aktivitetsniveau kunne de opnå en 
lang række sundhedsgevinster,  
udover at komme i bedre form og 
blive fysisk stærkere. 
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”Jeg træner ikke for at 
blive yngre, men for at 
blive ældre.

” (Terapeut ved Rygklinik-
ken Sjælland)



Motiverende samtale
I forlængelse af den første BodyAge-
måling modtog hver deltager en mo-
tiverende samtale. Her fik de hjælp 
til at opsætte personlige, realistiske 
og kvalificerede mål for projektets 
forløb. Målene skulle sættes således, 
at de motiverede og udfordrede den 
enkelte deltager. Det var vigtigt, at 
målene ikke var uopnåelige, da det 
kunne virke demotiverende på delta-
gerne. Målene skulle endvidere være 
formuleret så der også var plads, 
lyst og overskud til at arbejde videre 
med dem, efter projektets afslutning. 
Derfor var den motiverende samtale 
et meget vigtigt og grundlæggende 
element i projektet.

I det følgende er forløbets forskellige 
elementer kort beskrevet.

Rekruttering
Projektet skulle nå ud til medarbej-
derne i Gentofte Kommune, som ikke 
dyrkede så meget motion, men gerne 
ville i gang. Derfor modtog alle med-
arbejdere en mail med tilbuddet om 
at være med i projektet. I mailen var 
der en beskrivelse af forudsætnin-
gerne for at være med. Forudsætnin-
gerne var, at man ønskede at komme 
i gang med at dyrke mere motion 
og få bevægelsesaktivitet ind i sin 
hverdag. Derudover blev der hængt 
plakater op, hvorpå der sad nogle 
små flyers, man kunne tag med. På 
flyerne stod al information omkring 
projektet. 

I alt tilmeldte 86 sig til projektet, hvor 
af 79 møde op til de indledende 
BodyAge-målinger og startede på 
projektet. 69 af deltagerne gennem-
førte projektet ved mindst at have 
deltaget i 3 træningspas. 

Kick-off arrangement
Umiddelbart før træningen begyndte, 
blev deltagerne inviteret til et kick-
off arrangement med inspirerende, 
oplysende og motiverende oplæg. 
Forebyggelseschef Torben H. D.  
Petersen bød velkommen og kom 
med praktiske informationer vedrø-
rende projektet. Leder af Idræt og 
Fritid, Stig Eiberg Hansen instru-
erede i hjemmetræning, og Peter 
Haarmark fra firmaet IDoMove infor-
merede om skridttælleren samt den 
tilhørende hjemmeside:  
www.idomove.dk.

Første BodyAge-måling
Deltagerne blev tilbudt en indledende 
BodyAge-måling med det formål 
at give den enkelte status på eget 
helbred og opstille kvalificerede, 
individuelle mål. 

BodyAge-målingen bestod af en 
række fysiologiske målinger af blandt 
andet blodtryk, kondital, fedtprocent, 
vægt og højde, styrke i mave, arme 
og ben samt fleksibilitet og smidig-
hed. Resultaterne fra testen blev 
sammenlignet med resultaterne for 
en ”gennemsnits”-person i deltage-
rens aldersgruppe. Hver deltager 
modtog en personlig rapport med  
resultaterne og statistikker for, hvor-
dan livsstilsfaktorer påvirker leve-
alder. Tilsammen giver testen svar 
på hvor gammel kroppen fremstår i 
forhold til dens faktiske alder.

Fordelen ved testen er, at BodyAge-
målingen giver et enkelt tal, som folk 
kan forholde sig til. 

Go´ Gentofte
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Motionsaktiviteter
Skridttælleren
Alle deltagerne fik ved kick-off arran-
gementet udleveret en skridttæller, 
som de skulle bruge igennem hele 
forløbet. Skridttælleren var tænkt 
som en motivationsfaktor til at få 
mere bevægelse ind i hverdagen. Et 
element, hvor deltagerne hele tiden 
kunne følge med i, hvor meget de 
havde bevæget sig. Skridttælleren 
var koblet til hjemmesiden  
www.idomove.dk, hvor deltagerne 
kunne tilmelde sig en gruppe, der 
understøttede deltagerens person-
lige målsætning. Gradvist blev målet 
justeret op, så deltagerne løbende 
blev opfordret til mere bevægelse. 
Desuden var der på hjemmesiden en 
række udfordringer, som deltagerne 
efter lyst kunne deltage i. Deltog de i 
en udfordring, havde de efterfølgende 
mulighed for at deltage i forskellige 
lodtrækninger om en række præmier. 
Dette kunne for nogle være motive-
rende i forhold til mere bevægelse.

Gang og cykling
Deltagerne skulle melde sig på et 
gang- eller cykelhold, som de skulle 
følge én gang om ugen i de tre må-
neder, som projektet varede. Disse 
aktiviteter var valgt for at deltagerne 
kunne komme i gang med træning 
med høj intensitet. Samtidig under-
støttede disse aktiviteter det sociale 
samvær med deres kollegaer. 

Gangholdet bevægede sig rundt i 
lokalområdet. Gangtræningen var 
tilrettelagt så deltagerne skulle have 
en positiv oplevelse med at bevæge 
sig. De skulle opleve, at gang kunne 
bruges som træningsform, og at det 
kunne være både sjovt og udfordren-
de. Under træningen blev der blandt 
andet arbejdet med intervaltræning. 
Der var desuden lagt stor vægt på, at 
træningen var fleksibel.

Cykelholdene var indendørs og 
træningen foregik som spinning i 
henholdsvis Fitness.dk og  
FitnessWorld. Træningen var tilrette-
lagt efter, at deltagerne var nybegyn-
dere, således at der var tilstrækkelig 
med instruktion og niveauet var lagt 
så alle kunne være med. Til trænin-
gen blev der arbejdet med intervaller, 
så deltagerne fik pulsen op og sved 
på panden.

Stavgang
De deltagere der var tilmeldt gang-
holdet, fik de sidste 4 træningsgange 
muligheden for at prøve stavgang,  
for at øge træningsintensiteten  
yderligere.

Stavgang kan give gang en ekstra 
dimension, en bedre kropshold-
ning, samtidig med at man belaster 
kroppen mere alsidigt. Stavgang 
træner både bevægelighed, styrke og 
udholdenhed. Samtidigt er stavgang 
skånsomt for kroppen, da knæ, hofte 
og ankler belastes mindre. Stavgang 
kan med fordel udøves i grupper og 
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har allerede ved ”samtaletempo” en 
god træningseffekt. 

Ved stavgang aktiveres flere muskler 
end ved almindelig gang, løb og cyk-
ling. Intensitetsmæssigt kan stavgang 
sammenlignes med jogging (8 km/t) 
og moderat cykling (22 km/t), og da 
man aktiverer næsten alle kroppens 
muskler, kan man øge ens hvilefor-
brænding med 15-20 % - afhængig 
af træningsmængde, alder, køn og 
fysiske form1. Træningen i stavgang 
forestod Marianne Lund. 

1 Nordic Walking, 2013

”Stavgang var en stor 
positiv oplevelse, der 
gav meget sved på 
panden og fik pulsen 
op

” (Deltager)



Projektets finansiering og 
organisation
Projektet blev gennemført som et 
offentligt-privat samarbejde og blev 
finansieret af midler fra Personale 
og Organisationsudvikling i Gentofte 
Kommune. Forebyggelse og Sund-
hedsfremme, Gentofte Kommune, 
varetog projektledelsen og deltog 
aktivt i store dele af projektet.  
Forebyggelse og Sundhedsfremme 
har således varetaget opgaverne 
med at rekruttere deltagerne, forval-
tet tilmeldingerne, udført BodyAge-
målingerne, videregivet al praktisk 
information samt foretaget evalu-
eringen af projektet. Desuden har 
Idræt og Fritid, Gentofte Kommune, 
bidraget med hjemmetræningspro-
grammet til deltagerne. De private 
aktører var Fitness.dk, FitnessWorld, 
Idomove.dk. og stavgangskonsulent. 
Fitness.dk og FitnessWorld stod for 
den ugentlige træning, stavgangs-
konsulenten for den afsluttende 
gangtræning, mens Idomove.dk 
leverede skridttællerne og oprettede 
kampagner og fælles forum for delta-
gerne på deres hjemmeside. 

Hjemmetræning
Deltagerne blev introduceret til et 
hjemmetræningsprogram ved kick-off 
arrangementet. Programmet skulle 
bidrage til, at deltagernes styrke og 
smidighed skulle forbedres igennem 
forløbet. Ved at det var et program, 
der var muligt at udføre derhjemme, 
kunne det udføres når det passede 
ind i deltagernes hverdag. Program-
met var også tilgængeligt elektronisk.

Der er mange beviser på, at styr-
ketræning er gavnlig. Ud over at 
reducere ”muskeltabet”, vil musklen 
blive mere eksplosiv, hvilket vil sige, 
at den er i stand til at udvikle kraft 
hurtigere. Ligeledes vil muskelstyr-
ken forbedres. Alt i alt vil deltagerne 
med styrketræning opnå øget funktio-
nalitet/mobilitet, hvilket også påvirker 
livskvaliteten i positiv retning.

Ekstra træning: Styrke med 
elastik og ”De 5 tibetaner”
Der blev udbudt nogle ekstra træ-
ningstilbud, som deltagerne havde 
mulighed for at melde sig på. 

Det ene tilbud var styrketræning  
med elastik og egen kropsvægt.  
Deltagerne fik udleveret en  
træningselastik samt skriftligt  
materiale med tegninger, øvelsesbe-
skrivelser og en simpel, overskuelig 
træningsplan.

Det andet tilbud var ”De 5 tibetaner” 
som er en træningsform, der kan 
minde om yoga. Den giver både in-
dre (mental) styrke men også styrke 
af alle de små muskler i kroppen. Der 
er fokus på kroppens energicentre. 
Nyere undersøgelser har vist, at 
personer, der udfører de 5 øvelser 
dagligt, får øget muskelstyrke, bedre 
kredsløb, mere bøjelighed, bedre ån-
dedrætsfunktion, koordinationsevne, 
balance, energi og mental aktivitet. 

Anden BodyAge-måling  
i kombination med  
afsluttende samtale
Som afslutning på forløbet fik del-
tagerne muligheden for at få endnu 
en BodyAge-måling med henblik 
på at vurdere, hvilke resultater de 
havde opnået igennem 3 måneders 
træning, og om de havde opnået de 
mål, de havde sat sig. Også i denne 
omgang var den ment som en moti-
vationsfaktor. Hvis deltagerne havde 
opnået gode resultater, var der  
motivation for at fortsætte, fordi de 
kunne se, hvad de havde opnået på 
bare 3 måneder. Hvis de ikke helt 
havde nået deres mål, kunne de se, 
de var på vej, og at de ville nå dem, 
hvis de fortsatte. Målingen blev  
kombineret med en afsluttende sam-
tale, hvor der blev talt om, hvordan 
det var gået, og hvordan de opnåede 
resultater kunne opretholdes.
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Det har været positivt, at der har 
været fokus på kollegaernes sociale 
samvær under træningen. Det har 
givet et stort sammenhold og også 
en stor tilslutning til projektet.

”Rigtig super god idé  
at lave motion via 
arbejdspladsen. Lad os 
endelig få mere af det.

” (Deltager)

Projektet havde succes med, at få 
den enkelte deltager til at føle sig 
som en vigtig del af projektet – under 
hensyntagen til den enkelte. Det 
var vigtigt i forhold til deltagernes 
motivation.

”Godt projekt – med stor 
hensyntagen til den 
enkelte deltager.

” (Deltager)

Formål
Formålet med projektet var, at 
fremme deltagernes fysiske aktivitet, 
og sekundært at fremme socialt sam-
vær blandt kollegaer. Størstedelen 
af deltagerne var meget glade for at 
deltage, og har opnået store resul-
tater både individuelt, som samlet 
gruppe såvel fysisk som socialt.

”Jeg fik i bedste ’Lars-
Larsen-stil’ et godt 
tilbud af Gentofte  
Kommune.

Dejligt jeg fik chancen 
for at være med – TAK.

” (Deltager)

Hvad var godt, hvad 
kunne forbedres
I det følgende opsummeres de erfa-
ringer, som projektet har givet. Dette 
skal ses i forhold til, hvis et lignende 
projekt skal gennemføres i fremtiden.

Positive elementer
Det har haft en positiv effekt, at 
projektet startede i vinterhalvåret og 
blev afsluttet i sommerperioden. Det 
kan være en udfordring at starte nye 
motionsvaner op, når det er koldt og 
mørkt. Ovendt kan det være en fordel 
at afslutte et forløb i foråret/somme-
ren, hvor det er varmere og lysere. 
På den måde kan det være nemmere 
for deltagerne, at fastholde den gode 
træning, efter forløbets afslutning.
Det var også en motiverende faktor 
for flere, at skulle udføre de fysiske 
aktiviteter sammen med andre. 

Erfaringer
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”Jeg har fået et positivt 
boost til at holde det 
høje træningsniveau. 
Tak!

” (Deltager)



”Jeg synes første del af 
hjemmetræningspro-
grammet var lige til at 
gå til på grund af [de 
tilhørende] video[-er]. 
Jeg synes, jeg blev no-
get overladt til mig selv 
i forhold til at forstå de 
efterfølgende øvelser, 
manglede følgeskab i 
form af video. Ærger-
ligt, jeg var rigtig moti-
veret, men jeg gav op.

” (Deltager)

Der var et frafald ved anden  
BodyAge-måling. Frafaldet kan  
muligvis skyldes, at BodyAge- 
målingen lå tæt på sommerferien, og 
at deltagerne derfor ikke tidsmæssigt 
kunne få det passet ind. Derudover 
var det frivilligt at deltage i anden 
BodyAge-måling, hvilket også kan 
have haft en betydning.  

Forbedringspotentialer
De fleste af deltagerne var meget 
tilfredse med deres skridttæller, men 
flere havde tekniske problemer med 
den, og nogle deltagere måtte skifte 
skridttælleren ud undervejs i forløbet. 
Disse deltagere var kede af at miste 
”skridt” nogle dage, da det påvirkede 
de konkurrencer, de kunne deltage 
i på den tilhørende hjemmeside, fx 
at opnå så mange skridt som muligt, 
inden for et  
bestemt tidsrum. 
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”Haft meget store pro-
blemer med skridttæl-
leren.

” (Deltager)

”Jeg er ked af, at jeg 
ikke nåede BodyAge 
nr. 2 for at se frem-
skridt.

” (Deltager)

Det kan have gjort det ”nemmere” 
at undlade den, hvis man f.eks. var 
bange for, at der ikke var sket nok i 
forhold til de personlige mål.

Dele af hjemmetræningsprogrammet 
var lidt for svært for nogle af deltager-
ne. De fandt det svært selv at udføre 
hjemmetræningsprogrammet, da de 
ikke kunne forstå øvelserne ud fra de 
ledsagende tegninger. 
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