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Hvorfor en trivselsuge?
Det seneste år har været anderledes end forventet og har budt på flere forandringer, end vi kan
tælle. Både menneskeligt og arbejdsmæssigt har der været masser af udfordringer, men heldigvis også en kolossal vilje og evne til at finde løsninger i fællesskab, vise samfundssind og
udøve godt kollegaskab.
Nu går vi lysere tider i møde. En ny hverdag er på vej, men endnu ved vi ikke, hvordan den kommer til at forme sig. En ting kan vi dog være sikre på – vi får fortsat brug for at kunne omstille
os, og evnen til at trives under skiftende forudsætninger bliver stadigt vigtigere.
I Sorø Kommune har vi besluttet, at uge 20 skal være en uge, hvor vi sætter trivsel i fokus og
gør lidt ekstra for at sikre, at alle har det godt. Og vi gør det i fællesskab, men dog stadig på afstand!
Jeg opfordrer derfor alle i Sorø Kommune til at tage del i Sorø Kommunes trivselsuge. Alle er
velkomne — børn og voksne, virksomheder, foreninger og alle ansatte i kommunen.
Ideen til trivselsugen er udviklet af en gruppe medarbejderildsjæle med forrygende opbakning
fra Sorø Erhvervsudviklingsråd, som er drivkræfterne bag at brede trivselsugen ud til alle virksomhederne i kommunen.
Rigtig god trivselsuge!
Søren S. Kjær….
Kommunaldirektør
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En temauge, hvor
hele kommunen sætter
fokus på trivsel.

Sorø Kommune

Alle er inviteret, lige

I
ønsker vi at sikre et sundt
liv for alle og at fremme trivsel for alle aldersgrupper.

meget om du er medarbejder, leder, borger eller
erhvervsdrivende.

Hjælp hinanden og planlæg

I kan også lave noget
helt andet, som

aktiviteter, som giver

styrker jeres

værdi for jeres trivsel.

trivsel.

Afhold det på arbejdspladsen, på græsplænen, i skoven, virtuelt - eller hvor det
giver mening for

I dette aktivitetskatalog findes

forslag til aktiviteter, som

kan anvendes uden videre
planlægning.

jer.

4

Hvad kan I gøre?
HOLD DET
SIMPELT
Gør noget godt for trivslen, men gør
ikke opgaven større, end at det er sjovt
for alle.

SØRG FOR AT
HYGGE JER
Afsæt tid til at smalltalke og lære
hinanden bedre at kende.

VÆLG AKTIVITETER
FOR ALLE
Vælg nogle aktiviteter, som alle har
mulighed for at deltage i.

INSPIRER
HINANDEN
Del jeres ideer og hjælp hinanden med
at arrangere trivselsaktiviteter, som
giver jer værdi.

DEL DE GODE

Typer af arrangementer

Et arrangement en eftermiddag

Flere små arrangementer

...
Sådan kan I samles

Hele arbejdspladsen

I mindre grupper — evt. på tværs af de vante
arbejdsgrupper

...
Hvor kan det foregå

På arbejdspladsen

I lokaler andet sted

På en græsplæne eller andre udendørs områder

Virtuelt

...
Formålet kan være

Sprede godt humør, grin og latter

Skabe nye kollegiale fællesskaber

Skabe fælles oplevelser

Styrke holdfølelsen

Træne samarbejde, kommunikation og kreativ
problemløsning

Holde kroppen og hjernen i gang

Sætte fokus på hvad der er vigtigt for jeres trivsel

...
Styrk den gode stemning

Køb nogle snacks

Grill noget mad i fællesskab

Bestil mad lokalt

...

HISTORIER
Giv os muligheden for at glædes over
hinandens successer. Det giver både
fællesskabsfølelse og smil på læben,
når vi hører at andre lykkes.

Kommunalt ansatte kan bruge samarbejdsrummet
på intranettet Findus kaldet ”Trivselsfællesskabet”.
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Forslag til hvad I kan lave
Lav teambuilding

- Styrk jeres team gennem leg og snak
Teambuildingøvelser bidrager bl.a. til at skabe sammenhold og fællesskab, sætte fokus på kommunikation og samarbejde, forebygge
konflikter og give fælles oplevelser. Der findes et hav af forslag til teambuildingøvelser på nettet, og i dette katalog er et lille udpluk beskrevet nærmere. De kan varieres og
tilpasses jeres rammer - der er intet facit for, hvordan de skal udføres, så I kan gøre lige det, der giver mening for jer.
Nogle af aktiviteterne kan lyde platte og barnlige, men fortvivl ikke - de kan sprede en glad og positiv
atmosfære, hvor man får lyst til at give slip, hygge sig og slappe af i hinandens selskab. De kan styrke relationerne i teamet, og hjælpe jer til at håndtere dagligdagens opgaver bedre. Se side 9 for konkrete eksempler på teambuildingøvelser.
I kan også droppe den legende tilgang og blot snakke om, hvad der skal til for, at I trives hver især.
Dette kan øge jeres forståelse for hinandens behov og sikre, at I i fremtiden kan hjælpe hinanden til
at trives bedst muligt.

Dans med Sorø Gymnastikefterskole
- Såvel børn som voksne kan danse sig til god energi

Bevægelse skaber ikke kun fysisk velvære — det styrker også den
mentale velvære og giver energi. Det ved de på Sorø Gymnastikefterskole, og de har derfor lavet en dansesekvens, som alle I Sorø
Kommune kan danse med til.
Video af ”Sorø Dansen” kan tilgås på det følgende link fra den 23. april. Der vil både være en instruktionsvideo og en video af hele dansen. Vi håber, at I alle vil danse med!
Tryk her, for at gå til video af Sorø Dansen
Når I har lært dansen, kan de der ønsker det, filme deres optrædener. Hvis alle giver samtykke til at
dele optagelserne, kan I indsende dem til Sorø Gymnastikefterskole på rs@soroefterskole.dk. Film
gerne vandret og brug www.wesendit.com til at sende videoerne i bedste kvalitet. Herefter vil der blive klippet en video sammen af alle de danseglade deltagere i Sorø Kommune. Både Sorø Kommune
og Sorø Gymnastikefterskole vil kunne bruge videoen til kulturelle formål.
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Fortsættelse af ”Forslag til hvad I kan lave”

Erhvervsudviklingsrådets trivselsevent
- 15 min. aktivitet og mulighed for at løbe med trivselsstafetten, som skal
fra alle fire verdenshjørner af kommunen til bymidten.

Starter kl. 12

Onsdag d. 19. maj

Onsdag den 19. maj arrangerer Erhvervsudviklingsrådet et trivselsevent, som alle kan deltage i. Det
hele starter kl. 12, hvor alle opfordres til at bruge 15 min. på at lave en trivselsfremmende aktivitet. I
kan f.eks. lave aktiviteter (se side 9), danse med på dansesekvensen fra Sorø Gymnastikefterskole
eller lave en lille træningssession med helt simple øvelser. Eksempler på øvelser ses på side 26. Stil
jer ud på fortovet, vink til en nabo, og vis at I tager hånd om trivslen.
Fra kl. 12:15 sendes fire løbende stafetter af sted fra Ruds
Vedby, Skovperlen (Slagelsevej), Fjenneslev og Kongskilde
mod Sorøs bymidte. I har alle mulighed for at følge dem på vej,
når de kommer forbi jeres arbejdsplads. I kan løbe med dem,
så langt I kan overskue—det kan være en kilometer eller to—
eller I kan give dem support på anden vis. Husk at tage hensyn
til de gældende corona-restriktioner ved at holde afstand.
Iklæd jer trivsels-t-shirten og vis hinanden, at i Sorø Kommune
står vi sammen om at fremme trivslen. T-shirten kan bestilles
ved at udfylde og sende nedenstående formular til info@c2reklame.dk.
For mere information, kontakt Sorø Erhverv på: lbc@soroe.dk
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Fortsættelse af ”Forslag til hvad I kan lave”

Brug lokalsamfundet

- Vores lokalsamfund byder på mange muligheder, som kan gavne trivslen.
Sorøs lokalsamfund byder på massevis af muligheder, som ikke er lukket
af corona-restriktioner.

Foreninger
I kan bl.a. tage fat i nogle af de lokale foreninger, hvis I vil ud og prøve kræfter med både kendte og
ukendte foreningsaktiviteter. I Sorø Kommune har vi ca. 300 foreninger, som spænder fra alt mellem
dans, fodbold og bueskydning, til foreninger for kreative personer og sangglade. Læs om foreningerne på:



Foreningsoversigt Sorø Kommune (EG ON Kultur &Fritid)
Medlemsliste (frivilligcenter-soroe.dk)

Natur
Naturen omkring Sorø byder på mange muligheder, med blandt andet vandreruter, cykelruter og
shelters. Derudover er der også muligheder for at opleve kultur, kunst og historie i naturen. Læs mere på f. eks.:



Ud i naturen
Kulturen i Naturen

Lokal mad og meget andet
Bestil jeres mad lokalt, og brug nogle af lokalområdets andre muligheder. Find inspiration på:





Dit Sorø (dit-soroe.dk)
Stenlille - Byportal
Dianalund - Byportal
Ruds Vedby - Byportal

HOLD JER OPDATERET PÅ DE SENESTE
CORONA-RESTRIKTIONER
Trods corona-restriktioner er der stadig mange muligheder åbne. Brug dem, men hav hele tiden øje for,
hvilke corona-restriktioner, der er gældende. Planlæg noget, som I ved kan lade sig gøre, eller lav en plan
B, i tilfælde af at jeres plan A må aflyses.
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Aktivitetskatalog
ET KATALOG OVER AKTIVITETER, DER


Fremmer trivslen og kan bruges uden videre forberedelse.



Giver smil på læben og skaber en hyggelig stemning, hvor alle er lidt på udebane.



Giver mulighed for at lære hinanden bedre at kende, træne samarbejde, kommunikation, kreativ tænkning og få
bevæget kroppen.

OVERSIGT

X

5

Samtalestarter om trivsel

X

6
7

Mere om mig
Find fællesnævnere

X
X

8

Hvem står bag historien?

X

9
10
11
12
13

I rækkefølge
Tip en 13'er
Ministeruddeling
Hvem er lederen?
Rygtegning

X
X
X

X

X

X

X

Bevægelse

Først gennem avisen
Spion
Stable terninger
Hvad vil du helst?

Kreativ tænkning

1
2
3
4

Samarbejde og
kommunikation

Aktivitetsnavn

Lær hinanden at kende

Nr.

Lokation

Tid
(min)

Antal
deltagere

Inde, ude, virtuelt
X Inde, ude
Inde
Inde, ude, virtuelt

10
5-10
5-10
10-20

1-4 pr. gruppe
Alle
Par
Alle

X

Inde, ude, virtuelt

15-45

Alle

X
X

Inde,
virtuelt
Inde, ude, virtuelt

15-30
20

Alle eller grupper
3-6 pr. gruppe

Inde,

virtuelt

10-20

Alle eller grupper

Inde, ude
Inde,
virtuelt
Inde,
virtuelt
Inde, ude, virtuelt
Inde,
virtuelt

10-15
15-30
15-20
5-10
10-15

Alle eller grupper
Alle
Alle eller grupper
Alle
Par

Inde

10-20

4-8 pr. gruppe

30

1-5 pr. gruppe

X

X

X
X

X

14 Kop-hus

X

15 Tårnbygning

X

X

Inde,

16 Det bedste fly

X

X

Inde

30-45

3-5 pr. gruppe

17 Find ting fra listen
18 Den perfekte firkant
19 Stoler I på jeres leder?

X
X
X

X
X

ude
ude
Inde, ude

30-60
10-15
10-20

3-6 pr. gruppe
Min. 5 personer
3-8 pr. gruppe

20 Pas på minerne

X

Inde, ude

15

Flere par

21 Kast og grib
22 Stafet med udfordringer
23 To veje

X
X

15-30
15-30
10

3-6 pr. gruppe
3-6 pr. gruppe
2 hold

15

Alle eller grupper

24 Fællestræning

X

virtuelt

X

X
X
X

X

X Inde, ude, virtuelt
9

ude
ude
ude

1. Først gennem avisen
Kort beskrivelse

Hvem får først klippet et hul i avisen, der er så stort, at hele gruppen
kan komme igennem hullet?

Materialer

Hver gruppe skal som minimum have 5 avissider og 1 saks.

Forberedelse

Skaf materialerne.

Instruktion og
regler

1-4 pr. gruppe

2. Spion

Evt. noget musik at gå til.

Forberedelse

Find et sted med god plads.

Instruktion og
regler

Alle begynder at gå rundt mellem hinanden. Hver deltager skal nu
finde én anden deltager, som de begynder at følge efter. Hvor længe
kan du følge efter din udvalgte uden at blive opdaget? Hvis du bliver
opdaget, find er du en anden deltager at følge efter.

5-10 min

Saks på tur: Som en ekstra udfordring kan
der laves restriktioner om, at saksen højest må være hos en person 5 sekunder af
gangen.

Virtuel afholdelse: Sørg for at alle deltagere har en avis og en saks klar. Sig "start"
og se hvem der først kommer igennem
avisen. Del evt. løsningsforslagene.

Inde, ude eller virtuelt

Bevægelse

Kort beskrivelse Hvor lang tid kan du følge efter en kollega uden at blive opdaget?

Materialer

Variationer

Fjern snakken: En udfordring kan også
være, at gruppemedlemmerne ikke må
tale sammen.

Lav et hul i avisen, som er stort nok til, at alle gruppemedlemmer
kan komme igennem. Den gruppe, der først får hele gruppen igennem hullet, vinder. Det er tilladt at snakke undervejs.

10 min

Samarbejde
Kommunikation
Kreativ tænkning
Konkurrence

Alle

Variationer
Fast afstand: Fordel jer ud på pladsen.
Alle udvælger én person. Målet er nu, at
alle skal holde den samme faste afstand
til deres udvalgte. Begynd at gå rundt mellem hinanden. Efter et tidspunkt kan det
dikteres at alle nu skal have f. eks. 2 meter længere til deres udvalgte.
Spejl: Alle skal udvælge én person, som de
skal spejle. Hvor længe går der før, at alle
laver de samme bevægelser?

Inde eller ude
10
10

Samarbejde
Kommunikation
Kreativ tænkning
Konkurrence

3. Stable terninger
Kort beskrivelse

Hvilket makkerpar får først stablet 4 terninger oven på hinanden,
uden at røre terningerne med hænderne?

Materialer

Minimum 2 plastik-/papkopper, 4 terninger og et bord at stable terningerne på.

Skaf materialerne.

Instruktion og
regler

Hver deltager får én kop, som de stikker hånden ind i. Ved hjælp af
koppens bund og modstanden fra partnerens kop, skal de nu stable
terningerne oven på hinanden. Deltagerne må ikke røre terningerne
med hænderne - kun med koppen. Parret må snakke sammen under
hele øvelsen. Det hurtigste par vinder.

Par

Kort beskrivelse Der stilles en række dilemmaer, som deltagerne skal tage stilling til.

Forberedelse

Instruktion og
regler

Terningernes orientering: Stil krav til i hvilken retning terningernes øjne skal pege. F.
eks. at alle terninger skal have 6'eren pegende opad.

Inde

4. Hvad vil du helst?

Materialer

Tag tid eller dyst samtidig: Der kan laves
en liste over hvem der er hurtigst, alle kan
dyste samtidig, eller I kan lave dueller.
Skift makker eller fjern talen: Prøv at udfordre samarbejdet ved at danne nye makkerpar eller fjern muligheden for, at man
kan tale sammen.

Forberedelse

5-15 min

Variationer

-

Lær hinanden at kende

Variationer
Spørgsmål på en skala: Der kan også stilles spørgsmål, hvor der svares på en skala; f. eks. fra rodet til organiseret; hvad er
du?

Lav en liste med dilemmaer; se eksempler på side 22. Udvælg hvem Udsagn: Lav en streg gennem lokalet. Alle
starter på den ene side af stregen. Er man
der stiller dilemmaerne.
enig i udsagnet der bliver sagt, går man til
den anden side af stregen. Fortæl derefter
det næste udsagn.
Placer alle deltagerne midt på gulvet. Stil et dilemma og tydeliggøre
til hvilken side deltagerne skal gå for at svare (f. eks. til højre for
Virtuel afholdelse: Lad alle fortælle deres
første svarmulighed og til venstre for anden svarmulighed). Opråbe- svar eller brug f. eks. håndsoprækning.
ren kan evt. udpege 1-3 deltagere, der skal forklare deres valg.

10-20 min

Alle

Inde, ude eller virtuelt
11
11

5. Samtalestarter om trivsel
Kort beskrivelse Brug spørgsmålkort til at starte samtalen om jeres trivsel.

Materialer

Samme antal spørgsmålskort som der er deltagere.

Forberedelse

Lav spørgsmålskortene. På side 23 finder du eksempler på spørgsmål, som sætter samtalen om trivsel i gang.

Instruktion og
regler

Giv alle deltagere et spørgsmålskort. Deltagerne går sammen i par
og stiller spørgsmålet på sit kort til partneren. Når begge har stillet
der spørgsmål og svaret på partnerens spørgsmål, skifter parret
spørgsmålkort, og de finder begge en ny partner. Det nye spørgsmål
stilles til den nye partner.

15-45 min

Alle

Variationer
Walk and talk: Tag listen med samtalestartere fra side 23 med ud på en gåtur.
Gå 2-4 personer sammen, og snak om
jeres trivsel.
Virtuelt afholdelse: Snak i fællesskab eller
i små grupper ud fra samtalestarterne.
Collage: Lav en collage med ord eller sætninger der beskriver, hvad der er vigtigt for
at I trives.

Inde, ude eller virtuelt

Lær hinanden at kende
Kommunikation

6. Mere om mig
Kort beskrivelse

Kast en terning og fortæl de andre noget, baseret på den kategori
du lander på.

Materialer

En terning

Forberedelse

Bestem kategorierne der skal tales ud fra. Eksempler kan være: 1 =
Jeg føler .., 2 = Jeg er .., 3 = Jeg vil .., 4 = Jeg kan ikke lide .., 5 = Jeg
ønsker .., 6 = Jeg kan ..

Instruktion og
regler

Lad terningen gå på tur og lad deltagerne fortælle det, de har lyst til
at dele.

15-30 min

Lær hinanden at kende
Kommunikation

Alle eller grupper
12
12

Variationer
Andre eksempler på kategorier: Min favorit bog/film er; Jeg er stolt af; Jeg er god
til; Jeg gerne vil lære; Jeg ser frem til; Mit
første kæledyr hed.
Baseret på samtalestartere: Kategorierne
kan også tage udgangspunkt i spørgsmålene på side 23.

Inde eller virtuelt

7. Find fællesnævnere
Kort beskrivelse Hvilken gruppe kan finde flest fællesnævnere?

Materialer

-

Forberedelse

-

Instruktion og
regler

Grupperne skal finde og nedskrive så mange fællesnævnere som
muligt, inden for den angivne tid (f. eks. 12 min). Det kan være "Vi
har alle været i Italien". Undgå gængse ligheder, som f. eks. ”Vi er
alle mennesker”. Når tiden er gået, fortæller grupperne hvor mange
og hvilke fællesnævnere de har fundet.

3-6 pr. gruppe

20 min

8. Hvem står bag historien?
Kort beskrivelse Kan I gætte, hvem der har oplevet det, der bliver fortalt?

Materialer

Forberedelse

Instruktion og
regler

-

Lær hinanden at kende
Samarbejde
Kommunikation
Kreativ tænkning

Variationer
Holdninger til trivsel: Giv grupperne tid til
at finde frem til, hvilke udsagn om trivsel
de er enige i, og hvilke de er uenige i. Eksempler på udsagn kan være: "Jeg har
brug for fuldstændig ro, når jeg arbejder"
eller "Jeg kan lide at få konstruktiv kritik".

Inde, ude eller virtuelt

Lær hinanden at kende

Variationer
Spørgsmål gemmes: Spørgsmål til historierne kan gemmes til senere. Så har alle en
undskyldning for at snakke med hinanden,
hvis man vil høre mere.

Bed deltagerne sende en kort historie om dem selv på forhånd. Ger- To sandheder og en løgn: Hver medarbejne én de selv kan grine af, og ikke har noget imod kollegaerne spør- dere kan også fortælle tre korte historier,
ger nærmere ind til efterfølgende.
og de øvrige deltagere skal gætte, hvilken
en af historierne, der er en løgn.
Læs en historie op. Alle deltagere gætter, hvem de tror historien
tilhører. Den pågældende person melder sig.

10-20 min

Alle eller grupper
13
13

Billeder som børn: Bed alle sende et billede af dem som børn. Se om I kan gætte,
hvem der er hvem.

Inde eller virtuelt

Lær hinanden at kende
Samarbejde
Kommunikation

9. I rækkefølge
Kort beskrivelse Deltagerne skal stille sig i rækkefølge ud fra forskellige kategorier.

Materialer

-

Forberedelse

Planlæg hvilke kategorier, deltagerne skal stille sig i rækkefølge efter. Eksempler kan være; antal søskende, højde, alder, hårlængde,
fødselsdag, skostørrelse, ansættelse i Sorø Kommune.

Instruktion og
regler

Giv deltagerne en kategori, og bed dem stille sig i rækkefølge. Husk
at definere i hvilken ende den mindste og største skal stå. Tjek om
alle står korrekt, inden I går videre til næste kategori.

10-15 min

Alle eller grupper

Fjern talen: I kan udfordre deltagerne ved
at sige, at de ikke kan tale sammen.

Inde eller ude

Variationer

Kort beskrivelse En quiz med 13 spørgsmål.

Materialer

Evt. rekvisitter, hvis der skal bruges noget for at afklare, hvad der er
de rigtige svar på quiz-spørgsmålene.

Forberedelse

Lav quizen og gør den tilgængelig for deltagerne. Se side 25 for eksempler på spørgsmål.

Lad alle deltagerne svare på quizen. Når alle har svaret, skal I finde
ud af hvem der har svaret rigtigt. Gå spørgsmålene slavisk igennem,
og lav en "duel" for at finde det rigtige svar, der hvor det er nødvendigt. Vinderen kan evt. vinde en lille gave.

15-30 min

Konkurrence: Hvis deltagerne deles i grupper, kan der konkurreres om, hvem der er
hurtigst til at stille sig i rækkefølge.

Lær hinanden at kende
Quiz
Konkurrence

10. Tip en 13'er

Instruktion og
regler

Variationer

Alle

Typer af spørgsmål: Spørgsmålene kan
have et faktuelt svar, f. eks. "Hvem har
flest søskende?" eller kræve en duel, f.
eks. "Hvem spiser hurtigst 3 flødeboller?".
Hav svarmuligheder og en duel klar, hvis
det er nødvendigt.
Quiz om andet: Lav spørgsmål der handler
om Sorø Kommune, historiske spørgsmål,
gåder eller noget helt andet.

Inde, ude eller virtuelt
14
14

11. Ministeruddeling

Lær hinanden at kende

Kort beskrivelse

Hvilken ministerrolle vil du helst have? Hvilken rolle ser dine kollegaer dig i?

Materialer

-

Forberedelse

Lav evt. en liste over ministerroller, som der kan tages udgangspunkt i. Eksempler kan være; motions-, mad-, slik-, social-, snakke-,
finans-, skrive-, børne-, kultur- og sangminister.

Instruktion og
regler

Fortæl deltagerne eksempler på ministerroller, der kan varetages.
Start med én deltager i fokus. Lad alle andre fortælle, hvilken rolle
de ser personen i. Husk at begrunde valget. Lad til sidst deltageren
selv fortælle, hvilken ministerpost de gerne vil have. Fortsæt til næste deltager.

15-20 min

Alle eller grupper

Brug ministerposternes færdigheder: Lad
sangministeren afspille en sang, motionsministeren afholde lidt træning eller madministeren komme med forslag til, hvad I
skal spise til aftensmad.
Motionsminister for en uge: Lad motionsministeren stå for motionsaktivteter den
kommende uge. Udpeg derefter en ny motionsminister, som har tjansen den efterfølgende uge.

Inde eller virtuelt

Samarbejde
Kommunikation
Leg

12. Hvem er lederen?
Kort beskrivelse

Alle på nær detektiven følger lederens bevægelser. Kan detektiven
finde ud af, hvem lederen er?

Materialer

-

Forberedelse

-

Instruktion og
regler

Variationer

Variationer
Virtuel afholdelse: Lad detektiven forlade
mødet, mens lederen vælges. Når bevægelserne laves, skal deltagerne sørger for,
at alle kan se hinanden.

"Blink - du er død": Lederen er nu morder.
Når morderen blinker til en deltager, dør
de og sætter sig ned. Detektiven skal finde
ud af, hvem morderen er, før alle deltagerEn person går ud bag en dør, mens resten af deltagerne finder ud af, ne er døde.
hvem der skal være lederen. Deltagerne står i en cirkel, når detektiven kommer ind. Når lederen laver en bevægelse, følger resten af
deltagerne straks efter. Detektiven har 3 gæt til at finde ud af hvem
lederen er.

5-10 min

Alle

Inde, ude eller virtuelt
15
15

Kommunikation
Kreativ tænkning

13. Rygtegning
Kort beskrivelse

Gå sammen i par. Èn fortæller hvad der skal tegnes, mens partneren
tegner ud fra instrukserne. Hvor godt kommer tegningen til at ligne?

Materialer

Papir og skriveredskaber til alle. Forskellige billeder, som skal efterlignes.

Forberedelse

Skaf materialerne.

Instruktion og
regler

Partnerne placeres, så de ikke kan se hinandens papirer - evt. rygmod-ryg. Den ene får et billede udleveret og har nu 2 minutter til at
fortælle den anden, hvordan vedkommende skal tegne for at efterligne billedet. Når tiden er gået ses resultatet. Parrene bytter, og der
tages udgangspunkt i et nyt billede.

10-15 min

Par

Ryg-tegning: Placer et stykke papir på din
partners ryg. Din partner placerer et stykke papir på væggen eller bordet foran sig.
Du tegner på ryggen af din partner, som
efterligner din tegner på sit eget papir. Er
det lettere eller svære, end at fortælle
hvordan der skal tegnes?

Samarbejde
Kommunikation
Kreativ tænkning
Konkurrence

Kort beskrivelse

Grupper konkurrerer om at være de første til at bygge et ”korthus”
af kopper uden at røre kopperne med hænderne.

Materialer

Hver gruppe får 1 elastik, 1 snor pr. person (0,5-2 m) og papkopper
(6, 10, 15 eller 21 afhængigt af størrelsen på "korthuset").

Forberedelse

Skaf materialerne. Sørg for at hver gruppe får samme mængde materialer, og at materialerne er placeret ens ved start.

Byg et ”korthus” af kopperne, helt uden at røre kopperne. Hvert
gruppemedlem må kun røre sin egen snor, når huset laves. I må
snakke sammen under hele øvelsen. Den hurtigste gruppe vinder.

10-20 min

Lad én dirigere: Se hvor mange forskellige
tegninger, der kan komme ud af de samme instrukser.

Inde eller virtuelt

14. Byg et kop-hus

Instruktion og
regler

Variationer

4-8 pr. gruppe
16
16

Variationer
Kun én hånd pr. gruppemedlem: Vanskeliggør opgaven ved at lade medarbejderne
bruge kun én hånd under hele udfordringen.
Gentag uden tale: Gentag øvelsen, men nu
må ingen sige noget. Gør det opgaven
svære?
Det højeste tårn: Hvem bygger det højeste
tårn af kopper, stadig uden at røre kopperne med hænderne? Giv deltagerne 5 minutter.

Inde

Samarbejde
Kommunikation
Kreativ tænkning
Konkurrence

15. Tårnbygning
Kort beskrivelse

Grupper konkurrerer om at bygge et tårn af udvalgte materialer. Det
højeste tårn vinder.

Materialer

Hver gruppe får en række materialer; f. eks. 30 stykker ukogt spagetti, 1 rulle tape, 90 cm snor, 20 skumfiduser, 1 saks.

Forberedelse

Skaf materialerne. Sørg for at hver gruppe får præcis samme
mængde materialer.

Instruktion og
regler

Byg det højeste fritstående tårn målt fra bordets kant. I må kun bruge de udleverede materialer til at lave konstruktionen, men I må gerne klippe i dem. I har nøjagtigt 18 minutter til at lave konstruktionen.

1-5 pr. gruppe

30 min

Kort beskrivelse

En papirflyvningskonkurrence, som sætter fokus på både præstation og design.

Materialer

Minimum 10 A4 papir til hver gruppe, samt tegneredskaber.

Instruktion og
regler

Skaf materialerne og lav en flyvebane, hvor I kan teste, hvilket fly
der flyver længst.

Hver gruppe får 20 minutter til at folde og farvelægge papirsfly. Kun
ét fly må deltage i konkurrencen pr. gruppe. Der konkurreres i kategorien "flyvelængde" og "design". Designet bedømmes ud fra en 1-2
minutters salgstale fra gruppen.

30-45 min

Juster udvalget af materialer: Du kan nøjes med 10 ark papir og tape, hvis det skal
holdes simpelt. Jo flere materialer, des
flere muligheder.
Virtuelt alternativ: Lad alle deltagerne være kreative hver for sig. Sørg for at de har
materialerne klar og noget at måle med.
Det er sjovest, hvis man kan se hinandens
tårne, mens man bygger dem.

Inde eller virtuelt

Samarbejde
Kommunikation
Kreativ tænkning
Konkurrence

16. Det bedste fly

Forberedelse

Variationer

3-5 pr. gruppe
17
17

Variationer
Internet: Aftal om det er okay, at deltagerne finder inspiration til papirsfly på internettet.
Bedst ud af tre: Giv evt. grupperne tre forsøg til at se, hvor langt deres fly kan flyve.
Dommerpanel: Salgstalen omkring designet kan bedømmes af alle deltagerne eller
et dommerpanel.

Inde

17. Find ting fra listen
Kort beskrivelse Hvilken gruppe får taget billeder af flest ting fra listen?

Materialer

En (udprintet) liste over ting der skal tages billeder af, samt minimum ét kamera pr. gruppe.

Forberedelse

Lav en liste over ting deltagerne skal finde og tage billeder af/med.
Eksempler kan ses på side 25.

Instruktion og
regler

Listen udleveres til alle grupperne sammen med en instruks om, at
alle grupper skal forblive samlet under øvelserne, og at som minimum ét gruppemedlem skal være med på billederne. Uret sættes til
20 min (eller længere tid). Alle skal være tilbage inden uret ringer,
ellers er man diskvalificeret. Den gruppe der får billeder af flest ting
på listen vinder.

30-60 min

3-6 pr. gruppe

18. Den perfekte firkant
Kort beskrivelse

Materialer

Samarbejde
Kommunikation
Kreativ tænkning
Bevægelse

Variationer
Listen: Tænk på, hvad der er i nærheden,
men find også noget, der er svært at finde
eller kræver kreativitet.
Giv god tid: Giv grupperne mulighed for at
lave en udflugt ud af aktiviteten. Det kan
være ved at sige, at de skal tage billeder
foran specifikke bygninger eller genstande.

Inde eller ude

Samarbejde
Kommunikation
Kreativ tænkning

Variationer

Deltagerne skal med et reb forme en perfekt firkant, mens de har
bind for øjnene.

Kun én må tale: Prøv at ændre spillereglerne, så kun én må tale undervejs. Gør
Øjenbind til alle deltagere samt et reb, der er langt nok til, at alle kan det opgaven svære eller nemmere?
holde ved det, når det er bundet til en cirkel.

Forberedelse

Skaf materialerne og find et sted med god plads, hvor aktiviteten
kan udføres.

Instruktion og
regler

Bind enderne på rebet sammen. Alle deltagere tager fat i rebet og
placere sig i en cirkel. Deltagerne tager bind for øjnene. Deltagerne
skal nu forme en perfekt firkant uden at slippe rebet. De siger selv
til, når de mener, de er nået i mål.

10-15 min

Min. 5 personer
18
18

Alle taler, men ingen ved hvor de står: Læg
rebet i en cirkel og giv deltagerne bind for
øjnene, før de placeres ved rebet.

Ude

19. Stoler I på jeres leder?
Kort beskrivelse

Materialer

Hele gruppen har bind for øjnene bortset fra gruppens leder. Tør i
følge jeres leder?

Skaf materialerne og lav en forhindringsbane.

Instruktion og
regler

Gruppen udvæger en leder. Resten af gruppen tager bind for øjnene
og stiller sig i en lang kæde, ved at tage fat på sin formand ved skulderne. Lederen fører gruppen igennem forhindringsbanen. Husk at
være forsigtig. Skift evt. leder.

10-20 min

3-8 pr. gruppe

Den nemme: Gå sammen i par. Den ene
tager bind for øjnene og den anden
guider. Byt.

Inde eller ude

Samarbejde
Kommunikation
Leg
Tillid

20. Pas på minerne
Kort beskrivelse

Hvert par består af en blind og en leder. Den blinde står på en bane
fyldt med miner. Lederen skal sørge for at lede den blinde partner.

Materialer

Markeringer til banens størelse, samt miner. Her kan bruges A4papir med et kryds på. Et øjenbind pr. par.

Forberedelse

Opmarkér banen (f. eks. 7x7 meter), placer minerne og skaf øjenbind.

15 min

Variationer

Lad lederen gå bagerst: Lederen styrer
den foranstående, ved at hive eller skubbe
Nok øjenbind til alle, samt diverse forhindringer. Det kan være stole, i skuldrene. Start evt. med få personer i
mapper, sko mv.
hver kæde.

Forberedelse

Instruktion og
regler

Samarbejde
Kommunikation
Tillid

Variationer
Gør det sværere: Lav banen mindre eller
sæt tempoet op, hvis det bliver for let.
Man kan også lave regler om, at man ikke
må sige højre, venstre eller personens
navn.

Fido: Lad den blinde blive en hund, og lederen blive dens ejer. Den blinde hund
skal nu finde den godbid, som er placeret
Den partner, som starter som blind, tager bind for øjnene og place- på banen. Det kan foregå på alle fire eller
res inde på banen. Den blinde skal nu starte med at gå, mens lede- stående. Den hund, der først finder godren står uden for banen og dirigerer retningen. Træder den blinde på bidden, vinder.
en mine, går uden for banen eller ind i en anden, dør han. Den sidste
levende vinder. Armene placeres foran kroppen for at forhindre
sammenstød.

Flere par

Inde eller ude
19
19

Samarbejde
Kommunikation
Lidt bevægelse

21. Kast og grib
Kort beskrivelse

Hvem er bedst til at kaste æg med slangebøsse og gribe dem med
et lagen?

Materialer

En træningselastik, et gammelt lagen og en del æg, vandballoner,
bolde, æbler eller lignende.

Forberedelse

Skaf materialerne og find en stor græsplæne, som I kan bruge.

Instruktion og
regler

To gruppemedlemmer holder i hver sin ende af træningselastikken,
så den er udspændt. Et tredje gruppemedlem placerer ægget i elastikken, spænder elastikken og lader ægget flyve. De sidste 2-3
gruppemedlemmer skal med lagnet gribe ægget. Grupperne prøver
på skift, indtil der kåres en vinder. Husk oprydning efterfølgende.

15-30 min

3-6 pr. gruppe

22. Stafet med udfordringer

Variationer
Kast: Genstanden kan kastes med hånden
i stedet for at affyre den med en slangebøsse. Det kræver kun 3 personer pr.
gruppe.
Gummistøvlekast: Når I alligevel kaster
med ting, så prøv også en gammel tradition. Gummistøvlen skal kastes så langt
som muligt, igennem benene og hen over
ryggen, så den kommer hen over hovedet
og så langt fremad som muligt.

Ude

Samarbejde
Kommunikation
Kreativ tænkning
Bevægelse
Konkurrence

Variationer

Kort beskrivelse Hvilken gruppe er bedst til stafet?

Materialer

Evt. nogle rekvisitter; f. eks. en bold, en svamp, 2 spande (den ene
med vand), et lagen. Alle grupper skal have samme rekvisitter.

Forslag til runder:
1. Hvem får fyldt mest vand i spanden for
enden, uden at flytte den tomme eller den
fulde spand?.

Forberedelse

Udvælg hvilke runder stafetten skal bestå af. Forslag til runder ses
under "variationer". Skaf materialer og marker en start- og en slutstreg.

2. Hvem får først hele gruppen ned i den
anden ende, uden at gruppen rører jorden?
Brug lagnet.

Placer grupperne ved startstregen. Fortæl hvilke krav der er til runden og sig "start". Når alle er i mål vurderes præstationerne, inden I
går videre til næste runde.

3. Hvem er hurtigst til at få bolden fra A til
B, når hvert gruppemedlem kun må røre
bolden i maksimalt 3 sekunder af gangen?
Eller når de kun må røre bolden én gang
og kun med fødderne.

Instruktion og
regler

15-30 min

3-8 pr. gruppe
20
20

Ude

Bevægelse
Konkurrence
Samarbejde

23. To veje
Kort beskrivelse

To hold dyster om at få 30 ark papir til at vende opad med den farve, der matcher holdet.

Materialer

30 ark papir, der er hvide på den ene side og farvede på den anden.

Skaf papirerne.

Instruktion og
regler

Deltagerne deles i to hold; et hvidt og et farvet. Halvdelen af papirerne lægges med den hvide side opad og halvdelen med den farvede.
Alle har nu til opgave at få papirerne til at vende opad med den farve, der matcher deres hold. Det er et krav, at alle deltagere skal være
i bevægelse hele tiden. Man man ikke flytte papirerne, kun vende
dem. Tiden sættes til 5 minutter. Hvem vinder?

2 hold

Ude

Bevægelse
Kreativ tænkning

24. Fællestræning

Variationer

Kort beskrivelse Lav en fælles træningsession.

Virtuel afholdelse: Personen der starter på
at lave en øvelse, fortæller hvem der skal
overtage. Når personen der skal overtager, starter en ny øvelse, udråber denne
person igen en ny der skal overtage.

Materialer

Evt. træningselastikker.

Forberedelse

Find evt. noget musik og/eller træningselastikker.

Instruktion og
regler

15 min

Andre rekvisitter: Så længe det er lige
nemt for begge hold at vende dem til deres fordel, kan andre rekvisitter bruges.
Ændre afstanden mellem papirerne: Jo
større afstand mellem papirerne, jo mere
skal deltagerne bevæge sig. Antallet af
papirer kan også justeres.

Forberedelse

10 min

Variationer

Èn person laver øvelser: Der kan også udvælges én person, som står for træningssessionen. Inspiration til træningen kan
findes på side 26.

Stil jer, så I kan se hinanden. Vælg én der starter med at lave en træningsøvelse. Når personen til højre ikke gider lave den mere, starter Dans med Sorø Gymnastikefterskole: På
side 6 finder i et link til en dansesekvens, I
denne person på en ny øvelse. Fortsæt.
kan danse med på i fællesskab.

Alle eller grupper
21
21

Inde, ude eller virtuelt

Konkrete eksempler til
aktivitet nr. 4, 5, 10, 17 og 24
Aktivitet 4: Hvad vil du helst?

Eksempler på ”Hvad vil du helst?”-dilemmaer. Vil du helst:


Have hund eller kat?



Bo på landet eller i byen?



Gå en tur eller cykle en tur?



Flyve eller tage toget?



Dyrke motion eller se fjernsyn?



Være på stranden eller vandre i bjerge?



Holde ferie i Danmark eller holde ferie i udlandet?



Altid komme 15 minutter for sent eller altid komme 30 minutter for tidligt?



Ikke kunne læse eller kun have ét ben?



Arbejde hjemmefra eller være på arbejdspladsen?



Have enkeltmandskontor eller sidde på 20-mandskontor?



Være til julefrokost eller sommerfest?

Eksempler hvor medarbejderne skal vurdere ud fra en skala. På en skala fra:


Meget rodet til meget organiseret; hvad er du?



Stille til højlydt; hvad er du?



At være glemsom til at have klæbehjerne; hvad er du?



Energisk til doven; hvad er du?

Eksempler på udsagn. Er du enig i udsagnet, skal du gå over på den anden side af stregen.


Jeg kan lide at lave mad.



Jeg har boet i et andet land.



Jeg har redet på en hest.



Jeg kan lide at synge.



Jeg foretrækker bøger frem for film.



Jeg kan spille på et instrument.



Jeg har gået eller går til en sport.



Jeg drikker ikke kaffe.



Jeg kan lide at fordybe mig i opgaver.



Jeg kan bedre lide at arbejde i grupper end alene.



Jeg har noget, som jeg gerne vil blive bedre til.
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Fortsættelse af ”Konkrete eksempler til aktiviteter”

Aktivitet 5: Samtalestarter om trivsel
Forskning viser, at bevidsthed om det man værdsætter, er glad for og stolt af har god effekt på både
vores fysiske og mentale velvære samt på vores relationer. Vi fremmer således vores helbred og oplever større glæde, når vi fokuserer på og udtrykker det, der er vigtigt for os, det der giver os lys i øjnene,
og det vi er taknemmelige for. I hverdagens trummerum får vi tit blik for det der ikke fungerer og for
lidt på, hvad der går godt og hvad vi lykkes med på trods af travlhed, foranderlighed og høj kompleksitet.
Nu får I muligheden for at rette jeres opmærksom på nogle af de gode ting som er med til at hæve
begejstringen og glæden for jer. Sorø Erhvervsudviklingsråd har formuleret en række spørgsmål som
er ment som samtalestartere om det, der er vigtigt for jer i forhold til at fremme jeres trivsel og arbejdsglæde. Rigtig god fornøjelse!
Eksempler på spørgsmål, som kan sætte samtalen om trivsel i gang:
1.

Hvornår har du sidst haft et smil på læben, fordi noget du gjorde lykkedes?

2.

Hvad kan få arbejdsglæden i top hos dig?

3.

Hvad glæder du dig mest til for tiden?

4.

Hvad kan gøre dig i rigtig godt humør, når du er på arbejde?

5.

Hvad er dine vigtigste kilder til trivsel og arbejdsglæde på jobbet?

6.

Nævn en af de vigtigste positive milepæle i dit (arbejds-)liv.

7.

Hvad skal slippes løs for at give arbejdsglæden de bedste vækstbetingelser i dit arbejdsfælleskab?

8.

Hvad bidrager du med i dit daglige arbejde, som du er stolt af og holder af at gøre?

9.

Hvilke tre ting vil du fremhæve som de bedste ved at arbejde der hvor du gør?

10. Hvad kan virkelig inspirere dig?
11.

Hvad er dine største styrker?

12.

Hvilke tre ting vil du fremhæve som de bedste ved dine kolleger?

13.

Hvad er din arbejdsplads/dit team især god til, når vi taler om nyttige erfaringer med at skabe
trivsel?

14.

Hvornår oplever du, at netop du gør en forskel?

15.

Hvad bliver du ofte rost for?

16.

Hvad er den største arbejdsmæssige succes, du har bidraget til de sidste år?

17.

Hvilke positive forventninger har du til dine kolleger?

18.

Hvad interesserer du dig for?

19.

Hvilken egenskab er du glad for at have?

20. Hvad indeholder en god arbejdsdag for dig?
21.

Hvad er højdepunktet indtil nu i dit arbejdsliv?

22.

Hvad er vigtigt for at du trives?

23.

Hvordan bidrager du særligt til at skabe god energi på arbejdet?

24.

Hvad er der sket det seneste år, som har gjort dit arbejde bedre?

25.

Hvordan støtter I hinanden i dit team/afdeling, når tingene ikke går efter planen?
23
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26.

Hvad er du mest stolt over af det, du har udrettet i dit nuværende job?

27.

Hvornår oplever du, at dit team/afdeling spiller godt sammen?

28.

Hvad giver dig god energi på arbejdet?

29.

Hvad er du meget optaget af for tiden?

30. Hvad kan gøre din dag god?
31.

Hvilke opgaver er altid faldet let for dig?

32.

Hvad er opskriften på arbejdsglæde i dit perspektiv?

33.

Hvornår føler du dig mest motiveret?

34.

Hvordan oplever man, at du er glad?

35.

Hvad synes du, at du er blevet bedre til i det seneste år?

36.

Hvad indeholder en god arbejdsdag for dig?

37.

Hvad ville være det bedste, der kunne ske for dig i dit arbejdsliv det kommende år?

38.

Hvordan kan andre bidrage til, at du trives godt på arbejdspladsen?

39.

Hvilke områder føler du dig mest kompetent på?

40. Hvad er du stolt af at have opnået?
41.

Hvornår har du haft succes med noget, hvor succesen kom helt bag på dig?

42.

Hvad fremmer din lyst til at gå på arbejde?

43.

Hvilken beslutning, som du har taget, er du mest stolt af?

44.

Hvornår fungerer tingene allerbedst på din arbejdsplads?

45.

Hvordan kan andre bidrage til, at du trives godt på arbejdspladsen?

46.

Hvis du skulle bede dine kolleger om noget, som kunne være med til at fremme trivsel og arbejdsglæde i jeres arbejdsfællesskab, hvad skulle det så være?

47.

Hvad er din opskrift på et godt samarbejde?

48.

Hvad synes du er den største gave, som du har?

49.

Hvad vil du gerne stadig opnå?

50. Hvordan lyder det spørgsmål, som du helst vil stilles?

UDVÆLG SPØRGSMÅL

BRUG SVARENE

Udvælg nogle af spørgsmålene eller suppler med
jeres egne spørgsmål. Hvis I vil alle spørgsmålene
igennem, kan det være relevant at strække det
over flere seancer.

Brug svarene konstruktivt til at fremme trivslen
hos jer. Gør mere af det der fremmer trivsel og
arbejdsglæde.
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Aktivitet 10: Tip en 13’er
Eksempler på spørgsmål til ”Tip en 13’er”:


Hvem piller bedst? Tre personer dyster om at pille en appelsin hurtigst.



Hvem har de største fødder?



Hvem er yngst?



Hvem er højest?



Hvem får først blyanten i flasken. Bind en snor om livet på tre deltagere og stil en flaske under
hver deltager. En blyant bindes nu i enden af snoren, og det gælder nu for hver deltager om at få
blyanten ned i hullet først.



Hvem spiser hurtigst tre flødeboller?



Hvem kan nævne flest hovedstæder?



Hvem kan først binde 5 par sko?



Hvem kan tage flest armbøjninger?



Hvem kan tage flest mavebøjninger?



Hvem er den klogeste? To personer dyster i en række spørgsmål inden for en bestemt kategori.



Hvem tegner bedst? To personer bliver bedt om at tegne et billede af f. eks. et dyr, eller et kendt
landemærke, som eksempelvis frihedsgudinden. Herefter vælger publikum den flotteste tegning.



Hvem er smidigst? Hvem kan komme længst ned i spagat?



Hvem kan spise et lakridssnørrebånd hurtigst?



Hvem kan vinde lægge-arm?



Hvem er dygtigst? Denne er bred, og det kan f. eks. være, hvem der kan jonglere med en fodbold i
luften i længst tid.



Hvem er hurtigst til at skrælle fem kartofler eller gulerødder?

Aktivitet 17: Find ting fra listen
Eksempler på listen af ting, som grupperne skal finde og tage billeder af/med.


Noget rødt



Noget elastisk



Noget levende



Noget man kan sidde på



Noget spidst



Noget der kan spises



Noget farligt



Noget med fem fødder



Noget livsnødvendigt



Noget der har fire ben og én ryg, men ikke



Noget blødt



Noget firkantet



En fugl der ikke har noget næb



Noget rundt



En høne der ikke kan lægge æg



Noget hårdt



Noget der forandrer sig med tiden

nogen krop

25

Fortsættelse af ”Konkrete eksempler til aktiviteter”

Aktivitet 24: Fællestræning
Eksempler på simple træningsøvelser, som alle kan være med på. Hvert punkt er en ny øvelse.
Kom stille i gang

Bevæg hovedet fra side til side.

Bevæg hovedet op og ned.

Kig fra side til side.

Lav cirkler med skuldrene — først den ene vej, derefter den anden vej.

Tag armene med i bevægelsen, så de også laver cirkler— først den ene vej, derefter den anden
vej.

Sæt hænderne i siden og kør hoften rundt — først den ene vej, derefter den anden vej.

Løft den ene fod og lav cirkler med anklen — først den ene vej, derefter den anden vej. Gentag
med det andet ben.
Lidt mere bevægelse

Lav 10 knæløft skiftevis med højre og venstre ben — hoften bøjes 90 grader, så lårbenet kommer op i vandret.

Boks med armene — forestil dig, at der er en boksepude foran dig.

Drej overkroppen fra side til side, så rygsøjlen vrides. Armene må godt slaske med.

Stil jer med god afstand mellem fødderne (kaldet bredstående) og rør først venstre fod/ben
med højre hånd og derefter højre fod/ben med venstre hånd. Det kan gøres med enten strakte
eller bøjede knæ.

Stil jer oprejst og sving armene fra side til side.

Stil jer nu med samlede ben og sving armen frem og tilbage, så den ene arm svinger frem,
mens den anden svinger tilbage. Man kan med fordel lave små buk i knæene i takt med, at
man svinger.

Stil jer med armene strakt over hovedet. Lad armene falde strakt ned foran hovedet i en fejende bevægelse og op igen til udgangspunktet over hovedet. Bukker man i knæene mens man
”fejer”, kaldes det et fejesving.
Lidt hop

Hop 10 gange på stedet.

Varier med englehop, sprællemandshop, hop på ét ben, hop fra side til side, hop mens armene
føres op og ned.
Afslutning

Stræk leddene ud.

Ryst kroppen.

Klap jer selv på skulderen.

VIDEO AF TRÆNINGSØVELSER
Lynge-Broby Idrætsforening har lavet en 5 minutters
træningsvideo baseret på træningsprogrammet herover.
Tryk her, for at gå til video af træningsøvelser.
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