
Idræt for seniorer i DGI’s lokalforeninger

Skab liv i dagtimerne ved at udvikle tilbud til 
seniorer i din forening. Med ”Idræt om dag
en” er der mange muligheder for at invitere 
en stadig større målgruppe af aktive ind i 
foreningen.

”Idræt om dagen” giver din forening et nyt 
og variabelt tilbud, der giver flere lyst til at 
dyrke idræt i din forening, flere medlemmer 
i foreningen og mere stabil økonomi samt 
mulighed for flere frivillige i foreningen.

”Idræt om dagen”
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Et varieret og fællesskabsorienteret tilbud 

”Idræt om dagen” er for alle, der har tid og lyst. Én fast 
ugedag ca. 2 timer og helst om formiddagen. Det fore-
går typisk i den lokale hal eller i andre mulige faciliteter. 
Idræt om dagen kan også indeholde udendørs aktiviteter.

Der begyndes med en fælles opvarmning, og derefter 
er der forskellige idrætstilbud. Seniorerne kan vælge de 
aktiviteter, de har mest lyst til, og efter aktiviteterne er 
der typisk fælles kaffe, sang mv. Den sociale dimension i 
”Idræt om dagen” er vigtig.

Det er forskelligt fra forening til forening, hvilke typer akti-
viteter der udbydes. Det kan være gymnastik, volleyball, 
motionsfloorball, fitness, badminton, bordtennis ringo, 
bowls og evt. svømning m.m. Som udendørsaktivitet kan 
man tilbyde krolf, krocket, gang, cykling m.m. Der kan 
oprettes nye aktiviteter efter behov.

Foreningen stiller som regel de nødvendige rekvisitter og 
udstyr til rådighed. Der betales kontingent til foreningen 
på lige fod med andre medlemmer af foreningen.

Målgruppe: Primært Rutineseniorer, sekundært Nye 
seniorer, begge fællesskabstraditionalister og ofte for 
begge parter i et ægteskab/parforhold.

Fordele: ”Idræt om dagen” skaber rammerne for selvkø-
rende, aktive og sunde seniorer og giver foreningen flere 
medlemmer og flere frivillige. 



Idræt for seniorer i DGI’s lokalforeninger

DGI 1-2-Tri er motionstriatlon for nybegyn-
dere med korte distancer indenfor svømning, 
cykling og løb. Ved at kombinere tre forskel-
lige sportsgrene henvender DGI 1-2-Tri sig 
til en bred vifte af motionister incl. seniorer, 
og er et attraktivt tilbud for både svømmere, 
løbere og cyklister, der har lyst til at prøve 
kræfter med noget nyt.

DGI 1-2-Tri
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Motionstrialton med hygge og samvær

DGI 1-2-Tri kombinerer træning indenfor tre discipliner – 
løb, svømning og cykling. Udøverne skal svømme 200 
meter, cykle 10 km og løbe 2 km. Distancerne er korte  
og tilpasset motionisten eller nybegynderen.

Med DGI 1-2-Tri kan foreningen tilbyde træning i de tre 
discipliner og i samarbejde med DGI Triatlon planlægge 
og afholde stævner for deltagerne. Ved stævnerne kan 
deltagerne stille op som stafethold, hvor tre deltagere 
gennemfører hver sin disciplin.

Konceptet henvender sig til nybegyndere, der har mod 
på og lyst til at udfordre sig selv, men som primært mo-
tionerer for fællesskabets og oplevelsens skyld. Derfor 
er der fokus på det sociale samvær og relationer. Der er 
ingen tidtagning ved stævnerne og intet krav om dyre 
cykler og udstyr.

Målgruppe: Fælleskabstraditionalist – både Selvreali-
sering og Ny senior, men også Selvrealisering indenfor 
Konkurrencemennesket og Individualisten.

Fordele: DGI 1-2-Tri giver motionisten en ny udfordring 
og en anderledes motionsoplevelse, der kan give fornyet 
lyst og motivation til at træne. Dermed kan DGI 1-2-Tri 
bidrage til at fastholde flere motionister i foreningslivet. 

dgi.dk/senior

http://www.dgi.dk/foreningsledelse/goer-din-forening-bedre/medlemmer/kend-seniorerne 


dgi.dk/senior

Idræt for seniorer i DGI’s lokalforeninger

Skab et fællesskab omkring et spil med bløde 
gummiringe og et net, lidt venskabelig kon
kurrence og et spil, som de fleste seniorer  
kan være med til.  

Et spil der kræver samarbejde og koncen tra  
tion samt en god og sjov måde at få motion på.

Ringo
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Et fællesskabsorienteret spil til seniorer

To hold på 4-6 deltagere spiller mod hinanden med 
bløde gummeringe, som de to hold skal gribe og sende 
retur til modstanderne på den anden side af nettet. 
Pointene får man, hvis det andet hold laver fejl og ikke 
griber ringen eller sender den ud over side- eller bag-
linjen.

En kamp består af 2-3 sæt med 15 eller 21 point, men 
skal vindes med 2 overskydende point. Holdene døm-
mer selv deres egne kampe, hvilket kræver kendskab  
til reglerne, koncentration og øvelse. 

Rekvisitter er to gummiringe, som ligner dykkerringe fra 
svømning, og en volleyball- eller badmintonbane med 
net. Det hele stilles til rådighed af foreningen.

Ringo spilles primært i dagtimerne i den lokale idræts-
hal, enten alene eller som en del af ”Idræt om dagen”. 

Målgruppe: Primært Rutineseniorer, hvor helbredet ikke 
længere er til løb/hop, fællesskabsorienteret og interes-
seret i let konkurrence og evt. stævner.

Fordele: Ringo er et godt spil for seniorer, der er mulig-
hed for konkurrence og holder krop og hjerne i form. 
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Senioridræt i DGIs lokale foreninger

Skab en motionsform med fokus på både den 
enkelte, på modstanderen og på holdet – en 
unik kombination, der tiltrækker dem, der 
fokuserer på personlige resultater, og dem, 
der deltager for samværets skyld. 

Badminton er noget, alle kan være med til; 
nybegyndere gør hurtigt fremskridt, og erfar
ne får kamp til stregen og sved på panden.

Badminton
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Motion og venskabelig konkurrence for seniorer

Badminton kan dyrkes af de fleste – og derfor er det 
også en motionsform, der er god til seniorer. Nybegyn-
dere, erfarne, singler og par (double) kan deltage, og 
alle får noget ud af det, blot spilleren/spillerne på den 
anden side af nettet har samme niveau. 

Det er både motionen det sociale fællesskab og 
 konkurrencen, der trækker seniorerne til badminton. 

Der arrangeres single- eller doublekampe, og spillerne 
skal helst være på nogenlunde samme niveau. Dette 
kan igangsættes af en træner eller ildsjæl, men i løbet 
af relativ kort tid opstår faste træningsmakkere, og spil-
lerne bliver som oftest ”selvkørende”. 

Badminton spilles enten som enkeltstående aktivitet el-
ler som en del af ”Idræt om dagen”. Foreningen stiller et 
antal ketsjere og bolde til rådighed for nybegyndere. 

Målgruppe: Både Nye seniorer og Rutineseniorer, både 
individuelt orienteret og fællesskabsorienteret med inte-
resse for venskabelig konkurrence.

Fordele: Badminton kan spilles på alle niveauer og kan 
samle forskellige seniorer om en aktivitet, der giver mo-
tion, skaber godt humør og samvær, og som kan hverve 
nye medlemmer til foreningen.
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Idræt for seniorer i DGI’s lokalforeninger

Sæt gang i et sjovt og underholdende spil, 
hvor alle kan være med, også dem der har 
lidt problemer med fysikken. 

Venskabelig konkurrence, små turneringer 
og hyggeligt samvær gør dette spil  
til en god aktivitet for seniorer.

New Age Kurling
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Spil og venskabelig konkurrence for alle

New Age Kurling er et spil for 2-4 deltagere.  Hver spil-
ler sender sin ”sten” fra den ene ende af en bane til 
målet i den anden ende. ”Stenene” er runde med små 
hjul under, der skubbes hen over gulvet for at kommet 
tættest på målcirklens centrum. Målet har røde, hvide 
og blå koncentriske cirkler, og scoring er afhængig af 
antallet af sten nærmest centrum af målet. 

Spillet kræver ikke meget plads (halv badmintonbane), 
blot et hårdt underlag samt rekvisitter og kendskab til 
reglerne. 

New Age Kurling spilles primært som en del af ”Idræt 
om dagen”. Rekvisitter stilles til rådighed af foreningen. 

Målgruppe: Rutineseniorer, der er fællesskabsoriente-
rede og måske med lidt begrænset fysik.

Fordele: New Age Kurling kan samle seniorer, spillet 
giver let motion, grin og har et konkurrenceelement.
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Idræt for seniorer i DGI’s lokalforeninger

Skab rammerne om et sjovt, udfordrende og 
engagerende spil, der passer til alle alders
grupper, og som kræver koncentration og 
taktiske evner.

Bowls kan spilles af alle, uanset alder og 
handicap. Selv siddende på en stol kan  
man være med.

Bowls
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En hyggelig og engagerende aktivitet for seniorer

Bowls er et spil, hvor målet er at rulle asymmetriske 
kugler, kaldet bowls, nærmest til en noget mindre hvid 
eller gul kugle kaldet JACK. Bowls er designet til at spil-
les i små haller, forsamlingshuse og gymnastiksale.

Bowls spilles med to hold med mellem en og fire delta-
gere på hvert hold. Alle spillere får samme antal bowls, 
der særkendes på farve, mønster eller mærke. Spillet 
stiller store krav til dine taktiske evner, og det kræver 
præcision og timing at vinde.

Bowls spilles primært i dagtimerne i den lokale idræts-
hal, enten alene eller som en del af ”Idræt om dagen”.
Rekvisitter stilles til rådighed af foreningen, der også 
planlægger aktiviteten samt finder et par ildsjæle, der 
kan gå i spidsen for aktiviteten.

Der kan arrangeres stævner med andre foreninger, 
 hvilket bidrager til oplevelse og samvær.

Målgruppe: Rutineseniorer, der er fællesskabsoriente-
rede og måske er påvirket af en lettere begrænset fysik, 
men interesseret i motion og samvær i faste rutiner.

Fordele: Bowls er for alle og kan spilles uden sved på 
panden, dvs. det egner sig for dem, der mere er interes-
seret i mental udfordring, spillet og samværet end hård 
motion. Målgruppen er dermed lidt anderledes og bi-
drager til en bredere målgruppe for foreningen.
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Sæt gang i en sund og effektiv motionsform 
i en uformel ramme, hvor fællesskab, spille
glæde og gode oplevelser vægtes højt. 

Motionsfloorball giver din forening et tilbud 
med høj aktivitet, effekt og et stærkt fælles
skab for deltagerne.

Motionsfloorball
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Høj intensitet og fællesskab for seniorer

Spillet er delt i intervaller med indlagte pauser. Det gør 
spillet effektivt til at forbedre konditionen og giver rum 
til at der lægges taktik i pauserne. Spilletiden er maks. 
30 minutter, når det er seniorer, der spiller, og der sam-
mensættes hold efter niveau, intensitet og roller på 
holdet. 

Simple spilleregler med fokus på forebyggelse af ska-
der betyder, at der kan spilles med høj intensitet og et 
godt flow. 

Motionsfloorball spilles primært i dagtimerne i den 
 lokale idrætshal, enten alene eller som en del af  
”Idræt om dagen” på mindre baner (ex. 1/3 idrætshal). 
For eningen stiller rekvisitter til rådighed. 

Målgruppe: Seniorer, der søger et højaktivt spil, konkur-
rence og sved på panden – et velegnet spil til mænd. 

Fordele: Kernen i spillet er legen, det sociale og sved 
på panden på tværs af tekniske færdigheder, højde og 
drøjde. Giver større chance for fast deltagelse og en 
mere stabil økonomi i foreningen.
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I de fleste kajak-klubber ligger kajakkerne 
stille på land i dagtimerne, hvor medlem-
merne typisk er på job. Ved at tilbyde kajak-
træning til seniorer i løbet af dagen, kan I 
udnytte foreningens kapacitet bedre og til-
trække nye medlemmer, der foretrækker at 
træne uden for ”myldretiden”– og som har 
tid og lyst til at give en frivillige hånd med i 
klubben.

Kajak
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Aktivt friluftsliv sammen med andre

Kajak er god fysisk træning kombineret med skønne 
naturoplevelser og kan tilpasses den enkelte udøvers 
 ønsker og formåen. Derfor er kajak en oplagt motions
form for seniorer – uanset om de søger fysisk krævende 
udfordringer eller fredfyldte naturoplevelser på et blik
stille hav. 

For mange seniorer handler motion ikke kun om at holde 
sig i form, men også om relationer og gode oplevelser. 
Ved at arrangere fælles ture på havet i dagtimerne kan 
I tiltrække seniorer, som gerne vil kombinere moderat 
fysisk aktivitet med naturoplevelser, nye venskaber og 
hyggeligt samvær. 

I kan også tilbyde træning i frironing til seniorer, der ger
ne vil have en fysisk udfordring, styrke konditionen og 
udvikle sig teknisk. Træningen kan indeholde rotræning, 
redningsøvelser og styrtag.

Målgruppe: Både Ny senior og Rutinesenior. Fællesture 
henvender sig til fællesskabstraditionalisten, mens træ
ning til frironing henvender sig til individualisten.

Fordele: Ved at tilrettelægge træning og aktiviteter sær
ligt målrettet seniorer i dagtimerne kan kajakklubben til
trække en helt ny gruppe medlemmer, udnytte klubbens 
faciliteter optimalt og skabe liv og aktivitet i klubhuset i 
løbet af dagen.
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Idræt for seniorer i DGI’s lokalforeninger

Tilbyd landevejscykling til foreningens se-
niorer, så de kan lære den grundlæggende 
teknik. På DGI’s cykelskole får deltagerne 
styr på de vigtigste basiskundskaber for 
at   beherske en racercykel og det at køre i 
 gruppe med andre.

Cykling er 
sjovere i 
 fællesskab
– også når det går op ad bakke
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God motion, frisk luft og fællesskab

Vi har cyklet siden barnsben og vi kan blive ved, også 
som seniorer.

Mange cykler selv, men I som forening har mulighed for 
at lave et tilbud til seniorer, der viser, at det er sjovt at 
cykle med andre. 

Cykelskolen afholdes over 3-4 gange med fokus på 
grundlæggende teknik, sikkerhed og i det hele taget 
det, at køre på cykel i gruppe med andre. 

Det er ikke en betingelse, at det foregår på racercykler, 
så I kan lave forløb både på almindelige cykler og for 
motionister, der gerne vil prøve kræfter med at køre på 
racercykel.

Målgruppe: Både nye seniorer og rutine seniorer, såvel 
individuelt orienteret som fælleskabsorienteret med 
interesse for at cykle.

Fordele: Alle kan være med uanset niveau og det kan 
ligeledes bruges som fastholdelse af foreningens med-
lemmer, der ikke længere kan dyrke den idræt, de har 
gjort hidtil – eller til at tiltrække nye medlemmer.
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Idræt for seniorer i DGI’s lokalforeninger

Krocket – et udendørs spil med køller og 
kug ler. 

Få frisk luft, motion og konkurrence. Krocket 
er et taktisk og spændende makkerspil, hvor 
man konkurrerer med hinanden to og to.

Krocket
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Krocket er et taktisk spil fyldt med spænding

Banen er 20x30 m, der er fire personer, der spiller sam-
men to og to og spillet går ud på – ved at hjælpe hinan-
den – først at nå igennem alle buer, få krockeret mod-
standernes to kugler og afslutningsvis ramme pinden 
først.

Hver spiller har sin egen farve kugle – rød og gul spiller 
sammen og blå og sort spiller sammen. Rækkefølgen af 
spillere er fast: Rød, blå, gul og sort.

Målgruppe: Krocket er en aktivitet, hvor alle kan være 
med og egner sig særligt godt til fællesskabstraditiona-
listen, rutineseniorer og ny senior. 

Fordele: Krocket giver motion, frisk luft, konkurrence og 
hyggeligt samvær.
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Idræt for seniorer i DGI’s lokalforeninger

Krolf – mellem golf og krocket. 

Spillet gør det muligt at kombinere et so-
cialt fællesskab med sund motion i frisk luft.

Selvom man ikke løber rundt, så får man 
alligevel gået en del i løbet af et krolfspil. 
Det er udfordrende, og man konkurrerer 
med hinanden.

Krolf
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Et sjovt, socialt og let tilgængeligt spil

Krolf er en blanding af golf og krocket. Man spiller med 
en kølle, som ligner en krocketkølle og en kugle, der 
minder om en krocketkugle. Som opstart kan krocketud-
styret fint bruges, men hvis man vil dyrke spillet, så er 
det bedst med rigtigt krolfudstyr. Køllen koster ca. 350 kr. 
og kuglen koster ca. 100 kr. – to kan godt dele en kølle.

Spillet går ud på at komme gennem banen og i hul på 
færrest mulige slag – ligesom i golf.

Der spille normalt på græs, men det behøver ikke at 
være en veltrimmet plæne – faktisk er det sjovere, hvis 
der er lidt bakker og ujævnheder. Banen kræver et areal 
på 500-1.000 m2.

Målgruppe: Krolf er en aktivitet, hvor alle kan være med 
og egner sig særligt godt til fællesskabstraditionalisten, 
rutineseniorer og ny senior. 

Fordele: Krolf giver motion, frisk luft, konkurrence og 
hyggeligt samvær.
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Idræt for seniorer i DGI’s lokalforeninger

Skydning kræver ikke de store fysiske for  ud
sætninger sammenlignet med andre sports
grene. 

Derfor egner skydning sig rigtig godt til se
niorer, der ikke længere har fysikken til at 
dyrke den sport, de tidligere har dyrket eller 
til ”ikke aktive”, som gerne vil i gang.

Skydning
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Intern konkurrence og fællesskab for seniorer

Mange skytteforeninger har ledige faciliteter i dagtimer-
ne, og det er derfor oplagt at lave aktiviteter for senio-
rerne – det giver flere medlemmer og dermed også flere 
frivillige ressourcer til i foreningen.

Det er en billig sport, og det er nemt at komme i gang. 
Hvis skytterne er nybegyndere, kræver det en indledning 
til træningen, hvor de får en intro til sikkerhed, våben-
håndtering samt en introduktion til, hvordan man skyder.

Mange seniorer sætter pris på den sociale del, og det er 
derfor en god idé med en pause undervejs i skydningen, 
hvor der er mulighed for at hygge sig med hinanden. Man 
kan også indlede eller afslutte med fælles kaffe.

Målgruppe: De nye seniorer og rutineseniorer, som ikke 
længere er til de store fysiske udfordringer, men alligevel 
vil dyrke en sport i fællesskab med andre.

Fordele: Det er nemt at komme i gang med seniorer som 
ny målgruppe. Det giver flere medlemmer og skaber flere 
frivillige ressourcer til for eningen.
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Idræt for seniorer i DGI’s lokalforeninger

Sæt gang i tennis i dagtimerne. Tennis kom-
binerer udfordring, sundhed og fællesskab, 
og seniorerne kan fint være med. 

Tennis i dagtimerne giver din forening et 
godt tilbud til de seniorer, der stadig gerne 
vil udfordres og have sved på panden.

Tennis
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Motion, udfordring og konkurrence for seniorer

Seniorerne får en god oplevelse, når de møder op til 
tennis i dagtimerne. Tennis med tilpassede boldtyper  
er som skabt til seniorer.

Tennis handler ikke om at slå hårdt til bolden, men om 
at placere bolden.

Findes der en tennisbane – grus eller kunststof, måske 
en indendørs bane – er det en god idé at udnytte tiden i 
dagtimerne til seniorerne.

Alle kan være med, og der kan sagtens være flere end 
fire spillere ad gangen på en bane. Der findes mange 
sjove tennisspil og -lege, som er med til at øge det so-
ciale og fællesskabet i sporten.

Det er en fordel, hvis den pågældende tennisklub kan 
stille rekvisitter som ketsjer og bolde til rådighed for 
eventuelle nye spillere.

Målgruppe: Nye seniorer og rutine seniorer som gerne 
vil have konkurrence og fællesskab.

Fordele: Tennis kan spilles på mange niveauer og eg-
ner sig fint til seniorerne. Foreningen kan udnytte facili-
teterne i dagtimerne og få flere medlemmer.
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Idræt for seniorer i DGI’s lokalforeninger

SMART Training er et nyt og anderledes 
 træningstilbud til seniorer. 

Der er fokus på at udvikle og forbedre del-
tagernes hukommelse og hjernekapacitet 
gennem fysiske øvelser, sjovt og positivt 
samvær med andre mennesker.

Med SMART Training kan jeres forening 
blive et attraktivt samlingspunkt for helt  
nye målgrupper af seniorer.

SMART Training
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Udfordrende, sjov og udbytterig træning af hjernen

SMART Training har som formål at forbedre hjernens 
 kapacitet og gøre den hurtigere, skarpere og mere flek
sibel. Træningsformen styrker blandt andet hukommel
sen, balancen, koncentrations og koordinationsevnen.

Træningen har fokus på en kombination af fysiske øvelser 
og leg og foregår i et positivt samvær med andre. Træ
ningsformen kan afholdes i mindre lokaler og med simple 
redskaber som fx bolde, tørklæder og jonglørbolde.

SMART Training er særligt velegnet for seniorer, da alle 
kan være med og få udbytte af træningen – uanset alder, 
fysik og niveau. SMART Training kan udføres uden om
klædning.

Målgruppe: Såvel fællesskabstraditionalisten som indivi
dualisten – begge i livsfaserne selvrealisering, ny senior 
og rutine senior. Altså en meget bred målgruppe af senio
rer.

Fordele: Med SMART Training kan foreningen udvide 
sin pallette af attraktive træningstilbud med denne nye 
træningsform, som kan tiltrække nye medlemmer i de 
nævnte målgrupper.

dgi.dk/senior
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GoRun
GoRun er et landsdækkende koncept, hvor 
man mødes om søndagen og går – eller løber 
– en rute på 5 km. Konceptet henvender sig 
til alle uanset alder og niveau og er derfor 
et oplagt tilbud til seniorer, der ellers ikke 
motionerer eller er aktive i foreningslivet.  



GoRun handler om motion, sundhed og samvær i et fælles skab, 
hvor alle er vel komne. Det er et spændende tilbud til for eningens 
eksisterende med lemmer og ikke mindst til seniorer, der gerne 
vil i gang med at be væge sig og være en del af fæl les  skabet i en 
forening.

GoRun organiseres gennem DGIs Landsdelskontorer og etable res 
i samarbejde med foreninger/løbeklubber, kommuner og frivillige 
Officials. Kommunerne er en central samarbejdspartner i forhold 
til etablering og valg af locations samt markedsføring.

Det er let og enkelt at komme i gang med GoRun. Den færdige 
op starts  pakke består af beachflag, markeringskit, løbeveste mv. 
og der er mulighed for tilkøb af tidtagningsudstyr i en Official App.

GoRun er en del af DGI og DIF’s fælles vision om, at 50% af dan   -
skerne skal være medlem af en forening, og 75% skal dyrke mo-
tion i 2025.

Målgruppe: Fælleskabstraditionalist, Konkurrencemennesket og 
  Indi vidua listen i livsfaserne selvrealisering og ny senior.

Fordele: Med GoRun kan foreningen tiltrække nye medlemmer, 
der søger et flek sibelt og uforpligtende motionstilbud, som kom -
binerer hyggeligt samvær og motion, og hvor man kan deltage i 
det om fang, som fysikken tillader. En ekstra gevinst ved GoRun 
er, at det styrker fællesskabet i lokalområdet.

Læs mere om GoRun på bevaegdigforlivet.dk/gorun



Idræt for seniorer i DGI’s lokalforeninger

”Træning i Naturen” har fokus på bevægelse 
og fællesskab i og med naturen. Et godt 
tilbud til foreningens seniorer, hvor alle kan 
være med – også dem der lige har afsluttet 
et genoptræningsforløb. Træningen foregår 
ude året rundt - i skov, ved strand, i park, på 
legepladser eller lignende.

Træning i  
Naturen

dgi.dk/senior
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Ud i naturen og ind i livet

Mange seniorer holder af, at være ude i naturen. Med 
”træning i Naturen” kan I som forening tilbyde aktivite-
ter, der styrker muskler, balance og kondition både via 
individuelle øvelser og fælles øvelser, samtidig med man 
får frisk luft.

Ophold i naturen øger bl.a. livskvaliteten og modstands-
dygtigheden over for sygdomme, ligesom det virker 
afstressende, hvad angår puls, blodtryk og muskelspæn-
dinger.

Udendørs aktiviteter motiverer til at komme igen og  
fortsætte i højere grad end indendørs aktiviteter.

Målgruppe 
Nye seniorer og fællesskabstraditionalisten, der ikke 
motiveres af gymnastiksale og fitnesslokaler, men gerne 
vil være en del af et meningsfuldt fællesskab.

Fordele 
Der er ingen problemer med lokaler, naturen er altid  
til rådighed, og der er gode muligheder for at opnå  
variation og motivation i den ugentlige træning.

dgi.dk/senior
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Idræt for seniorer i DGI’s lokalforeninger

Med DGI Sundhedsidræt kan din forening til-
byde træning efter skræddersyede trænings-
koncepter til seniorer med rygproblemer, hjer-
tekarsygdomme og seniorer, der har kroniske 
lidelser, eller efter et sygdomsforløb har brug 
for målrettet træning for at kunne deltage i 
foreningens almindelige idrætstilbud.

Sundhedsidræt

dgi.dk/senior
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Motion for deltagere med særlige udfordringer

DGI Sundhedsidræt tilbyder forskningsbaserede træ-
ningskoncepter indenfor rygtræning, kredsløbstræning 
og seniortræning.

Forløbene forbedrer muskelstyrke, kondition, koordina-
tion, balance og reaktionsevne, og gør det lettere at leve 
et aktivt liv. Deltagerne får trænet kroppen og får også en 
forståelse for, hvordan kroppen fungerer.

Forløbet har fokus på vedligeholdelse af motivation og 
nye træningsvaner og giver et stærkt fællesskab delta-
gerne imellem.

Som deltager gennemfører man en fysiologisk test, så 
man kan måle den fysiske fremgang undervejs. Trænin-
gen forløber over 15 uger med træning en gang om ugen, 
hvor uddannede instruktører leder holdene.

Målgruppe 
Den forbeholdne senior, der er inaktiv eller har særlige 
behov ud fra en helbredsmæssig vurdering.

Fordele 
Tryghed, bedre fysisk formåen og bedre livskvalitet.

dgi.dk/senior
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Idræt for seniorer i DGI’s lokalforeninger

Gå Fodbold er en langsommere variant af 
det traditionelle fodboldspil og henvender 
sig til deltagere, der på den ene eller anden 
måde ikke kan indgå i den almindelige fod-
boldtræning. Da det ikke er tilladt at løbe, 
skubbe og tackle minimeres risikoen for 
skader.

Gå Fodbold

dgi.dk/senior
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En sjovt holdspil, der får pulsen op.

Gå Fodbold er en aktivitet hvor konkurrencemomentet 
er bevaret, selvom spillet foregår i et andet tempo end 
det normale fodboldspil, og spillerne får stadig sved på 
panden.

Med de tilpassede regler og hvor bolden ikke må spar-
kes eller afleveres over hoftehøjde, fokuseres der mere 
på selve spillet. Spillet opfordrer til en sikker, skadesfore-
byggende og aktiv livsstil.

Der er 5 spillere på banen ad gangen, og Gå Fodbold 
kan spilles både indendørs og udendørs. Der anvendes 
en særlig bold (størrelse 4 futsall), og der benyttes sær-
ligt brede og lave mål, som indbyder til spil langs jorden.

Målgruppe 
Nye seniorer/fællesskabstraditionalisten som stadig 
gerne vil have konkurrencemomentet med.

Fordele 
Det er en skånsom spilleform, og man kan sagtens være 
med, selvom man har fysiske skavanker.

dgi.dk/senior
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Idræt for seniorer i DGI’s lokalforeninger

Svømning og vandaktiviteter er en motions-
form, hvor alle kan være med uanset niveau. 
I vand er der mulighed for at svømme og 
bevæge sig i forskellige tempi. Bevægelse i 
vand kan være fysisk udfordrende og er sam-
tidigt skånsomt for kroppens led og muskler.

Svømning og 
vandaktiviteter

dgi.dk/senior
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Udfordrende og skånsom motion

Svømning og Aqua Fitness er en velegnet motionsform 
for seniorer. Det tiltrækker både dem, der fokuserer på 
personlige resultater, dem der har brug for skånsom mo-
tion (genoptræning), og dem der deltager for samværets 
skyld. 

Der findes mange forskellige svømme- og aktivitetstilbud 
målrettet seniorer. DGI Svømning kan hjælpe med at 
igangsætte nedenstående holdtilbud:

- Svømmeundervisning for både nybegyndere og øvede 
- Aqua Fitness med musik og træning 
- Genoptræning i vand

Målgruppe 
Nybegyndere og erfarne kan deltage, og alle får noget 
ud af det. Det kan samle forskellige seniorer om en aktivi-
tet, der giver motion, skaber godt humør og samvær.

Fordele 
Svømning og vandaktiviteter kan dyrkes på alle niveauer 
og er skånsomt for kroppens led og muskler.

dgi.dk/senior
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Idræt for seniorer i DGI’s lokalforeninger

Bordtennis er lige noget for seniorer. Det er 
let at komme i gang eller lære mere – ny 
som øvet. Der er ingen kropskontakt eller 
stor fysisk belastning, men man kan stadig 
få masser af sved på panden.

Bordtennis

dgi.dk/senior
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En idræt for både hjerne og krop

Bordtennis handler om fællesskab, udfordringer og sund-
hed. Alle kan være med og have det sjovt uanset køn og 
fysisk formåen. Det er god træning for både hjerne og 
krop, hvilket tiltaler mange seniorer.

Som forening kræver det, at I investerer i nogle bordten-
nisborde (hvis de ikke allerede findes i forvejen), og så 
skal der være nogle bat og bolde til udlån. Som begyn-
der behøver man ikke dyre bats.

Bordtennis kan være en selvstændig idræt, som man 
kommer til en eller flere gange om ugen, men det egner 
sig også fint til at være en del af et Idræt om dagen tilbud 
(flere idrætsaktiviteter at vælge imellem på samme tids-
punkt). Indbyd evt. til ”Åbent hus”, hvor folk uforpligtende 
kan komme forbi og prøve at spille bordtennis.

Målgruppe 
Alle kan være med – både nye og erfarne spillere – også 
selvom man måske har lidt skavanker. 

Fordele 
Det er forholdsvis nemt for foreningen at komme i gang 
med bordtennis, og det er en ideel idræt, når kroppen 
ikke længere kan holde til de mere fysisk betonede 
idrætter. 

dgi.dk/senior
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