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Livet som aktiv pensionist drosles lidt ned, 

og der fokuseres på det, der giver mening i 

en livsfase, hvor alderen begynder at kunne 

mærkes. Selvom fysikken driller lidt, så gi-

ver Kaj ikke så let op. Han VIL røre sig flere 

gange om ugen og er glad for at komme lidt 

ud af huset.

Kaj

Fælleskabstraditionalisten/Rutinesenior

Jane har planlagt pensionisttilværelsen læn-ge! Der er meget, der skal nås, ses, opleves, gøres, og det handler om at få det maksima-le ud af årene, inden de  fysiske begrænsnin-ger sætter ind. Jane har altid dyrket motion, men aldrig på hold, da det ikke har fungeret i hendes kalender og ikke har sagt hende noget.

Individualisten/Ny senior

Jane
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Det får foreningen ud af at  
tilbyde idræt til seniorer

Flere og flere mænd og kvinder over 60 år øn-
sker at være fysisk aktive. I løbet af de seneste 
25 år er andelen af seniorer, der dyrker idræt 
eller motion fordoblet til 62 procent.
               
Seniorer er lige så forskellige som andre voksne. 
De findes i mange udgaver, de ser sjældent sig 
selv som seniorer, men én ting har de alle til fæl-
les: De vil gerne holde sig raske, sunde og indgå i 
sociale fællesskaber hele livet.

For idrætsforeninger vil der være et stort poten-
tiale i denne målgruppe de kommende år. Om 25 
år vil aldersgruppen over 60 år være vokset til 
næsten 2 millioner mod knap 1½ million i dag. 

Her er de seniorer,  
I kan henvende jer til

Seniorer har et forskelligt fysisk niveau, de vil no-
get forskelligt, men de vil gerne gøre noget godt 
for deres krop, helst sammen med andre menne-
sker.

For at hjælpe foreninger med at invitere seniorer, 
der enten fortsætter i deres velkendte idræt, vil 
afprøve nye aktiviteter eller vil begynde at dyrke 
motion, har DGI fundet frem til 16 målgrupper af 
seniorer.  Se dem på www.dgi.dk/senior. 

Der er flere fordele for din forening ved at til-
byde seniorer idræts- og motionsaktiviteter:

 � Flere medlemmer
 � En bedre økonomi
 � Potentielle frivillige
 � En stærkere familietilknytning til foreningen
 � Foreningen kan blive lokalsamfundets møde-
sted for fysiske og sociale aktiviteter

De 16 målgrupper er desuden inddelt i fire typer, 
der motiveres på hver deres måde,
 

 � Livsstilsudøveren
 � Konkurrenceudøveren
 � Fællesskabstraditionalisten
 � Individualisten

og i 3 forskellige livsfaser

 � Selvrealiseringsfasen
 � Ny-seniorfasen
 � Rutineseniorfasen
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En ting er at ville tilbyde seniorerne en vifte af akti-
viteter i trygge rammer. Noget andet er at 
lykkes med det, så både seniorerne og aktiviteterne 
forbliver faste elementer i foreningen.
               
For at få succes med den opgave, kan det anbefa-
les at være opmærksom på syv vigtige punkter:

 � At finde instruktører og trænere med den an-
erkendende, inkluderende, fagligt dygtige og 
engagerede tilgang til opgaven.
 � At skaffe lokaler enten i en idrætshal, skolegym-
nastiksal eller tænk på alternative lokalmulig-
heder.
 � At kende de kommunale regler for lokaleleje, 
tilskud mv.
 � Snak sammen med naboforeninger om fælles 
aktiviteter, og koordiner jeres initiativer.

I bør være opmærksomme på
De mest populære aktiviteter,  
I kan tilbyde seniorerne

Sådan kommer din  
forening i gang

Er din forening i tvivl om, hvad I skal tilbyde se-
niorerne , eller hvordan I skal få fat i seniorerne? 
Henvend jer til jeres regionale DGI landsdelskontor 
– se oversigten side 2.

DGI tilbyder:
 � Et møde med en konsulent om jeres muligheder 
for at tilbyde seniorer idræt og motion.
 � Materiale om de forskellige typer seniorer og de 
forskellige aktiviteter, de ønsker.

Motion styrker hele kroppen, inklusive hjernen.  
Begge dele er et livslangt byggeprojekt, som du 
kan stimulere gennem motion.  Det er en af grun-
dene til, at flere og flere seniorer dyrker idræt og 
motion.

Seniorer vil være fysisk aktive af flere grunde:

 � Mange ønsker at dyrke idræt inden for speci-
fikke idrætter og blive i den idræt, de altid har 
dyrket.
 � Andre ønsker tilbud, der er skræddersyede til 
de ønsker, de har til at være fysisk aktive.
 � Atter andre kan ikke se sig selv indgå i særlige 
seniortilbud, som de ser som hensyntagende 
træning. De vil hellere indgå i andre regulære 
idrætstilbud.

De mest populære aktiviteter blandt seniorer er:

 � Udemotion som vandreture, løb, cykling, kajak 
m.fl.
 � Styrketræning, cirkeltræning
 � Gymnastik
 � Svømning
 � Holdspil (mange forskellige) og boldspil (fod-
bold, håndbold, volley og basket)

Kvinder søger især de motionsprægede holdtil-
bud, mens mændene i højere grad søger individu-
elle og præstationsprægede aktiviteter.

 � Hjælp til en opstartsfase.
 � Et kursus for instruktører og trænere med kon-
krete idéer til aktiviteter, inspiration til idrætsspe-
cifik træning og en guide til aktivitetsstart.
 � Et længere udviklingsforløb for foreningen.

Vil I høre om andre foreningers erfaringer med at 
tilbyde aktiviteter til seniorer? Kontakt jeres regio-
nale DGI landsdelskontor, som kan hjælpe med 
at finde en forening, som kan inspirere jer.

 � At rekruttere deltagere dér, hvor de færdes, via 
omtaler i lokalavisen, på foreningens hjemme-
side, via kommunale foldere, via Facebook mv.
 � Få en deltager til at opfordre bekendte til at 
være med.
 � Etablér et Idræt om Dagen-tilbud med en bred 
vifte af aktiviteter.

Det giver foreningen aktive seniorer:
Ved at tilbyde aktiviteter i velkendte idrætsgrene 
og ved at tilbyde nye motionsaktiviteter, kan jeres 
forening ikke alene virke tiltrækkende for seniorer. 
Foreningen kan også tilbyde de nye medlemmer en 
række gevinster:

 � Øget livsglæde
 � Bedre form og helbred
 � Et styrket socialt samvær i lokalsamfundet



dgi.dk

 Vingsted Skovvej 1  |  7182 Bredsten  |  Tlf. 79 40 40 40  |  info@dgi.dk  |  dgi.dk 

Find inspiration og viden til at tilbyde seniorer idræt og motion via dgi.dk/senior


