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Vi sætter fokus på mere bevægelse 

i børnehaven og SFO´en

Ingen forberedelse. Pak op og sæt igang!

Kids’Sport er sjov motion, hvor alle kan være med, 
og hvor børnene bliver introduceret til forskellige 
slags sport på en ny og sjov måde
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Børn i Danmark bevæger sig for lidt og har ofte motoriske 
vanskeligheder. Den problemstilling skal vi sammen tage 
hånd om på en sjov og motiverende måde for børnene. 

Vi ved alle, at børn der bevæger sig for lidt udsættes for en lang 
række negative sundhedsparametre. Vi ved også, at der er en lang 
række positive sundhedseffekter, når børn begynder at bevæge sig. 
Børn udvikler deres vaner i de tidlige børneår, og de tracker med ind 
i voksenlivet. Derfor er det endnu mere vigtigt, at vi sammen tager 
ansvar for, at børn får nogle sunde og aktive vaner, mens de er børn. 

Jeg har tidligere skabt verdens største sundhedsprojekt: ’’Aktiv Året 
Rundt’’ og årligt motiveret 400.000 danske skolebørn til mere be-
vægelse. Nu er tiden kommet til at motivere børnene i de danske 
børnehaver og SFOér gennem KidsSport. Konceptet er bygget op 
omkring seje sportskasser, der kobles med idrætsforbund og de lo-
kale sportsklubber. 

Du skal bare pakke sportskassen op og sætte i gang. Børnene vil 
elske det! Sportskasserne er udviklet i samarbejde med KidsSport 
og idrætsforbundenes specialistviden om børn, sport og motivation, 
hvor det hele handler om at give hvert barn GLÆDEN ved at bevæ-
ge sig både hjemme, i institutionerne og i sportsklubberne.  

Sund og sportslig hilsen
Anders Flaskager

Kig forbi Facebook/ Instagram og få et indblik i KidsSport 
eller se meget mere på KidsSport.dk

Anders Flaskager
Lektor inden for børn, 
sundhed, sport og 
motivation, tidligere 
fodboldspiller.

KidsSport, FamlySport 
& Work’nSport

anders@famlysport.dk
Tlf. 42 67 68 05



redskab + actionkort = forening
Hver måned 8 nye sportsrekvi-
sitter, der passer til de enkelte 
sportsgrene. Du modtager lige fra 
boksehandsker, orienteringsposter, 
floorballstave til badmintonketsje-
re og rugbybolde med mere. Ved 
medlemskab i et år, vil børnene 
modtage mere end 12 forskellige 
sportsrekvisitter. Alle rekvisitter er 
nøje udvalgt og er med til at give 
børnene sund, sjov og sej sport.

Enkle instruktioner 
- nemt at sætte i gang.

Humor og sjov motion 
- ALLE børn kan være med.

Rigtige sportsgrene børnene kan 
gå til i foreningslivet.

Udviklet af specialister med viden 
om børn, sport og motivation.

Hver måned 10 nye actionkort 
med forskellige ideer målrettet 
den enkelte sportsgren. Der er 
derfor ingen forberedelsestid, 
og det er nemt at sætte i gang. 
Ideerne er fordelt i kategorierne: 
Klar-parat-Start, Friends, Trick, 
Power, Crazy og Freestyle og er 
alle bygget op, så det giver bør-
nene lyst til bevægelse. Alle ideer 
er udviklet af KidsSport i samar-
bejde med de enkelte idrætsfor-
bund.  

Alle sportspakker indeholder rigti-
ge sportsgrene, som børnene har 
mulighed for at dyrke i vores unik-
ke og fantastiske foreningsliv. Med 
sportspakkerne får børnene tidligt 
en appetitvækker på forskellige 
sportsgrene, børnene evt. kan gå til 
i foreningslivet. Vælger børnene en 
af sportsgrenene til i foreningslivet, 
står foreningerne som altid klar til 
at modtage børnene. Hvis børnene 
ikke tilvælger en af de afprøvede 
sportsgrene, ja så har børnene haft 
sjov motion og sved på panden i de-
res tid i børnehaven eller SFO´en.

op eller..Hænderne

Nu skal handskerne i fuld fart og sving, men pas på din 

 boksemakker. Din makker er din ven, du skal beskytte.

Den ene makker står med begge hænder lidt oppe i  luften 

og håndflader mod dig,- ligesom hvis du bliver  anholdt 

af politiet. Den anden står i slåafstand og skal ramme 

 håndfladerne. Du skal nu skiftevis bokse med den ene 

hånd og den anden hånd i et kryds. Du skal ikke bokse 

hårdt!

Samme øvelse, men hvor du laver din egen serie.

Voksen: Sørg for, at den der har paraderne oppe lader 

hænderne falde bagud ved slag.

skyder
Muren

tilbage
Det er ikke altid, du lige har en ven i nærheden at spille tennis med, 
og så kan det være fedt at spille op af en mur,- den rammer også 
hver gang og skyder altid tilbage…

Fin en god mur og kast med hånden mod den.   Grib 

 bolden, når den kommer tilbage.Samme øvelse, men hvor I skyder bolden af sted mod 

 muren med tennisketsjeren. Kan I ramme?
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Tackling
hofterne

Rugby kan være et fysisk hårdt spil, så derfor har man fundet på 
en variation af spillet, der hedder Touch-Rugby. Få nu benene på 
 nakker og hofterne med….

Der deles to hold, der skal spille mod hinanden. I  scorer 
mål ved at lægge bolden oppe i modstandernes målfelt. I må ikke kaste fremad med bolden, men kun løbe 

 fremad med bolden. I må kun kaste bolden bagud til dine 
 medspillere. 
Man tackler ved at røre modstandernes hofte og bolden 
gives til de andre. 
Områdets størrelse afhænger af antal spillere, men 
længdepå25mx15mibreddekanværeenfinstørrelse,
hvisIf.eks.spiller3mod3ellerlidtflere.Målfelteteri
hver ende af banen hele bredden og godt 1 meter frem på 
 banen. Gi` den gas og pas på hinanden…

Voksen: Fortæl de få regler og lav en bane.



Den kedelige samfundsudvikling at børn bevæger sig for lidt, ønsker vi at ændre på. Vores tilgang er, at mo-

tion skal være sjovt, legende og motiverende.  Hvis I er enige med os og ønsker at tage ansvar for, at vores 

børn skal have de bedste rammer for et sundt og aktivt liv i både institutioner og foreninger, så tilmeld jer 

KidsSport på KidsSport.dk eller kontakt Anders Flaskager, anders@famlysport.dk. eller tlf. 42 67 68 05.

Børn er skabt til at bevæge sig, 

men udsættes for nogle struktu-

relle rammer der gør, at mange 

børn ikke bevæger sig den time 

om dagen, som sundhedsstyrel-

sen anbefaler. Den nye lovgivning 

ønsker mere bevægelse til børne-

ne, hvilket er skønt. Vi har gjort 

det nemt for jer at få mere bevæ-

gelse ind i hverdagen - og pakken 

bliver endda leveret ved døren. 

KidsSport samarbejder med Danmarks Idrætsforbund og 12 specialforbund. KidsSport har derfor et funda-
ment af viden og kvalitet omkring børn, sport og motivation, der gør det rigtig stærkt. KidsSport er et inno-
vativt koncept, der ikke findes andre steder i verden, men som har en klar vision om, at alle børn skal opleve 
glæde ved at bevæge sig i såvel institutioner som i idrætsforeninger.   

I Danmark er der en fælles ambitiøs 

vision om, at vi skal være verdens 

mest idrætsaktive nation ”Vi bevæ-

ger Danmark”. Målsætninger er, at 

i år 2025 skal 75% af danskerne 

dyrke idræt, og 50% være medlem 

af en idrætsforening. Vi ønsker med 

KidsSport - som både skaber be-

vægelse i institutionerne og kobler 

til de danske idrætsforeninger - at 

være med til at vi sammen når visi-

onen ”Vi bevæger Danmark”.

Alle vores unikke sportspakker in-deholder mange timers bevægelse og sjov motion. Kvaliteten af sports-pakkerne er i top,- rekvisitterne ind-byder til bevægelse, actionkortene er grafisk indbydende med nøje udviklede aktiviteter. Der er derfor garanti for sjov motion med fare for foretrukne lattermuskler.
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