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KIDZ ACTION DAY
MOTION OG LEG PÅ EN NY MÅDE
Børn elsker at røre sig og dyrke sjove aktiviteter, 
hvor de skal bruge deres krop! 

Motionevent.dk har udviklet et spændende motions- og legear-
rangement, hvor ALLE børn – og voksne kan få sig en 
super sjov dag med masser af aktivitet, sved på panden og 
ondt i grinemusklerne. Arrangementet gennemføres overalt 
i Danmark – netop der, hvor børnene er – på jeres egen 
sportsplads, i jeres bypark eller lign.

Arrangementet er for alle børnehaver og fritidsordninger/
hjem m.fl . Denne dag er der 100% hygge sammen med 
børn og kolleger fra  andre institutioner i området. KIDZ 
ACTION DAY er bygget op sådan, at alle børnehavebørn 
kommer samtidigt i perioden kl. ca. 10–12 om formidda-
gen. Og fritidsordninger m.fl . kommer i perioden kl. ca. 
14–16. Vi mener, at ”lige børn leger bedst”, så derfor 
afholdes arrangementet i to omgange.

Motionevent.dk koordinerer og markedsfører - sammen med 
en en lokal børnehave og/eller fritidsordning det lokale 
arrangement – herunder kontakt til øvrige institutioner 
i området.

PRØV VERDENS LÆNGSTE SPRINGBANE
50 meter lang og med plads til alle!
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REKORDFORSØG TIL BØRNENES REKORDBOG 
Hvor mange børn kan på samme tid holde en hulahopring i gang?

DET PERFEKTE ARRANGEMENT TIL:
Børnehaver, fritidsordninger, ungdomshjem, skoler o.lign.



KIDZ ACTION DAY
ARRANGEMENTETS INDHOLD

Sjovt motionsløb og bagefter hop 
på VERDENS LÆNGSTE springbane
Børnenes SJOVE Motionsdag indledes med en gå eller 
løbetur på en afmærket rute på ca. 500 – 1000 m. Der 
vil være forskellige sjove ”stoppesteder” på ruten, hvor 
børnene bliver udfordret i sjove aktiviteter. Ruten kan 
gennemføres fl ere gange – alt efter behov. Det gælder 
ikke om at vinde – men om, at være med og have det 
sjovt!  Efter motionsturen er der mulighed for at hoppe 
på verdens længste springbane.

Rekordforsøg til Børnenes Rekordbog
Børnene deltager i rekordforsøg til Børnenes Rekordbog 
– vi skal slå rekorden: Hvor mange børn kan på samme 
tid holde en hulahopring i gang?!  Der bliver mulighed for 

at øve inden arrangementet. Hulahopringe kan lånes af 
motionevent.dk.

Hemmelig onkurrence
Der gennemføres herudover en “hemmelig” konkurren-
ce, hvor institutionerne skal konkurrere mod hinanden. 

Tilmelding og pris pr. deltager
Der er tilmelding til arrangementet. Tilmelding koordine-
res ifølge nærmere aftale med lokal leder i BH/SFO – pris 
pr. barn kr. 30,00.

Forældre og bedsteforældre er velkommen til overvære 
arrangementet – dette er selvfølgelig er gratis.

PROGRAM FOR 2 TIMERS EVENT, CA. TIDSPUNKTER
(For SFO´ere og fritidshjem er programmet det samme – med start ca. kl. 13.30)

10.00  Velkomst og intro til dagen
10.10  Motionstur med sjove udfordringer, bl.a Verdens længste springbane
  Herefter fri leg i området. Der MEGA-hoppes og leges!!
11.00  ”HEMMELIG” konkurrence mellem institutionerne
11.30  REKORDFORSØG til Børnenes REKORDBOG og Guiness Rekordbog
12.00  Tak for i dag

Motionevent.dk leder arrangementet med speak og god musik hele dagen.
Forældre og bedsteforældre er velkommen til overvære 
arrangementet – dette er selvfølgelig er gratis.
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Giv de lokale børn en super sjov og aktiv oplevelse
- Deltag i Børnenes SJOVE motionsdag!

Flere detaljer om ”Børnenes SJOVE motionsdag” kan fås 
ved henvendelse til Lars B. Hansen fra motionevent.dk

Halsagervej 20, DK-9800 Hjørring 
Telefon: +45 22 259 254, info@motionevent.dk

www.motionevent.dk


