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PROGRAM 
 
1. Velkomst 

 
2. Orientering om ny affaldsbekendtgørelse, betydning for 

idrætsanlæggene og brug af værktøjskasse hertil 
v/ Mikal Holt Jensen, sekretariatsleder, Green Sport Facility 
Affaldscase fra det virkelige liv 
v/ Michael Simonsen, halinspektør, Glostrup 
 

3. Samarbejde med brugerne om indsatsen og brug af 
værktøjskasse hertil  

v/ Mikal Holt Jensen, sekretariatsleder, Green Sport Facility 
Hvordan aktiveres forskellige brugergrupper fx med 
Facebook 
v/ Heidi Mortensen, Assisterende halinspektør, Glostrup 
 

4. Nye forslag til kriterier 
v/ Mikal Holt Jensen, sekretariatsleder, Green Sport Facility 
Hvordan håndteres det ved besøg? 
v/ Michael Simonsen, halinspektør, Glostrup 
 

5.  Debat (10 min) 
  
6. Tak for i dag 

 



Tillykke til MOENA, Virum og Engelsborg  



Bæredygtighed har politisk topprioritet 



SUSDANEABLE FOR THE FUTURE 



National strategi med bæredygtig turisme 



Baggrund 
 

 
 
 
 

I gang  
 

På vej  
 

Mulige  
 

DEL AF NOGET STØRRE…  

GREETS står for GREEN – RESPONSIBLE – ECO – EXPERIENCE & TRAVELLIG SYMBOLS 

GREETS star også for “Grønne hilsner til hinanden” og ”Green Tourism” 
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Handlingsplan for cirkulær økonomi 

• Bedre udnyttelse 
 

• Mere genanvendelse 
 

• Mere ens sortering 
 

• Plastik og cirkulær økonomi 
 



Handlingsplan for cirkulær økonomi 

• 4 kroner på poser 
 

• Forbud mod produkter af plast: 
Sugerør, rørerpinde etc. 
 

• 3 dobling af afgifter 
 

• ½ af visse takeaway af plastik 
 

• Sektorsamarbejde med 
HORESTA 



Virkemidler 



Nye nationale piktogrammer 

HOTEL, RESTAURANT & TURISTERHVERVET 



SAMARBEJDE, VÆRKTØJER OG INSPIRATION 



Betydning for idrætsanlæg 

• Bæredygtige offentlige indkøb 
 

• 10 fraktioner 
 

• Ens piktogrammer 
 

• Større bevidsthed, genkende-
lighed og forventning 
 

• Privat firma eller kommunal? 
 

• CASEs fra Michael Simonsen 
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Nemt at finde jer 



Hjemmeside 

• www.greensportfacility.dk 

• Kædet sammen med de andre 

• Gerne mere information om jer 



Mailrække 



Hjemmeside 



Hjemmeside 



Flag 



Pressemeddelelse 

• Unikt i Danmark 

• Først i sin form 

• Succeshistorie 

• Hvordan brugerne 
hjælper 

 



Bestilling materiale 



Bestilling materiale 



Bestilling materiale 

https://greenkey.ltbc.dk/categorynav.aspx


KeyMarketing- Brandcentral 

• Selv bestille direkte hos trykkeri 

• Sætte eget logo på 

• Redigere i lidt af teksten 

 



Klub, forening og brugere 

• Samarbejde 

• Stolthed 

• Bedre samvittighed 

• Betydning for dem 

• Hvad kan de gøre? 

 



Lokalpolitiker eller udvalgsformand 

• Besparelser 

• Fremtidssikring 

• EFRA 

• Totalomkostninger 

• Borgerindsats 

• Profilering 

• Arrangement 

 



10 gode grunde 

• Op om klimaindsats 

• Besparelser 

• Fremtidssikring 

• Ikke dyrt 

• Ikke svært 

 



Overrækkelser og kommunevalg 



Lancering og overrækkelser 



Sociale medier 

• Fremme ansvarlighed 

• Bevidstgørelse 

• Stolthed 

• Ejerskab 

• Hjælpe jer 

 

• Information på stedet 

• Sammenhæng med nudging 

• Indsats på stedet 

 

• Eksempel: Hygiejne i svømmehaller 

 



Sociale medier 

• Central vs lokal 

• Navneændring 

• Betydning for brugeren 

• Hvad kan du gøre? 

• Uddybning af råd 

• Overrækkelse 

 

 



Sociale medier 



Heidi Mortensen hjælper på vej… 

https://www.facebook.com/groups/634687716981233/


Facebook: 
Kanaler og 
muligheder  



Er du medlem i HI’s Green Sport Facility 
Facebookgruppe?   

• Faglig videndeling  
• Grøn inspiration  
• Udviklende netværk  
• Erfaringsudveksling  
• Bæredygtigt fællesskab 
  



• De grønne anlæg henvender sig til gæster/bruger på dit 

anlæg  
 

• Fokus på at skabe committede og informerede brugere med henblik 
på:  

- udvikling af fremtidens brugere  
- at brugere, foreninger og samarbejdspartnere bidrager til og 

støtter op om det bæredygtige arbejde 
 
• Billeder og grønne historier fra hverdagen 

Fokus på at brugerne kan dyrke deres aktiviteter med god samvittighed 
og med forvisning om, at der via Green Sport Facility bliver passet på 
anlægget, dine omgivelser og gøres en indsats for at opfyldelse af FN´s 
bæredygtighedsmål og nedbringe klimabelastningen 

 

• Præsentation af grønne sportsanlæg i Danmark 
 
 

Følger du Green Sport Facilitys Facebookside?   



Grønne historier fra hverdagen  



Grøn support i hverdagen 
 

SPØRGSMÅL?  
 
Har du spørgsmål eller får du brug for hjælp,  
er du altid velkommen til at kontakte os  
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Kriterier 



Kriterier 

Største ændringer 

• To miljømål 

• Affaldsplan 

• Involvering af brugere 

• Vurdering af udeområde 

 

 



Kriterier 

To miljømål 

• To miljømål 

• Forslag eller egne 

• Involvering af brugere 

 

 



Kriterier 

Affaldsplan 

• Ansvar og arbejdsdeling 

• Afhentning 

• Information 

• Evaluering og forbedring 



Kriterier 

Miljøvurdering af område 

• Om udeområde 

• Brugere 

• Samarbejdspartnere 

• Lokal området 

 



Kriterier 

Michael Simonsen 

• Hvordan håndteres det 
ved besøg? 

• Hvordan indsamles 
information? 

Mulige ændringer: 

• Hallers temperatur 
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Grøn arbejdslyst 


