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SUNDHED & FITNESS

GØR 2022 TIL DIT ÅR!

VELKOMMEN!

Det er så let at have en drøm, eller at sætte
sig et mål. Det er også rimelig lige til at få
købt det udstyr der skal til for at realisere
sine drømme. Der hvor det oftest går
galt, er når alle de gode intentioner skal
forvandles til reel handling. Kender du det?

På vegne af vores 9.000 foreninger,
1,9 millioner medlemmer, 1.000
elite atleter og alle de kommercielle
partnere, der har valgt at støtte
sporten i danmark, er det os en
fornøjelse at byde dig indenfor i et
sundt, aktivt og digitalt fællesskab.

FRA DRØM TIL VIRKELIGHED

Med GO! Danmark inviterer vi dig ind
bag kulisserne i dansk idræt og giver
dig adgang til den værdifulde viden,
der er med til at danne grundlag for de
fantastiske præstationer vores atleter
yder rundt omkring i hele verden.

Måske drømmer du om at smide et par kilo,
komme i bedre form, blive bedre til at stå ved
dine beslutninger eller finde den eneste ene.
Uanset hvad du drømmer om, så markerer nytåret
en fantastisk mulighed for at starte på en frisk.
Men hvordan har du tænkt dig at gå fra drøm til
virkelighed? Har du en plan? Er det den samme
plan som sidst du forsøgte?

VIL DU OGSÅ HAVE SUCCES?
I forhold til Danmarks størrelse, så klarer vores
eliteatleter sig ekstremt godt internationalt.
De formår rent faktisk at forvandle drømme til
guldmedaljer. Endda i stor stil.
Atleternes succes skabes ikke alene på baggrund
af unikke talenter. Der ligger mere bag. Langt de
fleste atleter mestrer de 20 basale lifeskills som
du kan lære at kende og blive udfordret på at
mestre, ved at deltage i GO! Danmark.

HVORFOR?
Scan og se en video om hvorfor
GO! Danmark også er for dig.

Så hvad siger du? Er du frisk på en sund
udfordring? Er du klar til at gøre som de bedste
og skabe den handling der skal til for at nå i mål
med dine drømme for 2022?

Med GO! Danmark får du mulighed for
at blive en endnu bedre udgave af dig
selv, dyrke et sundt fællesskab - og
målrettet blive endnu bedre til at vinde
guldet i lige netop din hverdag.
Alle kan være med uanset køn, alder
eller aktuel sundhedstilstand. Vi ser
frem til også at få dig med på holdet!

HVORDAN?

5 UGER MED FOKUS PÅ DIG

Scan og se en video hvor vi
forklarer hele GO! Danmark.

Flere end 12.000 danskere har allerede skabt fantastiske
resultater for sig selv i tidligere udgaver af GO! Danmark.

DET HELE FOREGÅR I APP'EN
Du skal bruge en smartphone for at være med i kampagnen.
Alt lige fra det digitale sundhedstjek til dialog med eksperter
og holdkammerater, samt den daglige rapportering af dine
plus og minuspoint, foregår i GO! Danmark app'en.
Gennem kampagnen vil du blive præsenteret for fem unikke
ugetemaer der hver især udfordrer din nuværende livsstil.
Derudover er der ugentlige challenges og motiverende
overraskelser undervejs.

HVAD FÅR DU I GO! DANMARK?
Det er gratis at oprette en profil i GO! Danmark app'en, men
du skal bruge en billet for at deltage i selve kampagnen. Som
deltager i GO! Danmark får du adgang til dette:

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

5 UNIKKE TEMAER
Ugetemaerne i GO! Danmark ruster dig
til at forvandle drømme til virkelighed

Personlig profil og login i GO! Danmark app'en
Mulighed for at danne dit eget hold
Digitalt sundhedstjek før og efter
Beregning af bodyage + personligt pointmål
Daglig rapportering af plus og minuspoint
5 unikke ugetemaer der optimerer din livsstil
Adgang til professionelt ekspertpanel
Virtuelle medaljer, levels og challenges
Fokus på optimering af fysisk og mental trivsel
Personligt diplom ved gennemførsel
Mulighed for at vinde flotte præmier ugentligt.

1. DRØMMEN

2. ENERGIEN

3. FYSIKKEN

4. MENTALITETEN

5. FREMTIDEN

Det første ugetema
fokuserer på at løfte din
livsstil til næste niveau.

Hvordan sikrer du dig, at
du fylder dig med den
energi du har brug for?

Hvordan sikrer du at din
krop er klar til at gå efter
guldet i din hverdag?

Hvilke mentale skills skal
du optimere for at leve
det liv du ønsker?

Kan du sætte det hele
sammen og fuldende den
nye udgave af dig selv?
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SUND MORGENMAD

SUND FROKOST

SUND AFTENSMAD

OVERSPISNING

Et måltid rigt på kostfibre som
havregryn, müsli, rugbrød. Gerne
med fedtfattig mælk og frugt.
Ingen morgenmad = 0 point.

Et måltid bestående af elementer
som rugbrød, fisk, frugt, salat,
grøntsager og magert kød.
Ingen frokost = 0 point.

Fedtfattigt kød, kartofler, pasta,
ris, grøntsager, salat osv. Sovs
eller dip er ok i små mængder.
Ingen aftensmad = 0 point.

Hvis du ved, eller kan mærke, at
du har spist for meget ved et eller
flere af dagens hovedmåltider,
skal du sætte hak i overspisning.
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FRUGT

GRØNT

ALKOHOL

VÆSKEBALANCE

Antal frugter af min. 100 gram.
Du får point for op til 3 stk.
Frugten kan blendes til juice. Alt
over 3 stk tæller som snack.

Antal grønt af min. 100 gram.
Grønt der indgår i et sundt måltid
tæller også med. Du får point for
op til 7 stk. dagligt.

Antal genstande af 12 gram
alkohol. 1 genstand svarer til et
glas vin, en øl eller en drink. Den
første genstand er gratis.

Har du gennem dagen sørget
for at holde din krop hydreret og
primært slukket tørsten i vand?
Pointskalaen går fra -15 til +15.
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LET MOTION

MODERAT MOTION

HÅRD MOTION

SNACKS

Antal minutter med fysisk
aktivitet hvor du ikke udøver
decideret sport. Du kan tale
ubesværet, men mærke din
vejrtrækning. Eksempelvis:
Rask gang, cykling, rengøring,
havearbejde. Puls 40-60%.

Antal minutters fysisk aktivitet
med større muskelgrupper og
middel intensitet. Du er lettere
forpustet, men kan fortsat tale.
Giver udmattelse efter maksimalt
3 timer. Du er iført sportstøj. Puls
60-80%.

Antal minutters fysisk aktivitet
med store muskelgrupper og høj
intensitet. Din vejrtrækning er
tung og du kan kun tale i korte
sætninger Total udmattelse efter
maksimalt 1 time. Puls 80-100%.

Kage, slik, fastfood og andre
usunde snacks. 1 stk per
påbegyndt 50 gram.
Læskedrikke med sukker
tæller for 1 stk pr. 250 ml. Light
sodavand tæller ikke som snack.
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FOKUS

KAFFE

NYTÅRSFORSÆT

FISK

Antal kopper kaffe á 200 ml. De
første 5 kopper er gratis. Herefter
gives der minus pr. kop. Registrér
alle kopper, systemet holder styr
på minusserne.

Angiv om du i dag har gjort hvad
du skulle eller kunne, for at være
100% tro mod det nytårsforsæt
du har beskrevet.

Fisk i form af tun, sild makrel eller
laks. Fiskeolie og vegetabilske
omega 3 kilder som hørfrø eller
marine alger i de anbefalede
mængder tæller også som fisk.
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DOWNLOAD

Hvis du er klar til at investere i dit eget liv, så er der
3 gode grunde til at du skal vælge GO! Danmark:

1. OPRET DIN PROFIL

SUNDHED PÅ DINE VILKÅR

»
»
»
»

Hvis det virker urealistisk at nå 10.000 skridt, 6 stk
grønt, eller generelt at leve op til andre af de sunde
anbefalinger, så er GO! Danmark lige noget for dig.
Vores digitale sundhedstjek giver dig nemlig et helt
unikt pointmål som passer til din aktuelle livsstil.

Download GO! Danmark app'en
Åbn app'en og klik "Opret profil"
Opret din personlige profil
Du er nu en del af GO! Danmark.

2. KØB DIN BILLET
»
»
»
»
»

Åbn GO! Danmark app'en
Klik på "Køb billet" på forsiden
Gennemfør købsforløbet i app'en
Vælg eller opret dit eget hold.
Du er nu en del af kampagnen.

3. MÅL DIN BODYAGE
»
»
»
»

Klik på "Gå til Sundhedstjek" i app'en
Gennemfør Sundhedstjekket
Få din Bodyage og dit Pointmål
Tjek Pointsystemet før kampagnestart.

Tillykke! Du er nu 100% klar til at få den
bedst tænkelige start på 2022. Glæd
dig til vi starter mandag den 17. januar.

DU BLIVER HOLDT TIL ILDEN
Gennem kampagnens fem uger, skal du forsøge at nå
dit personlige pointmål ved at skabe balance mellem
plusser og minusser i dit liv ud fra vores pointsystem.
I løbet af kampagnen vil du finde vej til en sundere
livsstil og et liv med mere energi og overskud.

PRÆMIER

SUPPORT

Gennemfør ugens unikke
tema eller en af de øvrige
challenges og vind præmier.

GO! Danmark supporten
sidder klar til at hjælpe dig,
hvis du har brug for hjælp.

HOLD

INDHOLD

Skab dit eget hold og stå
sammen om at gennemføre
den sunde udfordring.

Kampagnens eksperter
vil løbende publicere
spændende indhold.

UDFORDRINGER

KONKURRENCE

FOKUS PÅ HELE DIN LIVSSTIL

Jo mere du kæmper, desto
højere level kan du nå. Fra
Rookie til Olympisk mester.

Gennem hele kampagnen
kan du måle dig og dit holds
indsats op mod de andre.

GO! Danmark er hverken en slankekur eller et
træningsprogram, men et komplet serviceeftersyn
af alle de basale egenskaber en velafbalanceret
livsstil består af. Du får mulighed for at arbejde med
dine kostvaner, din fysiske aktivitet, din evne til at
restituere samt en række mentale parametre. Når
du har gennemført GO! Danmark, har du et endnu
stærkere fundament at bygge videre på.

EKSPERTER

DIPLOM

Du har adgang til eksperter
indenfor kost, motion, søvn
og mental trivsel.

Du modtager et unikt
GO! Danmark diplom når du
gennemfører GO! Danmark.

DAG

TAKNEMMELIGHED

NÆRVÆR

MINDFULNESS

Registreres hvis du ikke har fået
mindst 7 timers søvn i løbet af
den forgangne nat. Søvnen kan
ikke fordeles i løbet af dagen. Det
er okay at vågne i løbet af natten.

Hvad har du været taknemmelig
for i dag? Beskriv dagens
taknemmelighed med minimum
20 tegn.

Har du formået at engagere dig
og vise udelt opmærksomhed
over for dine medmennesker i
løbet af dagen? Pointskalaen går
fra -15 til +15.

Hvis du har brugt mindst 15
minutter på dig selv, uforstyrret,
uden at lave andet end at
reflektere, være i nuet eller lytte
til stille musik.

WWW.GODANMARK.DK

Det tager to minutter at komme i gang.
Følg guiden for at blive klar til start.

+15

7 TIMERS SØVN

Download pointsystemet for
GO! Danmark kampagnen

DET KAN DU FORVENTE

DAG

Har du gennem dagen
formået at holde fokus på
dine opgaver uden at lade
dig forstyrre af unødvendige
overspringshandlinger?
Pointskalaen går fra -15 til +15.

-25

SÅDAN GØR DU

OPRET PROFIL

KØB BILLET

KAMPAGNE

RESULTATER

AWARDSHOW

FRA 1. DEC. 2021

INDEN 17. JAN. 2022

17. JAN - 20. FEB 2022

21. FEB. 2021

25. FEB. 2022

Scan QR koden og
download GO! Danmark
app'en for at oprette din
helt egen profil.

I GO! Danmark app'en
kan du købe din billet
til kampagnen inden
kampagnestart.

Kampagnen udfordrer
dine dårlige vaner og
hjælper dig med at få en
god start på 2022.

Du tager det afsluttende
digitale sundhedstjek og
får dine resultater samt
et Team Danmark diplom.

Vi kårer vindere og fejrer
resultaterne under vores
afsluttende digitale
awardshow.

SKAL DU MED?
Scan og se en video om hvad
der skal ske i Grækenland.

RASMUS
HENNING

ESKILD
EBBESEN

HENRIK
DUER

ANNA
WEST

VIND OG DELTAG I VORES GO! DANMARK CAMP
Hvis du er blandt de deltagere der gennemfører kampagnen, er du automatisk med i kampen om
en unik rejse for 2 personer til Sivota Retreat i Grækenland og deltagelse i vores GO! Danmark
Camp. Under GO! Danmark Campen vil du kunne deltage i et spændende program, der kombinerer
fysisk træning og motiverende indlæg fra vores panel af kendte sportsfolk og eksperter. Campen
foregår fra 30. maj til 6. juni 2022. Vil du med? Scan QR-koden for at læse mere og melde dig til.
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