
 

 

Vil du starte en lokal gågruppe – gerne som tovholder? 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort om gågrupper: 

Gågrupperne er tænkt for ældre 60+, som blot ønsker en kortere gåtur sammen med andre, uanset om man 
bruger stave, stok, rollator eller bare ikke kan gå så langt. 

Alle har godt af frisk luft og vind i håret! En lokal gågruppe giver mulighed for at mødes med andre ældre fra 
området, få rørt sig lidt og blive en del af et socialt samvær. En gågruppe slutter turen i fællesskab med en tår 
kaffe. 

Gode råd om tovholder-funktionen 

Har du lyst til at være tovholder i en gågruppe, du selv deltager i? Eller vil du starte en helt ny gågruppe? 
Her har vi samlet gode råd om, hvad tovholder-funktionen i en gågruppe indebærer. 

Som tovholder er du tilknyttet en gågruppe i et bestemt område. Det er vigtigt, at du har tid, lyst og 
overskud til det frivillige arbejde, der ligger i at være tovholder for en gågruppe. Du skal selvfølgelig også 
selv være glad for at gå ture.  
 
Det er normalt, at der er to tovholdere i en gruppe, så man kan tage over for hinanden ifm. ferier osv. 

Hvad en tovholder er – og ikke er 

Tovholderen fungerer som en vært for gruppen. Det er tovholderen, der byder velkommen og har øje 
for, om alle deltagerne er med og har det godt på turen. 

Som tovholder står du dog ikke alene med ansvaret. Deltagelse i en gågruppe er på eget ansvar. Det vil sige, at du 
som tovholder ikke har mere end almindeligt medmenneskeligt ansvar for deltagernes helbredstilstand og evne til 
selv at gå. Du skal altså ikke være uddannet sundhedsperson for at kunne være tovholder. 

 

 

 



Tovholderens funktioner:  

• Foreslår mødetid og ruter i samarbejde med deltagerne og tilpasset deres behov og kunnen. 

• Går med gågruppen – gerne hver gang. 

• Inddrager og snakker med deltagerne – særligt de nye i gruppen. 

• Opfordrer deltagerne til at tage flere med. 

• Tilskynder gruppen til at arrangere kaffehyggen efter gåturene. 

Som tovholder er det en fordel, hvis du: 

• Laver en liste over deltageres navne og telefonnumre. 

• Lægger vægt på det sociale i gåturene. 

• Gør en indsats for at tiltrække og tage godt imod nye deltagere. 

• Er motionsvant og kan opmuntre andre til motion. 

• Er opmærksom på deltagernes behov og kunnen og foreslår, at nogle deltagere går en lidt 
længere/kortere tur, hvis de har brug for mere/mindre bevægelse. 

• Har kendskab til området, hvor gågruppen går ture. 

Som tovholder bliver du en del af et fællesskab 

Som gågruppe-tovholder har du mulighed for løbende kontakt med vores frivillige igangsætter-team, som 
understøtter gågrupperne. Vil du starte en helt ny gågruppe, kan du få rigtig god starthjælp hos os i 
Frivilligcenter Hillerød. 

Vi hjælper også gerne, hvis der er behov for støtte til at rekruttere ny/ekstra tovholder, til at lave opslag, 
annoncer eller deltagerlister, eller hvis du bare har brug for sparring. 

Vi arrangerer 1-2 årlige inspirationssamlinger for alle tovholdere (og evt. deltagere) for gågrupperne, hvor 
man kan dele erfaringer og få ny inspiration til at udvikle gåturene.  

Grupperne er selvstændige, lokale enheder, men understøttes af det frivillige igangsætter-team: 

Britt Nielsen, britt@vesterbaek.dk, 4021 4543 
Ellen Godt Hansen, ellengodt@gmail.com, 2365 6878 
Kirsten Dalgaard, kdalgaard@pc.dk, 2156 0014 

Du kan også kontakte Frivilligcenter Hillerød, kommed@frivilligcenter-hillerod.dk, 4824 1907. 

Initiativ til opstart af lokale gågrupper er taget af Frivilligcenter Hillerød som en del af KOM MED! projektet. 

Læs mere om projektet på: http://frivilligcenter-hillerod.dk/kom-med 
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