
IDEOPLÆG til at gå i gang: 
 
Aktivitet som er vedvarende år ind og år ud som kan løbe af stablen under “100 dages kampagnen” den 1. 
sept. til 9. dec. 
Som Week4You skal vi promovere os med WEEK4WASTE. (W4W) 
Klubberne er frit stillede med ugen eller dagene. Må gerne gentages over flere uger/år. 
 
AKTIVITET 

• Der påtænkes et forløb på 2 timer. 
• Motion er godt for helbredet. 
• At samle affald op er godt for naturen – for fugle og dyr. 
• Det er godt at vise ansvarlighed for naturen over for kommunen og samtidig med at signalere et 

holdningsskift til større bevidsthed om et grønnere miljø. 
• Aktiviteten er også godt for vort fællesskab indbyrdes og med andre borgere. 

 
HVOR KAN MAN SAMLE OP? 

• Parker, veje, gader, ved å-løb, på strande m.m. 
 
HÆLPERE: 

• Y´s Men, spejdere, FDF, KFUM&K, sportsklubber, skoler andre kontakter. 
• Y`s men organiserer og anmoder hjælperne om ambassadører til et udvalg. 

 
ORGANISERING I KLUBBEN: 

• Drøfte aktiviteten 
• Vælge en formand og et udvalg. 
• Organisere periode for opsamling. 
• Informere regionen og distriktet. 
• Samarbejde mellem Y´s Men´s klubber i samme by. 
• Kontakt til samarbejdspartnere. 
• Kontakt til kommunen (Teknisk udv., borgmesteren) 
• Kontakt til affaldspladsen/deponien.  
• Undersøge hvor man kan købe grabber og sække. Eller finde en sponsor. 
• Bestille gule veste med Y´s Men´s logo. (Måske finde en sponsor til dette) 

 
ORGANISERING AF DAGEN: 

• Hvem er ansvarlig fra klubben? 
• Brev/mail til alle hjælpere om mødested og tid.  
• Aktivitet ca. 2 timer. 
• Producere kortmateriale gerne lamineret. (app) Wastehunters  
• Marker ruten med gult. 
• Gå to og to sammen. 
• Informer om sikkerhed frem for alt på vandringen. 
• Forsikring. 

 
 
 
 



PR FOR DAGEN: 
• Kontakt den lokale avis og lokal TV. 
• Regionens RSD for PR har kontakt til landsdækkende aviser. 
• Benyt Facebook både før og efter aktiviteten. 
• Send fotos til sponsorer m.m. 

 
AFSLUTNING PÅ DAGEN: 

• Bring alle sække til mødestedet. 
• Vej hver sæk samt opgør den samlede mængde. 
• Sorter materialet. 
• Kaffe/brød til alle.  (evt. sponseret) 
• Tag fotos på ruterne, fotos af sække og alle opsamlere som en gruppe. 
• TAK alle for hjælpen. GODT GÅET! Vi håber I er friske til at hjælpe igen på et senere tidspunkt. 
• “picking-up-waste day”. 

 
Links for inspiration: 

• World Clean Up Day.org 
• https://hg-enemark.dk/wp-content/uploads/2020/03/3-fljet-haps2020-1.pdf 
• https://www.facebook.com/groups/Danmarksamleraffald/ 
• https://youtu.be/d3eTj0hXw24 
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