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Ovenfor ses knappen ”Din deltagelse”

Ovenfor ses knappen ”Scan”

Ovenfor ses knappen ”Begivenheder”

Ovenfor ses knappen ”Din profil”

Aktiv 6200
Sport er sundt for kroppen, det sociale er sundt for sjælen. Mange mennesker dyrker forskellige former for
sport, andre er mere til blot at være
sociale. Vi har nu udviklet en helt unik
app, som kombinerer begge dele.
Appen indeholder det helt unikke
system med at gøre det nemt og

overskueligt at motionere i fælleskab
med andre.
Appen hedder ”Aktiv 6200” og er med
vilje designet, så den rammer alle
aldersgrupper. Der vil nederst i højre
hjørne være et ikon af en smiley, dette er en såkaldt ”din profil” knap. Her
vil man komme ind på sin egen profil,

hvor der blot står brugerens navn og
alder.
Ved siden af ”din profil” knappen ses
”Begivenheder” knappen, via denne
knap kan du se alle de begivenheder,
der foregår i din by og på den måde
tilmelde dig begivenheden. Udover at
se dato og sted på begivenheden kan
du også se, hvem og hvor mange der

Sport og samtidig social – hvad gør det
ved os?
Formålet ved appen er at kombinere både motion og det sociale. Ved at kombinere disse to elementer bliver motion sjovere og mere underholdende, når man kan dele sin motion med nogen. Samtidig med at det er mere underholdende, er der også større chance for at, flere af byens borgere
kommer i bevægelse.
Hvis der er en person, som prøver appen og begynder at mødes og dyrke motion med nogle forskellige mennesker og synes godt om det, kan det muligvis vække interesse hos omgangskredsen, da der
fortælles om den gode oplevelse.
Er din omgangskreds ikke på samme niveau som dig indenfor motion, og har du brug for en ”invitation” til at dyrke sport, er denne app noget for dig. I denne nye app for Aabenraa Kommune, kan du
oprette begivenheder fx løbetur, loppemarkedet, og unge mødre kan mødes. Ud over appen vil der
stå en Aktivitets Tavle på dyreskuepladsen, hvor du kan få inspiration til din løberute eller gå rute.
Blot ved at scanne koden vises der en rute, hvor du vil blive guidet hele vejen.
Hvis du er interesseret i at dyrke motion, imens du er social og samtidig gøre din kommune til et
attraktivt sted at være, så er denne app lige noget for dig!

deltager. Ved at klikke på knappen
”Scan” kan brugeren scanne koder fra
Aktivitets tavle, som er placeret ved
dyreskuepladsen.
Til sidst er der ”din deltagelse”, her
kan brugeren se, hvilke aktiver der
deltages i, samt se om den er blevet
aflyst.

