
Arbejdspladsmåtter fra StandUp. 
Når du står op og arbejder i længere perioder, er det godt at 

aflaste kroppen med en arbejdspladsmåtte. De kan købes 

hos din nærmeste Matting-forhandler.  

Se og del filmen om indsamlingen The Challenge: 
Standup Marathon The Challenge - YouTube

Stå upp för en värld utan hunger. 
Varje kalori du förbränner omvandlas till 
en gåva till FN:s World Food Programme.

KKom op og stå, tag udfordringen! Hver kalorie, du forbrænder, 
forvandles til en gave til Børneulykkesfonden.

www.standupmarathon.dk

Stå et maraton
Ny forskning viser, at du kan forbrænde hundredvis af ekstra 

kalorier hver dag. Det eneste du behøver at gøre, er at stå op 

på arbejdet – i stedet for at sidde. Faktum er, at hvis du står 

tre timer pr. arbejdsdag i en måned, så svarer det til et helt 

maratonløb i forbrændte kalorier. Desuden reduceres risikoen 

for type 2-diabetes, højt blodtryk og hjerte- og karsygdomme.

StandUp Marathon er en webapplikation, som holder styr 

på hvor mange timer du står op, hvor mange ekstra kalorier 

du forbrænder sammenlignet med hvis du havde siddet – og 

hvilken afstand det svarer til i et fiktivt maratonløb i New York. 

Det er desuden gratis. En anden fin detalje er, at hvis du er på 

Facebook, så kan du udfordre dine venner i StandUp Marathon 

og sammen, samle penge ind til Børneulykkesfonden.

The Challenge er en indsamling til fordel for Børneulykkesfon-

den. Hvis man står op 3-4 timer om dagen i en måned, svarer 

det i forbrændte kalorier til et helt maratonløb. Når kampagne-

perioden er slut konverterer vi samtlige deltageres forbrændte 

kalorier om til gennemførte maratonløb. Matting Office Wellness 

donerer herefter kr. 10.- pr. maratonløb direkte til Børneulykkes-

fonden. 

Kom op og stå, tag udfordringen! 

Det eneste, du skal gøre, er at bruge 

StandUp Marathon og give dig selv 

et bedre helbred. Ganske enkelt en 

win-win-situation. Invitér dine Face-

book-venner og forbrænd så mange 

kalorier i kan. Held og lykke!

StandUp Marathon er mobil-tilpasset. Opret en 

genvej på din hjemmeskærm, så kan du let få 

adgang til den. www.standupmarathon.dk
Standup Marathon løber 

mellem 8/5 og 30/6.

Indsamlingen foregår i samarbejde
med Garmin Challenge 2019.

https://youtu.be/dTMz-j2Znw8
https://www.børneulykkesfonden.dk
http://www.standupmarathon.dk
https://www.børneulykkesfonden.dk

