
Hjælpsomhed er en del 
af den Vestsjællandske dna.  
Det skal ikke pakkes ind

Som helhed sendes både et signal
 om driftighed, gåpåmod og 

medmenneskelighed

Favner Destination Sjælland 
som lokation og dækker over en 

invitation om at komme “HER TIL”



DESTINATION SJÆLLAND
(overordnet)

EVENT
(fx TDF)

LOKATIONER
(lokale/regionale)

SEVÆRDIGHED
(museer/naturoplevelser/etc.)



MAN VINDER IKKE TOUR’EN ALENE

TOUR’EN PÅ SJÆLLAND 2022
TOUR DE FRANCE



GOD STEMNING KOMMER IKKE AF SIG SELV

BYFESTER OG FESTIVALLER
FEST FOR HELE FAMILIEN



SØGER DU DET STORE OVERBLIK

RØSNÆS FYR 
 – EN DEL AF DANMARKS 

NATURKANON



HER HOLDER DØREN IKKE SIG SELV

PLI
VENLIGHED OG HJÆLPSOMHED 

ER SMITSOMT



RENT ER RART. RENT ER PÆNT.

ORDENTLIGHED
SPRED BUDSKABET OG SAML SKRALDET



UDSALG
LOKALE/REGIONALE UDSALG MED FÆLLESNÆVNER

DET BEHØVER IKKE ALTID KOSTE EN FORMUE



ARBEJDSDAGE
FRIVILLIGE ARRANGEREDE ARBEJDSDAGE, HVOR FX ÆLDRE 

OG SVAGELIGE FÅR EN HÅND TIL HAVEARBEJDE ETC.

NÅR KRÆFTERNE SLIPPER OP, 
MEN HÆKKEN GROR STÆRKT



HANDICAPVENLIGHED
DESTINATION SJÆLLAND UDMÆRKER SIG VED LANDETS 

HØJESTE GRAD AF HANDICAPHENSYN PÅ ARBEJDSPLADSER, 
INSTITUTIONER OG SKOLER.

DET ER IKKE ALLE DER HAR SMART BENTØJ



BØRNEINSTITUTIONER
NÆSTE GENERATION AF HJÆLPSOMME 

VESTSJÆLLÆNDERE, BLIVER PASSET GODT PÅ. 

MAN KAN NEMT MANGLE TRYGGE HÆNDER



MILJØ & KLIMA
FORTÆLLINGEN OM REGIONENS KLIMAVENLIGE SATSNINGER 

OG KAMPAGNE DER OPFORDRER TIL MILJØVENLIG TRANSPORT

KLIMAET REDDER JO IKKE BARE SIG SELV



Som et klassisk 1.hjælpskit, men indeholdende lokale specialiteter, eller 
gavekort til ditto. samt en “Tour-guide” til de mange Vestsjællandske 
attraktioner, som bør kunne vække stoltheden – selv hos en lokal.
 
Alt indhold skal vinkles med 1.hjælpsomhed og vores 1.hjælpsomhedskit 
vil både indeholde raske overraskelser  i disciplinen hjælpsomhed og lidt 
lokalt til ganen, som kan opretholde energien til at være hjælpsom.

Manual til hjælpsomhed (enkle greb: 20 sek meditation 
+ en god tanke = mere empati)

1.HJÆLPSOMHED



Fortolkninger af Vestsjællandsk hjælpsomhed, kreeret af en 
lokal kunstner. Disse skal hver især så auktioneres væk og beløbet 

går til at fremme et lokalkulturelt event op til/under TDF.

LOKAL-KULTOUREN



Som led i vores bestræbelser på at aktiverer erhvervslivet, foreninger 
og borgere lancerer vi en ‘Hjælperytter’ pris, hvor man kan nominerer 
sin mest hjælpsomme kollega, en særlig fodboldtræner, sin chef eller 

tilmed en organisation, som har sat hjælpsomhed i centrum. 
For at hjælpe fantasien og øge engagement laver vi tre kategorier 

af Vestsjællandsk hjælpsomhed

Nominer den mest hjælpsomme kollega, medstuderende, 
.... Nominerede vinder TDF 2022

privilegier…Specielt event på ruten, t–shirts osv.

NOMINERING AF DE BEDSTE 
LOKALE HJÆLPERYTTERE



Destination Sjælland benytter symbolikken i stjernebilleder. 
Om kombinationen, at en stjerne leder til en anden. Som et led i en 
“hjælperytter-indsats”, kunne man arbejde med, at en seværdighed 
anbefaler en anden, at et spisested slår et slag for at man samler 
appetit ved at gå til toppen af Vejrhøj, eller en gårdbutik anbefaler 
en glaskunstner.
 
Kort sagt, at man udviser overskud og hjælpsomhed, ved at promovere 
hinanden.
 
Dette kan gøres i lokale medier, PR, SoMe, printede flyers eller mund 
til mund blandt de lokale repræsentanter. 

Note: 
Like-økonomi (den symbolske støtte) Digitalt båret. Vi kobler LIKE 
symbolet til hjælperytterbegrebet i DS. Laver en kampagne, hvor 
LIKE’et er en digital hånd i ryggen fra borgere, gæster eller andre til 
DS’s forskelige aktører.

LIKE EN HJÆLPERYTTER



Etape-ruten er allerede defineret. Denne kunne markeres ved at så 
erantis der markerer ruten til foråret. Med en etableret “Erantis-rute” 

kan man arrangere del-etaper og promovere særlige seværdigheder, 
forretninger, museer og gøre hele ruten til en række af oplevelser 

– i tråd med stjernetegns tankegangen.  

Man kunne evt lave en digital tjekliste og præmiere den/dem, 
der kommer i mål før hele feltet.

ERANTIS-RUTEN



MEDVIND – DEL 1

Skilte og små “kontor-blæsere” opstilles hvor cyklister skal op ad 
bakke. Strømmen kommer fra regionens vindmøller og hjælper 
til, når det går opad. 
 
Ideen kan både bruges som opbygning til Tour’en og som et 
symbol på regionens grønne profil mht vindkraft.

OPTAKTEN



MEDVIND – DEL 2

Hvem vil ikke gerne hjælpes til lidt berømmelse. Og hvis man oven 
i købet kan hjælpe andre som en del af det. Når Tour’en nærmer sig 

opstilles et kvalifikations-telt med motionscykler. 
De leverer strøm til fx et lokalt plejehjem, en børneinstitution el. lign.

 
Alle kan deltage og de X antal “hjælperyttere” der leverer mest 

strøm, vinder en finaleplads med tilhørende berømmelse.

KVALIFIKATIONEN



MEDVIND – DEL 2

Når Tour-feltet ruller igennem regionen, er der gigantisk 
international mediedækning.  

På et udvalgt sted på ruten placeres kæmpe blæsere til at give rytterne 
medvind op ad en bakke. Blæserne drives af finalisterne fra “medvind 

– del 2”, som sidder linet op som et helt felt af hjælperyttere langs vejen. 
Det vil give unikke helikopteroptagelser og dermed får alle finalister lidt 

skærmtid og regionen får opmærksomheden fra en unik happening.

FINALEN



OPBAKNING

Langs ruten vil rytterne få masser af mental opbakning og 
hjælp af de der hepper fra vejkanten. Destination Sjælland skal 
udvikle heppe-gimmicks med “HER HJÆLPER VI TIL” tema. 
 
Fx skum-klappe-hænder (hjælpende hænder).

HEPPE-GIMMICK



FRIVILLIGHED

I 2021 på 2. etape var sidste mand i mål Cees Bol. 
Han brugte 4 timer 31 minutter og 36 sekunder.  

Hvem det bliver i 2022 ved vi ikke, men han skal lægge navn 
til en årlig “frivillighedens dag”, hvor frivillige kan melde sig til 

hjælp og vedligehold af lokale sportsforeninger i regionen. 
Hvis man tilmelder sig lægger man frivilligt arbejde svarende 

til køretiden for sidste mand i mål.

HER HJÆLPER VI 
TIL DET SIDSTE


