
HITTAUT 
 

UPPLEV OCH UPPTÄCK DIN OMGIVNING 
 

10 MAJ - 3 NOVEMBER 

Presentation av 
  

FRISKVÅRDSUTMANINGEN FÖR FÖRETAG 



VAD ÄR HITTAUT? 
 

 Upptäck nya platser, individuellt eller i grupp. Hittaut 

skapar samtalsämnen på arbetsplatsen och ger 

samtidigt bättre fysisk kondition och psykiskt 

välmående. Inspirerar till mer rörelse. 

 

 Leta checkpoints med karta, gps och/eller app 

 

 Registrera koder på webben eller appen 

 

 Öppet och tillgängligt dygnet runt, maj till november 

 

 Alla kan vara med oavsett kondition, kunskapsnivå, 

ålder, kön eller ev rörelsehinder 

 

 Motion för både hjärna och hjärta, en kravlös och 

avstressande utomhusaktivitet 

Så här ser 

framsidan 

på 2019 års 

karta ut.  



HITTAUT KRISTIANSTAD 2019 
 

Totalt ca 240 checkpoints utplacerade på olika platser i kommunen 

Så här ser en checkpoint ut 

Checkpoints i mobilappen 

Ekenabben, Kristianstad 

Kartan i appen i inzoomat läge 

Självklart går det lika bra att 

använda hittautkartan i 

pappersformat! 

Koppla på 

gps:en om 

du vill! 



 En hälsofrämjande aktivitet som pågår från maj till 

november 

 

 Friskvård som engagerar medarbetare och skapar 

samtalsämnen runt fikabordet på jobbet 

 

 En aktivitet som kan utföras på fritiden men också 

som gemensam aktivitet på t.ex. APT:n 

(arbetsplatsträffen)  

 

 Hittaut-konceptet med att upptäcka och utforska 

nya platser ger inspiration till att motionera mera 

 

 Medarbetarnas checkpointsletande blir en 

gemensam sak, där alla kan bidra till totalpoängen 

FRISKVÅRDSUTMANINGEN 
 

FÖR EN FRISKARE OCH PIGGARE ARBETSPLATS 

Statistik att följa på www.hittaut.nu/kristianstad.  

- Hur högt upp på listan kan vi medarbetare 

tillsammans komma?    

En undersökning visar att 

60% av deltagarna ökat sin 

motion tack vare hittaut! 



FRISKVÅRDSUTMANINGEN – Så här går det till… hittaut finns som app för registrering av 

checkpoints, men denna registrering kan 

lika gärna göras via hittaut-hemsidan. 
 Vi registrerar er avdelning/arbetsplats. Det är möjligt att gå 

med i Friskvårdsutmaningen under hela projektperioden 
 

 Personalen registrerar sig själva på www.hittaut.nu/kristianstad  
 

 Via ”Mina inställningar” knyter den enskilde sig till sin 

avdelning/arbetsplats.  
 

 Nu kan er jakt på checkpoints starta och medarbetarna kan 

börja registrera de checkpoints som besöks. 
 

 Medarbetaren kan se sin egen statistik (individuellt), men 

också avdelningens totala statistik (lagets). Arbetslaget kan 

nu också jämföra sig med andra avdelningar/företag.   
 

 Vid önskemål kan en person på arbetsplatsen få rollen som 

lagadmin. Admin kan se avdelningens statistik på både lag- 

och individnivå. 
 

 Chans att vinna individuella priser! Vinstchansen ökar med 

antalet registrerade checkpoints (varje checkpoint = en lott).  

Vinstdragningar sker i 

augusti och i november 

Hittaut-appen laddas ned gratis 

från App Store / Play Butik 



OMRÅDEN 2019 
 

10 maj – 3 november (sista söndagen på höstlovet): 
 

 Kristianstad (Näsby fält i norr, Ekenabben i söder) 

 Åhus (Snickarehaken - Åhus C – Östra Sand 

 Lerjevallen 

 Kjugekull 

 Äspet-Yngsjö 
 

Därutöver sker månadssläpp 1 juli, 1 aug, 1 sept och 1 

okt (ca 15 nya checkpoints tillkommer vid varje tillfälle).  
 

 Furuboda, 1 juli – 3 nov 

 Bockeboda (söder om Önnestad), 1 aug- 3 nov 
 

+ ytterligare två områden som offentliggörs senare. 
 

Nyhet 2019: 24 st cykelcheckpoints ute på landsbygden vid 

spännande platser att besöka.  Kristianstads kommun 



Vad kostar Friskvårdsutmaningen? 
 

 

Friskvårdsutmaningen för företag kostar 3000 kr 
 
 

Som deltagare i Friskvårdsutmaningen är ni med och 
möjliggör nästa års hittaut-projekt och bidrar samtidigt  

till Pan-Kristianstads ungdomsverksamhet.  
 
 
 
 
 



Vårt företag / arbetsplats vill delta i 
Friskvårdsutmaningen! Hur går vi tillväga? 

 
 

Kontakta oss på antingen mejl eller telefon,  
så hjälper vi er att komma igång! 

 

(Det är möjligt att gå med i Friskvårdsutmaningen under hela hittaut-säsongen 10 maj - 3 nov) 

 
 
 
 

Arrangör: Pan-Kristianstad 

kristianstad@hittaut.nu   //    0733-341701 


