Program: Temagruppemøde i Odense
Tid: 29. august 2017 kl. 9.00-16.30
Sted:
Frivillig morgentræning: REPEAT, Ejlskovsgade 11, 5000 Odense C
Fagligt program: Erhvervsakademiet Lillebælt, Seebladsgade 1, 5000 Odense C
Husk træningstøj og håndklæde, hvis du vil med til morgentræningen i REPEAT.
Ved parkering på Erhvervsakademiet Lillebælt skal parkeringstilladelse bestilles på forhånd:
https://www.eal.dk/kontakt/find-os/seebladsgade-1/
Program:
09.00-10.00: Morgentræning for Idan Forum hipstere i REPEAT, Ejlskovsgade 11, 5000 Odense C. Vær
omklædt senest kl. 9.10. Efter træningen venter en kort gåtur til Seebladsgade 1.
”Tænk på en trendy café i råt design og industrielle materialer med tryk på musikken,
lidt SoHo agtigt, mere end et sædvanligt fitnesscenter. Vi har tænkt på alle detaljer i
indretning, udstyr og hvordan vi skaber den mest smidige brugeroplevelse generelt. Det
bliver et miljø hvor de unge millennials, og dem der er young-at-heart, vil føle sig
hjemme og have lyst til at træne”, udtalte grundlæggeren Rasmus Ingerslev ved
lanceringen af REPEAT i juli 2016.
10.00-10.30
Ankomst og kaffe, Erhvervsakademiet Lillebælt
10:30-12.30:
Tema: Idrætsvaner og tendenser i lokal, national og international idrætspolitik
Den kommercielle danske fitnessbranche anno 2017, status, strategi, visioner og potentialer
Vi går tæt på den kommercielle danske fitnessbranche. Hvordan har branchen det, og hvor er den på vej
hen? Hvor ligger udfordringerne og potentialerne internt i branchen og i samspillet med det omgivende
samfund. Vi har tre oplægsholdere med hver deres spændende baggrund fra Fitness-branchen.
•
•

•

Branchedirektør Morten Brustad, Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO). DFHO lancerede i
marts 2017 et idrætspolitisk udspil ‘Et privat alternativ til et sundere Danmark’. Hvad vil den
kommercielle fitness-branche, og hvad kan den?
Leif Christensen, CEO i KlubDanmark har mere end 30 års erfaring. Han KlubDanmark, som er et
stort netværk af uafhængige fitnesscentre og mindre fitnesskæder. Missionen er, at “forbedre
lønsomheden og forenkle driften i danske fitnesscentre.” Hvordan har fitnessbranchen det i
Danmark, og hvad er der af potentialer i større samspil med eksempelvis kommunerne?
Founder og CEO Jeppe Blas Kvorning, Peakout. Et spændende dansk tiltag med internationale
ambitioner i fitnessbranchen er trænings-app’en Peakout, der gør det muligt for brugerne at
deltage i forskellige træningstilbud hos et bredt udvalg af udbydere. Peakout har godt fat i
hovedstadsområdet og er på vej til hele landet.

Diskussion med paneldeltagerne om udviklingstendenser, udfordring, innovation og potentialer i den
danske fitnessbranche. Facilitator: Henrik Brandt, Idan
12.30-13.15
Frokost
13.15-14.15:
Tema: Idrætssektoren som arbejdsmarked
Dagens vært: Introduktion til sport management på Erhvervsakademiet Lillebælt
Alle vil være noget med idræt. Lektor og studiekoordinator Andreas Kjeldsen giver et indblik i sport
management-uddannelsens formål og plads i idrætsbilledet. Hvor er overlappene til forummets
medlemmer, hvor finder studerende arbejde efter uddannelsen? Hvilken betydning får de mange nye
idrætsrelaterede uddannelser på fremtidens idrætssektor?
Idan arbejder for tiden på et europæisk projekt om idrætten som arbejdsmarked. De første tal om den
danske idrætssektor er på vej. Henrik Brandt fortæller nyt om projektet.
14.15-14.30:
Kaffepause
14.30-16.30
Temagruppemøder. Vælg mellem:
Tema: Bæredygtige events og venues
Tilskuerkrise eller en ny storhedstid? Hvordan får vi fyldte stadions og arenaer?
Hvordan agerer kommunerne, klubberne og Divisionsforeninger i forhold til de lidt for mange tomme
sæder i fodboldens Alka Superliga?
•
•
•

Analytiker Christian Gjersing Nielsen, Idan ser nærmere på de faktorer, der bestemmer
tilskuerinteressen til topsport i håndbold og fodbold.
Analytiker og ph.d.-stipendiat Jens Ola Alm, Idan/Malmø Universitet diskuterer og perspektiverer
det til tider lidt problematiske forhold mellem kommunale stadionanlæg og fodboldens krav. Får vi
nok ud af de massive investeringer i nye stadionanlæg i Danmark over de seneste årtier?
Direktør i Divisionsforeningen Claus Thomsen går tæt på arbejdet med at brande og markedsføre
Alka Superliga og styrke tilskuertallene til dansk fodbold

Deltag i debatten. Hvordan får vi skabt mere rift om billetterne til dansk topfodbold? Hvad er
kommunernes rolle, og kan partnerne i fællesskab arbejde på at løse tilskuerkrisen?
Facilitator: Henrik Brandt, Idan
Tema: Drift, ledelse og organisering af offentlige idrætsfaciliteter
Workshop: Bliv superbruger i Facilitetsdatabasen
Idan og Lokale og Anlægsfondens database over idrætsfaciliteter i Danmark er klar til at gå i luften med en
række spændende detaljer og muligheder for analyser og sammenligninger af over 10.000 faciliteter på
cirka 5.700 lokaliteter i landets kommuner. Redaktør Søren Bang og analytiker Aline van Bedaf fra Idan
introducerer brugerfladen på den dugfriske facilitetsdatabase og lægger op til en lille workshop, hvor du på
trapperne til den officielle åbning selv kan afprøve databasen og måske ligefrem blive superbruger. OBS:
Tag mus og bærbar med!
Facilitatorer: Søren Bang og Aline van Bedaf, Idan

