Idrættens største udfordringer VI - hvordan flytter vi idrætten?
Idan‐konference den 10.‐11. april 2018 i Vejen Idrætscenter
Dag 1. Tirsdag den 10. april 2018
09.00‐10.00

Ankomst og registrering, Den Røde Plads, Vejen Idrætscenter
Fri adgang til Svøm og Spa, fitness og booking af aktiviteter som squash, paddle‐tennis, badminton m.m. begge dage under kon‐
ferencen.

10.00‐11.30
Folkesalen

Velkommen til Idrættens største udfordringer VI
Velkomst ved borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune
Velkomst ved formand Johs. Poulsen, Idrættens Analyseinstitut
Hvordan flytter vi idrætten?
Kurven for idrætsdeltagelse flader ud. Hvad skal der til for at skabe fornyet fremdrift og bedre kvalitet i fremtidens idrætssektor?
Fem ledere fra forskellige organisationer i idrætssektoren giver på 10 minutter deres bud på nogle tiltag, som kan skabe fornyet
dynamik i idrætsbilledet.
Direktør Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut
Direktør Esben Danielsen, Lokale og Anlægsfonden
Formand Holger Kortbek, Danske Sportsfaciliteters Brancheforening
Næstformand Charlotte Bach Thomassen, DGI/styregruppen Bevæg dig for livet
Formand Peder Bisgaard, Dansk Firmaidrætsforbund
Efterfølgende dialog mellem oplægsholderne
Ordstyrer: Søren Bang, Idrættens Analyseinstitut

11.30‐12.00

Kaffepause
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12.00‐13.30

Spor 1:
Folkesalen

Spor 2:
Sal 4

Spor 3:
Sal 3

Spor 4:
Sal 5

Spor 5:
Den Grønne Plads – kælderen

Idrættens sociale rumme‐
lighed.
Session 1. Hvordan får vi
udsatte målgrupper mere
med i idrætten?

Fremtidens idrætsfacilite‐
ter.
Session 1. Organisering,
styring og ledelse af of‐
fentlige idrætsanlæg.

Forskning og evidens.
Seminar ved Forum for
idræt: Strategi og evidens i
den danske idrætssektor

Innovation og udvikling i
idrætssektoren.

Nye mødesteder – nye sam‐
arbejdspartnere.
Workshop ved Lokale og An‐
lægsfonden

Ordstyrer: Analyse‐ og
forskningsleder Maja Pil‐
gaard, Idrættens Analyse‐
institut

Indleder og ordstyrer: Ana‐
lytiker og ph.d.‐studerende
Peter Forsberg, Idan/SDU

Sessionen bygger på de
første delrapporter af
Idans projekt ’Idræt for so‐
cialt ekskluderede’, som
har modtaget økonomisk
støtte af TrygFonden.
Alle taler om dem, men
hvem er de egentlig? Hvad
kendetegner de forskellige
grupper af udsatte bor‐
gere i samfundet i forhold
til idrætten?
Analytiker Steffen Rask,
Idrættens Analyseinstitut
Idrætstilbud for udsatte –
et politisk kludetæppe.
Hvordan ser det brogede
billede af aktører, puljer
og målgrupper med fokus
på forskellige udsatte
grupper ud?

Dagens sessioner præsen‐
terer resultater fra forsk‐
nings‐ og formidlingspro‐
jektet Fremtidens idræts‐
faciliteter – organisering,
styrelse og ledelse, som
Center for forskning i
Idræt, Sundhed og Civil‐
samfund (CISC) ved SDU
og Idan udfører med støtte
fra TrygFonden og Lokale
og Anlægsfonden
Organisering, styring og le‐
delse af offentlige idræts‐
anlæg. Hvem har nøglen til
at skabe bedre rum og
rammer for idrætten? In‐
troduktion til dagen.
Analytiker og ph.d.‐stude‐
rende Peter Forsberg,
Idan/SDU
Et facilitets‐Danmark i ba‐
lance. Kort præsentation

Ordstyrer: Analyse‐ og
forskningsleder Rasmus K.
Storm, Idan/Forum for
Idræt
Bruger aktørerne i den
danske idrætssektor forsk‐
ning som grundlag for be‐
slutninger og strategi? El‐
ler opfinder de selv deres
eget beslutningsgrundlag.
Er idrætsforskning overho‐
vedet relevant i et post‐
faktuelt samfund, hvor
idrættens aktører selv pro‐
ducerer viden og analyser?
Forum for Idræt gennem
snart fire årtier. Hvad kan
vi lære af historien om den
samfundsorienterede
idrætsforskning?
Professor Jørn Hansen, In‐
stitut for Idræt og Biome‐
kanik, SDU
Forskning versus idrættens
aktører. Har de stadig no‐
get at bruge hinanden til?
Og vil de?
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Ordstyrer: Analytiker og
projektleder Daniel Hay‐
man, Idrættens Analysein‐
stitut
Fremtidens ledere i
idrætssektoren. Hvordan
arbejder Erhvervsakade‐
miet Lillebælt med at
skabe fremtidens innova‐
tive ledere til idrætssekto‐
ren?
Lektor og studielektor,
events, oplevelser og tu‐
risme Andreas Kjeldsen,
Erhvervsakademiet Lille‐
bælt.
Nyt liv på atletikanlæg‐
gene. Den traditionelle ba‐
neatletik har haft det
svært i mange år, mens lø‐
bebølgen og fitnessbølgen
raser. Der må da kunne
skabes nyt liv på landets
mange atletikanlæg, men
hvordan – og hvem skal
gøre det?
Direktør Jakob Larsen
Dansk Atletik Forbund

Moderator: Direktør Esben
Danielsen, Lokale og Anlægs‐
fonden
Tema 1
Nyt liv i landsbyen. Når kirke,
børnehave og idrætshal finder
hinanden. Idrættens potenti‐
ale for at blive samlende kraft
i landsbyfællesskaber kan
styrkes, hvis vi bliver lidt
bedre til at kigge ud over vo‐
res egen silo.
Korte oplæg ved:
Programchef Stine Lea Jacobi,
Realdania
Formand Grith Mortensen,
Mols I Udvikling
Tema 2
Boligforeningens fælleshus.
Det oplagte mødested for
idræt og bevægelse. Mange
fælleshuse i almene boligom‐
råder udnyttes for lidt, men
idrætten kan måske blive
bedre til at komme derud,
hvor nogle af de medlemmer,
de ikke ser i dag, er til at få fat

Analyse‐ og forskningsle‐
der Maja Pilgaard, Idræt‐
tens Analyseinstitut
Sport for livet. Idræt på
værestederne. Hvordan
kan man styrke idrætstil‐
buddene til nogle af sam‐
fundets allermest udsatte
grupper – og hvad får man
igen?
Sekretariatschef Cliff Kal‐
toft, Landsforeningen af
Væresteder
Den organiserede idræt
har efterhånden mange til‐
bud til udsatte målgrup‐
per: Idræt for Sindet,
Get2Sport, DIF’s Soldater‐
projekt og måske snart en
kommende fælles integra‐
tionsplatform for DIF, DGI,
Røde Kors og DUF. Hvor‐
dan ser den optimale arki‐
tektur for fremtidens
idrætstilbud til udsatte ud,
ifølge idrættens hovedor‐
ganisationer?
Næstformand Thomas
Bach, DIF

13.30‐14.30

af faciliteternes Danmarks‐
kort ved hjælp af Facili‐
tetsdatabasen.dk
Analytiker Aline van Bedaf,
Idrættens Analyseinstitut
Danske idrætsfaciliteter,
hvordan har de det? Præ‐
sentation af et nyt værktøj
til måling af faciliteternes
vedligeholdelsestilstand
og resultaterne af en om‐
fattende gennemgang af
danske idrætsfaciliteter.
Adjunkt, cand.mag., ph.d.
Evald Bundgård‐Iversen,
CISC, SDU
Brugertilfredshed i danske
idrætsanlæg. Er danske
idrætsanlæg fantastiske,
eller ved folk bare ikke,
hvad de kunne få?
Præsentation af resulta‐
terne af en omfattende
undersøgelse blandt bru‐
gerne af danske idrætsan‐
læg.
Analytiker/ph.d.‐stude‐
rende Peter Forsberg,
Idan/SDU

Professor Bjarne Ibsen,
Center for forskning i
idræt, Sundhed og Civil‐
samfund, SDU
Jorden kalder Elfenbens‐
tårnet. Hvad skal idrætten
bruge den samfundsrela‐
terede forskning til? Er det
bedre, at idrætten laver
sine egne analyser?
Korte indlæg ved:
Projektleder Rebecca
Steele, DBU Projekter og
analyse
Direktør Birgitte Nielsen,
DGI Nordjylland
Efterfølgende diskussion.

Frokost
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Motionsfodbold og andre
boldspil er verdens sunde‐
ste og mest sociale idræts‐
gren – også for de ældre
og de syge, siger en hel
masse kloge forskere. Men
hvordan får vi målgruppen
til at spille fodbold eller
andre tilpassede holdspil?
Chefkonsulent og vicecen‐
terleder Bo Vestergård
Madsen, Center for Hold‐
spil og Sundhed, Køben‐
havns Universitet
Tenniseksperimentariet i
Taasinge. Tennissporten
har haft det svært uden
for København og Nord‐
sjælland i de seneste 20
år. I Taasinge forsøger
man at vende trenden ved
hjælp af et arkitektonisk
nyskabende tennisland‐
skab. Hvordan virker det,
og kan ideen om ’eksperi‐
mentarier’ også være ve‐
jen til at skabe fornyet liv i
andre sportsgrene?
Udviklingskonsulent Oliver
Vanges, Lokale og Anlægs‐
fonden

i? Kan fælleshuse og idræt i
fællesskab være et middel
mod parallelsamfund og isola‐
tion?
Korte oplæg ved
Afdelingschef Jens Løkke Møl‐
ler ‐ BL Danmarks Almene Bo‐
liger
Konsulent Lars Kruse, DIF
Get2Sport
Begge workshops munder ud i
tre gode råd og en video, som
offentliggøres af Lokale og
Anlægsfonden

14.30‐16.00

Spor 1:
Folkesalen

Spor 2:
Sal 4

Spor 3:
Sal 3

Spor 4
Sal 5

Idrættens sociale rummelighed.
Session 2. Hvordan får vi ud‐
satte målgrupper mere med i
idrætten?

Fremtidens idrætsfaciliteter.
Session 2. Sweat your asset. Hvor‐
dan skaber vi mere aktivitet i
idrætsfaciliteterne?

Demokrati og ledelse.
Tåler idrættens beslutningsgange et
serviceeftersyn?

Innovation og udvikling i idrætssek‐
toren.
Hvordan skaber vi udviklende mil‐
jøer?

Ordstyrer: Analyse‐ og forsk‐
ningsleder Maja Pilgaard, Idræt‐
tens Analyseinstitut

Ordstyrer: Analytiker/ph.d.‐stude‐
rende Peter Forsberg, Idan/SDU

Fritidspas som vejen ind i fritids‐
livet. Hvem har det, og hvordan
er ordningerne skruet sammen?
En kortlægning.
Analytiker Steffen Rask, Idræt‐
tens Analyseinstitut
Tænk skævt og få bedre fat i de
skæve eksistenser. Både i Dan‐
mark og Storbritannien finder
man gode eksempler på alterna‐
tive samarbejder mellem for‐
valtninger og ’skæve’ aktører i
arbejdet med socialt eksklude‐
rede målgrupper.
Founder Svend Elkjær, Sports
Marketing Network, UK
Kommunerne og de udsatte.
Idrætsprojektet i København hø‐
rer under Socialforvaltningen.
Hvad sker der, når socialforvalt‐
ningen kommer ind i kampen på
idrætsområdet og bruger idræt‐
ten som middel?

Brug af danske idrætsanlæg. På
baggrund af det landsdækkende
forskningsprojekt ’Fremtidens
Idrætsfaciliteter’ og en lang
række lokale undersøgelser giver
Idan et overblik over den faktiske
kapacitetsudnyttelse i forskellige
typer af danske idrætsanlæg
Adjunkt, cand.scient., ph.d. Jens
Høyer‐Kruse, CISC, SDU
Hallo, er her nogen? It‐virksom‐
heden Webitall er på vej til at
’knække koden’ med et nyt sy‐
stem, der løbende kan give infor‐
mationer om benyttelsen af
idrætsanlæggene
Direktør Jakob Lose, Webitall
Hallo, kom og brug mig! WannaS‐
port er efterhånden et kendt kon‐
cept i mange danske kommuner,
der stiller ledig kapacitet i facilite‐
terne til rådighed for individuelle
brugere. Begynder pay and play
at tage fart i offentlige idrætsan‐
læg, og hvad venter forude?
Idrættens Analyseinstitut
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Idrættens demokrati under lup. Fra
kronprinsen til fjerde miniput.
Indleder og ordstyrer:
International chef, Jens Sejer Ander‐
sen, Play the Game
God forvaltningsskik i danske special‐
forbund. Hvor trykker skoen? Danske
idrætsforbunds forvaltningsskik i in‐
ternational sammenligning gennem
Erasmus+ projektet ’National Sports
Governance Observer’
Specialkonsulent Christina Friis Jo‐
hansen, Play the Game
Effektive og tidssvarende specialfor‐
bund. DIF’s arbejde med strategi og
god forvaltningsskik i specialforbun‐
dene. Hvorfor og hvordan?
Direktør, Morten Mølholm Hansen,
DIF
Aktivisme og fodbold. Hvordan kan
man bruge fodboldbanen til at
kæmpe for bæredygtighed og lige‐
stilling i idrætten? Hvilke barrierer og
muligheder oplever græsrødderne i
mødet med den etablerede idræts‐
verden?

www.idan.dk

Indleder og ordstyrer:
Projektleder Daniel Hayman, Idræts‐
sektorens Udviklingsforum (Idan Fo‐
rum)
Immersive Stories. Når virtual reality
og virkelighed smelter sammen.
Hvordan kan idrætsaktiviteter, facili‐
teter og events ’genopfinde sig selv’
og skabe ny udvikling gennem virtual
reality?
Grundlægger af Immersive Stories,
Ane Skak
Grøndal MultiCenter som hub for ak‐
tivitetsudvikling og innovation.
Leder af Idrætsudvikling og Kunder
Eva Kartholm, Københavns Kom‐
mune
MedTech Innovation. Fra sundheds‐
innovation til idrætsinnovation.
Hvordan fremmer man innovation i
idrætssektoren, og hvad er de dan‐
ske potentialer?
Projektleder Annette Rye Larsen,
MedTech Innovation/DTU

Teamleder Jonas Corfitz
Broustbo, Idrætsprojektet, Kø‐
benhavns Kommune
Idrætspolitikken og de udsatte.
Hvordan kan idræts‐ og fritids‐
politikken nå bredere ud til
kommunens borgere? Varde
Kommune som eksempel.
Analyse‐ og forskningsleder
Maja Pilgaard, Idrættens Analy‐
seinstitut

Stifter og direktør Jacob Lau
Larsen, WannaSport

Co‐founder Rikke Rønholt Albertsen,
Eir Soccer/ Global Goals World Cup

Online booking. Hvorfor er det så
svært at skabe det system,
kommuner, brugere og
foreninger bare elsker, når
danske idrætsanlæg går digitalt.
Er der noget nyt og spændende
på vej?
Product manager Peter Lund,
KMD A/S

Debatten set fra græsrødderne.
Replik til oplæggene fra formanden
for fodboldklubben BK Skjold, Jan Sø‐
rensen.
BK Skjold har blandt andet forsøgt
sig med digital generalforsamling for
at styrke græsrods‐demokratiet.

Sportsleverandører som partnere for
innovation og udvikling i idrætssek‐
toren. Hvordan kan leverandørerne
bidrage til at styrke idrætssektoren
Salgschef (One Stop Shop) Per Ørum,
Unisport Scandinavia
Salgskonsulent Stefan Solberg, A‐
Sport

16.00‐16.30

Kaffepause

16.30‐17.45

Spor 1:
Sal 3

Spor 2:
Sal 4

Spor 3:
Sal 5

Spor 4
Folkesalen

Idrætshøjskoler i udvikling.
Hører højskolerne fortiden til – el‐
ler viser idrætshøjskolerne vejen
for en gentænkning af højsko‐
lerne?

Fremtidens idrætsfaciliteter.
Session 3. På vej mod et tiltrængt
kompetenceløft?
Ordstyrer: Analytiker/ ph.d.‐stude‐
rende Peter Forsberg, Idan/SDU

E‐sportens fremmarch. Hvem kon‐
trollerer joysticket?
Har e‐sporten brug for idrætten,
eller har idrætten mere brug for e‐
sporten?

Innovation og udvikling i idræts‐
sektoren.
Hvordan understøtter vi udvikling
og innovation på græsrodsniveau?

Ordstyrer: Analytiker, ph.d. Malene
Thøgersen, Videncenter for Folke‐
oplysning

Ledelse af idrætsanlæg som en
overset profession. Hvem styrer
idrætsanlæggene, og hvad er deres
baggrund?
Analytiker/ph.d.‐studerende Peter
Forsberg, Idan/Syddansk Universi‐
tet

Ordstyrer: Analytiker Christian
Gjersing Nielsen, Idrættens
Analyseinstitut

Danske højskoler, hvordan har de
det? Videncenter for Folkeoplys‐
ning har sat højskolerne under lup.
Hvordan går det for højskolerne i
almindelighed og idrætshøjsko‐
lerne i særdeleshed?
Analytiker Malene Thøgersen, Vi‐
dencenter for Folkeoplysning

Det store kompetenceløft. Et ba‐
nebrydende samarbejde? Et nyt
initiativ mellem idrættens Kompe‐
tence Center, DGI, Lokale og An‐
lægsfonden, SDU, Halinspektør‐
Idrættens Analyseinstitut
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Idrætsverdenen og e‐sporten.
Sport Futura er en svensk
konference og
konsulentvirksomhed med fokus
på, hvordan eksempelvis
urbanisering og teknologisk
udvikling forandrer idrætten. I Sve‐
rige går e‐sporten sin sejrsgang,
mens den etablerede idræt leder

www.idan.dk

Ordstyrer: Projektleder Daniel Hay‐
man, Idrætssektorens Udviklingsfo‐
rum (Idan Forum)
Masterclass. Aftenskolerne leder
som idrætsforeningerne efter nye
veje til at engagere de unge. FO‐
Aarhus gjorde et spændende for‐
løb med projektet ’Masterclass’,
som i høj grad forløb på de unges
præmisser. Hvad kan andre dele af
folkeoplysningen lære af projek‐
tet?

Præsentation af to nye idrætshøj‐
skoler, tankerne bag og de barrie‐
rer, man møder, når man gerne vil
skabe en ny højskole.
Højskolen Hald Ege er en helt ny
idrætshøjskole med fem forskellige
idrætslige linjer på programmet.
Hvorfor har Danmark brug for en
ny idrætshøjskole, og hvordan bli‐
ver skolens profil?
Forstander Erik Junker, Højskolen
Hald Ege
Sportshøjskolen i Skanderborg. En
gruppe initiativtagere har gennem
flere år kæmpet med at etablere
en ny idrætshøjskole med fokus på
udendørs idræt og aktiviteter i na‐
turen omkring Skanderborg. Hør
om barrierer og muligheder for at
etablere en ny højskole i Danmark.
Projektleder Jørn Hugin Kristensen,
Sportshøjskolen i Skanderborg

foreningen, Danske Sportsfacilite‐
ters Brancheforening og Idan skal
over de kommende skabe et nye
uddannelser for ansatte på danske
idræts‐ på fritidsfaciliteterne. Hvad
er ambitionerne og tankerne bag
satsningen? Vil den nye model for
alvor skabe udvikling i danske
idrætsfaciliteter?
Cand.scient.adm. Klaus Frejo,
idrættens Kompetence Center ved
konsulentformaet Frejo&Steen
Afrunding på dagen. Er de offent‐
lige idrætsanlæg på vej mod en ny
æra med bedre ledelse, værtskab
og mere liv – eller er de tværtimod
ved at sakke agterud i en idræts‐
verden i hastig forandring?
Indledende betragtninger ved:
Formand Jørgen Mosbæk, Halin‐
spektørforeningen
Konsulent Lars Steen Pedersen,
Idrættens Kompetence Center ved
konsulentfirmaet Frejo&Steen

efter et ståsted i forhold til det nye
fænomen.
Bengt Christian Dahl, grundlægger
Sport Futura
E‐sportsmarkedet i Danmark. Bur‐
son‐Marsteller Sport har lavet ana‐
lyser af e‐sporten i Danmark og
fungeret som rådgiver for blandt
andet Odense Kommune og DBU i
forhold til e‐sports strategier.
hvordan påvirker og udfordrer e‐
sporten kommunernes og idræts‐
organisationernes strategier?
Direktør Ronnie Hansen, Burson‐
Marsteller Sport
Danske idrætsorganisationer har
været ganske hurtige til at reagere
på e‐sportsbølgen, og Dansk Fir‐
maidrætsforbund, eSport Dan‐
mark, DGI og Ungdomsringen har
blandt andet etableret en e‐Sport
træneruddannelse, og Firmaidræt‐
ten har lanceret to nye ligaer i e‐
Sport for såvel kolleger som stu‐
diekammerater. Er e‐Sport dybest
set bare en ny aktivitet på sports‐
paletten, eller er der afgørende
forskelle?
Idrætskonsulent Søren Erik Nielsen,
Dansk Firmaidrætsforbund

Chefanalytiker Henriette Bjerrum,
Videncenter for Folkeoplysning
Nye puljer til innovation og for‐
eningsudvikling. Med planerne for
DGI Impact og DIF/DGI’s fælles for‐
eningspulje fra spillehalsmidlerne
får de store idrætsorganisationer
bedre muligheder for økonomisk
at understøtte aktivitet helt tæt på
græsrødderne. Hvad er perspekti‐
verne?
Vicedirektør Troels Rasmussen, DGI
Lab
Aktivitetsudvikling på græsrodsni‐
veau. Evaluering af Stoked og Den
nationale Platform for Gadeidræt.
Hvad kom der ud af at dele pen‐
gene direkte ud til græsrødderne i
to nyere livstilsidrætter?
Analyse‐ og forskningsleder Maja
Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut.
Lokale og Anlægsfonden mellem
kulturradikalt smagsdommeri og
markedsorienteret produktudvik‐
ling. Hvordan skal fremtidens Lo‐
kale og Anlægsfonden tage form?
Direktør Esben Danielsen, Lokale
og Anlægsfonden
Eftertanker og kommentar på bag‐
grund af oplæggene ved projekt‐
chef Laura Munch, TrygFonden.

Idrættens Analyseinstitut
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18.00‐19.00

Oplev den Blå Plads (gerne
i badebukser, men du kan
også komme i almindeligt
tøj). Vejen Idrætscenters
nye svømme‐ og wellness‐
område byder indenfor, og
centerdirektør Jakob San‐
der viser rundt. Vi slutter
med en iskold vikingedåb.

18.00

Shuttlebusser til hotellerne i Kolding og Askov Højskole

19.30

Shuttlebusser fra hotellerne i Kolding og Askov Højskole (Fra Askov køres der i pendulfart fra kl. 19.30‐19.50)

18.00‐20.00

Springhallen og ’Den røde Plads’. Bowls og bar.

20.00‐

Konferencemiddag. Hal 1

23.00 &
23.45

Shuttlebusser til hotellerne i Kolding og Askov Højskole

Rospinning med Pedan.
Hiv i årerne i Vejen Idræts‐
centers utroligt populære
nye rospinningcenter. In‐
struktør er selveste guld‐
roeren Victor Feddersen.

Oplev ’Den Grønne Plads’
og spil bold med Center
for Holdspil og Sundhed.
Se nærmere på de lokale
fodboldklubbers nye
’hood’ i Vejen Idrætscen‐
ters kælder og spil en gang
helbredende boldleg un‐
der kyndig forskningsbase‐
ret ledelse af Tanja Høje‐
gaard Ravnholt og Pernille
Guldager Knudsen fra Kø‐
benhavns Universitet

Idrættens Analyseinstitut
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Løb: Rundt om gylletan‐
ken. Hvis du overhovedet
ikke er til alle de raffine‐
rede nye motionsidrætter,
kan du bare sjoske en dej‐
lig tur på præcis 5 km i ad‐
stadigt tempo. Vi starter
fra Askov Højskole kl.
18.00 og samler op ved
Vejen idrætscenter kl.
18.10.

Virtual Reality. Hvordan kan
billeder og virkelighed smelte
sammen og give nye oplevel‐
ser og muligheder for idræt
og bevægelse? Prøv det selv.
Grundlægger af Immersive
Stories, Ane Skak

Dag 2. Onsdag den 11. april 2018
fra 06.45‐

Der kører gratis shuttlebusser til Vejen fra hotellerne i Kolding kl. 06.45‐08.15 og hele morgenen fra Askov Højskole. (se den detaljerede køreplan i
receptionen)

07.30‐08.30

Floorball med Center for
Holdspil og Sundhed. Bliv hel‐
bredt for KOL, diabetes og
nedgroede negle gennem 30
raske minutters floorball‐mo‐
tion og hør samtidig lidt om
konceptet for motionsfloor‐
ball. Instruktører Tanja Høje‐
gaard Ravnholt/Pernille Guld‐
ager Knudsen fra Københavns
Universitet

08.00‐09.00

Registrering og morgenmad. Spis morgenmad på dit hotel/Askov Højskole eller i Vejen Idrætscenter efter eget valg

09.00‐10.30

Plenum
Folkesalen

Spor 2:
Sal 4

Spor 3:
Sal 5

Strengthening the foundation for growth in
the sports sector.
Ordstyrer: direktør Henrik H. Brandt, Idræt‐
tens Analyseinstitut

Eliteidræt i krise?
Dansk eliteidræt i formkrise?

Generalforsamling.
Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Ordstyrer: International chef Jens Sejer Ander‐
sen, Play the Game

Sessionen er primært for medlemmer af Danske
Sportsfaciliteters Brancheforening

Morgenyoga ’Den Blå
Plads’ (wellness‐ og
svømmeområdet). Få
kroppen i fuldendt ba‐
lance og hør samtidig lidt
om Vejen Idrætscenters
vellykkede investering i
wellness og sundhed i
svømmeområdet.

Idrættens Analyseinstitut

Oplev ’Den Grønne
Plads’ og spil fodbold
med Center for Holdspil
og Sundhed. Se nær‐
mere på de lokale fod‐
boldklubbers nye ’hood’
i Vejen Idrætscenters
kælder og spil en gang
mirakuløst helbredende
boldleg under kyndig
forskningsbaseret le‐
delse af Tanja Højegaard
Ravnholt og Pernille
Guldager Knudsen fra
Københavns Universitet
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Løb: Rundt om gylletan‐
ken. Hvis du overhovedet
ikke er til alle de raffine‐
rede nye motionsidræt‐
ter, kan du bare sjoske
en dejlig tur på præcis 5
km i adstadigt tempo. Vi
starter fra Askov Høj‐
skole kl. 7.20 (hovedind‐
gangen) og samler op
ved Vejen Idrætscenter
kl. 7.30.

Rospinning med Pedan. Hiv i
årerne i Vejen Idrætscenters
utroligt populære nye rospin‐
ningcenter.

Sporting skills. The sports sector is experi‐
encing serious structural issues in most Eu‐
ropean countries, and The European Ob‐
servatoire of Sport and Employment (EOSE)
is working to build a bridge between the
needs of the sports related labour market
and the changes affecting the sports sector.
Director of development, Stephen Studd,
EOSE Services
Sporting capital. How to create an environ‐
ment for growth in sports participation? If
we are to get more people into practicing
sport we have to move from
creating opportunities to actively engaging
people with different backgrounds into
sport.
Independent researcher Nick Rowe, former
head of strategy, Sport England
Sports clubs and social integration. Danish
voluntary organized sport in comparison
with ten European countries. What are the
limitations and potentials regarding social
integration in Danish sports clubs relatively
to sports clubs in other European countries?
Are there lessons to be learned to increase
sports participation in Denmark?
Assistant professor, Karsten Elmose‐
Østerlund, SDU

10.30‐10.45

Danmarks plads i det store medaljekapløb.
Hvordan klarer dansk eliteidræt sig i internati‐
onal sammenhæng, og hvad er de internatio‐
nale tendenser?
Professor Klaus Nielsen, Department of Man‐
agement, Birkbeck, University of London
Hvordan fungerer det danske eliteidrætssy‐
stem? Er der behov for justeringer I samspillet
mellem eliteaktive, eliteidrættens trænere og
ledere og Team Danmark?
Analyse‐ og forskningsleder, ph.d. Rasmus K.
Storm, Idrættens Analyseinstitut
Team Danmark på vej mod OL I 2020. Hvad
skal der til for at holde dansk eliteidræts høje
niveau? Hvilke knapper kan der drejes på ud
over ’send flere penge’?
Direktør Lone Hansen, Team Danmark
Men giver det mening? Er vi ikke snart blevet
for gamle til medaljekapløb og nationalt hy‐
steri i en sportsverden, der er præget af do‐
ping, storpolitik og korruption. Hvad mener
professoren?
Professor Jørn Hansen, Institut for Idræt og
Biomekanik, SDU

Kaffepause

Idrættens Analyseinstitut
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10.45‐12.15

Plenum
Folkesalen

Spor 2:
Sal 5

Spor 3:
Sal 4

Du store vision, hvordan har du det?

Fremtidens idrætsfaciliteter.
Workshop/dialog om ledelse af idrætsanlæg.
Hvad skal fremtidens ledere leve op til? Hvem
skal styre idrætsanlæggene og hvad skal de
kunne?

Mursten, visioner og virkelighed i dansk elite‐
idræt.

Ordstyrere og udspørgere: redaktør Søren
Bang, Idrættens Analyseinstitut og idræts‐
politisk blogger Søren Riiskjær
DIF og DGI’s fælles Vision 25‐50‐75 eller
Bevæg dig for Livet‐samarbejdet er skrevet
ind i regeringsgrundlaget og i stigende
grad også i kommunale idrætspolitikker.
Men virker visionen også nede blandt
græsrødderne, og har den haft nogen util‐
sigtede sideeffekter?
Virker visionen? Resultaterne af den eks‐
terne evaluering af de første år med
DIF/DGI‐samarbejdet om ’Bevæg dig for li‐
vet’
Indehaver og chefkonsulent Malene Skov
Dinesen, Ineva

Deltag i dialogen.
På baggrund af resultaterne af forskningspro‐
jektet ’fremtidens idrætsfaciliteter’ inviterer
forskerne bag
projektet, Jens Høyer‐Kruse, Evald Bundgård‐
Iversen og Peter Forsberg, til en dialog om for‐
ventningerne til fremtidens facilitetsledere og
halbestyrelser.

Er det pengene værd, når kommuner investerer i
lokale professionelle sportsklubber? Idan gen‐
nemfører det første ’willingness to pay’ studie af
borgernes syn på investeringer i professionelle
sportsklubber. Hvad siger resultaterne? Og tør
man høre dem, når det kommer til stykket?
Analyse‐ og forskningsleder Rasmus K. Storm,
Idrættens Analyseinstitut
Samspillet mellem professionelle sportsklubber
og kommunerne. Pengene værd eller opskriften
på ballade? En gennemgang af aktuel forskning
om idrættens store arenaer. Hvad siger forsknin‐
gen om de faktorer, der skaffer tilskuere på tribu‐
nerne, og hvordan afspejler relationerne mellem
kommuner og professionelle sportsklubber sig i
stadion og arenaers finansiering og drift?
Analytiker Christian Nielsen og analytiker ph.d.
Jens Alm, Idrættens Analyseinstitut

Alle er velkomne.

Et tigerspring fremad for dansk idræt eller
verdens dyreste teambuilding‐øvelse eller?
Organisationernes formænd vurderer de
første år med Bevæg dig for livet og ser
frem mod de kommende års arbejde.

På opfordring af private aktører og efter mange
års tanker udbyder Roskilde Kommune i forsom‐
meren 2018 et projekt indeholdende et full‐scale
superligastadion. Projektet udbydes med en byg‐
geret til boliger, erhverv og andre aktuelle kom‐
mercielle erhverv i forbindelse med idræt, kultur
mm. Projektet søges realiseret uden direkte inve‐
steringer fra kommunen. Hvordan hænger det

Formand Niels Nygaard, DIF
Formand Søren Møller, DGI
Spørgsmål fra salen til Søren Møller og Ni‐
els Nygaard

Idrættens Analyseinstitut

Ordstyrer: Analyse‐ og forskningsleder Rasmus K.
Storm, Idrættens Analyseinstitut
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sammen, og hvad skal man egentlig med et sta‐
dion i Roskilde? FB Gruppen A/S har gennem de
seneste 2,5 år arbejdet med tankerne og visio‐
nerne for projektet
Projektudviklingschef Amir Nuspahic, FB Gruppen
Idrættens hvide elefanter. Har kommunerne fået
nok? Hvad er baggrunden for KL’s offensiv mod
fodboldens stadionkrav, og er det overhovedet
realistisk at dæmpe arenakapløbet mellem de
danske kommuner?
Direktør Laila Kildesgaard, KL

12.15‐13.15

Frokost

13.15‐14.45

Spor 1:
Folkesalen

Spor 2:
Sal 4

Spor 3:
Sal 5

Spor 4:
Sal 3

Spor 5:
Cykelbunkeren, P‐pladsen

Idrættens entreprenører.
Hvad kan vi lære af de kom‐
mercielle idrætsudbydere,
som forstår at vækste, og
hvad kan vi gøre for at under‐
støtte væksten endnu mere?

Fremtidens idrætsfacili‐
teter. Inkluderende og
sundhedsfremmende
mødesteder til idræt.
Hvad vil det sige i prak‐
sis?

Kommunal idrætspolitik
i et nyt gear.
Hvilken forskel gør den
kommunale idræts‐ og
fritidspolitik i praksis for
idrættens trivsel?

Demokrati og ledelse.
Store idrætsevents. Stra‐
tegi og udvikling eller
hovsapolitik?

Nye mødesteder i naturen
Workshop ved Lokale og An‐
lægsfonden

Ordstyrer: Analytiker og pro‐
jektleder Daniel Hayman,
Idrættens Analyseinstitut

Ordstyrer: Analytiker
Steffen Rask, Idrættens
Analyseinstitut

Ordstyrer: Analytiker og
ph.d. Malene Thøgersen,
Videncenter for Folkeop‐
lysning

Fitnessdatabasen og den dan‐
ske fitnessbranche i bevæ‐
gelse. Fitnessdatabasen og tal
fra nationale og lokale
idrætsvaneundersøgelser gi‐
ver indtryk af en branche i
fortsat vækst. Hvordan klarer
de kommercielle aktører sig?

Offentlige idrætsfacilite‐
ter. Hvem er de til for?
En kort analyse på bag‐
grund af en lang række
landsdækkende og kom‐
munale undersøgelser
af, hvilke borgere, der i

Idrættens Analyseinstitut

Idrættens kommuneliga.
Kan faciliteter og udgifts‐
niveau forklare forskel‐
lene på kommunernes
præstationer på diverse
idrætspolitiske hitlister.
Hvad er sammenhængen
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Ordstyrer: Direktør Hen‐
rik H. Brandt, Idrættens
Analyseinstitut
Events som motor. VM i
stand‐up paddle i 2017
var et spændende arran‐
gement, der gav mulig‐
hed for at undersøge, om
events kan bruges som
motor for rekruttering.
Analyse‐ og forskningsle‐
der

Skovrejsningen i Danmark
kan blive den største nye
idrætsarena i nyere tid.
Nye spor og ruter og nye
trailcentre er på vej flere ste‐
der i Danmark, hvor flere
idrætsformer får fælles mø‐
desteder i naturen. Naturen
har allerede i dag mange an‐
dre aktive som spejdere og
rollespillere. Potentialet for
at hele familien på tværs af
interesser kunne have fælles
mødesteder ”derude” er til‐
stede. Men hvordan?

Redaktør Søren Bang, Idræt‐
tens Analyseinstitut
Fitnessbranchen er i voldsom
vækst både i den forenings‐
drevne og den kommercielle
del. Hvordan kan man under‐
støtte væksten i den kom‐
mercielle del af branchen
endnu mere? Har branchen
brug for kommuner og stat?
Hvad kan samfundet få ud af
en tættere dialog?
Branchedirektør Morten
Brustad, Dansk Fitness &
Helse Organistion (DFHO)

praksis får glæde af sam‐
fundets investeringer i
idrætsfaciliteter.
Analytiker Aline van Be‐
daf, Idrættens Analysein‐
stitut

mellem kommunens ser‐
vice og borgernes og for‐
eningernes trivsel?
Analyse‐ og forskningsle‐
der Maja Pilgaard, Idræt‐
tens Analyseinstitut

Vejen Idrætscenter som
rummeligt mødested og
rummelig arbejdsplads.
Hvordan kan man ar‐
bejde med sundhed og
inklusion i et idrætscen‐
ter?
Direktør Jakob Sander,
Vejen Idrætscenter

Fra passivt kommune‐
kontor til aktiv katalysa‐
tor for kommunens
idrætsliv gennem ’Udvik‐
lings‐forum for idræts‐
grene og idrætsfacilite‐
ter’
Biblioteks‐ og fritidschef
Henrik Schou Zacho, Hol‐
stebro Kommune

Personlige trænere. I pagt
med tiden – og måske et en‐
somt folkefærd. Hvordan fun‐
gerer det danske marked for
den stigende population af
selverhvervende trænere og
instruktører?
Managing consultant Thor
Wowk Larsen, PT Partner

Streetmekka. Mellem
hipsterkultur, integrati‐
onsmiljø og alternativt
læringsmiljø. Har Street‐
mekka‐husene knækket
koden for unges engage‐
ment i idrætten?
Direktør Morten Bo An‐
dersen, Game Denmark

Fitnessbranchens kvalitet og
potentialer. Fitness‐entrepre‐
nøren og radioværten for
programmet Fitness M/K på
Radio24syv, Anders Neder‐
gaard, vurderer trends og
tendenser I fitnessbranchen
og giver nogle bud på bran‐
chens potentialer og udfor‐
dringer.
Ph.d. i muskelbiologi,
radiovært og entreprenør

Holbæk SportsBy. Kan
man designe et inklude‐
rende og bredt favnende
idrætsmiljø helt fra bun‐
den og samle hele byens
idrætsliv om ideen? Visi‐
oner og udfordringer for
Holbæk SportsBy.
Chef for Kultur, Fritid og
Borgerservice Brian
Worm Ahlquist, Holbæk
Kommune
Idrættens Analyseinstitut

Danmarks bedste idræts‐
kommune? Bred borger‐
inddragelse som vejen til
udbredt tilfredshed med
idrætspolitikken. Hvor
langt kan man nå som
idrætskommune?
Fritidschef Stig Eiberg
Hansen, Gentofte Kom‐
mune
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Rasmus K. Storm, Idræt‐
tens Analyseinstitut
Ishockey‐VM som løfte‐
stang. Maj måneds is‐
hockey‐VM i København
og Herning bliver en af
de største idrætsbegiven‐
heder nogensinde i Dan‐
mark. Men hvad følger
bagefter for ishockeys‐
porten i Danmark?
Direktør Ulrik Larsen,
Danmarks Ishockey
Union
Cross VM som kickstart.
Sportsligt set er VM i
cross country i Aarhus i
2019 et VM i en af atle‐
tikkens absolutte konge‐
discipliner, men som at‐
traktion og motor for ud‐
vikling af atletikken må‐
ske knapt så stærk som
det succesrige VM i halv‐
marathon i København i
2014? Dansk Atletik For‐
bund har store planer om
at bruge VM i cross som
platform til ny udvikling
af sporten både her‐
hjemme og internatio‐
nalt.
Direktør Jakob Larsen,
Dansk Atletik Forbund

Moderator: Udviklingskonsu‐
lent Jakob Færch, Lokale og
Anlægsfonden
Indlæg ved
Sektionsleder Kultur, Fritids &
Idræt Jeppe Lynggaard Thø‐
gersen, Silkeborg Kommune
Jesper Kristiansen, Dansk
Center for Rollespil
Lektor, ph.d. Søren Andkjær,
Institut for Idræt og Biomeka‐
nik, Syddansk Universitet
(SDU)
Vi ender med tre gode råd til
nye samarbejder blandt na‐
turens aktive.

Anders Nedergaard, Fitness
M/K

14.45‐15.00

Kaffepause

15.00‐16.00
Folkesalen

Afslutning på konferencen

Opsamlende kommentar
ved udviklingskonsulent
Oliver Vanges, Lokale og
Anlægsfonden. Skal
Sundhedshuset ligge i
idrætshallen?

Et Blast til sportens events
Royal Arena blev fyldt på et splitsekund til e‐sports eventen BLAST, som har det danske marketing‐ og medierettighedsvirksomhed RFRSH Enter‐
tainment som bagmand. Hvorfor er e‐sport så populær? Hvad kan e‐sport, som sportens events ikke kan?
Executive producer Jordi Roig, – BLAST Pro Series
Tak for i dag og næste skridt? Konklusioner på dagen og introduktion af Vifo Forum og Idan Forum og andre nye aktiviteter som katalysator for
videndeling og inspiration i den brede folkeoplysende sektor og idrætssektoren.
Direktør Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut

16.00

Sandwich to go.
Find oplæg, reportager og fotos fra konferencen på www.idan.dk

16.30‐17.30

Afjogning og mentale strækøvelser. Vi mødes foran idrætscentret. Trænger du også lige til at få pulsen ned og vende indtrykkene? Så løb en lille
tur og hop en tur i vandet i svømmehallen inden hjemrejsen.

Idrættens Analyseinstitut
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