Idan Forum i Faaborg
Tid: Torsdag d. 23. maj kl. 09.30‐16.00
Sted: Forum Faaborg, Sundvænget 4‐8, 5600 Faaborg.

Program
09.30‐09.50: Ankomst og registrering
09.50‐10.15: Velkommen
Velkommen ved Idan og borgmester i Faaborg‐Midtfyn Kommune, Hans Stavnsager.
10.20‐11.20: Fyn som hotspot for cykelturisme?
En fælles indsats under navnet ’Bike Island’ vil realisere visionen om Fyn som hotspot for cykelturisme.
Fyn er allerede kåret som Skandinaviens bedste outdoor‐destination 2019 af Scandinavian Outdoor Award
TRAVEL. Når det kommer til infrastruktur og faciliteter til at udfolde turisternes friluftsaktiviteter, leverer
Fyn. En repræsentant fra Sport Event Fyn under Erhvervshus Fyn fortæller om projektet. Hvordan bruges
(idræts)events – både professionelle og amatørevents – som drivkraft for at få turismen til at blomstre?
Hvordan er de lokale foreninger tænkt ind?
Repræsentant fra Sport Event Fyn
Fra det store overblik zoomer vi nu ind på dagens værter fra Faaborg‐Midtfyn Kommune. Hør om
kommunens nye fritids‐ og friluftsstrategi, som tager udgangspunkt i det aktive udeliv.
11.25‐12.25: Outdoor‐faciliteter til debat
Casper Lindemann, DIF, giver en kort introduktion til emnet med afsæt i DIF’s nye kortlægning af
mulighederne for idræt i den danske natur belyst på kommuneniveau såvel som på nationalt plan. Analysen
beskriver mulighederne for outdoor‐idræt i hver enkelt kommune på en række parametre som arealer,
faciliteter, muligheder for skovidræt og mulighed for vandsport.
Men hvordan understøttes og drives outdoor‐idræt bedst? Dette spørgsmål diskuterer vi sammen med et
panel bestående af:
Hans Stavnsager, Faaborg Kommune
Oliver Vanges, Lokale og Anlægsfonden
Casper Lindemann, DIF
Repræsentant fra Naturturisme I/S
Flere deltagere følger
Ordstyrer: Søren Bang, Idan
12.30‐13.30: Frokost
13.30‐14:15: Rundvisning i Forum Faaborg
Forum Faaborg er blevet udvidet og moderniseret, så centeret i dag byder på helt nye muligheder for både
den traditionelle foreningsidræt og den selvorganiserede idræt eksemplificeret ved streetkulturen.

14.20‐15.45: Opbakning fra lokalsamfundet?
MTB løbet Bissen, som afholdes Store Bededag i Svendborg, er et løb, som tager deltagerne gennem flere
af byens ’monumenter’. Initiativtager Rico Busk fortæller om, hvordan det er lykkedes at skabe en outdoor‐
event med stor opbakning fra lokalsamfundet, frivillige og (cykel)turister.
Rico Busk, MTBevent
Fyld depoterne op med kaffe og kage
Et netop afsluttet studie i Slagelse Kommune har undersøgt borgernes villighed til at betale for
professionelle sportshold. Forskningschef Rasmus Storm, Idan, præsenterer de dugfriske resultater
efterfulgt af en perspektivering til villighed til at betale for større events, f.eks. Tour de France?
Rasmus K. Storm, Idan
15.45‐16.00: Afrunding og tak for i dag

