
Play the Game 2022

Navnet er engelsk, men verdens førende forum for 
debat om idrættens etiske udfordringer er dansk: Play 
the Game fejrer næste år sit 25-års jubilæum med en 
fire dage lang konference et sted i Danmark. 

Play the Game 2022 er den 12. i den række af 
konferencer, der med afsæt i værdierne fra dansk 
idræts- og foreningsliv har fået en unik status som et 
uafhængigt idrætspolitisk mødested for journalister, 
forskere, idrætsledere, atleter, whistleblowers, 
forretningsfolk og studerende fra hele verden.

Hvad der i 1997 startede i det små som et ‘hjem for de 
hjemløse spørgsmål’ i idrætten, har udviklet sig til en 
flerstrenget virksomhed med global gennemslagskraft 
for Play the Games formål: At hæve idrættens etiske 
standarder og fremme demokrati, åbenhed og ytrings-
frihed.

Gennem nyhedsproduktion, forskningsprojekter, 
politisk rådgivning, netværksarbejde samt under-
visnings- og foredragsvirksomhed har Play the Game 
bragt spørgsmål om idrættens integritet til tops på den 
internationale dagsorden. 

Tabuer er faldet på stribe, og i dag undgår hverken 
idrætsforbund eller regeringer at forholde sig til match-
fixing, korruption, systematisk doping og dopinghan-
del, menneskerettighedskrænkelser og andre trusler 
mod idrættens og foreningslivets kerneværdier. 

Play the Game fejrer de første 25 år 
 men hvor?

Åbningen af den seneste Play the Game-konference på  dansk grund 
foregik på Aarhus Rådhus i 2015. Skal jeres by være 

vært for Play the 
Game 2022?

Flagskibet er stadig Play the Game-konferencen, som 
i 2022 ventes at tiltrække 400-500 deltagere fra 40-50 
lande. 

Vi ønsker at tilbyde vores gæster to ekstra store ople-
velser: At deltage i DGI’s Landsstævne og overvære 
en etape af den danske Tour de France-start. 

Derfor satser vi foreløbig på datoerne: 

27. - 30. juni 2022

Det er første gang i syv år, at en Play the Game-
konference afholdes i Danmark. Senest var i Aarhus i 
2015. Blandt tidligere værtslande er Island, England, 
Tyskland, Nederlandene og USA.

Nu søger vi en værtsby, som udover gode konfe-
rencefaciliteter kan tilbyde et økonomisk tilskud, 
relevante partnerskaber og gerne idrætslige og 
kulturelle anlæg eller aktiviteter, der kan styrke 
indholdet og oplevelsesværdien.
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Praktiske og økonomiske forudsætninger

For at komme i betragtning må en værtsby kunne præ-
stere følgende:

•  Et velegnet konferencecenter, som kan rumme op til 
500 gæster i plenum og har lokaler til 5-6 samtidige 
break-out sessioner, sekretariat m.m.

•  Et eller flere hoteller i gåafstand med ledig kapacitet 
til cirka 350 overnattende pr. nat under konferencen

•  Økonomisk tilskud på omkring 500.000 kr., dele af det 
eventuelt in-kind og gerne i samarbejde mellem kom-
muner, virksomheder, fonde og øvrige interessenter.

Desuden vil der være en samlet afvejning af følgende 
kriterier:

• Nem forbindelse til international lufthavn

•  Logistik i forhold til deltagelse i Landsstævne 2022 i 
Svendborg samt Tour de France-etape

•  Partnerskaber og netværk med aktører, der kan bidra-
ge med relevant indhold til konferenceprogrammet

• En bæredygtig og klimavenlig profil

•  Interessante udflugtsmål/aktiviteter i forhold til elite- 
eller breddeidræt

•  Andre bidrag til det sociale og kulturelle program

•  Samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner 
om frivillige hjælpere, gæstetalere, seminarer.

Det russiske ægtepar Yuliya og Vitaly Stepanov fik Play the Game 
-awarden i 2017 for deres rolle i at afdække statsstyret doping.

Det længst siddende IOC-medlem, den tidligere WADA-præsident 
Richard W. Pound, er en tilbagevendende gæst på Play the Game- 
konferencen. 

Hvad tilbyder Play the Game?

•  Mulighed for at eksponere jeres kommunes kvaliteter 
over for et internationalt, dagsordensættende publi-
kum, hvoraf omkring 100 forventes at være medie-
folk fra ind- og udland

•  Internationale, idrætslige netværk for centrale ak-
tører i jeres kommune

•  Samarbejde om kulturelle og idrætspolitiske indslag i 
konferenceprogrammet

•  Overførselsværdi fra Play the Games brand, der står 
som et af verdens førende i kampen for demokrati 
og etik og mod doping, korruption, matchfixng, over-
greb og andre etiske udfordringer i idrætten

•  Profilering via hjemmeside, nyhedsbreve og andre 
kommunikationsplatforme i Play the Game og Idræt-
tens Analyseinstitut.

Temaer på skitsebrættet

Programmet for Play the Game 2022 fastlægges efter 
rådgivning fra internationale eksperter i vores program-
komité. Foreløbig er følgende temaer på tegnebrættet:

Ved Play the Game i 2019 var der topmøde mellem USA’s og Ruslands 
anti-doping chefer.

•  Idrætten efter coronakrisen: Langtids-
virkninger for elite og bredde

•  Kampen mod klimaforandringer: Har 
sporten en rolle at spille?

•  Atleter og aktivisme: Hvem taler udøvernes 
sag

•  Seksuelle overgreb: Hvornår får sporten sit 
#metoo?

•    Sport og menneskerettigheder 
   – fra Beijing til Qatar

• Fremtidens idrætsfaciliteter

• FIFA og fodbolden: For alvor forandret?
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BUDGETOVERSLAG

Indtægter
Tilskud fra danske idrætspartnere...600.000 kr.
Tilskud fra værtsby...........................500.000 kr.
Deltagerbetaling..............................900.000 kr.
I alt................................................2.000.000 kr.

Udgifter
Konferenceafvikling.........................500.000 kr.
Bespisning....................................... 800.000 kr.
Overnatning.....................................250.000 kr.
Rejseudgifter....................................150.000 kr.
Kommunikation................................200.000 kr.
Øvrige...............................................150.000 kr.
I alt................................................2.000.000 kr.

Konferencens budget afhænger af mange fak-
torer, ikke mindst prisniveau på hotel/konfe-
rencested. 

I grove træk ser vores budgetforventninger så-
ledes ud:

Tidligere konferencer på dansk grund er støttet af 
blandt andre DGI, DIF, Dansk Firmaidrætsforbund, 
DBU, Sport Event Denmark, Lokale og Anlægsfonden, 
Anti Doping Danmark, Team Danmark, Dansk Journa-
listforbund og mange flere.

Play the Games eget bidrag er de mange tusind ar-
bejdstimer, som vores erfarne medarbejdere lægger i 
forberedelse og afvikling. De indgår ikke i budgettet.

Formelt om Play the Game

Play the Game er en del af Idrættens Analyseinstitut 
(Idan), en selvejende institution under Kulturministeri-
et, som har til opgave at skabe overblik over og indsigt 
i idræt og folkeoplysning nationalt og internationalt. 
Idan rummer også Videncenter for Folkeoplysning 
(Vifo).

Idan skal desuden stimulere offentlig debat om cen-
trale spørgsmål i forhold til folkeoplysning og dansk og 
international idrætspolitik, blandt andet gennem Play 
the Game-konferencerne.

Det er Idans bestyrelse, som træffer den endelige af-
gørelse om placeringen af Play the Game 2022 efter 
indstilling fra sekretariatet. 

Konferencen i 2023 er foreløbig tildelt Trondheim i 
Norge. 

Tidligere konferencer blev holdt i:
1997 Vingsted (DK)
2000, 2002 & 2005 København (DK)
2007 Reykjavik (IS)
2009 Coventry (UK)
2011 Køln (D)
2013 & 2015 Aarhus (DK)
2017 Eindhoven (NL)
2019 Colorado Springs (USA)

At skrive om matchfixing kan indebære dødstrusler, og derfor optrådte 
den ghanesiske reporter Anas med maske i 2019.

En modig forkæmper for retten til en sport fri for overgreb, Nancy 
Hogshead-Makar, modtog Play the Game-awarden i 2019.

Konferencen tiltrækker deltagere fra 40-50 lande på alle kontinenter.

Foto: Tine Harden
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Tirsdag 13. april
Webinar for ansøgere med uddybende infor-
mation om konferencen

Tirsdag 18. maj
Frist for interessetilkendegivelse og tilbud

Tirsdag 25. maj 
Beslutning om prioriteret værtsby og nærmere 
forhandling

Endelig beslutning forventes medio juni. 

TIDSPLAN 2021
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Netværk på tværs af lande-og faggrænser er et kodeord på en Play 
the Game-konference, som derfor lægger vægt på engagerende 
kulturelle og sociale aktiviteter

Foto: Niels Nyholm
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Fotos (hvor ingen anden er nævnt): 
Thomas Søndergaard/Play the Game

2009
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HUSK:
Online informationsmøde for 
mulige værtsbyer:

tirsdag 13. april kl. 09.00-10.30

Tilmelding til:

Konferencemanager 
Maria Suurballe
maria@playthegame.org 
mobil: 20 20 68 38

Se video, fotos og dokumenter fra tidligere 
Play the Game-konferencer på: 
www.playthegame.org/conferences  


