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Idan Forum 2023
Formater, medlemskab og program for 2023



-  2  -

Idrætten er i en rivende udvikling og sættes i disse år i relation til mange af samfundets 
store udfordringer i forhold til bæredygtighed, sundhed, trivsel og fællesskab. Samtidig 
er omfanget af viden og undersøgelser på området mangedoblet, og på få år er vi gået 
fra datamangel til datatrængsel. Men selvom vi ved meget mere om idrætten, så har den 
fortsat sine egne klassiske problemstillinger: Foreningerne mangler frivillige, deltagelse i 
idræt har social slagside, og haller står tomme for blot at nævne nogle få.

I Idan Forum sætter vi fokus på de store og små udfordringer inden for idrætten. Vi ser, at 
løsninger, beslutninger og prioriteringer i stigende grad baseres på viden og undersøgelser, 
men i en hektisk hverdag kan det være svært at finde tid til fordybelse. I Idan Forum 
sætter vi tid af til fordybelse, når vi dykker ned i et særligt emne. Vi søger at gøre vores 
medlemmer klogere på, hvad der er op og ned om emnet, og med afsæt i medlemmernes 
egen hverdag og udfordringer søger vi at skabe refleksion over, hvordan medlemmerne 
kan se lokale udfordringer i et nyt perspektiv. 

Idan Forum folder sig ud gennem en række aktiviteter, som det er gratis for medlemmerne 
at deltage i. Viden og faglighed er omdrejningspunktet i aktiviteterne, og vi bestræber 
os på at bringe vores egne kompetencer på vidensområdet i spil sammen med 
medlemmernes erfaringer, når vi sammen diskuterer idrættens udfordringer og sætter 
løsninger til debat.

Idan Forum har været en vigtig del at Idrættens Analyseinstitut siden 2015. I 2023 vil vi 
fortsat lægge vægt på viden og faglighed, og for at understøtte dette har vi foretaget en 
række mindre tilretninger af Idan Forums format.  

Ny medlemsstruktur
 
Medlemskab af Idan Forum vil fremover 
være knyttet til en organisation eller 
forening, og det er således muligt at 
veksle mellem, hvem organisationen 
deltager med, alt efter indhold. 
Desuden giver vi mulighed for, at 
hver organisation kan stille med to 
deltagere til netværksmøder. Hver 
medlemsorganisation udpeger en person, 
der skal fungere som kontaktperson til 
Idan Forum. 

Nyt mødeformat
 
Netværk er fortsat en vigtig del af Idan 
Forum, og i 2023 lancerer vi check-
in-møder, som skal støtte op om 
netværksdannelsen. Check-in-møder 
foregår fire gange årligt og afholdes 
online. Til check-in-møderne er fokus 
på nyheder fra idrætsområdet, og Idan 
faciliterer en debat (f.eks. i samarbejde 
med forummedlemmer) om et udvalgt 
emne eller spørgsmål.

Idan Forum giver perspektiv på din hverdag
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Fire forskellige formater

Netværksmøder er dagsarrangementer (fra ca. kl. 10-16), der har fokus på et 
særligt emne eller problemstilling. Netværksmøder finder sted på en udvalgt 
lokation, som bidrager med et perspektiv på mødets emne, og som i sig selv 
er et besøg værd. Vi veksler mellem praksis- og vidensoplæg, og vi faciliterer 
dialog og diskussion om emnet medlemmerne imellem. Vi identificerer centrale 
pointer, som kan have relevans i forummedlemmernes egen praksis, og vi 
prioriterer netværksdannelse og erfaringsudveksling mellem medlemmerne. 
Hver medlemsorganisation må stille med to deltagere pr. netværksmøde.

Webinarer er kortere arrangementer af typisk 1-2 timers varighed. På 
webinarerne vil vi gennem et eller flere oplæg præsentere viden om et 
særligt emne eller en ny undersøgelse. Oplæg følges op af dialog mellem 
medlemmerne. Hver medlemsorganisation må stille med to deltagere pr. 
webinar.

Check-in-møder varer maksimalt 60 minutter og afholdes ca. hver tredje 
måned. Check-in-møder foregår online, og er primært tænkt som et mødested 
for kontaktpersonerne, men andre er også velkomne til at deltage. Check-in-
møderne indledes med en kort orientering fra Idans side om nyheder inden 
for idrætsverdenen af faglig karakter, hvorefter Idan faciliterer en debat om et 
udvalgt emne eller spørgsmål – f.eks. i samarbejde med et Idan Forum-medlem. 
Vi vender også kommende aktiviteter i Idan Forum samt mere uformel dialog. 
Hver medlemsorganisation må stille med to deltagere pr. møde.

Konferencer foregår typisk over flere dage, og her er der mulighed for at få ny 
inspiration og viden og danne netværk med aktører fra den brede idrætssektor 
nationalt såvel som internationalt. I 2023 giver vi specifikt mulighed for at 
deltage i Idrætsmødet i Aalborg og Videncenter for Folkeoplysnings store 
folkeoplysningskonference.
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Program for Idan Forum 2023

Vi har sammensat et spændende program for 2023, som du kan læse mere om på de 
følgende sider.

Vi inviterer til fire netværksmøder i løbet af året, og vi har i år valgt at tage afsæt i fire 
overordnede temaer, som er ’idrættens organisering’, ’nye trends i idrætten’, ’idrætten 
og civilsamfundets tilpasningsparathed’ og ’idrættens rum og rammer’. Vi afholder 
også check-in-møder fire gange i løbet af året, og vi har indtil videre to webinarer på 
programmet – med en plan om at tilføje flere i løbet af året. Desuden holder vi et vågent 
øje med andre spændende arrangementer på idrætsområdet, som kan være relevante for 
Idan Forum-medlemmer at deltage i. 

Herunder kan du finde datoer, så du allerede nu kan sætte kryds i kalenderen. Inden hvert 
arrangement vil du modtage en email med flere informationer om program og sted. 

Hvis du har ideer til programmet eller gode ideer til emner, vi skal tage op, er du meget 
velkommen til at kontakte Peter Forsberg på mail peter.forsberg@idan.dk eller telefon 
+45 40 88 52 79.

Netværksmøde Check-in-møde Webinar Konference

Januar 26. januar
Nytårskur

Februar 9. februar

Marts 7. marts
Netværksmøde 1

April 13. april
Hvorfor er debat-

ten om VM i Qatar 
relevant for os?

Maj 30. maj
Netværksmøde 2

2.-4. maj
Idrætsmødet i 

Aalborg
Juni 13. juni

Juli

August

September 5. september
Netværksmøde 3

26.-27. september 
Vifokonference

Oktober 17. oktober

November 7. november
Netværksmøde 4

December 5. december

Kalender for Idan Forum 2023
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Webinarer

26. januar
Nytårskur
Vi skyder årets Idan Forum i gang med en online nytårskur 26. januar. Til nytårskuren 
præsenterer vi hovedlinjerne i årets program, og vi lancerer enkelte nye tiltag, som skal 
gøre Idan Forum endnu mere relevant for medlemmerne.

Vi følger også op på sidste års webinar, hvor direktør Troels Rasmussen og chefanalytiker 
Maja Pilgaard introducerede ti brændpunkter på idrætsområdet. Troels og Maja tager 
temperaturen på de ti brændpunkter og kommer i forlængelse heraf med bud på centrale 
brændpunkter i 2023.

Webinaret er åbent for alle. 

13. april
Hvorfor er debatten om VM i Qatar relevant for os?
Mange døde migrantarbejdere, forfærdelige arbejdsforhold, korruption, boykot og 
menneskerettigheder var blandt hovedtemaerne i debatten om VM i Qatar. Debatten 
fik danskerne til i hidtil uset grad at interessere sig for forholdet mellem sport, politik 
og menneskerettigheder, og debatten om slutrunden resulterede også i grundlæggende 
diskussioner om idrættens værdigrundlag og værdisæt. 

Det store spørgsmål er nu, hvad vi har lært af VM i Qatar. Med afsæt i den danske 
idrætsmodel kommer senioranalytiker ved Play the Game, Stanis Elsborg, med en række 
bud på, hvorfor debatten om VM i Qatar fortsat er højaktuel og har indflydelse på, hvordan 
vi til dagligt arbejder med idræt i bl.a. foreninger, kommuner og specialforbund. 

Aktiviteter i 2023

Foto: Christopher Lee/Getty Images
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Netværksmøder

7. marts
Idrættens organisering: Når elite og bredde går hånd i hånd
Langt de fleste kommuner, specialforbund og foreninger er optaget af forholdet 
mellem elite og bredde. Historisk har elite og bredde været opfattet som hinandens 
forudsætninger, men nyere forskning viser, at der ikke er en automatisk sammenhæng. 
Succes på eliteplan giver ikke flere medlemmer til bredden, og mange breddemedlemmer 
betyder ikke nødvendigvis flere medaljer til eliten.

Til dette netværksmøde dykker vi ned i gode eksempler på forholdet mellem elite og 
bredde. Hvordan kan stærke miljøer inden for eliten have positiv betydning for bredden, 
og hvordan balancerer specialforbund og kommuner mellem de to? Vi bliver opdateret på 
den nyeste viden, og vi bliver præsenteret for en række cases, hvor man søger at integrere 
det bedste fra begge verdener. 

30. maj
Nye trends i idrætten: Idrættens digitalisering
Der sker i disse år en digitalisering af (civil)samfundet, som vil påvirke danskernes 
forventninger til idrætsaktører og kommuners digitale ageren og fremtoning. Der er mange 
potentialer i digitalisering, som vil ændre måden, vi tænker og organiserer fællesskaber 
på. Samtidig rummer digitalisering en række udfordringer – særligt når frivillige 
foreningsledere skal implementere og håndtere forskellige digitale løsninger. 

På netværksmødet bliver vi præsenteret for en helt ny undersøgelse af danskernes 
forventning til digitalisering i idrætten, og vi dykker ned i cases, som lykkes med 
digitalisering i forhold til marketing, kommunikation og administration samt digitalisering 
af selve aktiviteterne.

Foto: Geber86/Getty Images
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5. september
Idrætten og civilsamfundets tilpasningsparathed: Idrætten og civilsamfundets respons 
på kriser
De seneste år har budt på store omvæltninger og kriser, som har udfordret idrætten og 
civilsamfundet. Først lukkede coronapandemien Danmark ned i længere perioder af 2020 
og 2021, og siden har Ruslands invasion af Ukraine igangsat en energi- og forsyningskrise.
På dette netværksmøde interesserer vi os for idrætten og civilsamfundets evne til at 
tilpasse sig kriser. Har kriserne rystet strukturerne og skabt positive forandringer, som 
ellers ville have taget mange år at gennemføre? 

For at blive klogere herpå, tager vi afsæt i ’De nye folkerum’, som har fokus på gode og 
innovative initiativer, der er opstået under coronapandemien. ’De nye folkerum’ er en del 
af Realdanias indsats RESPOND, der er etableret for at undersøge pandemiens påvirkning 
af vores adfærd og livskvalitet og styrke civilsamfundet. Idan og Vifo har i den forbindelse 
gennemført en større kortlægning af civilsamfundsinitiativer, der er opstået i coronatiden, 
og på netværksmødet bliver vi introduceret for spændende cases. 

7. november
Idrættens rum og rammer: Bæredygtige idrætsanlæg 
Idrætsanlæg udgør omdrejningspunktet for den offentlige støtte til idrætsområdet. 
Landets kommuner bruger årligt flere milliarder kroner på at opføre og støtte idrætsanlæg, 
men får vi nok ud af de mange midler? Mange af de aktiviteter, som faciliteterne er bygget 
til, har faldende tilslutning, og undersøgelser de seneste år har vist, at mange anlæg har 
lav benyttelse og kommer en begrænset skare af borgere til gavn. 

På netværksmødet debatterer vi fremtidens idrætsanlæg. Hvad er kravene til fremtidens 
idrætsfaciliteter og deres bæredygtighed? Hvordan kan incitamentstrukturer og 
facilitetspolitikker være med til at udvikle facilitetsmassen, så den passer bedre til nye 
idrætsformer, er relevant for flere målgrupper og bliver mere bæredygtig? Hvilken rolle har 
kommunerne og kommunale tilskudsmodeller, og hvordan kan de indrettes, så vi får mest 
muligt aktivitet for pengene?

Foto: FlamingoImages/Getty Images
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Idan Forum består af en bred skare af medlemsorganisationer, der bl.a. tæller 
kommuner, idrætsorganisationer, idrætsfaciliteter, konsulenter, foreninger, iværksættere, 
eventorganisationer og fabrikanter.

Medlemskabet af Idan Forum er fra 2023 tilknyttet en organisation:

• Hver organisation udpeger en person, som har den overordnede kontakt med Idan.
• Medlemskabet giver adgang til at deltage gratis i Idan Forums aktiviteter. 
• Organisationen bestemmer selv, hvem fra organisationen der deltager i aktiviteter.  

Følgende gælder: 

• Til netværksmøder, webinarer og check-in-møder må hver medlemsorganisation 
deltage med op til to repræsentanter.

• Til konferencer kan hver medlemsorganisation stille med én deltager via Idan Forum-
medlemskabet.

Prisen for et års medlemskab af Idan Forum er 12.500 kr. (inkl. moms). For mindre 
virksomheder/organisationer (under fire ansatte) er prisen 6.250 kr. (inkl. moms).

Vi optager løbende medlemmer. Vil du høre mere om medlemskab af Idan Forum, så 
kontakt Peter Forsberg på mail peter.forsberg@idan.dk eller telefon +45 40 88 52 79. 

Se deltagerlisten på www.idan.dk/Idanforum

Medlemskab og pris
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Idan Forums ledelse

Senioranalytiker Peter Forsberg er 
hovedansvarlig for Idan Forum. Peter har 
været flittig deltager på Idan Forum og har 
stor viden om idrætsfaciliteter, kommuner 
og foreningsliv. Peter har gennemført 
mange af Idans undersøgelser i kommuner 
samt forskningsprojektet Fremtidens 
idrætsfaciliteter og lavet flere undersøgelser 
for specialforbund.

Chefanalytiker og udviklingsansvarlig Maja 
Pilgaard bidrager til Idan Forums program. 
Maja har gennemført en lang række 
undersøgelser og evalueringer på idræts- og 
fritidsområdet, og har beskæftiget sig med en 
bred vifte af målgrupper, herunder sårbare 
og borgere med funktionsnedsættelser. Hun 
har desuden stor erfaring med kommune-
samarbejder. 

Analyse- og forskningschef Rasmus K. Storm 
bidrager til Idan Forums program. Rasmus 
arbejder især med kommerciel og professionel 
idræt. Rasmus har skrevet ph.d. om økono-
mien i professionelle fodboldklubber og har 
gennemført en undersøgelse af elitesporten i 
flere lande (efter SPLISS-metoden). 


