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Velkommen til Idrættens Dag på Folkemødet

Som to af de væsentlige aktører i forhold til nytænkning, viden, inspiration og debat i 
idrætssektoren i Danmark er Lokale og Anlægsfonden og Idrættens Analyseinstitut (Idan) glade 
for at kunne byde velkommen til den første udgave af Idrættens Dag på Folkemødet. 

Idræt spiller direkte eller indirekte en væsentlig rolle i de fleste danskeres hverdag. Idrætsfaget 
og idræt og bevægelse hører til blandt folkeskolens største aktiviteter, og den organiserede 
idræt er samlet set måske Danmarks største folkelige bevægelse, selv om foreningerne 
samtidig er i stigende konkurrence med nye organiseringsformer og aktiviteter. Samtidig dukker 
idrætten næsten altid op et eller andet sted i billedet, når politikerne diskuterer samfundets 
overordnede udfordringer som folkesundhed, integration, social inklusion, læring, vækst, 
turisme, arkitektur og byplanlægning.

Alle er i princippet enige om, at idrætten kan en hel masse og er vigtig for samfundet. Idrætten 
er med andre ord ’den gode sag’. Måske skygger denne glæde og fascination af idrætten 
engang imellem for det forhold, at langt fra alle strukturer eller beslutninger i idrætten er 
optimale eller tidssvarende? Der er behov for en kritisk debat om ressourcefordeling og 
finansiering, om investeringer i infrastruktur og faciliteter, om ulighed og bæredygtighed, for 
slet ikke at tale om de storpolitiske implikationer, når vi mødes til idræt på de internationale 
arenaer.

Der er i virkeligheden mange ting, vi kan gøre bedre i idrætten, og der er heldigvis mange 
aktører, der hver dag arbejder på at forbedre danskernes adgang til og muligheder for at dyrke 
idræt. Derfor skal idrætten naturligvis have sin egen plads på Folkemødet. 

Vel mødt til dagens mange kvalificerede debattører og til et forhåbentlig engageret publikum. 
Moderator for dagen er journalist og forlagsdirektør Olav Skaaning Andersen.

Henrik H. Brandt 
Direktør  
Idrættens Analyseinstitut

Esben Danielsen
Direktør  
Lokale og Anlægsfonden

Læs mere:
www.idan.dk
www.vifo.dk
www.playthegame.org

Læs mere:  
www.loa-fonden.dk
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Program

Idrættens dag, torsdag den 15. juni 2017 på Pilekroen
Moderator: Olav Skaaning Andersen

10.00-11.00:  Smugtræning på Smugkroen: Løbetur rundt om Hammerknuden

13.00-17.00:  Udstilling: Idrættens Dag på Folkemødet
  Mød Lokale og Anlægsfonden og se udstillingen med de bedste byggerier til  
  idræt og friluftsliv

13.10-13.55:  Har vi den idræt, vi fortjener?
  Hvordan er den danske idrætsmodel rustet til fremtidens udfordringer?   
  Paneldebat med politikere og idrættens aktører.

14.00-14.55:  Fremtidens idrætsmiljøer. Mellem arkitektur og engagement
  Hvordan skaber vi bedre idræts- og bevægelsesmiljøer, som kan engagere flere  
  borgere? Paneldebat med politikere og ledende aktører fra idrætten

15.00-15.55:  Idrættens forsømte muligheder. Har idrætten plads til alle?
  Forsømmer dansk idræt at skabe gode tilbud til udsatte og sårbare grupper?  
  Paneldebat med politikere og ledende aktører fra idrætten

16.00-16.55:  Hvordan blander vi sport og politik lidt smartere?
  Events, korruption og doping i idrætten er blevet et storpolitisk minefelt. Hvad  
  kan Danmark gøre? Play the Game inviterer til paneldebat ved politikere og  
  ledende aktører fra idrætten.

19.00-19.55:  Fremtidssnak: Hvem bliver idrættens Uber eller Airbnb?
  Hvordan vil ny teknologi, klimaforandringer og nye udbydere påvirke den  
  måde, vi tænker idræt på? Giv dit bud på, hvordan idrætten kommer til at se  
  ud i fremtiden.

20.00-21.00:  Folkemødets Store Sportsquiz
  Politikere, journalister og idrætseksperter dyster i paratviden om sportens  
  verden. Kom og gæt med.

Fredag den 16. juni 2017 på Pilekroen
Moderator: Henrik H. Brandt

14.00-15.45:  Godnat til aftenskolerne? Har aftenskolerne en fremtid?
  Kan aftenskolerne forny sig på trods af færre skoler og stigende    
  gennemsnitsalder blandt deltagerne? Kom og deltag i Videncenter for 
  Folkeoplysnings debat om aftenskolerne og tidens udfordringer for de   
  folkeoplysende aktører.
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Idrættens Analyseinstitut er en selvejende institution, der skaber 
overblik over aktuel, samfundsorienteret idrætsforskning og 
stimulerer debat om idrætspolitiske spørgsmål. Læs mere:  
www.idan.dk

Lokale og Anlægsfonden er en almennyttig, udviklingsorienteret 
fond, der støtter og udvikler byggeri inden for idræt, kultur og fritid. 
Det er Fondens mål at støtte faciliteter af arkitektonisk kvalitet og 
som fremtræder nyskabende i funktion og indhold, der kan inspirere 
udviklingen og skabe flere, bedre og nye muligheder for aktivitet og 
fællesskab. Læs mere: www.loa-fonden.dk

Play the Game er en del af Idrættens Analyseinstitut og arbejder for 
at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt. 
Læs mere på www.playthegame.org

Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) er en del af Idrættens 
Analyseinstitut og et uafhængigt institut med formidling, 
dataindsamling og forskning som arbejdsområder. Vifo dækker 
primært den folkeoplysende voksenundervisning samt det frivillige 
børne- og ungdomsarbejde. Læs mere: www.vifo.dk 

Arrangørerne af Idrættens Dag på Folkemødet

Fotos: King Street
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Lokale og Anlægsfonden har som indsatsområde at 
fokusere på “udendørs anlæg og andre faciliteter, 
som i særlig grad appellerer til piger.” 
Følg arbejdet under temaet ’piger, ungdomsliv og 
idrætsfaciliteter’ på www.loa-fonden.dk 
og i vores digitale netværk om piger,  
idræt og faciliteter på LinkedIn.

Foto: Rune Johansen 



10.00-11.00  
Smugtræning på Smugkroen

Lokale og Anlægsfonden og Idrættens Analyseinstitut inviterer på en skøn løbetur rundt om 
Hammerknuden i adstadigt tempo (6-7 km). Vi hopper i havet på opløbsstrækningen og bliver 
friske og klare til Folkemødet.  

Hvis vi ellers har luften til det, tager vi gerne en snak om de gode idrætsmiljøer og om trends 
og tendenser i idrætssektoren, mens vi bevæger os på kanten af afgrunden i et af Danmarks 
smukkeste naturområder.

Vi mødes på Pilekroen kl. 10.00. 

Vi passer på dit skiftetøj på Pilekroen, mens du løber. Du kan klæde om i Nordlandshallen før 
og efter turen.

Foto:Colourbox
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13.00-17.00

Udstilling: Idrættens Dag på Folkemødet

Hele torsdag eftermiddag kan du opleve Lokale og Anlægsfondens rejsende udstilling med de 
bedste og mest inspirerende eksempler på byggerier til idræt, kultur og friluftsliv. 

Du kan desuden møde Fondens konsulenter og få gode råd og vejledning om, hvordan du søger 
støtte eller udvikler spændende projekter i dit lokalområde. 

Du kan også møde analytikerne fra Idrættens Analyseinstitut og få et indblik i de tal og analyser, 
der bidrager til at holde kommuner, idrætsorganisationer og andre udbydere i den danske 
idrætssektor i ’topform’, så danskerne kan få den idræt, de fortjener.

Foto: Martin Sirkovsky 
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Foto: Rune Johansen

Foto: Rune Johansen Foto: By & Havn Peter Sørensen



13.10-13.55
Har vi den idræt, vi fortjener?

Læs også kommentaren 
’Fem bud på en 
fremtidsrettet statslig 
idrætspolitik’ af direktør 
Henrik H. Brandt, 
Idrættens Analyseinstitut. 
Find den på idan.dk

Idrætsdeltagelsen stagnerer
Undersøgelsen Danskernes motions- 
og sportsvaner 2016 viste for første 
gang en lille tilbagegang i antallet af 
voksne danskere, der regelmæssigt 
dyrker sport eller motion. Samlet 
dyrker 61 pct. af befolkningen over 16 
år regelmæssigt sport eller motion. 
For børnenes vedkommende er 
idrætsdeltagelsen på 83 pct. 

Foreningerne mister markedsandele
Kommercielle aktører og 
selvorganiseret idræt fylder stadig 
mere af det samlede idrætsbillede 
i Danmark. 39 pct. af de voksne 
danskere har dyrket idræt i en 
idrætsforening inden for de seneste 
år. Foreningerne er dog stadig 
den vigtigste arena for børnenes 
idrætsdeltagelse. 
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Andelen af voksne danskere, der dyrker idræt i forskellige organiseringsformer, 
fordelt på undersøgelsesår. Kilde: Danskernes motions- og sportsvaner 2016

Andel af befolkningen over 16 år, der har svaret ’ja’ til spørgsmålet, ’dyrker du 
normalt sport eller motion.’ Kilde: Danskernes motions- og sportsvaner 2016

Hvordan er den danske idrætsmodel rustet til fremtidens udfordringer? Hvad skal der til, hvis 
endnu flere danskere skal være aktive med idræt og motion i fremtiden?

Vi er stolte af den danske idrætsmodel med velorganiserede idrætsorganisationer og et stærkt 
foreningsliv. Men er modellen fremtidssikret i forhold til samfundets udfordringer? 

Vi tester den danske model i forhold til sundhed, inklusion, ligestilling, vækstfremme og 
teknologiske forandringer.

Indledning med fem bud på en fremtidsrettet idrætspolitik ved direktør Henrik H. Brandt, 
Idrættens Analyseinstitut.

Paneldebat med politikere og idrættens aktører. Mød blandt andre:

• Peder Bisgaard, formand for Dansk Firmaidrætsforbund
• Esben Danielsen, direktør for Lokale og Anlægsfonden
• Søs Bondo, projektkoordinator, Den Nationale Platform for  

Gadeidræt
• Leif Mikkelsen, folketingsmedlem, kultur- og idrætsordfører (LA)
• Troels Rasmussen, underdirektør, DGI og Bevæg Dig for Livet



14.00-14.55

Fremtidens idrætsmiljøer. Mellem arkitektur og engagement

Foto: Rune Johansen 

Lokale og Anlægsfonden arbejder for idrætsbyggeri, 
som imødekommer tidens behov for fornyelse af 
idrætsanlæggene. Behovet er blandt andet affødt af 
store ændringer i befolkningens idrætsvaner og vækst i 
voksnes idrætsdeltagelse de seneste årtier, et forandret 
aktivitetsmønster, en ændret aldersprofil, en højere grad 
af selvorganisering og et aktivitetsniveau blandt kvinder 
på højde med mænds. Du finder masser af inspiration om 
idrætsbyggeri på www.loa-fonden.dk

Idrætsfaciliteter er et vidt begreb
Mens børnene og skolerne i 
høj grad benytter traditionelle 
idrætsfaciliteter, er billedet 
langt mere varieret blandt de 
idrætsaktive voksne, og der er 
store forskelle mellem kønnene. 
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Figuren viser, hvor den idrætsaktive andel af den voksne befolkning dyrker idræt.  
Kilde: Danskernes motions- og sportsvaner 2016

Hvorfor er der så store forskelle på udbuddet af idrætsfaciliteter i lokalområderne og kvaliteten 
af de enkelte idrætsfaciliteter? 

Hvordan skaber vi idræts- og bevægelsesmiljøer, som kan engagere langt flere borgere?
Lokale og Anlægsfonden udvikler og støtter byggeri af høj arkitektonisk og funktionel kvalitet 
inden for idræt, kultur og fritid. 

Vi lægger op til en debat om fremtidens idræts- og bevægelsesmiljøer, og hvordan vi får mere 
glæde af dem. Handler det kun om flotte bygninger, eller er det lige så vigtigt at få det lokale 
engagement, værtskabet og åbenheden over for nye tendenser og behov med i ligningen?

Indledning ved direktør Esben Danielsen, Lokale og Anlægsfonden.

Paneldebat med politikere og ledende aktører fra idrætten. Mød blandt andre:

• Jakob Sander, centerleder, Vejen Idrætscenter
• Peter Forsberg, analytiker, Idrættens Analyseinstitut
• Morten Bo Andersen, direktør for Game
• Flemming Overgaard, arkitekt, Keingart Space Activators
• Casper Lindemann, konsulent, Danmarks Idrætsforbund



15.00-15.55
Idrættens forsømte muligheder. Har idrætten plads til alle?

Sidste nyt: Med økonomisk støtte fra TrygFonden får Idan over de kommende måneder mulighed 
for at kortlægge de aktører, der arbejder med idræt for socialt ekskluderede målgrupper, lige som 
Idan får mulighed for at lave den første større undersøgelse herhjemme af idrætsvaner blandt 
socialt ekskluderede.

Uddannelse er en vigtig indikator
Der er en direkte sammenhæng mellem 
uddannelseslængde og andelen af befolkningen, 
der dyrker sport eller motion
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Andelen af idrætsaktive voksne +16 år fordelt efter uddannelse. 
Kilde: Danskernes motions- og sportsvaner 2016

Idrætsdeltagelsen er skæv
En oversigt over deltagelsen i sport eller 
motion blandt voksne danskere med 
forskellig  beskæftigelsesbaggrund viser, at 
idrætsdeltagelsen i Danmark er socialt skæv

Andelen af idrætsaktive voksne +16 år fordelt efter 
beskæftigelsesgruppe. Kilde: Danskernes motions- og 
sportsvaner 2016

Vi taler meget om ulighed i sundhed og idrætsdeltagelse, men gør vi reelt noget ved det? 

Har vi en struktur, som blokerer for at skabe gode tilbud til de udsatte og sårbare grupper, 
der trænger allermest til motion og gode idrætsfællesskaber?  Er ligestilling fortsat en reel 
udfordring i idrætten? Hvordan sikrer vi, at det ikke kun er lysten og engagementet, der driver 
værket, når vi står over for de tungeste opgaver og målgrupper i idrætssektoren?

Indledning om de mest iøjnefaldende strukturelle skævheder i den danske idrætssektor ved 
forsknings- og analyseleder Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut.

Paneldebat med politikere og ledende aktører fra idrætten. Mød blandt andre:

• Martin Pedersen, sekretariatsleder, Ombold
• Laura Munch, projektchef for TrygFonden
• Kim Dawartz, formand for Børne- og Kulturchefforeningens kultur- og fritidsnetværk 
• Pelle Plesner, grundlægger af foreningen Fit for Kids
• Orla Østerby, Folketingsmedlem, idrætsordfører (K)
• Esben Danielsen, direktør, Lokale og Anlægsfonden



16.00-16.55
Hvordan blander vi sport og politik lidt smartere?

Good governance
Good governance er nøgleordet 
for arbejdet med at reformere 
idrættens organisationer, så 
de bedre undgår korruption og 
magtmisbrug og kommer mere 
i pagt med tiden. Læs mere 
om Play the Games arbejde 
med good governance og 
andre af international idræts 
voldsomme udfordringer på 
www.playthegame.org 

For tre år siden åbnede Ruslands præsident Vladimir Putin vinter-OL i Sochi sammen med præsidenten for 
den internationale olympiske komité, Thomas Bach, og de to havde et nært forhold. Om et år er Rusland 
igen vært for en af verdens største idrætsbegivenheder, VM-slutrunden i fodbold. Samtidig er Rusland 
på grund af statsstyret doping ikke en del af idrættens gode selskab for tiden og decideret udelukket fra 
international atletik. Rusland er et eksempel på, at sportens begivenheder fra tid til anden bliver til et 
storpolitisk minefelt.

Foto: Russian Presidential Executive Office
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Sportens mega events og den tilsyneladende udsigtsløse kamp mod korruption og doping i 
idræt er blevet et spejl af international storpolitik. 

Hvordan kan vi fra dansk side agere i minefeltet mellem de demokratiske danske idrætsværdier 
og de internationale realiteter? Hvordan kan det komme så vidt, at den internationale 
idrætsverdens ledere i stort tal ryger i fængsel for korruption og magtmisbrug? Hvad kan 
Danmark stille op, når store dopingskandaler eller mega events har storpolitiske implikationer? 
Kan vi overhovedet fortsat forsvare at støtte dansk eliteidræt, når konkurrenterne er dopede og 
de ansvarlige ledere dybt korrupte? Hvordan er det muligt, at international idræt synker stadigt 
dybere ned i en fundamental troværdighedskrise, og hvad kan vi gøre ved det? 

Indledning ved international chef, Jens Sejer Andersen, Play the Game.

Derefter paneldebat ved politikere og ledende aktører fra idrætten. Mød blandt andre:

• Anders Samuelsen, udenrigsminister (LA) 
• Holger K. Nielsen, udenrigsordfører (SF) 
• Michael Ask, direktør Anti Doping Danmark
• Knud Skadborg, afdelingschef Team Danmark 
• Esben Danielsen, direktør for Lokale og Anlægsfonden
• Morten Stig Christensen, direktør for Dansk Håndbold Forbund



19.00-19.55
Fremtidssnak: Hvem bliver idrættens Uber eller Airbnb?

Klimavenlige løsninger
Klima og energi spiller 
altid en rolle i Lokale 
og Anlægsfondens 
overvejelser, når 
nye projekter skal 
støttes. Samtidig giver 
klimaanlæg mulighed 
for utraditionelle 
løsninger. 

Læs mere: 
www.loa-fonden.dk

Idrættens Innovatører er titlen på en særlig satsning fra Idan om at komme tæt på nye produkter 
og idémagere med potentiale til at forandre idrætten. 

Den 9. oktober er der premiere på arrangementet Idan Sports Innovation Day i Streetmekka i 
København. 

Læs mere om arrangementet: www.sportsinnovationday.dk

Foto: Carsten Ingemann 
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Hvordan kommer Uber, Airbnb og forventede klimaforandringer til at påvirke måde, vi 
tilrettelægger fremtidens idræt på?

Klimaforandringer og nye teknologier er allerede godt i gang til at sætte deres præg på 
fremtidens idrætslandskab. Hvad sker der lige nu, og hvad venter forude?

Få et inspirerende bud fra Lokale og Anlægsfonden på, hvordan klima- og energispørgsmål 
påvirker fremtidens idrætsmiljøer og i mange tilfælde fører til nye overraskende løsninger.

Få et spændende indblik fra Idrættens Analyseinstitut om, hvordan idrættens innovatører 
med stigende hast udvikler nye services, nye aktivitetsformer og nye måder at organisere og 
strukturere idrætten på. 

Giv dit eget bud på, hvordan idrætten kommer til at se ud i fremtiden. Mød blandt andre:

• Jakob Færch, konsulent, Lokale og Anlægsfonden
• Martin Hedal, projektleder for Idan Forum - Idrætssektorens Udviklingsforum, Idrættens 

Analyseinstitut
• Anders V. Stæhr, medstifter, boblberg.dk
• Jacob Lau Larsen, direktør, WannaSport



14.00-15.45

Godnat til aftenskolerne? Har aftenskolerne en fremtid?

Hvor er aftenskolerne på vej hen? Antallet af aftenskoler er faldet drastisk over de seneste 10 
år, og deltagernes gennemsnitsalder stiger. Vil aftenskolerne også i fremtiden spille en central 
rolle i danskernes fritidsliv – og i så fald hvordan?

Videncenter for Folkeoplysning gennemfører i foråret en landsdækkende undersøgelse 
blandt alle landets aftenskoler. Hvordan ser landskabet ud i 2017? Hvordan kan store 
oplysningsforbund og mindre aftenskoler forny sig og spille en vigtig rolle i det danske 
samfund? Hvordan spiller aftenskolerne sammen med frivillighed og lokale dagsordener 
i kommunerne? Hvilke udfordringer deler aftenskolerne med andre aktører på det 
folkeoplysende område?

Mød nogle af de mest visionære ledere fra sektoren og deltag i debatten med politikere og 
aftenskoleledere om aftenskolens fremtidige rolle og uudnyttede potentialer

Moderator: Henrik H. Brandt, direktør for Videncenter for Folkeoplysning
Indleder: Malene Thøgersen, analytiker hos Videncenter for Folkeoplysning

Fredag den 16. juni på Pilekroen

Kom og deltag i Videncenter for Folkeoplysnings debat om aftenskolerne og tidens 
udfordringer for de folkeoplysende aktører

Debatten udspiller sig i to runder

14.00-15.00: Status på aftenskolerne og en diskussion om 
aftenskolernes rolle

Deltagere:
• Leif Mikkelsen, Folketingsmedlem, Kulturudvalget (LA) 
• Torben Dreier, skoleleder, FO-Aarhus
• Per Paludan Hansen, formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd 
• Henriette Bjerrum, chefanalytiker hos Videncenter for 

Folkeoplysning

15.00-15.45: Tidens udfordringer for folkeoplysende aktører

Deltagere:
• Michel Steen-Hansen, direktør Danmarks Biblioteksforening
• Hanne Lundgren Nielsen, festival- og eventchef, 

Folkeuniversitetet i Aarhus
• Esben Danielsen, direktør for Lokale og Anlægsfonden
• Per Paludan Hansen, formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd 
• Henriette Bjerrum, chefanalytiker hos Videncenter for 

Folkeoplysning
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Foto: Thomas Søndergaard



Kom og gæt med, når politikere, journalister og idrætseksperter 
dyster i paratviden om sportens verden på:

Folkemødets Store Sportsquiz
Torsdag den 15. juni kl. 20-21 på Pilekroen

Idrættens dag på folkemødet. Politikere, journalister og idrætseksperter dyster i paratviden 
om sportens verden. Kom og gæt med og mød repræsentanter for Lokale og Anlægsfonden og 
Idrættens Analyseinstitut til tredje halvleg under uformelle former på Pilekroen. Vi er der hele 
aftenen.

Vært: Daniel Sichlau, journalist på Mediano.
Mød blandt andre:
• Carl Christian Ebbesen (DF), kultur- og fritidsborgmester, Københavns Kommune
• Jens Ringberg, journalist, Danmarks Radio
• Henrik Dam Kristensen (S), Folketingsmedlem

Hvis du har styr på, hvem og hvad dette foto handler om, bør du nok kigge forbi Folkemødets Store 
Sportsquiz i Pilekroen, torsdag aften kl. 20.00-21.00. Hvis du er helt blank, kan du evt. bare gå direkte i 
baren på Pilekroen. Det skal nok blive hyggeligt alligevel.

Foto: Ritzau/ Morten Langkilde


