Idan Forum
Formater, temaer og program for 2022

Idan Forum – Idrætssektorens
Udviklingsforum

Tre forskellige formater

Idan Forum har siden 2015 været en vigtig del af Idrættens Analyseinstitut. Idan
Forum har sat centrale udviklingstendenser og problematikker inden for den
brede idrætssektor under lup og bragt den nyeste viden på idrætsområdet i spil
sammen med forummets medlemmer. Det er der kommet masser af spændende arrangementer og debatter ud af, og efter et par år med corona er vi i 2022
igen klar med et fuldt program!

Netværksmøder er typisk dagsarrangementer (fra ca. kl. 10-16), der har fokus
på et særligt emne eller problemstilling. Netværksmøder afholdes i en særlig
udvalgt lokation, som bidrager med et perspektiv på mødets emne, og som i sig
selv er et besøg værd. På netværksmøder veksler vi mellem praksis- og vidensoplæg, og vi faciliterer dialog og diskussion om emnet medlemmerne imellem.
Sigtet er hermed bl.a. at identificere centrale pointer, som kan have relevans i
forummedlemmernes egen praksis. Til møderne prioriterer vi netværksdannelse
og erfaringsudveksling mellem medlemmerne, og vi sørger for god forplejning.

Vi har sammensat et spændende program for 2022, hvor vi kombinerer fagligt
indhold med et styrket fokus på netværksdannelse og erfaringsudveksling.
Senioranalytiker Peter Forsberg bliver ny ankermand på Idan Forum, og han vil
i tæt samarbejde med analyse- og forskningschef Rasmus K. Storm og chefkonsulent og udviklingsansvarlig Maja Pilgaard have ansvar for Idan Forums faglige
program.
Programmet, som du kan læse nedenfor, kredser om tre formater: Netværksmøder, webinarer og konferencer. Som noget nyt introducerer vi et gennemgående
tema om anvendelse af data. Temaet skal gøre os klogere på, hvad der er op
og ned i de mange data og undersøgelser, der skabes på idrætsområdet i disse
år, og vi forholder os i Idan Forum løbende til, hvordan data og undersøgelser
kan anvendes i den praktiske hverdag i kommuner, idrætsforbund, faciliteter og
projekter. Vi interesserer os også for, hvordan data kan gøres mere anvendelig,
og hvor der er behov for mere data.

Webinarer er kortere arrangementer af typisk 1-2 timers varighed. Fokus er på
at introducere til viden om et særligt emne, en ny undersøgelse/rapport eller en
aktuel problemstilling med baggrund i et eller flere oplæg. Ofte vil oplæg følges
op af dialog mellem medlemmerne i mindre grupper (break-out rooms).

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 2022 giver vi specifikt mulighed for at
deltage i Idrætsmødet i Aalborg og Play the Games 25-års jubilæumskonference
i Odense, og vi arbejder for også at kunne tilbyde deltagelse i Vejen Konferencen
på favorable vilkår.
Vi overvejer løbende sammensætningen af formater, ligesom vi overvejer muligheden for en studietur. Vi har tidligere været i London og Eindhoven, og vi er på
udkig efter studiemål i 2023.
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Tema om dataanvendelse

Program for 2022

De seneste ti år er mængden af data og undersøgelser på idrætsområdet vokset
hastigt. Den udvikling har vi som analyseinstitut selv været med til at skubbe
på, fordi vi mener, at viden stimulerer konstruktive politiske diskussioner og
prioritering, og fordi viden kan være med til at identificere og realisere varige
praksisløsninger.

De fleste arrangementer i 2022 er fastlagt og beskrevet herunder. Vi forventer at
tilbyde yderligere et netværksmøde i efteråret 2022, ligesom vi forventer at tilbyde flere webinarer, som vi har mulighed for at arrangere med kortere aftræk.
Vi vurderer løbende arrangementer og muligheder i programmet, og vi hører
derfor også gerne om dine ideer eller ønsker til fremtidige arrangementer.

Når vi sætter dataanvendelse under lup i Idan Forum, gør vi det, fordi vi har
særlige kompetencer og interesser på området, men også fordi vi kan se, at det
kan være svært at finde hoved og hale i de mange data, der produceres disse
år. Vi ser, at beslutninger og prioriteringer i stigende grad baseres på data og
undersøgelser, og vi har som analyseinstitut en særlig opgave i at skabe overblik
over og dialog om, hvad data og undersøgelser kan bruges til – og ikke bruges til.
Derfor vil vi i dialog med forummedlemmerne interessere os for, hvordan data
og undersøgelser kan skabe værdi frem for forvirring i medlemmernes daglige
arbejde.

18. januar

Webinar: Introduktion til Idan Forum anno 2022 og lancering af
tema om dataanvendelse i den brede idrætssektor

Vi ønsker at sætte fornyet skub i Idan Forum efter en lang periode med corona. Vi har allokeret flere ressourcer til Idan Forum, og vi vil skabe endnu bedre
rammer for netværksdannelse, erfaringsudveksling og formidling af viden. På
webinaret præsenterer vi programmet for 2022 og tankerne bag. Vi introducerer
også til vores gennemgående tema om dataanvendelse.
3. februar

Motionsvanedata som eksempel
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Inden for de seneste par år har Idan gennemført
en landsdækkende idrætsvaneundersøgelse og
gentagne undersøgelser af danskernes sportsog motionsvaner under coronakrisen. I samme
periode er der gennemført undersøgelser i
regi af Danmark i Bevægelse og Bevæg dig for
Livet, og mange steder i landet står man med
flere datasæt om det samme. Sammen med KL
har vi i Idan Forum søgt at skabe klarhed over,
hvordan undersøgelserne spiller sammen, hvad
deres respektive styrker og svagheder er, og
hvordan de samlet og særskilt kan skabe debat
og understøtte prioriteringer og beslutninger
på idrætsområdet. Den tilgang ønsker vi at føre
videre på andre områder ved løbende at forhold
os til temaet om dataanvendelse.

Webinar med DBU: Sportslig succes og efterspørgsel: Hvordan
sikrer man produktet? (tidligere netværksmøde)
På grund af corona er netværksmødet hos DBU konverteret til et webinar.
Vi tager pulsen på Danmarks største idrætsforbund, DBU, der i sommeren 2021
var vært ved det udskudte EM 2020. Vi skal blive klogere på, hvordan DBU anvender indsigt og viden til at sikre succes og engagement på og uden for banen.
Vi slutter dagen af med et oplæg om afviklingen af EM på hjemmebane.

Getty Images/Lars Ronbog
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1. marts

April/maj

Netværksmøde: Idræt for særlige målgrupper – barrierer og
tilgængelighed

Idan Forum sætter fokus på at skabe tilgængelighed i idrætten for sårbare borgere. Idan præsenterer resultaterne fra den første delundersøgelse af projektet
Parasporten i Danmark, som bl.a. har fokus på idræts- og motionsdeltagelse
blandt borgere, som har fysiske handicap eller er udviklingshæmmede. På baggrund af de første resultater fra projektet inviterer vi forummedlemmerne til at
debattere kommunernes, foreningernes, faciliteternes og andre lokale aktørers
roller, vilkår, muligheder og barrierer for at inkludere sårbare målgrupper i
idræts- og fritidslivet.
Arrangementet finder sted på Musholm ved Korsør, som med deres multihal
sætter nye standarder for tilgængelighed for folk med funktionsnedsættelse.
Musholm tilbyder sports- og aktivitetsmuligheder til alle uanset fysisk formåen,
og det er eksempelvis muligt at bruge klatrevæg og svævebane, selvom man
sidder i kørestol. Vi prøver udvalgte aktiviteter, og vi hører om stedets universelle design. På dagen vil vi samtidig invitere til en evaluerings- og værdiskabelsesproces, hvor vi sætter fokus på, hvordan Idan Forum fremadrettet skaber bedst
værdi for medlemmerne.

Getty Images/Tempura

6

Netværksmøde: Idræt for de mindste og deres forældre

Hvordan sikrer man en tidlig indsats gennem bevægelsesfællesskaber for
at forebygge dårlig trivsel, inaktivitet og overvægt? Hvordan inddrager man
sundhedsplejersker, forældre, vuggestuer, børnehaver, skoler og foreningsliv i
indsatsen? Hvordan skaber man de bedste fysiske rammer om en sådan indsats?
Og kan man vende de alarmerende tal i lokalområders sundheds- og trivselsstatstikker?
De store spørgsmål har foreningen Purhus IF sat sig for at belyse gennem et
femårigt projekt, som Idan følger på sidelinjen. Vi besøger Purhus IF, som ligger
i Asferg lidt uden for Randers, hvor vi samtidig debatterer nationale data om de
3-6-åriges idrætsvaner og deres kropslige kompetencer. Vi sætter spot på ’hængekøjekurven’ og det forhold, at forældres idrætsdeltagelse (eller mangel herpå)
’overføres’ til deres børn. Det er et samfundsmæssigt problem, da livsfasen
med småbørn for mange forældre betyder et stop med idræt. På den baggrund
debatterer vi bud på metoder til at få forældre ud af hængekøjen.

Getty Images
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22.-23. juni

27.-30. juni

Idrætsmødet i Aalborg har på få år etableret sig som den største idrætskonference herhjemme. I 2021 deltog 820 repræsentanter fra den brede idrætssektor
i Idrætsmødets konferencedel, og det blev til hele 220 oplæg på 18 forskellige
baner. Der er med andre ord god mulighed for at få ny viden og netværke. Som
noget nyt i 2022 knyttes DM-ugen til Idrætsmødet.

Play the Game er en del af Idrættens Analyseinstitut, og i 2022 afholder vi Play
the Games 25-års jubilæumskonference i Odense den 27.-30. juni.

Konference: Idrætsmødet i Aalborg (+ DM-ugen)

Det endelige program er ikke fastlagt endnu, men vi arbejder på at finde plads
til sessioner, der sætter spot på udfordringer og potentialer for særlige sportsgrene. F.eks. inden for de klassiske boldspil, hvor flere specialforbund i disse
år arbejder med at udvikle nye spilformer, boldstørrelser og spillekoncepter
for at understøtte aldersrelateret træning i ungdomsrækkerne og appellere til
voksne motionister. Her kunne det være spændende at dykke ned i metoder og
potentialer og se på konsekvenserne for faciliteterne, når de klassiske opstregninger på halgulvet ikke længere rækker. Det kunne også være spændende at se
på nichesportsgrene – både i forhold til vilkår, udfordringer og potentialer for
specialforbundene, men også fra en kommunal vinkel med fokus på, hvordan
kommuner og faciliteter forholder sig til nicherne og støtter bedst muligt op om
dem.

Konference: Play the Games 25-års jubilæumskonference

Her vil nogle af de store temaer være forholdet mellem menneskerettigheder og
sport, atleters rettigheder, matchfixing, klima og sport, (anti)doping, overgreb
i idræt og good governance. Emner som fylder store dele af den internationale
idrætspolitiske debat i disse år, men som også har relevans for arbejdet i en
dansk kontekst – ikke mindst i lokale idrætsforeninger, kommuner og idrætsforbund.
På Play the Game-konferencen vil der også være sessioner, der beskæftiger sig
med breddeidrætten i et internationalt perspektiv, og i 2022 kunne det være
med et fokus på coronakrisens langtidsvirkninger for elite og bredde samt fremtidens idrætsfaciliteter.
Indkvartering og deltagelse i konferencemiddag er ikke inkluderet og skal tilkøbes separat.

Når du er medlem af Idan Forum, får du gratis adgang til konferencen. Indkvartering og deltagelse i konferencemiddag er ikke inkluderet og skal tilkøbes
separat.

Thomas Søndergaard/Play the Game

Play the Game 2022 er den 12. i en
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. Tabuer
er faldet på stribe, og i dag undgår
hverken idrætsforbund eller regeringer at forholde sig til matchfixing,
korruption, systematisk doping og dopinghandel, menneskerettighedskrænkelser og andre trusler mod idrættens
og foreningslivets kerneværdier.

Idrætsmødet

8

9

Program for 2022

Medlemskab og pris

26.-28. september

Som forummedlem får du gratis adgang til ovenstående arrangementer. Idan
Forum har en bred medlemsskare, som alle har skarpt fokus på udvikling af
idrætten, og består bl.a. af eventorganisationer, kommuner, iværksættere,
idrætsorganisationer, idrætsfaciliteter, konsulenter, foreninger og fabrikanter.

Konference: Vejen Konferencen, 26.-28. september i Vejen

Under overskriften ’Idrætsmiljøer som dynamo for sundhed, fællesskaber og
lokal udvikling’ sættes idrætten i Danmark under lup på årets Vejen Konferencen. Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem flere aktører og stiller
blandt andet skarpt på idrættens infrastruktur. Konferencen har særligt fokus på
startups, og der er derfor god mulighed for at hente den nyeste inspiration. Vi
arbejder på at sikre deltagelse for Idan Forums medlemmer til en reduceret pris.
September

Netværksmøde: Kampen om kommunernes gunst

De senere år er interessen for at indgå alliancer og partnerskaber med de
danske kommuner vokset betydeligt på idrætsområdet. Men hvorfor egentlig?
Er det udtryk for kommunernes stigende styrke som lokal aktør og i forlængelse heraf et ønske om at skabe endnu stærkere idrætstilbud lokalt? Eller er det
udtryk for en partnerskabstendens, som mere tjener til at legitimere organisationer, institutioner og virksomheder?

Prisen for et års medlemskab af Idan Forum er 12.500 kr. (inkl. moms) eller
6.250 kr. (inkl. moms) for iværksættere og mindre foreninger.
Hvis du har spørgsmål om Idan Forum, har ideer til fremtidige arrangementer
eller vil høre mere om, hvordan Idan Forum kan være relevant for dig, så er du
meget velkommen til at kontakte Peter Forsberg på:
Telefon: +45 4088 5279
E-mail: peter.forsberg@idan.dk

Vi kigger på en række kommunale partnerskaber, og sammen med forummedlemmerne drøfter vi deres relevans, værdi og effekt. Perspektivet vendes mod
både kommuner og organisationer/institutioner. Vi ser også på en række af de
analyser og data, som produceres til kommunerne. Og vi drøfter, hvordan de
mange kommunale analyser anvendes i den lokale politik. Endelig drøfter vi
kommunernes betydning i fremtidens idrætslandskab i et større perspektiv.

Getty Images/Morsa Images
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Idan Forums ledelse
Senioranalytiker Peter Forsberg bliver ny 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, gennemført forskningsprojektet Fremtidens idrætsfaciliteter
og lavet flere undersøgelser for specialforbund.

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

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 kommunesamarbejder.
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