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Vejen Konferencen 2020 

Idrætsmiljøer som dynamo for sundhed, fællesskaber og lokal udvikling 
Konference, mandag-tirsdag den 11.-12. maj 21.-22. september 2020 

Ekstra workshops, onsdag den 13. maj 23. september 2020 

 

Programmet viser de bekræftede oplæg til den oprindelige dato 11.-13. maj.  

Konferencen gennemføres i stedet i dagene 21.-23. september 2020 med et tilsvarende program, som dog inddrager 

aktuelle begivenheder i programlægningen. 

 
Version 2. Senest opdateret den 15. marts 2020, opdateres løbende 

Kommentarer/spørgsmål/forslag, kontakt: henrik.brandt@idkon.dk 

 

 
11. maj 2020 

 
Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, 6600 Vejen 

 
09.00-10.00 
Røde Plads 

 
Registrering, kaffe og rundstykker 

 
10.00-10.15 
Folkesalen 

 
Velkommen til Vejen-konferencen 2020 
Egon Fræhr (V), borgmester, Vejen Kommune 
Thomas Rask Jensen, formand, Vejen Idrætscenter 
 

 
10.15-12.30 
Folkesalen 

 
Ordstyrer: Søren Riiskjær, idrætspolitisk blogger og radiovært 
 
Idrætsmiljøer som dynamo for sundhed, fællesskaber og lokal udvikling 
Er demografiske udfordringer, ulighed i sundhed og samfundsdeltagelse og strukturelle udfordringer i facilitetsmassen en udfordring 
eller snarere en enestående mulighed for idrætten for at spille en endnu større rolle i fremtidens samfund? Kort introduktion til 
konferencens hovedtemaer. 
Henrik H. Brandt, Idrættens Konsulenthus/IdrætsPlatformen Danmark 
 
Vejen Idrætscenter – meget mere end mursten 
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Hvad spiller den største rolle i Vejen Idrætscenters væksthistorie: Mursten eller mennesker? Hvilke greb kan kommuner og 
idrætsorganisationer gøre for at få flere full-service idrætscentre à la Vejen Idrætscenter? 
Jakob Sander, centerdirektør, Vejen Idrætscenter 
 
DGI-Huset Aarhus – fra idrætshøjborg til sundhedstårn 
DGI-Huset i Aarhus har med et solidt tilsagn om fondsstøtte i ryggen sat sig for at bygge et sundhedstårn, som skal forene byudvikling, 
sundhedsfremme og sociale fællesskaber lige midt i den hastigt voksende storby, Aarhus. Hvad er idrætsfaciliteters potentiale for at 
blive dynamo for sundhed, fællesskaber og lokal udvikling og for at gøre sig attraktive for private og offentlige investorer i voksende 
byer og dynamiske lokalsamfund?  
Lars Steen Pedersen, formand DGI-Husene i Aarhus, Herning og Vingsted samt selvstændig konsulent 
 
Idrætsfaciliteter som fremtidens investeringsobjekt – er det muligt?  
Traditionelt har investering i idrætsfaciliteter været en kommunal opgave. Men stadigt flere idrætscentre har ambitioner om at 
fungere som dynamo for sundhed, fællesskaber, kultur og turisme. Hvad skal der til for at gøre landets idrætsfaciliteter interessante 
som investeringsobjekter for eksempelvis pensionsselskaber i forhold til ejendomsinvesteringer, sundhed, byudvikling? Hvad kigger 
investorerne på? Hvad holder dem evt. borte fra at investere i facilitetsområdet? 
Per Schulze, Udviklingschef, Byliv & Byrum, By & Havn, København 
 
Diskussion: Idrætsmiljøer som dynamo for sundhed, fællesskaber og lokal udvikling 
I panelet: 
Oplægsholderne 
Stén Knuth, MF, idrætsordfører (V) 
Henrik Høy-Caspersen, formand, Halinspektørforeningen 
Flere oplægsholdere følger 
 

 
12.30-13.30 
Røde Plads 

 
Frokost 

 
13.30-15.00 
Folkesalen 

Ordstyrer: Lars Steen Pedersen, LSP Resolve  
 
Idrætsmiljøer som dynamo for sundhed – 
Del 1 
 
Sundhedsadfærd og 
sundhedskompetencer som en del af 
idrætsmiljøet – hvordan? 
Sundhedskompetencer (health literacy) 
handler om at kunne finde, forstå, vurdere 

Ordstyrer: Peter Forsberg, Idrættens 
Analyseinstitut 
 
Idrætsmiljøer som dynamo for 
fremtidens fællesskaber – Del 1 
 
Idrættens fællesskaber. Hvad vil det 
overhovedet sige i 2020? 
Folkeoplysning, fitness og fællesskab. 
Passer idrætsbilledet i 2020 stadig med 

Ordstyrer: Søren Bang, selvstændig 
journalist og rådgiver  
 
Idrætsmiljøer som dynamo for lokal 
udvikling – Del 1 
 
Kan man bygge sig til det? 
Hvordan hænger idrætsdeltagelse, 
foreningsdeltagelse og befolkningens 
fysiske aktivitet sammen med adgangen til 
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og anvende sundhedsinformation til at tage 
beslutninger om sundhed og leve et aktiv 
liv. Nye forskningsresultater viser dog, at ca. 
40% af den voksne befolkning har 
begrænsede sundhedskompetencer. Der er 
desuden en skævvridning i forhold til social 
profil. Hvis man har lav uddannelse, er uden 
arbejde, eller har dårligt selv-vurderet 
helbred, er risikoen endnu højere. Hvordan 
sikrer vi, at dagens idrætstilbud rent faktisk 
matcher borgernes måske mangelfulde 
sundhedskompetencer og bliver et 
virkemiddel, der styrker fremfor at hæmme 
deres muligheder for et sundt og aktivt liv?  
Kristine Sørensen, founder af Global Health 
Literacy Academy 
 
Sundhedsmotivator/Din Sundhed 
Vejen Idrætscenter danner ramme om en 
ny type genoptræningsforløb målrettet 
ikke-aktive borgere. De tilknyttede borgere i 
projektet ’Din Sundhed’ får tilbudt et 
individuelt forløb med adgang til træning i 
Vejen Idrætscenter, og samtidig har det 
Tryg-Fonden støttede projekt udviklet 
’Sundhedsmotivator-uddannelsen’. Hvad er 
erfaringerne med projektet? Er det 
bæredygtigt? Er det klar til at blive rullet ud 
i flere af landets idrætsmiljøer?   
Jakob Sander, centerdirektør og Tina 
Nielsen, projektleder, Vejen Idrætscenter 
 
Ry for sundhed og idræt 
Ry Hallerne har fokus på sundhed, aktiv 
udfoldelse, mangfoldighed og socialt 
samvær. Et af midlerne til at nå i mål er en 
mere proaktiv rolle i forhold til sundhed i 
hallerne. Hvordan bør idrætscentrets rolle 

over 100 års forståelse af foreningen som 
den foretrukne ramme for fællesskaber i 
idrætten? Hvad siger forskningen egentlig 
om tendenserne? 
Maja Pilgaard, Analytiker ph.d., Active 
Research/Aalborg Kommune 
 
Fritidscentret som samlingspunkt - 1 
Varde Fritidscenter er i gang med en 
proces, hvor centret ikke kun styrker 
faciliteterne, men også søger at blive 
katalysator for foreningsudvikling, events, 
sundhed og et stærkt samspil med en helt 
ny centralskole på nabogrunden. Hvad 
betyder det for idrætsforeningernes rolle, 
når fritidscentret bliver en mere proaktiv 
aktør i idrætsbilledet? 
Jesper Brodersen, direktør, Varde 
Fritidscenter 
 
Firmaidrætten i fritidscentret 
Stærke lokale partnerskaber kan ofte 
være vejen til mere levende 
idrætsmiljøer, hvor nye målgrupper 
finder vej til idrætscentrene. Et aktuelt 
samarbejde mellem Vejen og Omegns 
Firmasport, Vejen Idrætscenter og Dansk 
Firmaidrætsforbund har skabt fordele for 
alle aktører 
Bo Ravn Bertelsen, Udviklingskonsulent, 
Dansk Firmaidrætsforbund 
 
Kommunen som katalysator for liv og 
nye brugere på idrætsanlæggene 
Helsingør Kommune tog håndfast styring 
på processen, da byens nye stadion blev 
flyttetog bygget sammen med et samlet 
idrætsområde, hvor ikke kun 

idrætsfaciliteter? Kan vi bygge os til 
sundhed, fællesskaber og lokal udvikling, 
eller skal der andet til? 
Evald Bundgård-Iversen, cand.mag., ph.d., 
Institut for Idræt og Biomekanik, SDU  
 
Idrættens potentiale i strategisk udvikling 
af byer, landsbyer og boligområder  
Hvide elefanter efter store mega events, 
øget trivsel i dynamiske landsbyklynger, 
nye boligområder uden sjæl, Cold Hawaii 
på verdenskortet…  
Hvad er op og ned på idrætsmiljøers 
potentiale i forhold til at bidrage til lokal 
udvikling.  
Hvilke forudsætninger skal være på plads 
for, at idrættens faciliteter for alvor 
bidrager til lokal udvikling? 
Jens Øyås Møller, udviklingskonsulent 
Lokale og Anlægsfonden  
 
Stadionområdet som drivkraft for 
byudvikling 
Slagelse Park er navnet på en vision, der 
skal forvandle det slumrende område 
omkring idrætsparken i Slagelse til en 
urban park med nær sammenhæng 
mellem fritidsliv, kultur og byudvikling. 
Hvem er aktørerne i processen? Hvad 
kræver det at få stadionområdet til for 
alvor at leve som naturligt samlingspunkt 
for Slagelse by til hverdag og fest? Kan 
kommunen overhovedet løfte økonomien 
og processen i projektet? 
Stén Knuth, MF og medlem Udvalget vedr. 
Stadion, Slagelse Kommune 
 
Sessionen fortsætter efter kaffepausen 
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være i et typisk dansk lokalsamfund? 
Hvordan flytter man centrets fokus til også 
at inkludere folkesundhed og særlige 
målgrupper? 
Jens Szabo, centerleder i Ry Hallerne og 
byrådsmedlem i Skanderborg Kommune 
 
Sessionen fortsætter efter kaffepausen 
 

elitefodbolden får glæde af anlægget. 
Kommunen har indtaget en central 
playmakerrolle i stadionområdet for 
foreninger og aktører som konsekvens af, 
at aktørerne i foreningslivet ikke altid har 
sammenfaldende interesser eller varer 
nok på hylderne til at være attraktive nok 
for de store fællesskaber. 
Jesper Lyngsøe Christensen, leder af 
Helsingør Kommunes Idrætsanlæg 
 
Sessionen fortsætter efter kaffepausen 
 

 

 
15.00-15.30 
Røde Plads 

 
Kaffepause 

 
15.30-16.30 
Spor 1: Sal 4 
Spor 2: Folkesalen 
Spor 3: Sal 5 

 
Idrætsmiljøer som dynamo for sundhed - 2 
 
Sundhed og idræt under samme tag 
Holbæk Sportsby åbnede i juni 2019 med 
visionen om at samle fællesskab, 
bevægelse, sundhed og samarbejde under 
samme tag. Sportsbyen centraliserer en 
række af Holbæks gamle faciliteter, og 
Holbæk Sundhedscenter er rykket ind under 
samme tag. Hvad er de foreløbige erfaringer 
med at skabe synergi og samarbejde 
mellem aktører med vidt forskellige kulturer 
og formål? 
Brian Worm Ahlquist, Chef for Kultur, Fritid 
og Borgerservice, Holbæk Kommune 
 
Dem vi mest taler om… Hvad kræver det, 
hvis vi virkelig mener ’idræt for alle’? 
Hvis vi virkelig mener, at ’alle skal med’ i 
idræt og fysisk aktivitet, skal vi formå at 
rumme og inkludere langt flere skæve 

 
Idrætsmiljøer som dynamo for 
fremtidens fællesskaber - 2 
 
Fremtidens forsamlingshuse – tilbage til 
fortiden? 
Oprindeligt blev mange af de ca. 1000 
forsamlingshuse i Danmark bygget som 
øvelseshuse for skyttekredse. Mange huse 
har gennem årene lagt gulv til masser af 
idræt. Siden gled idrætselementet i 
baggrunden, men fremtidens 
forsamlingshuse bygger igen bro mellem 
idræt, kultur, fester og foreningsliv. 
Hvordan bidrager fremtidens 
forsamlingshuse til idræt og fællesskab 
Bo Vestergård, rådgiver og indehaver af 
Vestergård Kultur 
 
Afsluttende diskussion med refleksioner 
fra oplægsholdere og tilhørere.  

 
Idrætsmiljøer som dynamo for lokal 
udvikling - 2 
 
Den organiserede idræts strategi for 
storbyerne 
Idrætsorganisationerne giver de store 
byer særlig opmærksomhed i disse år. 
Danmarks Idrætsforbund har ligefrem 
udviklet en ’Strategi for Hovedstaden, 
verdens mest aktive storby’.  
Hvor halter samspillet mellem idræt og 
storby? Hvordan vil idrætten i fremtiden 
sætte sit strategiske præg på udviklingen 
af attraktive byer og byområder? 
Poul Broberg, chef for public affairs, 
Danmarks Idrætsforbund 
 
Det indre liv i Danmarks Outdoor 
Hovedstad 
Silkeborg har sat tryk på kommunens 
friluftsstrategi ved at erklære sig som 
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eksistenser i idrætsmiljøerne. Er det 
overhovedet realistisk at få ’den tunge ende 
med’ i de gængse idrætsmiljøer? Hvordan 
imødekommer man bedst socialt udsatte 
borgere i idrætsmiljøerne? 
Cliff Kaltoft, sekretariatschef 
Landsforeningen af VæreSteder 
 
Afsluttende diskussion med 
paneldeltagerne.  
Når fokus i idrætten går fra det 
lystbetonede til det mere instrumentelle, fra 
de motiverede til de idrætsfremmede, 
ændres spillepladen totalt. Hvordan kan 
man strategisk arbejde med mere 
inkluderende og sundhedsfremmende 
idrætsmiljøer? 
 

Har foreningslivet alle svarene på 
fremtidens fællesskaber?  Hvem og 
hvordan sikrer man, at foreningslivet ikke 
bliver en lukket klub for de indviede? 
 
 

Danmarks Outdoor Hovedstad. Hvad 
indebærer det at tage en 
helhedsorienteret tilgang til outdoor-
begrebet? Hvad skal kommunen have ud 
af rollen som outdoor hovedstad? 
Jeppe Thøgersen, sektionsleder, Kultur, 
fritid og outdoor, Silkeborg Kommune 
 
Afsluttende diskussion med refleksioner 
fra oplægsholdere og tilhørere. Har 
idrætten potentiale og strategiske evner til 
at spille en større rolle som katalysator for 
lokal udvikling? 
 
I panelet desuden Lars Steen Pedersen 
 

 
16.30-16.45 
Røde Plads 

 
Kaffepause  

 
16.45-17.45 
Spor 1: Sal 4 
Spor 2: Folkesalen 
Spor 3: Sal 5 
 
 
 

Ordstyrer: Henrik Brandt. Idrættens 
Konsulenthus 
  
Idrætsforbund på fremtidsmission.  
 
Fornyelse på programmet. DIF’s svar på 
en idrætssektor i forandring 
Danmarks Idrætsforbunds helt nye 
politiske program for 2021-2024 er blevet 
til efter en længerevarende proces med 
inddragelse af interne og eksterne 
interessenter. Fænomener som 
digitalisering, teknologi, nye børne- og 
ungdomskulturer og idrættens ansvar i 
samfundet har spillet en væsentlig rolle i 
arbejdet. Hvad ligger der af konkrete 
prioriteringer og mulige retningsskifter i 

Ordstyrer: Søren Bang, selvstændig 
journalist og rådgiver  
 
Arbejdspladsen som idrætsarena  
Hvordan skaber vi plads til idræt og 
bevægelse på arbejdspladsen, hvad er 
barriererne, og hvem er medspillerne? 
Workshoppens oplæg kommer med 
konkrete bud på, hvordan vi styrker vi 
sammenholdet i arbejdstiden via motion 
og bevægelse, og lægger op til debat 
omkring bevægelse i arbejdstiden som en 
del af en bæredygtig arbejdsplads og 
hvordan vi tilpasser indhold og form til 
rammer og deltagere. 

Ordstyrer: Bo Vestergård-Madsen, rådgiver 
og indehaver, Vestergård Kultur 
 
Mere skvulp i svømmemiljøerne 
Svømmeanlæg er generelt nogle af de 
mest benyttede, men også dyreste og 
teknisk mest komplicerede offentlige 
idrætsfaciliteter. Samtidig har mange 
svømmeanlæg og svømmeforeninger 
udfordringer med at fastholde 
eksisterende brugergrupper eller håndtere 
dilemmaet mellem klassisk 
foreningssvømning og mange nye 
vandsportsaktiviteter og ønsker til 
svømmefaciliteterne i befolkningen. 
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det nye program? Hvor ligger de største 
udfordringer i de kommende år. 
Thomas Bach, næstformand i Danmarks 
Idrætsforbund og formand for 
styregruppen bag det nye politiske 
program 
 
Firmaets nye kvinde. Firmaidræt i 
forvandling 
Dansk Firmaidrætsforbund er det ofte lidt 
usynlige tredjehjul på idrættens 
organisatoriske landkort, men samtidig er 
Firmaidrætten den landsdækkende 
idrætsorganisation, som måske har ’størst 
frihed fra kridtstregerne’ til at engagere sig 
med nye målgrupper og nye initiativer på 
og omkring arbejdspladserne og 
ungdomsuddannelserne. Hvad kan vi 
forvente af nytænkning og nye initiativer 
fra firmaidrætten i de kommende år med 
en ny generalsekretær ved roret? 
Mette Mandrup, generalsekretær, Dansk 
Firmaidrætsforbund 
  

Målgruppen er især: Ildsjæle, Sundheds-, 
og idrætskonsulenter, der arbejder med 
bevægelse på arbejdspladserne 
Rikke Døssing, udviklingskonsulent, Dansk 
Firmaidrætsforbund 

En række svømmefaciliteter og kommuner 
står over for afgørende valg i forhold til 
fremtidens bygningsmasse, struktur og 
drift på svømmeområdet.  
Derfor har Lokale og Anlægsfonden 
sammen med Dansk Svømmebadsteknisk 
Forening og  Dansk Svømmeunion 
etableret en VidenHUB, som med 
Idrættens Analyseinstitut og Senter for 
idrettsanlegg og teknologi på Institutt for 
bygg- og miljøteknikk i Trondheim som 
forskningspartnere skal bidrage til mere 
viden og en mere strategisk tilgang til 
fremtidens svømmeanlæg. 
  
Hvad er baggrunden for samarbejdet og 
forventningerne til de fremtidige 
resultater? 
  
Udviklingskonsulent Jakob Færch, Lokale 
og Anlægsfonden 
 
 
 

 
17.45-20.00 

 
Mulighed for omklædning i xx xx 
Mulighed for hygge i loungeområdet i xx xx 

 
18.00-19.30 
 
 

 
Ung igen med Dansk Firmaidrætsforbund:  
Tag del Firmaidrættens erfaringer og 
udfordringer med implementering af 
aktiviteter for unge på 
ungdomsuddannelserne. Få konkrete 
anbefalinger til arbejdet med fysisk aktivitet 
for unge på ungdomsuddannelserne. Mærk 
praksisnære inspirationsaktiviteter på egen 
krop. Vi mødes omklædt kl. 18.00 i lokale xx 

 
Street Possession – teenagefodbold uden 
frafald. Prøv det selv 
Inspirerende fodboldmiljøer for børn og 
teenagere i praksis. Prøv kræfter med 
gode træningsøvelser og hør om Henrik 
Mølbjergs filosofi om fodboldmiljøer, som 
udfordrer både unge og gamle teenagere 
og skaber mere motiverede 
fodboldspillere. 

 
Ny i Fitness 
Få en dejlig træning og en inspirerende 
introduktion med til Vejen Idrætscenters 
særlige fitnessafdeling med særlig appel til 
og lav adgangstærskel for idrætsuvante 
målgrupper. Inden træningen 
(omklædning er ikke strengt nødvendig) 
giver Vejen Idrætscenter en introduktion 
til ’Ny i Fitness’. 
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og får først en lille introduktion til arbejdet 
med motion på ungdomsuddannelserne. 
 

Vi mødes omklædt kl. 18.00 (medbring 
fodboldstøvler eller løbesko) til en lille 
intro i taktikrummet i kælderen. 
Henrik Mølbjerg, fodboldtræner for 
ungdom i Hjørring IF, forfatter til bogen 
Streetpossession 
 
 

Vi mødes kl. 18.00 i ’Ny i Fitness’ på Jacob 
Gades Allé 2 (indgang indkørslen fra P-
pladsen på Sportshotellet). 
 

 
Gang i livet 
Tag med på en gåtur og herefter få en 
introduktion til ”Gang i livet” ved Conny 
Grøn, koordinator for Sundhed, Kultur & 
Fritid, Vejen Kommune og Danni Callesen, 
idrætskonsulent i løb og gang ved DGI. Gang 
i livet er et samarbejdsprojekt mellem Vejen 
Kommune, DGI Sydvest, frivillige og lokale 
virksomheder.  
 
Vi mødes ved indgangen til Vejen IC kl. 
18.00. Omklædning ikke nødvendig, men 
husk fornuftige sko og tøj efter vejret. 
 

 
I vandet i Vejen 
Hyg dig i Vejen Idrætscenters kolde og 
varme vandmiljøer på egen hånd - eller 
mød Vejen Idrætscenters 
svømmeinstruktør og få gode råd til, 
hvordan du kan forbedre din 
svømmeteknik og få større fornøjelse af 
svømmeturen. Hvis du vil have et kyndigt 
kig på eller gode råd om din 
svømmeteknik, møder du instruktøren 
ved bassinkanten på 25 meter bassinet kl. 
18.10. 
 

 
Jabii - Slå din kollega ihjel på en sjov og 
sund måde  
Jabii er en dansk opfundet sport, som 
kombinerer sport og gaming og inviterer 
til bevægelse og fællesskab på 
arbejdspladsen, i uddannelsesmiljøet eller 
idrætsgren i egen ret. 
Vi mødes på Den Røde Plads kl. 18.00. 
Omklædning ikke nødvendig, men du får 
sved på panden. 
Du kan desuden møde Jabii på den Røde 
Plads under hele konferencen 
Kristoffer Greve Nielsen, head og PR and 
Communication, Jabii 
 
 

 
17.50 
Mødested: P-pladsen 

 
Shuttlebus til hotellerne i Kolding og Askov Højskole fra Vejen Idrætscenter 

 
19.30 

 
Shuttlebus fra hotellerne i Kolding og Askov Højskole til Vejen Idrætscenter 

 
20.00-23.00 
Troldesalen 

 
Konferencemiddag inkl. tre retter inkl. ½ liter vin og kaffe (Særskilt tilmelding nødvendig) 
 

 
22.00, 22.30, 23.00 

 
Shuttlebus til hotellerne i Kolding og Askov Højskole fra Vejen Idrætscenter (Sportshotellet) 
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12. maj 2020    

 
07.00, 08.30 

 
Shuttlebus fra hotellerne i Kolding og Askov Højskole til Vejen Idrætscenter. Spis morgenmad på hotellet eller i Vejen Idrætscenter efter 
eget valg 

 
07.30-08.15 

 
Morgenløb, 5 km 
Den sagnomspundne løbetur ’Rundt om gylletanken’. Distancen er 5 km. Vi løber ikke fra dig, hvis du lover, at du heller ikke løber fra os. 
Vi mødes omklædt foran Vejen Idrætscenter kl. 07.30. 
 
Morgenfodbold  
Vi mødes på den lille bane foran Vejen Idrætscenter kl. 07.30. Ingen fodboldstøvler. Vi spiller til kl. 08.15 
 
Ung igen med Dansk Firmaidrætsforbund 
Tag del Firmaidrættens erfaringer og udfordringer med implementering af aktiviteter for unge på ungdomsuddannelserne. Få konkrete 
anbefalinger til arbejdet med fysisk aktivitet for unge på ungdomsuddannelserne. Mærk praksisnære inspirationsaktiviteter på egen krop. 
 
Fri adgang til svømmehal eller fitnesscenter hele dagen 
 

 
08.00-09.00 
Røde Plads 

 
Registrering, morgenbrød, kaffe/te 

 
09.00-10.30 
Folkesalen 

Ordstyrere og udspørgere: Søren Riiskjær, idrætspolitisk blogger og radiovært, Bo Vestergård Madsen, rådgiver og indehaver, Vestergård 
Kultur  
 
Funding i fremtiden – nye veje til attraktive idrætsmiljøer 
Private fonde og investorer spiller en stadigt vigtigere og mere aktiv rolle i finansiering og udviklingen af fremtidens idrætsmiljøer. 
Hvordan kommer samspillet mellem offentlige midler, private investorer og filantropiske aktører til at forme sig i fremtiden? Hvordan 
sikrer vi, at vi investerer pengene med optimal effekt og ikke bare som ’feelgood’- eller prestigeprojekter? 
 
Fondene – idrætten og fritidslivet – et overblik 
Fonde og fondslignende foreninger uddelte 832 mio. kr. til sundhed og motionsformål i 2018. Dertil kom over tre mia. kr. til formål som 
uddannelse/folkeoplysning og kultur. Hvem fik pengene? Hvordan nyder idræt, folkeoplysning og motion godt af fondenes aktiviteter? Et 
overblik. 
Sekretariatschef Hanne Elisabeth Rasmussen, Fondenes Videnscenter 
 
Fondenes formål, strategier og impact på idrættens miljøer nu og i fremtiden 
Hver oplægsholder har et indledende oplæg på 10 minutter 
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Jon Gerner, projektchef Nordea-fonden  
Esben Danielsen, direktør Lokale og Anlægsfonden 
Yderligere oplægsholdere følger 
 
Diskussionsrunde. Fondene som den ’ekstra’ spiller i dansk idræt. Lever idrætten op til fondenes tillid? Hvordan bliver fremtidens 
idrætsmiljøer endnu mere interessante for fondene? 

 
10.30-11.00 
Røde Plads 

 
Kaffepause 

 
11.00-12.30 
Spor 1: Sal 4 
Spor 2: Folkesalen 
Spor 3: Sal 5 

Ordstyrer: Henrik H. Brandt, 
Idrættens 
Konsulenthus/IdrætsPlatformen 
Danmark 
 
Kompetenceudvikling – den 
bedste vej til bedre i 
idrætsmiljøer? – Del 1 
 
Den menneskelige faktor – en 
overset faktor for de gode 
idrætsmiljøer? 
Er frivillighed en værdi i sig selv 
eller tværtimod en invitation til 
dårlig kvalitet, som forhindrer 
idrætsmiljøer i at følge med 
tiden?  
Er professionalisering vejen frem 
– eller snarere årsag til en 
stigende kløft mellem strategi, 
visioner og virkelighed i den 
danske idrætssektor? 
Et eftersyn af idrættens 
kompetencer på baggrund af 
aktuelle undersøgelser og 
udviklingstendenser. 
Henrik H. Brandt, selvstændig 
konsulent i idræts- og 

Ordstyrer: analytiker ph.d. Maja 
Pilgaard, Active 
Research/Aalborg Kommune 
 
 
Idrætsmiljøer i børnehøjde – 
rammer vi skiven præcist nok? 
– svensk inspiration, Del 1  
 
Idrætten og 
børnekonventionen. Hvor 
halter det i praksis i idrættens 
miljøer? 
Følger 
 
Talentudvikling med social 
profil. AIK Stockholms 
genopfundne grundlag for 
børne- og ungdomsfodbolden 
Trods sin status som en af 
Sveriges mest traditionsrige og 
succesrige elitefodboldklubber 
har AIK Stockholm taget et 
drastisk opgør med selektering, 
kønsopdeling og resultatpres i 
børneårene. Konceptet får stor 
international opmærksomhed. 
Hvad er baggrunden for og de 

Ordstyrer og inspirator: Svend 
Elkjær, founder, Sports 
Marketing Network, UK 
 
 
Fremtidens idrætsmiljøer – 
mellem foreningsliv, 
entreprenørskab og 
socialøkonomiske 
virksomheder – Del 1 
 
Fra medlemmer til 
entreprenører 
Hvordan får man en ny 
generation af børn og unge, 
som alle er vokset op med frit 
valg på alle hylder og 
allestedsnærværende 
curlingmødre, til at engagere 
sig helhjertet i drift og ledelse af 
hold, events og måske sågar 
hele idrætsforeninger? Hvad 
siger ungdomsforskningen? 
Hvad siger erfaringerne fra KB 
Køge Pigefodbold, hvor Søren 
Østergaard har forsøgt at pirre 
entreprenørskabet blandt de 
bedste spillere og lægge op til 

Ordstyrer: Bo Vestergård-
Madsen, rådgiver og indehaver, 
Vestergård Kultur 
 
 
Partnerskaber som dynamo for 
publikumsudvikling, loyalitet, 
brandudvikling og levende 
byer. 
 
Lær af Kulturen. 
 
Partnerskaber i praksis 
Partnerskaber er en enkel, 
ligeværdig og troværdig vej til 
at interagere med nye 
målgrupper. Partnerskaber er 
en strategisk og 
helhedsorienteret vej til nye 
indtægter, til at nå nye 
målgrupper og til en bedre 
forståelse af ens eget brand og 
rolle i et givent marked.  
BARC Scandinavia arbejder 
med digitalisering, 
forretningsudvikling og 
kommunikation i 
kultursektoren.  
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fritidssektoren, 
Idkon.dk/Idrætsplatformen.dk   
 
Foreningsudvikling eller 
foreningsafvikling? Hvor peger 
pilen hen? 
I forbindelse med lanceringen af 
Visionen Bevæg dig for livet satte 
DIF og DGI en målrettet ambition 
at gennemføre udviklingsforløb i 
2000 danske idrætsforeninger. 
Hvilke erfaringer har det 
ambitiøse initiativ tilført 
fremtidens foreningsudvikling? 
Hvor trykker skoen i det ledelsen 
af det danske foreningsliv? Kan 
man overhovedet reformere 
foreningerne med en massiv 
satsning ’fra oven’? 
Troels Rasmussen, konstitueret 
direktør, DGI 
 
Fitness mellem krop og samfund. 
Vejen til bedre fitnessmiljøer 
Fitness kan ubestrideligt få 
kroppen til at vokse i 
muskelstyrke og fysisk kapacitet, 
men kan fitnessbranchen og de 
stadigt flere personlige trænere 
også vokse til at bidrage langt 
mere til inkluderende og 
samfundsengagerede 
idrætsmiljøer på samme vis som 
foreningslivet?  
Er tiden ind til en slags 
’foreningsudvikling’ af 
fitnessbranchen og dens 
personale, så branchen bliver sig 

konkrete konsekvenser af 
kursændringen? 
Mark O’Sullivan, træner- og 
spillerudvikler, AIK Stockholm 
(fodbold) 
 
Active Healthy Kids. Er den 
danske idrætsmodel så perfekt 
for børn, som vi tror? 
I Danmark praler vi ofte af vores 
høje foreningsdeltagelse hos 
børnene, men kigger vi 
nærmere efter, er der en lang 
række alvorlige udfordringer i 
forhold til børnenes forskellige 
idrætsarenaer og deres 
deltagelse i idræt og fysisk 
aktivitet. Hvor halter børnenes 
idrætsmiljøer? Hvad kan vi lære 
af andre lande? 
Thomas Skovgaard, centerleder, 
FIIBL.dk 
 

bedre samarbejde med det 
omgivende lokalsamfund? 
Søren Østergaard, 
ungdomsforsker og sportslig 
koordinator i HB Køge 
Pigefodbold 
 
Fra idrætshal til 
idrætsakademi. Kan et nyt skilt 
på døren gøre forskellen? 
I forbindelse med en større 
ombygning og overdragelse af 
driften af den kommunalt ejede 
Marselisborghallen til Aarhus 
1900 A/M tog den 
moderniserede hal 
navneforandring til Aarhus 
Atletik- og Løbeakademi. Hvilke 
nye tanker har en af Aarhus 
største idrætsforeninger gjort 
sig om driftsfilosofien og 
fremtidens idrætsmiljøer i 
forbindelse med ’relanceringen’ 
af hallen? 
Ulla Kolding, formand, Aarhus 
1900 Atletik/Motion 
 
Fra pokalskab til 
entreprenørskab.  
Danmarks største fodboldklub 
BK Skjold fra Østerbro i 
København har i en blanding af 
lyst og nød fokus på at forandre 
sig gennem at supplere de 
klassiske aktiviteter i en 
fodboldklub med 
socialøkonomisk virksomhed og 
på at uddanne trænere og 

I denne miniworkshop afprøver 
Martin Hegaard nogle af 
erfaringerne og teorier på 
idrætssektoren. 
Martin Buck Hegaard, stiftende 
partner og medejer af BARC 
Scandinavia 
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sit samfundsmæssige potentiale 
mere bevidst? 
Anders Nedergaard, 
foredragsholder og konsulent i 
sundhed, ernæring og 
sportsvidenskab, tidligere 
redaktør af radioprogrammet 
Fitness M/K 
 
Sessionen fortsætter efter frokost 
 

ledere i klubben til sociale 
entreprenører. 
Hvilken rolle vil klubben gerne 
spille i fremtidens 
foreningslandskab? 
Jan Sørensen, formand, BK 
Skjold 
 
Sessionen fortsætter efter 
frokost 

 
12.30-13.30 

 
Frokost 

 
13.30-14.45 
Spor 1: Sal 4 
Spor 2: Folkesalen 
Spor 3: Sal 5 

 
Kompetenceudvikling - vejen til 
bedre idrætsmiljøer? – Del 2 
 
Fremtidens facilitetsleder. Fra 
udvidet pedelfunktion til 
strategisk ledelse – en umulig 
opgave? 
Der er store forventninger til 
fremtidens drift og ledelse af 
landets idrætsfaciliteter, men har 
facilitetslederne i virkeligheden 
en umulig opgave i spændet 
mellem de traditionelle brugeres 
behov og det omgivende 
samfunds ønske om mere liv og 
flere målgrupper i faciliteterne? 
Peter Forsberg, analytiker/ph.d., 
Idrættens Analyseinstitut/SDU 
 
Vejen til forandring i faciliteterne 
Hvordan skaber man forandring i 
praksis i landets idrætsfaciliteter? 
Hvem skal tage ejerskab i 
processen, og hvilke elementer 

 
Idræt i børnehøjde – rammer vi 
skiven? – Del 2 
 
Indslag følger 
Følger 
 
Mere Idræt og bevægelse i 
Folkeskolen. En død sild eller 
work in progress? 
Implementeringen af 45 
minutters daglig idræt og 
motion i folkeskolen har endnu 
ikke ført til de store resultater 
hverken i trivsel, indlæring, nye 
samarbejder med foreningslivet 
eller generel begejstring for 
skolereformen. Var tanken om 
mere idræt og motion i 
Folkeskolen en smuk tanke 
uden hold i virkeligheden? 
Bjørn Friis Neerfeldt, 
generalsekretær, Dansk 
Skoleidræt 
 

 
Fremtidens idrætsmiljøer – 
mellem foreningsliv, 
entreprenørskab og 
socialøkonomiske 
virksomheder – Del 2 
 
Café Klubånd – old school 
foreningsmiljø i gentænkte 
rammer 
Med udgangspunkt i en frivillig 
café i regi af hovedforeningen 
er Beder- Malling 
Idrætsforening (BMI) godt i 
gang med at gentænke den 
klassiske idrætsforening som 
samlingspunkt for 
lokalområdet. I spidsen for det 
hele står en DGI-støttet 
foreningsudvikler. Ligger 
fremtidens foreningsudvikling i 
virkeligheden i ansatte ildsjæle 
helt ude i foreningsidrættens 
yderste led? 

Ordstyrer: Maja Pilgaard, 
Analytiker ph.d., Active 
Research/Aalborg Kommune 
 
Fremtidens idrætslandskaber – 
innovation i idrætsmiljøerne 
 
Sydhavnens ildsjæle – fitness 
som playmaker 
Foreningen Sydhavnen 
arbejder for at bevare det 
centrale byudviklingsområde i 
Aarhus som et sted, hvor kunst, 
musik, kreative erhverv og 
foreninger kan udfolde sig frit 
og samtidig have råd til at 
betale huslejen. Hvilken rolle 
kan en kommerciel udbyder 
som Aarhus CrossFit spille i 
processen med at skabe et 
attraktivt og rummeligt 
lokalområde?  
Kaare Vincents Fisker 
Affiliate Manager,  
Aarhus Crossfit  
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skal man tage højde for i en 
succesrig forandringsproces? 
Klaus Frejo, Cand Scient 
Adm./Certificeret Coach, direktør, 
Idrættens Udviklingscenter 
 
Træneren som nøglen. Opgøret 
med den glade amatør? 
’Træneren er nøglen’ er titlen på 
DBU’s satsning for at udvikle, 
fastholde og rekruttere spillere 
gennem fokus på uddannelse af 
trænere. Men kan DBU i praksis 
holde til spagaten mellem hyldest 
til frivilligheden som fodboldens 
bærende søjle - og stadigt højere 
krav til klubbernes struktur, 
uddannelsesniveau og 
professionalisering i 
licenssystemet og DBU’s generelle 
løfter til samfundet? 
Ove Lyhne, direktør, DBU Jylland 
 
Diskussionsrunde med 
oplægsholderne og tilhørerne om 
fremtidens kompetencebehov i 
idrætssektoren.  
 
Klaus Frejo, Idrættens 
Udviklingscenter, holder onsdag 
en separat workshop om 
strategiske udviklingsprocesser på 
facilitetsområdet 
 

Idræt som bølgebryder for 
inaktive unge 
Unges bevægelsesvaner og 
aktivitetsniveau er udfordret, 
ikke mindst på 
erhvervsuddannelserne. Mange 
idrætsorganisationer oplever 
udfordringer ved at tiltrække de 
unges opmærksomhed og 
deltagelse. Hvordan inspirerer 
vi endnu flere unge til at 
deltage i motionsaktiviteter? 
Hvordan skaber vi de bedste 
betingelser for, at unge i endnu 
højere grad holder sammen og 
mødes i nye rammer, hvor 
aktiviteten er målet i sig selv?  
Michael Filtenborg, 
udviklingskonsulent, Dansk 
Firmaidrætsforbund 
 
 
Diskussionsrunde med 
oplægsholderne og tilhørerne 
om idrættens børnemiljøer 
 
 
 

Christine Winding-Lauritzen, 
eventmanager, Beder-Malling 
Idrætsforening 
 
Fodboldlinjen Randers 
18 ud af 19 folkeskoler og op 
mod 800 skoleelever i 5.-9. 
klasse i Randers Kommune 
deltager fra næste år i skoleår i 
den hastigt ekspanderende 
Fodboldlinjen Randers, som er 
drevet af Randers 
Ungdomsskole og Randers 
Kommune. Hvad får skoleelever 
på alle færdighedsniveauer til 
at møde op til fodboldtræning 
kl. 6.15 om morgenen året 
rundt? Hvad får skolerne ud af 
det. Hvad er næste plan for 
bagmanden John Witting, som 
for 10 år siden introducerede 
Fodboldlinjen, som vandt 
Danskernes Idrætspris i 2019. 
John Witting, leder af 
Fodboldlinjen og Karsten 
Madsen, administrator af 
Fodboldlinjen, Randers 
Kommune 
 
 
Diskussionsrunde med 
oplægsholderne og tilhørerne 
om entreprenante og relevante 
idrætsmiljøer 
 
Svend Elkjær, Sports Marketing 
Network, afholder onsdag 
workshop om ’entreprenante 

 
Tennis til tiden. Ny inspiration 
til fremtidens tennisanlæg 
Tennis har haft det svært i 
store dele af landet i mange år, 
og mange tennisanlæg har ikke 
en appel eller fysisk 
udformning, som appellerer til 
nutidens målgrupper. Med 
udgangspunkt i praktiske 
eksempler har Dansk Tennis 
Union, DGI Tennis og Lokale og 
Anlægsfonden udarbejdet et 
inspirationskatalog, som skal 
bidrage til mere liv i 
tennismiljøerne 
Oliver Vanges, 
udviklingskonsulent, Lokale og 
Anlægsfonden 
 
Padel tennis i fremmarch. Et 
wake up call til 
idrætsmiljøerne? 
Mens mange tennisklubber og 
tennisanlæg har det svært, 
skyder både kommercielle og 
offentlige padeltennisklubber, 
baner og centre op over hele 
landet. Hvad kan den 
etablerede idræt lære af padel 
tennissportens aktuelle X-
Factor? Hvordan kommer 
foreningsmiljøerne og den 
fremstormende sport til at 
spille sammen i fremtiden? 
Jesper Munk, idrætskonsulent 
DGI og Bevæg dig for livet 
Tennis 
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foreningsmiljøer’ baseret på 
erfaringerne med 
programmerne 
MoreThanAClub, Enterprising 
Coaches og 
ActivityGrowerAcademy i 
Storbritannien 
 

 
 

 
14.45-15.00 
Røde Plads 

 
Kaffepause 

 
15.00-16.30 
Folkesalen 

Ordstyrere og udspørgere: Søren Riiskjær, idrætspolitisk blogger og radiovært og Henrik H. Brandt, Idrættens 
Konsulenthus/IdrætsPlatformen Danmark 
 
Afslutningsdebat. Idrættens store samfundskontrakt. Skal der ændres i idrættens næste kontrakt med samfundet?  
Hvilke vilkår og forpligtelser skal ændres i idrættens næste ’store samfundskontrakt’, hvis fremtidens idrætsmiljøer skal bidrage endnu 
mere til sundhed, fællesskaber og lokal udvikling? Kan idrætten løfte endnu mere – eller har idrættens aktører allerede spændt buen til 
bristepunktet i bestræbelserne på at leve op til tidens tendenser og alle samfundets forventninger? 
 
Hver paneldeltager har et indledende oplæg på 5 minutter 
 
I panelet: 
Charlotte Bach Thomassen, formand, DGI 
Jane Jegind, formand Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark (IFFD) og By- og kulturrådmand Odense Kommune 
Mette Bock, tidligere kulturminister (LA), chefredaktør m.v. 
Niels Nygaard, formand Danmarks Idrætsforbund 
Bjørn Friis Neerfeldt, generalsekretær, Dansk Skoleidræt 
Peder Bisgaard, formand, Dansk Firmaidrætsforbund 
Lars Steen Pedersen, formand DGI-Huset Aarhus, Herning og selvstændig konsulent 
 

 
16.30 

 
Tak for i dag 

 
16.30-19.00 

 
Fri afbenyttelse af svømmefaciliteter og fitnesscenter i Vejen Idrætscenter 

 
19.00 

 
Fælles aftenbuffet for deltagerne i onsdagens workshops 

  
Transportmulighed til hotellerne i Kolding for deltagerne i onsdagens workshops 
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13. maj 2020  

 
09.00 

 
Transportmulighed til Vejen Idrætscenter fra hotellerne i Kolding og Askov Højskole for deltagerne i onsdagens workshops 

 
09.30-15.30 

 
Workshop ved Klaus Frejo, direktør, 
Idrættens Udviklingscenter (Iuce.dk) 
 
Håndtering af strategiske 
forandringsprocesser på 
facilitetsområdet - sådan skabes reelle 
forandringer  
 
Der er i de danske kommuner en stigende 
bevidsthed om udviklingen på idræts- og 
fritidsfacilitetsområdet, og mange 
kommuner påtænker eller har igangsat 
forandringsprocesser på området for at 
tilpasse sig udviklingen. Det drejer sig 
typisk om kapacitetsmålinger, nye 
tilskudsmodeller, igangsættelse af nye 
aktiviteter, kompetenceudvikling og et 
øget politisk fokus på udnyttelsen af de 
eksisterende faciliteter. Alle tiltag som kan 
medvirke til at udvikle området.  
 
Men det at skabe reelle varige 
forandringer på et område præget af 
stærke kulturer, selvejende faciliteter og 
demokratiske frivillige foreninger kræver 
mere end overordnede administrative 
tilpasninger. Det kræver, at man som 
kommune formår at indgå i reelle 
samskabelsesprocesser med aktørerne på 
området. Den virkelige forandring skal 
komme fra civilsamfundet, hvilket 
forudsætter at der tages reelt ejerskab på 
forandringer fra alle involverede aktører. 

 
Workshop, Nick Rowe, independent 
analyst, former Head of Strategy and 
Research, Sport England 
 
The concept of Sporting Capital. How to 
move from just ‘creating opportunity for 
sport’ to ‘creating demand and motivation 
to take part in sport’ through individual 
capacity building, empowerment and 
quality sporting experiences 
 
Nick Rowe is the founder of the ‘Sporting 
Capital theory’ and the author of the book 
‘Sporting Capital’. 
His long involvement in strategic sports 
development and research with Sport 
England in the UK led him to wonder why 
participation levels kept stable or even went 
backwards no matter how much UK 
invested in the Olympic Games or in 
programmes to promote sports 
participation. 
 
Nick Rowe found that to intervene 
effectively to increase participation and 
reduce drop out from sport and sustain 
participation over the life-course - we need 
to develop a more sophisticated 
understanding of what differentiates the 
sporting ‘drop out’ from the long term 
committed active participant. His response 
was the empirically tested theory of sport 

 
Workshop ved Svend Elkjær, Sports 
Marketing Network, UK 
 
Foreningsudvikling og entreprenørskab i 
idrætten 
 
Det danske samfund forandres.  
Urbanisering, digitalisering, indvandring, 
etnicitet og ændrede familiemønstre er 
blot nogle få af de faktorer, der medvirker 
til at mange af vores institutioner og 
måder at gøre ting på bliver udfordrede. 
 
Det betyder også, at idrætssektoren 
forandres. De frivillige foreninger skal 
agere i en ny dagsorden, som måske – 
måske ikke – kalder på en ny måde at 
drive forening på.  Eller kalder på at 
udvikle nogle helt nye, mere løse, mere 
digitale måder at 'tilhøre' en 
idrætsudbyder på. 
 
Socialøkonomiske virksomheder kan være 
med til at skabe et Danmark, der er 
sundere, mere aktivt, integreret og bedre 
uddannet gennem idræt og fysisk 
aktivitet. Mange dynamiske foreninger 
udvikler sig til socialøkonomiske 
virksomheder. 
 
Der er et stigende antal succesfulde 
projekter hvor etableringen og 
udviklingen af socialøkonomiske 
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Håndtering af forhandlingsprocesserne 
handler blandt andet om:  

• At forstå de psykologiske 
elementer i en positiv 
involverende forandringsproces 
der skaber ejerskab 

• At forstå udfordringerne med at 
gå fra overordnede politiske 
intentioner og strategier 
til konkrete adfærdsændringer 

• At kunne formulere et egentligt 
overordnet politisk formål og 
vision for facilitetsområdet  

• At kunne formulere en 
handlingsorienteret strategi for 
at føre visionen ud i livet  

• At kunne formulere en strategisk 
baseret udviklingsplan for 
facilitetsområdet der 
identificerer forskellige typer af 
faciliteter og deres 
udviklingspotentialer  

• At kunne identificere de centrale 
interessenter og deres interesser 
og aktier i forandringen  

•  At forstå de nye 
frivillighedsroller i idræts- og 
fritidslivet og betydningen for 
måden de frivillige 
foreningsledere skal håndteres 
og inddrages på  

 
På workshoppen adresseres disse 
områder med teoretiske oplæg og 
praktiske eksempler, hvorefter emnerne 
lægges du til drøftelser blandt deltagerne.  

participation behaviours called ‘Sporting 
Capital’ 
 
The workshop will: give you an introduction 
to the elements of Sporting Capital;  allow 
you to discuss and ‘test’ the theory on your 
own sport or target group; and help kick 
start the process towards  developing 
bespoke solutions to grow and sustain your 
sport market and participant base.    
 
Sporting capital theory will enable you to: 

• Find a new way of looking at 
community sport and public policy 
intervention and new ways of 
doing things 

• Move away from the focus on 
participation per se (short 
termism) to a focus on the 
underlying characteristics and 
attributes that support lifelong 
participation (long term 
sustainability) 

• Re-balance public policy towards a 
more person focused approach 
with the external sporting 
environment playing a more 
secondary role in the decision to 
participate - and an improved 
understanding of how these two 
dimensions (internal and external) 
interact  

• Take an approach to public policy 
that builds self sufficiency and 
empowers individual 
independence for sustained 
behaviour change 

virksomheder har vist, at man kan danne 
fællesskaber, der inkluderer alle. 
 
Men vi skal også sikre os, at de nye 
idrætsudbydere, fra 
gadeidrætsiværksættere til 
sygdomsbekæmpende organisationer, 
udvikler innovative, effektive og rentable 
modeller for at levere deres projekter. 
 
Virkelige succeshistorier, eksempler og 
værktøjer du kan bruge – her og nu. 
 
Dagen har fem kernemoduler: 

1. Sådan engagerer I de lokale 
idrætssvage samfund, grupper og 
personer ved at være relevante 
og mere end 'bare et sted for 
idræt og fysisk aktivitet'  

2. Sådan skaber I en ’velkommende’ 
destination for alle 

3. Sådan leverer I idræts - og 
kundeoplevelser, som de 
forskellige slags deltagere kan 
nyde, baseret på alder, helbred, 
etnisk baggrund, demografi 
og/eller bosted 

4. Sådan fortæller I jeres historier 
via fotos, video og hashtags… 
Hvordan sociale media kan 
hjælpe med at forøge profilen af 
aktiviteter og engagementet med 
omverdenen 

5. Sådan forankrer I jeres aktiviteter 
i lokalsamfundet 

 
Svend Elkjær er leder af Sports Marketing 
Network UK, der har trænet mere 4000 
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Der vil således være tale om en meget 
aktiv involverende dag, hvor det lige så 
meget handler om at bringe deltagernes 
egne problemstillinger og erfaringer i spil 
og skabe et rum for fælles 
erfaringsudveksling.  
 

• Better overcome socio-
demographic inequalities in sport 
by better understanding and 
addressing the fundamental 
processes that create that 
inequality 

• Find better ways to grow your 
participant base and sustain long 
term engagement 

 
 

idrætsledere i Storbritannien, Irland, 
Island, Danmark og Australien til at 
udvikle mere idrætsentreprenørskab. 
 

 


