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PROGRAM 
Vejen Konferencen 2022 

Mandag den 26. september 2022- onsdag den 28. september 2022 
(Programmet opdateres løbende, senest opdateret den 9. september 2022) 
 

 
Mandag den 26. 
september 

 
Idræt som dynamo for trivsel, fællesskaber og lokal udvikling 

 
 

 
Idræt og trivsel 

 
Idræt og fællesskaber 

 
Idræt og lokal udvikling 

 
Bæredygtig idræt 

 
09.00-10.00 
Den Røde Plads 

 
Velkomst og registrering 
Ankomst og registrering ved hovedindgangen 
Kaffe, netværk og let forplejning på Den Røde Plads 
 

 
10.00-11.45 
Folkesalen 

Ordstyrer: Daglig leder Henrik H. Brandt, IdrætsPlatformen Danmark 
 
Indflyvning. Nye veje til trivsel, fællesskab og bæredygtig udvikling gennem idræt 
 
Velkomst 
Borgmester Frank Schmidt-Hansen, Vejen Kommune 
Formand Thomas Rask Jensen, Vejen Idrætscenter 
 
Idrætten efter corona. Hvilket idrætsbillede ser vi ind i efter corona-krisen? 
På baggrund af en lang række idrætsvaneundersøgelser før under og efter corona-pandemien tegner Idrættens 
Analyseinstitut et aktuelt billede af idrætsdeltagelsens sande tilstand i Danmark. Hvilke centrale udfordringer og 
muligheder tager vi med videre? 
Direktør Troels Rasmussen, Idrættens Analyseinstitut 
 
Det skæve Idræts-Danmark som socialøkonomisk forretningsmodel 
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I 30 år har politikere og idrætsledere talt om idrættens potentialer i forhold til samfundets sociale og sundhedsmæssige 
opgaver, men idrættens overordnede sociale profil er fortsat skæv. Det ændrer dog ikke på, at stadigt flere aktører 
arbejder for at hjælpe de mest udsatte børn og unge og deres familier med at styrke deres livsfærdigheder gennem 
idrættens fællesskaber. Den socialøkonomiske virksomhed PLAY har udviklet et koncept, der har vist sig at skabe resultater 
og efterspørgsel i landets kommuner. Få den fascinerende historie om vækstvirksomheden PLAY – Pædagogik, Læring, 
Aktiviteter, Ydelser. 
Leder og grundlægger Christoffer Hansen, PLAY 
 
Energi og bæredygtighed som gamechanger i fremtidens idrætsmiljøer 
Ruslands invasion af Ukraine har chokeret Europa og samtidig gjort mange års debatter om grøn omstilling mere 
nærværende end nogensinde. Fremtidens spørgsmål for idrætsmiljøer og -faciliteter bliver ikke, om man er med på bølgen 
af bæredygtighed og miljøtiltag. Spørgsmålet bliver, hvordan man er bæredygtig. Hvor ligger de hurtige, de langsigtede og 
de helt nødvendige bæredygtighedstiltag i fremtidens idrætsmiljøer, og hvordan kommer man i gang? 
Salgsdirektør, Klima og Energi, Dennis Jeppesen, Solar A/S 
 
Panelsession: 
Idrættens største udfordringer – hvem tager teten på de store spørgsmål om ulighed i idrætsdeltagelsen, trivsel, 
fremtidens ressourcer og bæredygtig udvikling? 
Formand Peder Bisgaard, Dansk Firmaidræt 
Funding director Kristine Sørensen, Global Health Literacy Academy 
Formand Hans Natorp, Danmarks Idrætsforbund 
Landsformand Charlotte Bach Thomassen, DGI 
Adm. direktør Simon Jakobsen, TRESS A/S 
 

 
12.00-13.00 
Den Røde Plads 

 
Frokost og netværksmulighed 

 
13.00-14.30 
Spor 1: Folkesalen 
Spor 2: Sal 5 
Spor 3: Sal 4 
Spor 4: Sal 3 

Ordstyrer: Direktør Troels 
Rasmussen, Idrættens 
Analyseinstitut 
 
Mellem frivillighed og 
professionalisering. Hvor 
skal ressourcerne til sociale 
og sundhedsmæssige 

Ordstyrer: Chefanalytiker 
Maja Pilgaard, Idrættens 
Analyseinstitut  
 
Virker idrættens samvirker? 
Hvem inspirerer idrættens 
fællesskaber lokalt? Hvad 

Ordstyrer: Selvstændig 
konsulent, Lars Steen 
Pedersen, LSP Resolve  
 
Idrætsmiljøer som lokal 
dynamo  
Når skolen lukker, og hallen 
står tom, kan det være et 

Ordstyrer: Senioranalytiker 
Peter Forsberg, Idrættens 
Analyseinstitut 
 
Energikrise og verdensmål 
som forandringsimpuls – 1 
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indsatser i idrætten komme 
fra? 
Rimer den danske tradition 
for frivillighed og 
folkeoplysning på faglighed 
og målrettede indsatser for 
at få flere med i idrætten? 
Har vi behov for flere 
professionelle kræfter for at 
bringe idrætsmiljøerne 
mere på banen i forhold til 
sociale og 
sundhedsmæssige 
dagsordener?  
 
Den skæve idræt. Hvor 
ligger de største 
udfordringer? 
Corona-krisen efterlod ar på 
folkesundheden og 
idrætsdeltagelsen. Hvad er 
det for sociale og 
sundhedsmæssige 
udfordringer, en 
idrætssektor i topform 
måske kan være med til at 
adressere?  
Analytiker Steffen Rask, 
Idrættens Analyseinstitut 
  
Mellem frivillighed og 
faglighed. På jagt efter 
fremtidens ressourcer i 
idrætssektoren 

er samvirkernes rolle i 
fremtiden? 
Idrætssamvirkerne skal 
hjælpe foreningslivet i 
landets kommuner med 
interessevaretagelse, 
samarbejde og udvikling, 
men måske trænger 
samvirkerne selv til at forny 
sig og gentænke deres 
roller?  
 
Idrætssamvirkernes rolle, 
udfordringer og potentialer 
i landets kommuner 
I de bedste tilfælde fungerer 
idrætssamvirker som en 
stærk dynamo og 
inspirationskilde for 
foreningslivet og som 
udviklings- og høringspart i 
den lokale idrætsudvikling. I 
andre tilfælde kan 
samvirkerne have svært ved 
at skabe opbakning fra 
foreningslivet og 
gennemslagskraft i 
kommunen. Hvad er 
udfordringer og potentialer 
for idrætssamrådene i 
landets kommuner? 
Videncenter for 
Folkeoplysning har 
undersøgt samrådenes rolle. 

symbol på et lokalområde i 
en negativ spiral, men 
omvendt kan stærke idræts- 
og fritidsmiljøer med ild i 
øjnene også være 
krumtappen, der får et 
lokalområdet til at stortrives 
trods demografiske 
udfordringer. 
 
Idrættens potentiale som 
drivkraft og dynamo i 
yderområderne 
Er civilsamfundet en 
drivende kraft i landsbyer og 
yderområders trivsel trods 
demografiske udfordringer? 
Under hvilke former og 
vilkår kan civilsamfundet - 
reelt fremme lokal udvikling 
i landdistrikter? Et nyt 
forskningsprojekt fra SDU 
leder efter svar. 
Professor Bjarne Ibsen, 
Center for forskning i Idræt, 
Sundhed og Civilsamfund, 
SDU 
 
Når lokale kræfter spiller 
sammen 
Realdania arbejder 
målrettet med at støtte nye 
rammer for fællesskaber og 
’stedbundne potentialer’. 
Ofte er idrætten en vigtige 

Bæredygtighed i praksis, 
sol, varme og ny energi i en 
kold tid 
Uro på verdensmarkederne 
og Ruslands invasion i 
Ukraine har for alvor øget 
appetitten på vedvarende 
energikilder og grøn 
omstilling i landets 
idrætsanlæg, men hvilke 
investeringer og tiltag ligger 
nærmest for? Hvad kan 
bedst regnes hjem? 
 
Faciliteternes behov for 
bæredygtighed 
Kort intro: HI har 
gennemført en 
undersøgelse blandt 
facilitetslederne om 
faciliteternes udfordringer 
med stigende energipriser. 
Noget tyder på, at landets 
idrætsanlæg kigger ind i en 
kold tid, hvor fokus på 
bæredygtighed ikke længere 
bliver nice to have, men en 
simpel nødvendighed. 
Formand Henrik Høy-
Caspersen, HI 
 
Varmepumper, nye 
energikilder og løbende 
energioptimering. Hvornår 
skal man investere, og 
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Hvordan udvikler 
arbejdsmarkedet sig, og 
hvordan udvikler og 
rekrutterer vi frivillige og 
ansatte til de rette opgaver 
og med de rette 
kompetencer i en 
idrætssektor, hvor den 
primære fokus traditionelt 
ligger på de mest 
ressourcestærke og 
motiverede deltagere i 
idrættens fællesskaber, men 
hvor fremtidens helt store 
potentialer måske ligger i at 
engagere flere inaktive eller 
ekskluderede borgere i 
idræt og fysisk aktivitet? 
Daglig leder Henrik H. 
Brandt, IdrætsPlatformen 
Danmark 
 
Fremtidens ledelse i 
idrætssektoren. Hvem tager 
styrepinden i forhold til 
lokalsamfundenes trivsel? 
Når idrætten generelt har 
svært ved at få fat i nye 
målgrupper, er det også et 
spørgsmål om ledelse og 
værdier i foreninger og 
faciliteter. Hvordan skaber 
man appetit på reel 
forandring hos idrættens 
lokale aktører? 

Senioranalytiker Malene 
Thøgersen, Videncenter for 
Folkeoplysning 
 
Idrætssamvirket set indefra 
og udefra 
Skal Idrætssamvirkerne 
primært kæmpe for 
foreningsidrættens behov, 
eller skal fremtidens lokale 
netværk og politikudvikling 
tænkes langt bredere? 
Hvordan holder 
Idrætssamvirkerne balancen 
mellem at være politisk 
talerør for såvel dynamiske 
foreninger på ’beatet’ som 
foreninger, der måske 
trænger hårdt til at forny 
sig?   
Sekretariatsleder Martin 
Borch, Idrætssamvirket 
Aarhus 
 
Landsdelsforeninger og 
idrætssamvirker. Hvem har 
bolden? 
DGI’s landsdelsforeninger 
opruster på 
personaleressourcer og 
lokalpolitisk tilknytning, og 

DGI har vedtaget en ny 

kommunal strategi. Hvordan 
spiller DGI’s fokus sammen 
med idrætssamvirkernes 

delmængde i lokale 
udviklingsprojekter. 
Hvordan spiller idrætten ind 
i lokal udvikling, når den er 
bedst? Hvornår lykkes det at 
trække et lokalsamfund op 
gennem civilsamfundets 
kraft? Hvilke gode erfaringer 
kan vi tage med videre fra 
coronatidens nedlukninger? 
Projektchef Laura Kristine 
Bjerre Munch, Realdania 
 
Foreningen som 
lokalsamfundets 
omdrejningspunkt 
Tune IF har i årevis været 
kendt som en landets mest 
innovative og bredt 
favnende idrætsforeninger, 
og i 2021 blev den 
sjællandske forening kåret 
som ’Årets Idrætsforening’ i 
Danmark. Hvad er den 
ledelsesmæssige og 
kulturelle forklaring på 
foreningens succes? Har 
Tune IF fundet en opskrift, 
som andre foreninger kan 
kopiere?  
Formand for 
forretningsudvalget Pauli 
Christensen, Tune IF 
 
 

hvordan kan den bedst 
regnes hjem? 
Solceller på taget? 
Ladestandere på P-pladsen? 
Elbesparende installationer i 
lys og varme?  
Hvis man mest har forstand 
på idræt, kan 
energioptimering lyde som 
en fremmed og ret så gold 
og kedelig planet, men 
viseren på varmemåleren 
løber efterhånden hurtigere 
end selv de bedste 
sprintere, og vinterens 
energisituation ser allerede 
dyster ud. Hvilke 
investeringer har den 
største impact, når landets 
idrætsmiljøer skal med på 
den energivenlige bølge? 
Har man husket de 
lavthængende frugter, før 
man kaster sig ud i de store 
investeringer? 
Solar Danmark A/S, som har 
hjemsted i Vejen, har 
udviklet sig til en 
milliardvirksomhed inden 
for el, vvs, industri, 
ventilation og klima/energi. 
Salgsdirektør, Klima og 
Energi, Dennis Jeppesen, 
Solar Danmark A/S 
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Direktør Klaus Frejo, 
Idrættens Udviklingscenter 
(IUCE) 
 
Rekruttering til socialt 
arbejde i idrætten 
Christoffer Hansen har som 
Leder og grundlægger af 
PLAY stor erfaring med at 
rekruttere medarbejdere til 
sociale opgaver i idrætten. 
Hvordan er profilen på de 
medarbejdere, som skaber 
social forandring i idrætten? 
Hvor rekrutterer PLAY fra? 
Hvordan foregår samspillet 
mellem ansatte og frivillige? 
Leder og grundlægger 
Christoffer Hansen, PLAY 
 
Mellem frivillighed og 
faglighed 
Idrættens specialforbund 
befinder sig i et evigt 
krydspres mellem frivillige 
kræfter, begrænsede 
ressourcer og stigende 
forventninger om at levere 
på samfundets dagsordener. 
Mange forbund er pressede 
af interne konflikter om 
ressourcefordelingen. 
Hvordan ser fremtidens 
forbunds- og 
foreningsbillede ud set fra 

traditionelle rolle i 
kommunerne? Hvem har 
teten dels som 
foreningsudvikler, dels som 
lokalt talerør for 
foreningslivet? Hvordan skal 
den lokale idrætsudvikling 
organiseres i fremtiden? 
Direktør Jeppe Lynggaard 
Thøgersen, DGI Midtjylland 
 
Kommunen som 
idrætsudvikler. Hvordan ser 
fremtidens 
foreningsdemokrati ud på 
kommunalt niveau? 
Gentofte Kommune har 
valgt en model med 
opgaveudvalg og bred 
involvering i 
politikudviklingen. Betyder 
det, at idrætssamvirkerne 
køres ud på et sidespor som 
den primære dialogpartner? 
Har stærke forvaltninger 
reelt overflødiggjort 
samvirkerne som 
samarbejdspartner og 
kontaktorgan til 
foreningslivet? 
Fritidschef Stig Eiberg 
Hansen, Gentofte Kommune 
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specialforbundenes vinkler? 
Er der opgaver elle 
dagsordener, forbundene er 
nødt til at vælge fra og 
overlade til andre? 
Formand Hans Natorp, 
Danmarks Idrætsforbund 
 

 
14.30-14.45 
Den Røde Plads 
 

 
Kaffepause 

 
14.45-16.00 
Spor 1: Folkesalen 
Spor 2: Sal 5 
Spor 3: Sal 4 
Spor 4: Sal 3 

Ordstyrer: Daglig leder 
Henrik H. Brandt, 
IdrætsPlatformen Danmark 
 
Fitness som sundhedsaktør. 
Hvem kan levere på 
sundhed og trivsel?  
Er fitness mest for de sunde 
og aktive, eller har fitness-
sektoren uudnyttede 
potentialer til at fremme 
trivsel og sundhed i 
befolkningen? 
 
De smarte, de selvsikre og 
de knapt så sunde? Hvem 
dyrker fitness i praksis? 
Fitness er den hastigst 
voksende idrætsaktivet i 
Danmark, men hvem dyrker 
fitness? Baseret på data fra 
Danskernes motions- og 
spotsvaner tegner vi et 

Ordstyrer: Selvstændig 
konsulent, Lars Steen 
Pedersen, LSP Resolve, 
bestyrelsesformand for DGI 
Huset Aarhus og 
bestyrelsesmedlem i 
IdrætsPlatformen 
 
Padel. Kortsigtet 
rigmandssport eller 
fremtidens folkelige 
bevægelse? 
Padel boomer, men formår 
sporten for alvor at blive en 
sport for alle, eller risikerer 
den at gå af mode igen, når 
nyhedens interesse har lagt 
sig, og de mange nyopførte 
anlæg måske presses på 
efterspørgslen og 
økonomien? 
 

Ordstyrer og indleder: Lektor 
og centerleder Thomas 
Skovgaard, Active Living, 
Syddansk Universitet 
  
Lokal udvikling og 
innovation i børnehøjde.  
Nye veje til børn i 
bevægelse. 
Hvordan ser de gode 
idrætsmiljøer ud fra de 
yngste børns perspektiv? 
 
Idræt for de yngste børn – 
et overblik 
De tidlige børneår er 
afgørende for børns 
motoriske udvikling og 
bevægelsesglæde, men 
hvordan ser idrætsbilledet 
egentlig ud for de yngste 
børn i Danmark, og hvad er 
det for miljøer, der kan 

Ordstyrer: Formand Henrik 
Høy-Caspersen, HI 
 
Energikrise og verdensmål 
som forandringsimpuls – 2 
 
Næsten 100 danske 
idrætsfaciliteter har 
tilsluttet sig miljømærket 
Green Sport Facility, som er 
en certificeringsproces for 
bæredygtighed i 
idrætsfaciliteterne.  
 
På denne workshop kan 
kommuner, foreninger og 
facilitetsledere høre mere 
om hvorfor og hvordan 
idrætsfaciliteter kan 
indarbejde bæredygtighed 
som en naturlig del af 
hverdagen. 
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lynportræt af 
fitnessbrugerne og deres 
socioøkonomiske profil. 
Analytiker Steffen Rask, 
Idrættens Analyseinstitut 
 
Fitness som sundhedsaktør. 
Fiks forretningsidé eller 
fantastisk potentiale? 
Fitness-sektoren anbefaler 
skattefri motion og flere 
offentlige-private 
samarbejder som vejen til 
øget folkesundhed, men kan 
branchen overhovedet 
levere på den formelle 
sundhedsdagsorden? 
Hvordan træner branchen 
sig op til at blive en 
anerkendt leverandør af 
sundhed og trivsel?  
Branchedirektør Morten 
Brustad, DFHO  
 
Fra idrætscenter til 
sundhedsaktør 
Demografien ændrer sig, og 
mange idrætscentre oplever 
stagnation i de traditionelle 
idrætsgrene. I stedet spiller 
nogle af fremtidens 
idrætscentre sig på banen 
med en mere udpræget 
sundhedsprofil. Hobro 
Idrætscenter er i gang med 

En sport for mænd i sorte 
Audi’er? 
Padel er så ny i Danmark, at 
vi ikke helt kender sportens 
primære klientel, men en 
analyse på baggrund af 
’Danmark i bevægelse’ kan 
tegne det første portræt af 
padelspillerne i Danmark. 
Hvad adskiller padel fra 
øvrige ketsjer- og 
batsportsgrene? 
Professor Bjarne Ibsen, 
Center for forskning i Idræt, 
Sundhed og Civilsamfund, 
SDU 
 
Rundt om padelsporten med 
fire korte indlæg og 
panelsession: 
 
Når hverdagen melder sig. 
Hvad er planen? 
Hvordan ser Dansk Padel 
Forbund udviklingen af 
foreningsaktiviteter og 
padelanlæg på længere sigt, 
når det første padelboom 
flader ud? Hvilke tanker gør 
forbundet sig om sporten 
organisering i fremtiden? 
Sekretariatschef Kristoffer 
Jørgensen, Dansk Padel 
Forbund 
 

fremme børns motorik og 
bevægelsesglæde? 
Lektor og centerleder 
Thomas Skovgaard, Active 
Living, Syddansk Universitet 
 
Bevægelsespakker som 
forretningsmodel 
Letleg.dk har med 
forskningsbaserede 
bevægelsespakker sat leg og 
bevægelse på formel i 
undervisnings- og 
fritidsmiljøer for de yngste 
børn. Hør mere om 
konceptet og de 
passionerede iværksættere 
bag letleg.dk 
Bevægelseskonsulent og 
daglig leder Maja Thormar, 
letleg.dk 
 
Idræt i børnehøjde. Må vi 
lige være her? 
Hvordan kan idrættens 
anlæg friskes op til at være 
langt mere inspirerende og 
umiddelbart motiverende 
for de yngste børn. Landets 
største leverandører til 
idræts- og 
undervisningsmiljøer for 
børn giver ud fra 
erfaringerne fra 
daginstitutioner, skoler og 

Green Sport Facility. 
Baggrund, procedurer og 
gevinster ved en mere 
bæredygtig drift. 
Driftsleder Michael 
Simonsen, Glostrup 
idrætsanlæg og kontakt for 
Green Sport Facility 
 
Vejen til en mere 
bæredygtig drift 
Køge Nord Sports Center har 
i 2022 gennemført 
processen med Green Sport 
Facility Miljøcertificering. 
Hvordan greb man 
processen an, og hvad har 
erfaringerne været? 
Centerleder Jim Rasmussen, 
Køge Nord Sport Center 
 
Bæredygtig facilitetsdrift. 
Nye redskaber til optimal 
udnyttelse af kapacitet og 
energi i idrætsfaciliteterne. 
Optimeter er et samarbejde 
mellem en række 
kommuner om 
virksomheden Webitall om 
at udvikle et nyt samlet 
redskab til overblik over 
bookinger, 
kapacitetsudnyttelse og 
ressourceforbrug i offentlige 
idrætsanlæg. Ambitionen er 
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en transition fra traditionelt 
idrætscenter for det lokale 
foreningsliv til selvstændig 
leverandør af sundhed og 
trivsel. Hvad kræver det af 
investeringer og 
menneskelige ressourcer at 
komme med på 
sundhedsbølgen som 
idrætscenter?  
Centerchef Johnny Wulf 
Andersen, Hobro 
Idrætscenter 
 
Motionstapas som metode 
til at få nye målgrupper med 
Den socialøkonomiske 
virksomhed 
Idrætsfællesskabet har 
formået at få mange 
idrætsuvante voksne og 
ældre ind i nye 
idrætsfællesskaber vedat 
placere sig som edderkop 
mellem institutioner, 
foreninger og faciliteter. Hør 
mere om MotionsTapas, 
som er en gentænkning af 
idrættens fællesskaber for 
målgrupper med behov for 
et ekstra skub. 
Medstifter Mads Koch, 
Idrætsfællesskabet 
 

Squash som skrækeksempel 
eller ny inspiration? 
Squash var en af de 
blomstrende 
’yuppiesportsgrene’ i 
1980’erne og 1990’erne, 
men boomet gik i stå. 
Hvorfor er det padel og ikke 
squash, der blomstrer. Hvad 
kan de to sportsgrene lære 
af hinandens erfaringer? 
Udviklingskonsulent Søren 
Lukassen, Dansk Squash 
 
Padelsportens imperier. 
Fremtidens specialforbund? 
De store padelsportscentre 
sætter nye standarder for 
kommerciel drift, 
markedsføring og private 
investeringer. Hvordan ser 
de kommercielle aktører 
padelsportens fremtid i 
Danmark? Kan de 
kommercielle aktører 
bidrage mere til fremtidens 
idrætsudvikling? 
Partner Jan Larsen, Racket 
Club 
 
Idrættens private 
entreprenører. Kommunal 
hovedpine eller chance for 
at nytænke 
folkeoplysningen? 

idrætsfaciliteter deres bud 
på små tiltag, som kan skabe 
oaser og bevægelsesglæde 
for de yngste børn. 
Fagkonsulent Peter Balle 
Hermansen, A-Sport 
 
 

at sætte nye standarder for 
optimal facilitetsdrift. 
CEO Jakob Lose, Webitall 
ApS 
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Diskussion. Hvordan bliver 
fitnesscentre og lignende 
idrætsmiljøer en mere 
integreret del af 
sundhedssektoren? 
 
 
 
 
  
 
 

Hvordan kan kommunerne 
understøtte foreningsliv og 
langsigtet forankring i 
boomende nye idrætsgrene, 
som langt hen ad vejen er 
drevet af kommercielle 
entreprenører? Hvordan 
undgår man 
konkurrenceforvridning og 
konflikter mellem 
kommercielle og 
foreningsdrevne aktører?  
Fritids- og landdistriktschef 
Erik Kristensen, Aalborg 
Kommune 
 
 

 
16.00-16.15 
Den Røde Plads 

 
Kaffepause 

 
16.15-17.30 
Spor 1: Folkesalen 
Spor 2: Sal 5 
Spor 3: Sal 4 
Spor 4: Sal 3 

Ordstyrer: Chefanalytiker 
Maja Pilgaard, Idrættens 
Analyseinstitut  
 
 
Det nye Danmark i 
bevægelse. Taler idrætten 
og de nye danskere det 
samme sprog? 
 
Idrættens rolle som 
integrationsredskab, og 
udfordringerne med at 
skabe rummelighed i den 
danske foreningskultur, er 

Ordstyrer: Selvstændig 
advokat og formand for 
IdrætsPlatformen Danmark 
Enver Hansen 
 
Fremtidens specialforbund. 
Noget for alle, eller alt for 
nogen? 
 
Atletikken som case. 
Nichesport eller 
fundamentet for al idræt? 
Dansk Atletik Forbund er et 
eksempel på et 
specialforbund i indre splid 

Ordstyrer: Senioranalytiker 
Rasmus K. Storm, Idrættens 
Analyseinstitut 
 
 
Destination idræt. Danske 
styrkepositioner i 
fremtidens livstilsidrætter 
 
Fra oksekærrer til motor for 
destinationsudvikling 
Hærvejen er gennem et 
samarbejde mellem de 15 
kommune langt Jyllands 
fortidige hovedtrafikåre ved 

Ordstyrer: Daglig leder 
Henrik H. Brandt, 
IdrætsPlatformen Danmark 
 
 
Idrættens hemmelige 
haller. Kan idrætsfaciliteter 
gøre sig mere lækre i den 
digitale verden for en ny 
tids forbrugere? 
Mediebilledet og 
befolkningens 
forbrugsmønstre er i hastig 
forandring, men mange 
faciliteter ligner rent fysisk 
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gamle idrætspolitiske 
travere, men nye 
undersøgelser fra Center for 
forskning i Idræt, Sundhed 
og Civilsamfund har givet et 
mere nuanceret billede af 
forskellige 
indvandrergruppers 
motionsvaner og motiver 
for at dyrke idræt. Det er 
dels data fra den store 
undersøgelse Danmark i 
Bevægelse, dels en 
europæisk undersøgelse, 
som Danmark indgår i, hvor 
indvandrere, der er medlem 
af en idrætsforening er 
blevet interviewet. 
Sessionen afvikles som en 
workshop, hvor der skiftes 
mellem korte oplæg og 
diskussion i grupper samt 
afsluttende diskussion. 
 
Centerleder Evald Bundgård-
Iversen, Center for forskning 
i idræts, Sundhed og 
Civilsamfund og professor 
Bjarne Ibsen, Institut for 
Idræt og Biomekanik, SDU 
 
 
 

og benhårdt krydspres 
mellem presset økonomi, 
vidt forskellige aktiviteter i 
foreningerne, vigende 
baneatletik og udfordret 
relevans for 
motionsbevægelsen. 
Idrættens Analyseinstitut og 
LSP Resolve har undersøgt 
et forbund med svære 
dilemmaer, som mange 
idrætsgrene kan nikke 
genkendende til. Findes der 
en vinderstrategi for 
fremtidens 
atletikbevægelse? Skal man 
være forbund for udøverne 
af løb, gang og motion eller 
for medlemsforeningerne? 
Hvordan skal et 
specialforbund tappe ind i 
de pengestrømme og 
ressourcer, som i udpræget 
grad går uden om 
forbundene? 
Selvstændig konsulent Lars 
Steen Pedersen, LSP Resolve 
Senioranalytiker Peter 
Forsberg, Idrættens 
Analyseinstitut 
 
Mellem foreningsliv og 
brancheorganisation. 
Specialforbundenes 
dilemmaer 

at udvikle sig til en højt 
profileret arena for idræt, 
friluftsliv og turisme. Hvilke 
strategiske tiltag skal 
videreudvikle Hærvejen til 
en vandre- og cykelrute i 
international særklasse? 
Sekretariatschef Mikkel von 
Seelen, Udvikling Hærvejen 
 
Klatresportens vej mod 
tinderne 
I et land uden høje bjerge er 
klatrekæden boulders.dk 
ved at udvikle sig til det 
næste store idrætseventyr 
båret af kommercielle 
entreprenører med sans for 
at ride med på friluftsliv-
bølgen under tag og hjerte 
for at skærpe forretning og 
fællesskab på samme tid 
gennem etableringen af 
inspirerende idrætsmiljøer i 
faciliteter, som oprindeligt 
var bygget til helt andre 
formål end idræt. Hvad er 
næste plan for boulders.dk, 
som for tiden er ude med 
støvsugeren landet over 
efter egnede lokaler til nye 
centre? Hvad kan 
kommunerne få ud af at ride 
med på bølgen af 

sig selv gennem flere 
generationer, og den 
digitale bølge har måske slet 
ikke ramt endnu. Hvordan 
får man idrætsfaciliteterne 
mere op på beatet rent 
kommunikationsmæssigt og 
digitalt? 
 
Den uoverskuelige: 
Hvordan ser fremtidens 
mediebillede og digitale 
landskab ud?  
'Den stigende digitalisering i 
idrætslivet fylder mere og 
mere når det kommer til 
innovation og nye services. 
Men hvordan ser fremtiden 
ud? Og er der overhovedet 
håb for de lokale 
idrætscentre om at få en 
stærk digital 
tilstedeværelse, når de store 
aktører ruller sig ud? 
Futurist & rådgiver omkring 
sport og innovation Bugge 
Holm Hansen, Instituttet for 
Fremtidsforskning 
 
Den tekniske: 
Hvordan får faciliteterne 
mere gavn af 
platformsøkonomien? 
Når WannaSport indgår 
aftaler med faciliteter om at 
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Mange specialforbund er 
primært forvaltere af 
sportslige regler og 
idrætskulturer, mens de 
ofte kun er mindre spillere i 
de samlede økosystemer i 
og omkring deres 
idrætsgrene. Hvordan skal 
fremtidens specialforbund 
positionere sig i 
idrætsbilledet?  
Næstformand Frans 
Hammer, Danmarks 
Idrætsforbund 
 
 

kommercielle 
idrætsentreprenører? 
Følger 
 
Turisme som vækstmotor 
for fremtidens idrætscentre 
Næste skridt i udviklingen af 
Vejen Idrætscenter bliver et 
nyt feriecenter og en endnu 
bredere palet af 
idrætsfaciliteter. Hvordan 
spiller fokus på turisme, 
konferencer og erhverv 
sammen med 
idrætscentrenes 
traditionelle rolle som lokale 
samlingssteder for 
foreningsliv og fællesskaber 
året rundt? 
Direktør Jakob Sander, Vejen 
Idrætscenter 
 
 
 
 
 

videreformidle ledig tid, 
oplever man langt mere 
handlekraft hos 
kommercielle aktører end 
hos kommunale eller 
selvejende faciliteter. 
Hvordan skaber man større 
kapacitet og åbenhed hos 
kommuner og faciliteter for 
at bringe ledig kapacitet i 
spil og lukke faciliteterne 
op? 
Grundlægger Jakob Lau 
Larsen, WannaSport 
 
Den lavpraktiske: Vejen til 
en stærkere profil på de 
sociale medier: 
Kommunikation og 
synlighed på mange 
platforme er en helt 
uundværlig del af et 
moderne idrætscenters 
drift. Få indblik i Vejen 
idrætscenters 
kommunikationsstrategi og 
de overvejelser, der ligger 
bag. 
Kommunikationschef Signe 
Grüner Hansen, Vejen 
Idrætscenter 

 
17.40 
P-pladsen ved 
hovedindgangen 

 
Shuttlebus til indkvarteringsstederne i Kolding 
Scandic Kolding, Hotel Kolding, Zleep Hotel Kolding 
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17.45-19.00 

 
Motionsprogram og networking 
18:00: Løbeturen over dem alle: Rundt om Gylletanken (5 km)  
18:00: Walking football (Bravida banen ved hovedindgangen) 
18:00: Saunagus og aftensvømning (Vejen Idrætscenter, ved saunagusmesteren Cliff Hulsten, 18.15) 
18:00: Fri adgang til fitness og aftensvømning  
18:00. Padel Cup (tilmeld dig i receptionen på dagen inden kl. 15.00, ved centerpadelmester Tom Jørgensen) 
18:00: Rundvandring i Vejen Idrætscenter med direktør Jakob Sander, vi mødes ved hovedindgangen 
 

 
19.30 

 
Shuttlebus fra indkvarteringsstederne i Kolding 

 
20.00-22.30 

 
Konferencemiddag  
 

 
22.45 

 
Shuttlebus til indkvarteringsstederne i Kolding 

 

 

 
Tirsdag den 27. 
september 

 
Idræt som dynamo for trivsel, fællesskaber og lokal udvikling 

  
Idræt og trivsel 

 
Idræt og 
fællesskaber 

 
Idræt og lokal 
udvikling 

 
Bæredygtig idræt 

 
07.30 

 
Løbeturen over dem alle: Rundt om Gylletanken (5 km). Vi mødes ved hovedindgangen. 
Fri adgang til fitness, svømning og wellness fra kl. 05.30 
 

 
08.15 

 
Shuttlebus fra indkvarteringsstederne i Kolding 

 
08.00-09.00 
Den Røde Plads 
 

 
Morgenmad og registrering 
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09.30-16.00 
 

 
Brancheudstillingen, Idræt, Kultur & Fritid 2022 åbner. 

 
09.00-10.00 
Spor 1: Sal 4 
Spor 2: Sal 3 
Afgang til Solar med bus fra 
parkeringspladsen kl. 09.00 

Ordstyrer og indleder: Chefanalytiker, 
ph.d. Maja Pilgaard, Idrættens 
Analyseinstitut  
 
Generation street sport. En 
misforstået ungdomskultur? 
 
Mange idrætsfaciliteter, forbund og 
offentlige forvaltninger har brændt 
nallerne i velmente forsøg på at 
omfavne gadeidrætternes 
selvorganiserede ungdomskultur. Der 
er nemlig store kulturforskelle intent i 
gadeidrætten. Hvordan favner man 
fremtidens gadeidræt lokalt og 
nationalt? 
 
Kampen om Domen. Det nødvendige 
opgør 
Efter flere års søgen efter det rette 
koncept for driften har den ikoniske 
streetdome i Haderslev endelig vundet 
skaternes hjerter. Vejen derhen har 
krævet nogle kontroversielle valg og 
fravalg. 
Daglig leder Morten Burgdorf 
Bennetsen, The StreetDome, Haderslev 
 
Her er jeres streetanlæg. Brug det 
så…! 
Det er ikke nødvendigvis nok at sætte 
kasketten omvendt på hovedet og give 

Ordstyrer Bo Vestergård Madsen, 
Vestergård Kultur 
 
 
Idrættens økonomiske kredsløb. 
Hvordan gør vi kagen større til udvikling 
af idrætten? 
Hvordan kan idrætssektorens aktører 
finde nye samarbejdspartnere og 
tiltrække investeringer fra et bredere 
spektrum til idrætsudvikling og løsning af 
nogle af idrættens udfordringer? 
 
Sporting Capital og trivselsøkonomi som 
inspiration til en ny forståelse af 
idrætten? 
Kan nye begreber som ’Sporting Capital’, 
og trivselsøkonomi bane vejen for en 
mere central rolle for idrætten som 
samfundsmæssig investering? Hvordan 
kommer vi derhen? Inspirationsoplæg. 
Daglig leder, Henrik H. Brandt, 
IdrætsPlatformen Danmark 
 
Idrætsdeltagelsens værdikæder. Hvor 
ligger guldet, og hvordan får 
idrætsaktørerne fat i det?  
Udlodningsloven og folkeoplysningsloven 
er definerende for idrætssektorens 
selvforståelse og finansiering, men hvis 
kigger på hele værdikæden og anskuer de 
enkelte idrætsgrene som større 

Vært: Solar Danmark A/S 
 
 
 
Bustransport til Solar Danmark A/S i 
Vejen 
 
Tag med på virksomhedsbesøg hos 
Solar Danmark A/S, som er en af 
Vejens største arbejdspladser med 
fokus på el, vvs, industri, ventilation og 
klima/energi. Transporttid 5 minutter i 
bus. 
 
På virksomhedsbesøget får du helt 
konkrete eksempler på, hvordan 
virksomheden har taget sin egen 
medicin i forhold til energioptimering, 
grøn omstilling og vedvarende energi. 
Tiltagene er både relevante og 
inspirerende for fremtidens 
idrætsfaciliteter. Oplev 
varmepumpeanlægget, der har 
fortrængt gassen fra 60.000 kvm 
centrallager og det overdækkede P-
anlæg med solceller og ladestandere til 
elbiler. 
 
Bus trip to Solar Denmark A/S 
The trip is open to visiting guests from 
the Netherlands and Belgium. 
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high fives, hvis man gerne vil have liv i 
de miljøer, som skal tiltrække de 
rodløse teenagere til idrætsmiljøerne. 
Hvad er erfaringerne med at 
understøtte gadeidrætten gennem 
Den Nationale Platform for 
Gadeidræt? Hvad har været succes 
hvad har været fiasko? Og hvordan var 
det lige med pigerne? Skal de også 
være aktive? 
Projektleder Rasmus Hansen, Den 
Nationale Platform for Gadeidræt 
 
 

økonomiske kredsløb, opstår nye 
perspektiver for idrætsudvikling. Få 
konkrete eksempler med aktuelle tal fra 
golf, fitness og lokale idrætsfaciliteter. 
Selvstændig konsulent, Lars Steen 
Pedersen, LSP Resolve 
 
 
 

 
10.00-10.30 
Sal 3 

 
The role of commercial sports providers in the sports sector of the future 
Can commercial and entrepreneurial play a larger role in sport and sport development? In the Netherlands a wide range of 
entrepreneurial and commercial sports providers have joined forces in the ‘Platform for Entrepreneurial Sports Providers’ in 
order to gain a common voice and more visibility as one of the most important factors in creating active sports 
environments. The commercial sports providers in the Netherlands represent more than 13.000 companies and 10 million 
sports practitioners. What is the aim and objective of the Platform? How can the entrepreneurial sports providers contribute 
to a more vibrant and inviting sports sector? Learn from the Dutch example in this inspirational session. 
Director Lodewijk Klootwijk, Director of the Platform Ondernemende Sportaanbieders (NED) and general secretary of the Golf 
Course Association of Europe 
 

 
10.30-10.45 
Den Røde Plads 

 
Kaffepause 

 
10.45-12.00 
Spor 1: Sal 3 
Spor 2: Sal 4 
Spor 3: Sal 5 

Ordstyrer: Direktør Troels Rasmussen, 
Idrættens Analyseinstitut 
 
 
Ungdom i mistrivsel. Idrættens tabte 
generation? 
 

Ordstyrer og indleder: Senioranalytiker 
Peter Forsberg, Idrættens Analyseinstitut 
 
 
Svømmemiljøer som lokalt 
samlingspunkt 

Chairman: Manager Henrik H. Brandt, 
IdrætsPlatformen Danmark (Sports Hub 
Denmark) 
 
Lessons from the Netherlands, Belgium 
and Switzerland: 
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Idrætten er da en ungdomsbevægelse, 
ikke sandt? Sandheden er, at idrætten 
har svært ved at få tag i de unge, og 
corona-krisen har kun forstærket 
udfordringerne. 
 
Det gode idrætsmiljø for unge. De 
unges stemme 
Hvordan kan de store 
foreningsidrætter bevare taget i 
teenagere og unge i en livsfase med 
store skift og mange konkurrerende 
dagsordener? Center for 
Ungdomsstudier er gået tæt på de 
vilkår i ungdomslivet, som idrættens 
aktører skal være dygtigere til at 
levere på, hvis de vil beholde de unge i 
fællesskaberne.   
Projektleder Stephanie Y. M. 
Hougaard, Center for Ungdomsstudier 
 
Ungdomskommunens udfordringer 
Gentofte Kommune gør alt for at 
involvere og engagere de unge 
mennesker i byen, men trods en 
massiv indsats kniber det stadig at få 
taget i en vanskelig generation. Tæt på 
tiltag og udfordringer i en meget aktiv 
ungdomskommune. Hvad virker? Hvad 
har vist sig svært at løbe i gang? 
Projektleder Stine Muldbak Andersen, 
’Ung i bevægelse’, Gentofte Kommune 
 
Synergien som de unges mødested 

Svømmefaciliteterne når som 
idrætsarena ud til det bredeste udsnit af 
befolkningen og har i modsætning til 
andre facilitetstyper en årelang erfaring 
med at skabe plads til såvel foreningsliv 
som selvorganiseret eller 
privatorganiseret aktivitet. Hvordan kan 
forskellige typer af svømmemiljøer og -
aktører udnytte det store potentiale for 
træning og bevægelsesglæde i vand? 
 
Kulør på den kommunale 
Glostrup Idrætsanlæg går nye veje i 
forhold til at udvikle de kommunale 
idrætsanlæg som lokalt samlingspunkter 
for både foreninger og private og i 
forhold til samarbejder på tværs af 
institutioner. Hvordan sætter man kulør 
på den kommunale facilitetsmasse? 
Assisterende halinspektør Heidi Taeger 
Mortensen, Glostrup Idrætsanlæg  
 
Foreningen som driftsherre 
Den 11. juni åbnede landets største 
foreningsdrevne svømme- og 
aktivitetscenter Momentet i Lystrup ved 
Aarhus. Hvordan er erfaringerne med at 
gå fra lokal svømmeklub til ansvarlig 
byg- og driftsherre for en facilitet til 45 
mio. kr.? 
Administrerende direktør Camilla 
Jørgensen, Lystrup Svømning 
 
Aqua Academy. Fremtidens tendenser i 
svømmemiljøerne 

Innovation, Esport, and vibrant cities, 
sports facilities, and organisations 
 
A group of 25 sports professionals from 
the Netherlands and Flanders (Belgium) 
visits Denmark on an inspiration tour 
during the week of Idrættens 
Branchedage. 
 
We asked some of the delegates to 
inspire us with their impressions from 
Denmark and some of the best ideas 
from two of Europe’s most innovative 
and creative sports nations. 
 
Learn more about: 
 
Rotterdam’s strategic work with 
becoming the Esports capital of Europe 
 
Breda’s Sports Vitality HUB that so far 
under the same roof attracted 30 
companies working exclusively in sports 
and vitality  
 
Sport Vlaanderen’s work with adapting 
the sports organisations of the future 
to the rapidly changing patterns of 
sports participation. 
 
The work of a Swiss multisports 
complex to convert itself into an all 
your resourt catering for tourists as 
well as the local community. Which 
ideas from Denmark culd be converted 
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I Svendborg Idrætscenter/SG Huset 
har de hjemmehørende foreninger i 
fællesskab arbejdet med at udvikle 
særlige mødesteder og fristeder i 
faciliteten for de unge fra de 
nærliggende ungdomsuddannelser og 
for brobygning mellem 
foreningsidrætterne på anlægget. 
Hvordan er erfaringerne på godt og 
ondt med at få fat i målgruppen på 15-
24 år et år efter indvielsen af 
’Synergien’? 
Udviklingschef Jacob Kramer, 
Svendborg Gymnastikforening 

Aqua Academy har skabt en spændende 
forretning på at uddanne instruktører og 
borgere med vidt forskellige 
forudsætninger til træning i vand. 
Hvordan bliver fremtidens samspil 
mellem svømmefaciliteter og 
instruktører? Hvilke muligheder har 
svømmefaciliteter og lokale foreninger 
for at udvide deres rækkevidde og 
aktiviteter gennem nye tilbud om 
træning i vand? 
Grundlægger og underviser Rikke Hjorth, 
Aqua Academy 

to a Swiss context, and what can we 
learn from the Swiss case. 
 
The representatives of e.g., Rotterdam, 
Breda, Antwerpen, Heusden, 
Amsterdam University of Applied 
Science, Sport Vitality Hub, small scale 
start ups and big scale operators of 
sports and leisure facilities in Belgium 
and the Netherlands are keen to meet 
up with you.  
 
 
 
 

 
12.15-12.30 
Den Røde Plads 

 
Kaffepause 

 
Hele dagen: 
Besøg brancheudstillingen 
Aftal selv dine møder med 
leverandører og kontakter i 
sektoren 

 

 

 
12.30-13.30 
Spor 1: Sal 3 
Spor 2: Sal 4 
Spor 3: Sal 5 

Ordstyrer: Daglig leder, Henrik H. 
Brandt, IdrætsPlatformen Danmark 
 
 
Idrættens rolle i studiemiljøerne. Et 
overset potentiale? 
 
Hvordan kan idræt strategisk indgå i 
studiebyernes arbejde med at 
tiltrække de unge og skabe bedre 
trivsel i studiemiljøerne? 

Ordstyrer: Udviklingskonsulent Lars 
Albæk, Københavns Kommune, 
Idrætsudvikling  
 
Håndboldkultur som lokal dynamo. Ny 
luft i bolden? 
 
Håndbold er en helt central del af 
kulturen i danske idrætsfaciliteter, men 
sporten oplever vigende tilslutning 
lokalt. Kan udviklingen vendes? Hvad 

Ordstyrer og indleder: Direktør Troels 
Rasmussen, Idrættens Analyseinstitut 
 
 
Idrætsimperiernes potentialer 
 
Idrætsefterskoler og idrætshøjskoler 
som lokale kraftcentre 
Højskoler og efterskoler står bag en 
stigende del af facilitetsmassen i 
idrætten, og idræt spiller ofte en 
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Storbyernes tabte tilflyttere 
En fjerdedel af indbyggerne i 
København og Aarhus er mellem 20 og 
29 år. Foreningslivets medlemsandel i 
aldersgruppen er meget lav, og de 
unges mentale sundhed er i tiltagende 
krise. Er der ligefrem en sammenhæng 
mellem mistrivsel og en svær vej ind i 
storbyens fællesskaber? Københavns 
Kommune har sat i gang en strategisk 
indsats for studiemiljøerne. Hvad er de 
mest relevante tiltag og aktører i 
kampen om ungdommen? 
Udviklingskonsulent Lars Nødgaard 
Albæk, Københavns Kommune 
  
Idræt som bølgebryder for trivsel i 
studiemiljøerne  
KU Studenteridræt satser målrettet på 
at bruge idræt som bølgebryder i 
forhold til de studerendes velvære og 
trivsel, men hvordan trives 
studenteridrætten i en by med kamp 
om faciliteter og frivillige? Hvad skal til 
for at løfte de unges trivsel og velvære 
i studiemiljøerne gennem idræt? 
Sekretariatschef Helle Greve Barslev, 
KU Studenteridræt  
 
Korte indspark: Foreningsidrættens 
rolle i studiemiljøerne. Fremtidens 
vækstpotentiale for 
idrætsorganisationerne? 

skal til for at få ny luft i håndbolden i de 
danske idrætsfaciliteter? 
 
Kan nytænkning skabe nyt liv i 
håndbolden? 
Antallet af håndboldklubber og levende 
håndboldmiljøer har været i tilbagegang 
trods håndboldsportens store 
popularitet som medie- og elitesport? 
Har håndboldkulturen bare tidens 
trends imod sig? Er håndboldklubber og 
håndboldspillere på samme 
bølgelængde? Kan håndboldsporten 
overhovedet nytænkes som folkelig 
idræt gennem nye spilformer og tiltag i 
foreningerne? Idrættens Analyseinstitut 
har evalueret erfaringerne med nye 
spilformer i håndbolden 
Chefanalytiker, ph.d. Maja Pilgaard, 
Idrættens Analyseinstitut  
 
Håndbold til 360 graders eftersyn 
Håndboldkulturen er under pres i 
mange lokalsamfund, og Dansk 
Håndbold Forbund har sat gang i en 
lang række tiltag for at revitalisere en af 
de kulturbærende idrætter i det danske 
samfund. Man kigger på nye spilformer, 
på stærkere og mere professionalt 
agerende foreninger og på en 
gennemgribende modernisering af 
forbundets struktur. Få indsigt i 
håndboldens bestræbelser på give 
sporten nyt blod og kom meget gerne 

væsentlig rolle i brandingen af skolernes 
tilbud, men formår de stærke 
institutioner at gå i dialog med deres 
lokalsamfund og sætte lokale aftryk ud 
over deres elevskare, og hvordan 
forholder de sig til en idrætssektor i 
hastig forandring? 
 
Viborg Idrætshøjskole som dynamo for 
lokal udvikling 
Viborg Idrætshøjskole har udarbejdet en 
ny strategi for at udvikle faciliteterne og 
sætte nye aftryk i lokalsamfundet. 
Hvordan tænker en over 70 år gammel 
institution sig ind i fremtidens idrætsliv? 
Forstander Erling Joensen, Viborg 
Idrætshøjskole  
 
Skolefabrik eller dannelsesinstitution i 
pagt med tiden? 
Oure Skolerne med ca. 1.000 elever 
fordelt på efterskole, højskole og 
gymnasium har ofte været lidt ildeset 
som opkomling blandt de traditionsrige 
idrætshøjskoler – og efterskoler, men 
skolen formår i stigende grad at sætte 
aftryk på såvel elevernes som 
lokalsamfundets liv. Hvordan holder 
man nærheds- og 
dannelsesperspektivet i et af landets 
største og bredeste idrætsmiljøer for 
unge mennesker? 
Sportsleder og viceforstander Michael 
Schmidt Sørensen, Oure Skolerne 
 



 

18 
 

Replik til sessionerne om Ungdom i 
mistrivsel og Idrættens rolle i 
studiemiljøerne. Hvor er 
foreningsidrætten allerede stærkt på 
banen. Hvor ligger fremtidens 
potentialer? 
Sekretariatsleder Martin Borch, 
Idrætssamvirket Aarhus 
Generalsekretær Mette Mandrup, 
Dansk Firmaidræt 
 
 

med dine refleksioner om vejen til 
fremtidens stærke håndboldmiljøer. 
Formand Morten Stig Christensen, 
Dansk Håndbold Forbund 
 
Giv feedback på håndboldsportens 
fremtidsplaner. 
 

 

 
13.15-15.30 
 

 
Frokost- og kaffebuffet for konferencedeltagere 
Besøg brancheudstillingen på egen hånd eller aftal møder med leverandører eller kolleger.  
Caféen holder frokostbuffeten åben for konferencedeltagere hele eftermiddagen fra kl. 13.15-15.30. 
Besøg ’Speakers Corner’ med korte faglige input fra udstillerne på Brancheudstillingen. 
 

 
15.30-16.30 
Sal 3 

Ordstyrer. Daglig leder Henrik H. Brandt, IdrætsPlatformen Danmark (Sports Hub Denmark) 
 
Afslutningsdebatten. Faciliteter som idrætsudbyder og katalysator i egen ret. Fremtidens løsningsmodel eller trussel mod 
foreningsliv og frivillighed? 
I Danmark udgør midler til drift og anlæg af idrætsfaciliteter op mod 80 procent af de offentlige budgetter til idræt, men 
politisk viger samfundet ofte tilbage fra at stille krav og forventninger til idrætsfaciliteternes rolle i idrætsudvikling, sundhed 
og lokaludvikling. Man ser dog stadig flere faciliteter udvikle sig til udadvendte hubs og katalysator for deres idræt, og 
spørgsmålet er, om faciliteterne i fremtiden bliver en daglig idrætsudbyder på linje med foreningslivet? 
Skal faciliteterne i langt højere grad have direkte ansvar for at udvikle på folkesundhed, nye målgrupper, idrætsdeltagelse, 
vækst, uddannelse og inklusion af bredere fællesskaber i idrætten?  
Skal vi stille krav og forventninger om, at foreningslivet og de frivillige formår at målrette aktiviteterne til flere og bredere 
målgrupper? Og hvis ikke, hvordan får vi så fat i flere målgrupper i fremtidens idrætssektor? 
 
En diskussion om faciliteternes rolle i fremtidens idrætsbillede: 
Generalsekretær Mette Mandrup, Dansk Firmaidræt 
Formand Henrik Hvidesten, IFFD samt borgmester i Ringsted Kommune 
Direktør Jon Gerner, Lokale og Anlægsfonden 
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Formand Henrik Høy-Caspersen, HI 
Futurist & rådgiver omkring sport og innovation Bugge Holm Hansen, Instituttet for Fremtidsforskning 
 

 
 

 
Eftermiddagen er fri til motion, netværk og afslapning for deltagerne i onsdagens workshops. Vi har mulighed for at deltage i 
Kammeratskabsaften med HI. Nærmere informationer følger.  

 

 

 
Onsdag den 28. 
september 

 
Idræt som dynamo for trivsel, fællesskaber og lokal udvikling – store workshopdag 

 
Workshop 
Kl. 09.30-15.30 
Sal 5 
 

 
Workshop med Idrættens Udviklingscenter: 
Bliv et af fremtidens ’Kraftværker’ i idrætten 
 
Sidste år gennemførte Vejen Konferencen med Klaus Frejo fra Idrættens Udviklingscenter som inspirerende underviser en 
heldagsworkshop om håndtering af forandringsprocesser. Konceptet gav god til diskussioner, deltagerinvolvering og 
erfaringsudveksling mellem deltagerne. Vi gentager konceptet i 2022. Denne gang under overskriften ’Bliv et af fremtidens 
’Kraftværker’ i idrætten’ 
 
Klaus Frejo arbejder med udvikling af fremtidens idrætsorganisationer og faciliteter og har herigennem udviklet et nyt 
begreb for fremtidens succesfulde idræts- og fritidsorganisationer, nemlig ”Menneskeligt kraftværk”.  
 
Et menneskeligt kraftværk er en organisation med en række værdimæssige, organisatoriske og menneskelige kvaliteter, 
som gør at den tiltrækker mennesker, der har lyst til at være aktive, involvere sig og bidrage til fællesskabet ud over det 
forventelige.  
 
Et kraftværk er andet og mere end frivillighed og ulønnet arbejde, men omfatter både fuldtidsansatte, deltidsansatte, 
frivillige og ulønnede personer, som bidrager på forskellig vis. Der er fortsat en meget stor grad af frivillighed i det danske 
kultur og foreningsliv, og de mindre foreninger drives forsat helt overvejende af frivillig arbejdskraft.  
 
En mindre forening organiseres og drives - ud fra to forudsætninger: Et stærkt interessefællesskab omkring en bestemt 
aktivitet (håndbold, modelflyvning etc.). En lav grad af kompleksitet, som gør at foreningen kan ledes med brug af 
begrænsede ressourcer og kompetencer. Dette gør sig typisk også gældende i underafdelinger (f.eks. en fodboldafdeling) i 
større organisationer.  
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Men en voksende del af organisationerne i idræts- og kulturbranchen bliver til hybrider mellem ansatte og frivillige. 
Mellem kommercielle, individuelle og frivillige foreningsbaserede aktiviteter.  
 
Et Kraftværk skaber menneskelig tiltrækning og værdifulde fællesskaber på tværs af ansatte og frivillige, lønnede og 
ulønnede. Et kraftværk gør op med forestillingen om, at fremtidens idrætsforeninger og organisationer helt overvejende 
er frivillige og ulønnede, men inkluderer lønnede ildsjæle, ledere og projektmedarbejdere. mv. som menneskelige drivere 
af Kraftværker. Det ses som en klar tendens, at fremtidens ildsjæle i højere grad er lønnede og fuldtidsansatte. Og at dette 
forhold styrker og ikke svækker andres lyst til at engagere sig ulønnet.  
 
Betragter man organisationer, som umiddelbart lever op til at være et ”Kraftværk” ser det ud til at de arbejder med 
frivillighed, værdier og lederudvikling på en måde, som rækker ud over den motivation som er funderet i et stærkt 
interessefællesskab. De aktiverer og fastholder personer, som tiltrækkes af selve fællesskabet og organisationens egne 
værdier ud over selve aktiviteten. 
 
På denne workshop kommer vi til at arbejde med:  
 

• Hvad er DNA’et for et menneskeligt kraftværk?  
• Hvordan arbejder vi med udvikling af fremtidens frivillige fællesskaber?  
• Hvordan uddanner vi fremtidens unge til aktivt medborgerskab og involvering?  
• Hvilke organisatoriske og værdimæssige forhold skaber et Kraftværk?  
• Hvordan håndterer vi ildsjælene i organisationen?  
• Hvordan udøver man ledelse i et Kraftværk?  

 
Vi ser frem til at drøfte idrættens Kraftværker og blive klogere sammen på en aktiv og involverende dag! 
 

 


