Oversigtsprogram - konferencen
ONSDAG 22.JUNI 2022
Tidsrum

Børn & unge i idrætten

Træner & talentudvikling

Fremtidens foreninger

08.30 - 09.30

Check-in, morgenbrød og kaffe

Check-in, morgenbrød og kaffe

Check-in, morgenbrød og kaffe

09.30 - 09.45

Velkommen til konferencen

Velkommen til konferencen

Velkommen til konferencen

09.45 - 10.15

KEYNOTE

KEYNOTE

KEYNOTE

1.halvleg
Active healthy kids
Her offentliggøres vurderingen af de ti indikatorer, og der
gives en kortfattet status samt en sammenligning med de to
foregående vurderinger i 2017 og i 2019.
Centerleder Lars Breum Chistiansen - Forsknings- og
Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring - SDU
2.halvleg
Active healthy Kids - anbefalinger
På baggrund af vurderingerne har det danske Active Healthy Kids
netværk givet deres anbefalinger til, hvor der kan sættes ind så flere børn
og unge bevæger sig mere og oplever fysisk aktivitet som en integreret del
af deres hverdagsliv. Oplæg + debat
Centerleder Lars Breum Chistiansen - Forsknings- og
Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring - SDU m.fl

1.halvleg
Team Danmarks nye talentklasse-koncept
Materiale til atletuddannelse, samt sportslige anbefalinger til
træningen
Team Danmark

1.halvleg
Værdi for medlemmerne - fremtidens specialforbund & foreninger
Hvilke ptentialer & barriere er der?
Case: DHF nye spilformer
Nicheidrætternes muligheder
Idan

2.halvleg
Team Danmark elitekommuner – rammer, indhold og potentialer

2.halvleg
Corona - Innovative tiltag som videreføres

LOKALE
10.30 - 11.15
Titel

Arrangør/oplæg
11.30- 12.15
Titel

Kort beskrivelse

Hvad kan vi tage med - ny god læring af coronakrisen.

Team Danmark

Idan

Arrangør/oplæg
12.30 - 13.15
Titel

3.halvleg
Active healthy Kids
Hvordan styrker vi i fremtiden den samlede monitorering af børn og
unges fysiske aktivitet og vilkår herfor? Debat med indbudte panelister

3.halvleg
3.halvleg
Team Danmark Life Skills-koncept – faglig, sportslig og personlig udvikling gennem
Dual Career
Fritidspas
- samspillet mellem skole/uddannelseinst. og foreningen
Redskaber til trænerne & elitesportsvejlederne på ungdomsuddannelserne
Foreningens rolle? Fra projekt til drift. Best cases - efterfulgt af debat

Kort beskrivelse

Arrangør/Oplæg
13.15 - 14.15
14.15- 15.00
Titel
Kort beskrivelse

Centerleder Lars Breum Chistiansen - Forsknings- og
Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring - SDU m.fl
Frokost
4.halvleg
Spejlven - hjælp til trivsel og kropstilfredshed
Fokus på rollemodeller for børn - helhedsindsats for øget kropstrivsel foreningsråd
Senior konsulent Malene Radmer Johannisson - Antidoping Danmark

Team Danmark

Socialstyrelsen, Broen, Vejgaard Gymnastik, Fit for Kids, Skoleleder

Frokost
4.halvleg
Fremtidens frivillighed er under pres - den store udfordring
Hvad kan vi, som idrætsverden, gøre for at bibeholde de frivillige.
Fokus på rollemodeller for børn - helhedsindsats for øget kropstrivsel - foreningsråd
Nu og i fremtiden
Senior konsulent Malene Radmer Johannisson - Antidoping Danmark
Fremtidsforskning
4.halvleg
Spejlven - hjælp til trivsel og kropstilfredshed

Arrangør/oplæg
15.15 - 16.00
Titel
Kort beskrivelse
Arrangør/oplæg

5.halvleg
Unge, fitness og fællesskaber - sunde rollemodeller i fitnesscenteret oplæg til debat
Hvilken forskel gør en fast voksen træningspartner og/eller
personlig træner for gruppen?
Debat - Antidoping Danmark, Ungdomsringen, Unge byrådet &
Fitness World

5.halvleg
Trivselsfremmende idrætsmiljøer for eliteidrætsudøverne
- debatpanel
Hvordan bygger vi sunde elitemiljøer? Fokus på resultater
eller mestring?

Fælleskab på asfalt for psykisk sårbare unge - GAME (15 min)

Handlingsplaner for mentalt robuste eliteidrætsudøvere

Hvordan skabes gode idrætsfællesskaber for børn og unge med
psykosociale udfordringer - Fællesskab på Asfalten

Oplæg - Workshop

16.15 - 17.00
Titel

Kort beskrivelse

Talentchef Claus Hansen - Skjern Håndbold m.fl.
6.halvleg

5.halvleg
Foreningerne & de nyankomne flygtninge
Hvordan løser kommunerne udfordringerne med de nye flygtninge?
Dansk flygtningehjælp, Formand Ole Niesen - SIFA, Broen; m.fl.
6.halvleg
Kan frivillige løse samfundsudfordringerne?
Integration af idrætsfaglighed i foreninger
Større behov for at kunne integrere frivillighed og professionalisering?
Hvordan får vi nye
trænere, ledere? Hvilke nye målgrupper skal vi søge

17.00 - 17.15

Moderator: Tina Müller.Panel: Rådmand Nuuradiin Hussein - Aalborg
kommune, Maja Pilgaard - Idan Projektleder Sofie Hammelsvang - Dansk
Surf & Rafting forbund, Trine Ravn, SpecialSport + GAME +
folketingspolitiker + DIF
Opsamling og tak for i dag

Opsamling og tak for i dag

19.30

Konferencemiddag

Konferencemiddag

Konferencemiddag

Børn & unge i idrætten

Træner & talentudvikling

Fremtidens foreninger

Arrangør/oplæg

Paneldebat - AAU, SDU, DGI, DIF, en hybrid forening
Opsamling og tak for i dag

TORSDAG 23.juni 2022
Tidsrum

LOKALE
09.00 - 09.45

1.halvleg

1.halvleg

1.halvleg

Titel

Hvordan har de unge det?

Relativ alderseffekt
Hvad gemmer der sig bag?

Relativ alderseffekt
Hvad gemmer der sig bag?

Niels Rossing - AAU, Rasmus Porse, DBU
2.halvleg
Relativ alderseffekt - debat
Implementerings strategier - fra idé til viden til handling

Niels Rossing - AAU, Rasmus Porse, DBU
2.halvleg
Udvilkling af klubben gennem træneren
DBU børneklubber skal have en børneudviklingstræner. En som bygger bro
mellem bestyrelsen & de frivillige trænere med fokus på udvikling af både
klubben & trænerne
Jesper Jacobsen - DBU, DHF, m.fl.
3.halvleg
Fra enhed til ”del-hed” – en bevægelse i foreningsdanmark
Ideer og metoder, som kan være med til,
at forny og forfriske foreningen

Kort beskrivelse

Hvordan ser udfordringsbilledet ud? Hvem taber vi? Hvor er barriererne?

Arrangør/oplæg
10.00 - 10.45
Titel

Kort beskrivelse

2.halvleg
Sådan får vi de unge 18-25 årige med,når de står i transitionen
Ungelivets rammer - samspillet med samfundet i øvrigt.
Hvad kan idræt bibringe til det stressede ungeliv?
Ungdommens idrætsmødesteder

Arrangør/oplæg
11.15 - 12.00
Titel

3.halvleg
Workshop - de unge studerende med i foreningslivet
Best cases - efterfølgende workshop:
1. Nordens paris - en ung klub for unge voksne
2. Dansk Håndbold forbund - Håndbold i studiebyen

Paneldebat - DBU, DHF m.fl.
3.halvleg
Relativ alderseffekt - perspektivering - workshop

Kort beskrivelse
Arrangør/oplæg
12.00 - 13.00
13.00- 13.45
Titel

Kort beskrivelse
Arrangør/oplæg
14.00 - 14.45
Titel
Kort beskrivelse

Nordens Paris, DHF
Frokost
4.halvleg
Fælles sprog og struktur for bevægelse på skoler
Hvordan kan man arbejde med at få skabt en lokal struktur for arbejdet
med idræt og bevægelse, som med tiden kan udvikle sig til en lokal kultur
for idræt og bevægelse i skolen.
Dansk Skoleidræt
5.halvleg
Et nyt blik på børns bevægelsesglæde & unges aktiviteter
Resultater + best case Purhus

4.halvleg
Internationalt perspektiv på trænerrollen,trænerteams & sportschef

5.halvleg
Trænerrollen i fremtiden
Hvilke kompetencer bør fremtidens trænere besidde?
Den gode træner med et nordisk blik.
Flemming Berg - DBU, DHF, Olympiatoppen, Svenske Idrots forbund

Arrangør/Oplæg
15.15 - 16.00
Titel

Kort beskrivelse

Idan
6.halvleg
Børnesundhedsprofilen & pigepartnerskaber
Hvad viser børnesundhedsprofilen - hvordan kan vi som kommune
understøtte forbedringen af det?
Hvordan får vi konkret flere piger til at dyrke organiseret idræt

Arrangør/Oplæg
16.10- 16.45

7.halvleg
Opsamling - Mentimeter - IDRÆTSMØDET statements - optakt DM-uge

Titel

6.halvleg
Hvordan rekruttere og udvikler vi vores trænere?
Oplæg til debat og workshop

Panel med bl.a. DBU
7.halvleg
Opsamling - Mentimeter - IDRÆTSMØDET statements - optakt DM-uge

Udviklingskonsulent - Mette Vittrup Schmidt &
Rikke Line Klockars-Jensen, Dansk Firmaidræt
Frokost
4.halvleg
Sådan kommunikerer I til de fire Kundetyper.
Det her oplæg er til foreninger og private aktører indenfor idræt, der gerne
vil forbedre deres kommunikation og markedsføring til medlemmer,
frivillige, samarbejdspartnere og andre interessenter.
Ph.d & Medgrundlægger Sanne Dollerup - Institut for kundetyper
5.halvleg
Sådan bliver du set & hørt
Foreningens kommunikations strategi - organisering - målgrupper - kanaler
Kommunikation til frivillige - SMUK fest brandguide
Panel med bl.a.
Kommunikationsansvarlig Randi Rehmeir - SMUK fest
6. halvleg
Workshop - sådan kommunikerer vi…
Best cases - Nordens Paris - Hvordan kommunikere I
jeres budskab?
Panel - Q & A - idrætsmonitor som moderator
7.halvleg
Opsamling - Mentimeter - IDRÆTSMØDET statements - optakt DM-uge

Kort beskrivelse
Arrangør/oplæg
18.15-19.00

FÆLLES OPLEVELSE

FÆLLES OPLEVELSE

