Oversigtsprogram - konferencen
ONSDAG 22.JUNI 2022
Tidsrum

Esport

Idrættens faciliteter

Motion & bevægelse i hverdagen

08.30 - 09.30

Check-in, morgenbrød og kaffe

Check-in, morgenbrød og kaffe

Check-in, morgenbrød og kaffe

09.15 - 09.30

Velkommen til konferencen

Velkommen til konferencen

Velkommen til konferencen

09.30 - 10.15

KEYNOTE

KEYNOTE

KEYNOTE

1.halvleg
Hvad er det de ”nye” gør bedre?

1.halvleg
Idrætshaller til tiden - hvordan skal nutidens idrætshal se ud?

1.halvleg
Active healthy kids
Nationale resultater

LOA, DHF og GAME
2.halvleg
Provinsbyernes idrætsrum & rammer

SDU
2.halvleg
Afgørende faktorer for at lykkes med bevægelse i skolen

LOKALE
10.30 - 11.15
Titel

Arrangør/oplæg
11.30- 12.15
Titel

Esport, padle, SUP, buldering/klatring - og andre sportsgrene tiltrækker
mange - hvem er de? Og hvad kan de?
Signe Højbjerre Larsen & Zakarias Engell- SDU + Idan
2.halvleg
Gamebox
Planlægningen, gennemførelsen & udviklingen af en esportsfestival

Kort beskrivelse
Arrangør/oplæg
12.30 - 13.15
Titel

Projektleder Nikolaj Pagh - GameBox/MCH
3.halvleg
Esports stævner - foreningsLAN

LOA
3.halvleg
Pigerne og idrætsfaciliteterne
Hvordan faciliteterne kan spille en stor rolle i involveringerne i idrætslivet

Foreningsudvalg

LOA
Frokost
4.halvleg
Drift og udvikling af idrætsfaciliteter - en ny virkelighed?

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

Kort beskrivelse
Arrangør/oplæg
15.15 - 16.00
Titel

4.halvleg
Fremtidens frivillighed er under pres - den store udfordring
Hvad kan vi, som idrætsverden, gøre for at bibeholde de frivillige.
Nu og i fremtiden
Fremtidsforskning
5.halvleg
Esport i en flerstrenget forening
Hvordan fastholder/ tiltrækker vi nye medlemmer & trænere?
Sådan får vi fysisk aktivitet mixet ind. mm

Kort beskrivelse

AaB Esport; Ducklings og Anne Brus - KU
Arrangør/oplæg
16.15 - 17.00
Titel

6.halvleg
Det gode miljø - koblingen fra traditionel foreningsmiljø til e-sport

17.00 - 17.15

Oplæg fra DBU efterfulgt af workshop
Efodbold konsulent Henrik Zeelk - DBU, m.fl.
Opsamling og tak for i dag

19.30

Konferencemiddag

Kort beskrivelse
Arrangør/oplæg

Hvilke elementer bliver afgørende for drift og udvikling af fremtidens idræts
faciliteter? Hvad er næste skridt i forhold til tidligere anbefalinger?
Niels Bækgaard - IFFD m.fl.
5.halvleg
Klima og bæredygtighed - Oplæg og plenumdebat.
Hvordan klima og bæredygtighed naturligt indtænkes i Idr. Faciliteten.
Hvad er forbundenes rolle? DBU vil arbejde for at blive en bæredygtig fodboldnation
- hør hvordan.
HI, DBU m.fl.
6.halvleg
Sundhed - arbejdsopgave eller biprodukt?
Er sundhed en arbejdsopgave eller et biprodukt af den indsats kommuner
og foreninger lægger for dagen på idræts- og fritidsområdet. Debat.
Rune Bille - IFFD m.fl
Opsamling og tak for i dag

Praksiscenter for Idræt og Bevægelse i Skolen under Dansk Skoleidræt,
fremlægger nogle af deres vigtigste fund fra deres undersøgelse fra 2021.
Videnskonsulent Jacob Have Nielsen - Dansk skoleidræt
3.halvleg
Idrætsfaget som driver for flere aktive unge
Idrætsundervisningen potentiale til at bidrage,
til at skabe flere foreningsaktive børn og unge.
Dansk skoleidræt
Frokost
4.halvleg
Sundhed i arbejdslivet
Når arbejdspladsen vil gøre noget for medarbejdernes
sundhed - hvad virker?
Forum for idræt m.fl.
5.halvleg
Kollegamotion på arbejdspladsen
Fra hvorfor til hvordan – når forskning skal leve i den virkelige verden
smagsprøver på ideer
Adjunkt Tina Dalager - SDU
Udviklingskonsulent Stine Dragsbæk - Dansk Firmaidræt
6. halvleg
Åben & rolig - stresshåndtering
Der er i hele landet brug for større fokus på gode tilbud,
til mænd når det gælder mental sundhed og stresshåndtering.
Psykolog Jakob Veje Eiriksson - Center for mental sundhed

TORSDAG 23.juni 2022
Tidsrum

Esport

Idrættens faciliteter

Motion & bevægelse i hverdagen

1.halvleg

1.halvleg
Idrætsfaciliteten som omdrejningspunkt i byudviklingen?

Idrætsfaciliteten som omdrejningspunkt i byudviklingen?

LOKALE
09.00 - 09.45
Titel
Kort beskrivelse
Arrangør/oplæg
10.00 - 10.45
Titel

Metaverset og web3 - som alle i idrætsverdenen bør
forholde sig til
Adgang til medlemmer, forældre, fans - indtjeningsmuligheder
for aktørerne i web3 universet
Fremtidsforskning
2.halvleg
Esport & karriere
Hvordan går man fra amatør til professionel? Jobs i Eporten

Kort beskrivelse

Jasmina Pless + Lasse Kjær
Arrangør/oplæg
11.15 - 12.00
Titel

3.halvleg
Esport som samlende fællesskab på arbejdspladsen

Hvordan kan idrætsfaciliteterne tænkes ind i udviklingen af lokalmiljøerne? Som en
drivkraft? Lokale sundhedscentre
HI
2.halvleg
Idrætscenteret som servicecenter & base for gode oplevelser
Best cases fra Midt Mors Sport og Hobro Idrætscenter
Idrætscenterets betydning & ansvar for lokalsamfundet.
Konceptet med #hverdagsmestre, som er vores frivillige.
Hvordan får de en lettere hverdag, samt en god oplevelse af at hjælpe til?
Hvordan indretter man centeret til brugerne?
Centerleder Keld Andersen Midt Mors Sport Centerleder Johnny Wullf Andersen - Hobro Idrætscenter
3.halvleg
Idrætsfaciliteterne som sundhedshuse - forebyggelseshuse?

Når vi leger / spiller sammen - danner vi en relation vi ellers ikke havde
dannet - kom og vær med
Kort beskrivelse
Arrangør/oplæg

Udviklingskonsulent Martin Fritzen - Dansk Firmaidræt

12.00 - 13.00
13.00- 13.45
Titel

4.halvleg
Gamifikation af idrætten

Hvordan får vi idrætsfaciliteterne bedre i spil i bestræbelserne på at højne
folkesundheden. Paneldebat.
HI, DIF, DGI, Idan
Frokost
4.halvleg
I en kompleks verden - få tips til brugerorienteret kommunikation

Kort beskrivelse

Jabii m.fl.

Ph.d & Medgrundlægger Sanne Dollerup - Institut for kundetyper

5.halvleg
Simsport

5.halvleg
Hvordan sikre vi idrætsfaciliteternes medarbejdere er klædt på til opgaven?
Hvad skal vi uddanne til? Hvordan kan det bidrage til værdiskabelse
i faciliteten?

Arrangør/oplæg
14.00 - 14.45
Titel
Kort beskrivelse

Jørgen Rossen - DIF, DASU, DGU m.fl.
Arrangør/Oplæg
15.15 - 16.00
Titel

6.halvleg
Simsport

Kort beskrivelse
Arrangør/Oplæg
16.10- 16.45

Jørgen Rossen - DIF, DASU, DGU m.fl.
7.halvleg
Opsamling - Mentimeter - IDRÆTSMØDET statements - optakt DM-uge

Oplæg fra bl.a HI og danske svømmebad - efterfulgt af plenumdebat
6. halvleg
Finansiering - den gode fondsansøgning
Best cases - sådan har vi gjort
Tips & tricks - Q & A - debat
Blære IF - Arden Fritidscenter - Nordea Fonden - LOA, m.fl.
7.halvleg
Opsamling - Mentimeter - IDRÆTSMØDET statements - optakt DM-uge

Titel
Kort beskrivelse
Arrangør/oplæg
18.15-19.00

FÆLLES OPLEVELSE

Hvordan kan idrætsfaciliteterne tænkes ind i udviklingen af lokalmiljøerne? Som
en drivkraft? Lokale sundhedscentre
LOA, HI m.fl.
Padel, crossfit, golf & fitness - træning når du vil

De kommercielle idrætsanlægs muligheder & tilpasning til brugernes behov - gør
dem populære - hvad kan optimeres - læres? Konkurrenter til idrætshallen?
Branchedirektør Morten Brustad - DFHO, Inge- Fr.havn golf klub Torben Keller - Crossfit North
3.halvleg
Hvad ønsker de unge egentlig? Panel debat
Understøttelse af idrættens mere selvorganiserede fællesskaber - hvordan gøres
det bedst?
Læringer fra Den Nationale Platform for gadeidrætten, samt den måde børn og
unge dyrker idræt i dag.
Hvilke forventninger er der til træningsfacilitieteten.
Hvordan hænger det sammen med kommunernes prioriteringer af
foreningsidrætten?
Workshop - oplæg fra bl.a. Unge byrådet, GAME, Maja Pilgaard - Idan
Frokost
4.halvleg
Outdoorfaciliteter og mødesteder til børn og unge
Bynært mødested til idræt & friluftsliv lettilgængeligt for børn, unge & børnefamilier
Casper Linnemann - DIF,
Udviklingskonsulent Simon Christensen - Silkeborg kommune
Hvordan kan vi skabe bevægelseinspirerende byrum i fremtiden?
Bud på hvordan motion & bevægelse bliver tænkt ind i byplanlægningen
Arkitekt & Indehaver Helle Juul - Juul l Frost Arkitektur
Kim Natour Svendsen - Københavns kommune
6. halvleg
Samspil mellem foreningsliv og byudvikling
Eftertragtede ingredienser fra foreningslivet i nye byområder
Formand Ole Nielsen - SIFA,
7.halvleg
Opsamling - Mentimeter - IDRÆTSMØDET statements - optakt DM-uge

