Oversigtsprogram - konferencen
ONSDAG 22.JUNI 2022
Tidsrum

Idrættens forvaltning

Mangfoldighed - Idræt for alle

Idræt - sundhed & mental sundhed

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
Hvad skal vi gøre med idrætten?
Mangler vi en central idrætspolitik? Hvad er det idræt kan?
Skal vi have en idrætsstyrelse?
Forum for idræt
2.halvleg

1.halvleg
Psykisk sårbare børn & unge i idræt
Hvilke udfordringer er der specielt? Hvordan ser landskabet ud?

Active healthy kids
Nationale resultater

Anette Bentholm - UCN - Phd.
2.halvleg
Fælllesskabende idræt for mennesker med autismespektrum forstyrrelser

SDU
2.halvleg
Familiebaseret sundhedsindsats med fokus på fysisk aktivitet & kost

En workshop - Fra viden til praksis - fra inaktivitet til aktivitet

Initiativer med fokus på familien - kost & motion - et holistisk syn

Lektor Aske Nørgaard - UCN & Mette Pretzmann - Nordbo autisme center

Fit for kids - Vanebryderne - Jump for fun

3.halvleg
Trinvis inklusion gennem idræt med fokus på autismespektret
- oplæg & paneldebat
Frivilligcenter som platform til brobygning mellem psykisk sårbare borgere
og foreningslivet

3. halvleg
Vaner - omgivelsernes betydning - Debat

LOKALE
10.30 - 11.15
Titel

Arrangør/oplæg
11.30- 12.15

Folkeoplysningsloven - Debatpanel

Titel
Kort beskrivelse

Hvad ønsker man folkeoplysningsloven skal kunne?
Hvor opstår dannelse?
Fritidssamvirket, Idan

1.halvleg

Arrangør/oplæg
12.30 - 13.15

3.halvleg
Idrætsevents - samfunds betydning - Sports washing

Titel

International idrætspolitik - knyttet op på idrætsevent - boykot/deltagelse
OL, Fodbold VM, Rusland - tildeling af mesterskaber

Hvordan skabes de gode vaner? Hvordan ændres de uønskede vaner?
Best case: Klokkerholm - overvægtsprojekt BDFL - Skole, forening,
Sundhedspleje -hele det lokale miljø inddraget

Kort beskrivelse

Idan m.fl. - DBU

Arrangør/Oplæg

Frokost
4.halvleg

13.15 - 14.15
14.15- 15.00
Titel

Kort beskrivelse
Arrangør/oplæg
15.15 - 16.00
Titel

Kort beskrivelse
Arrangør/oplæg
16.15 - 17.00
Titel

Kort beskrivelse

Arrangør/oplæg
17.00 - 17.15

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
Hvordan sikrer vi diversiteten i idrætten?
Idræt er for alle - uanset hvor man kommer fra.
Hvordan styrker & sikrer vi diversiteten? Hvordan får vi nye
målgrupper/socialgrupper med?
Hvilke tiltag tager specialforbund, klubber m.fl.
Morten Stig Christensen - DHF, DBU
DIF, DGI, Unge byrådet
6.halvleg
Kan og skal 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?
Frivillighedsundersøgelse fra DBU - kort oplæg
Paneldebat: Professor Bjarne Ibsen, SDU Næstformand Frans Hammer, DIF
-Hovedbestyrelsesmedlem Mogens Kirkeby, DGI Foreningsfører Torben Kjeldsen, Randers Gymnastik Forening Professor mso Sine Agergaard, Aalborg Universitet
Opsamling og tak for i dag

19.30

Moderator: Morten Ubbesen. Panel: Leder Camilla Stenhauge Frivilligcenter Silkeborg,
Lektor Aske Nørgaard - UCN,
Mette Pretzmann - Nordbo, Anette Bentholm - UCN - Ph.d.,
Direktør for FriSe - Casper Bo Danø - Rådmand Jes Lunde.
Frokost
4.halvleg
Skræddersyede løsninger kan give personer med særlige behov
et aktivt fritidsliv
Markant færre danskere med særlige behov eller handicap
har et aktivt fritidsliv sammenholdt med øvrige målgrupper.
Chefanalytiker Idan - Maja Pilgaard
5.halvleg
Brobygninger til aktive fællesskaber: Fri på vandet & SpecialSport
Idræt som heling, outdoor og naturen som middel mod
depression. Foreningsliv til dig der har et særligt behov.

Sofie Hammelsvang - Dansk Surf & Rafting Forbund,
Trine Ravn & Jørgen Martedal - SpecialSport,
6.halvleg
Fælleskab på asfalt for psykisk sårbare unge - GAME (15 min)
Hvordan skabes gode idrætsfællesskaber for børn og unge med
psykosociale udfordringer - Fællesskab på Asfalten
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

Workshop

Frokost
4.halvleg
Debat - Styrket idrætsdeltagelse – er aktivitetshjælpemidler nøglen?
Har mennesker med handicap samme muligheder, som andre for at dyrke
sport og idræt, hvis det kræver hjælpemidler som sportskørestole eller
ledsager?
Videnscenter om handicap, DIF, DGI, Parasport Danmark, KL, m.fl.
5.halvleg
Idræt og sundhed på tværs af forvaltninger
Hvilke barrierer findes der for at højne samarbejdet på tværs af
kommunale forvaltninger? Hvilke synergieffekter kan det skabe
for folkesundheden?
Henrik Zacho - IFFD
6.halvleg
Patientgrupper søger aftenerskolerne
Aftenskolernes evne til at rumme patientgrupper, som f.eks. Gigtramte,
KOL-patienter: Hvad kan de? Hvad forventes? Samarbejde med
sundhedscentre?

VIFO, Dansk oplysningsforbund, Gigtforeningen,
Den rytmiske i Nordkraft

Opsamling og tak for i dag

Opsamling og tak for i dag

Konferencemiddag

Konferencemiddag

Konferencemiddag

Idrættens forvaltning

Mangfoldighed - Idræt for alle

Idræt - sundhed & mental sundhed

TORSDAG 23.juni 2022
Tidsrum

LOKALE
09.00 - 09.45

1.halvleg

1.halvleg

1.halvleg

Titel

Inklusion - betingelser for succes - vidensbaseret succes

Danmark i bevægelse

Titel

Destinationsudvikling, med fokus på idræt
Samskabelse - outdoor & kultur oplevelser, som tiltrækker turister
Thomas Kjerstein - Nordic Destination
2.halvleg
Idrættens betydning for udviklingen i de kommunale strategier

Bjarne Ibsen, Karsten Elmose-Østerlund, Jens Høyer-Kruse, alle SDU
2.halvleg
Danmark i bevægelse - nyeste analyser

Kort beskrivelse

Kan idræt i bred forstand tiltrække borgere - eller standse fraflytningen?
Idræts hovedstæder - branding
Samarbejde på tværs af kommunale forvaltninger
Kingdom of Cycling - Hvordan får man handling bag ordene?

Sine Agergaard - AAU
2.halvleg
Organisering, succes og vilkår
Fra idé til eksport succes - hvad kan kopieres? Konceptudvikling.
Rekruttering i samarbejde med patientforening, kommunen
og rehabiliteringscenter

Kort beskrivelse
Arrangør/oplæg
10.00 - 10.45

Titel

Vejle kommune - Silkeborg kommune
3.halvleg
Hvordan kan idræt - foreningslivet udvikle landdistrikterne?

Kort beskrivelse

Debat: Med oplæg fra SDU og Landistrikternes fællesråd

Arrangør/oplæg

Evald Bundgaard Iversen - SDU - Rådmand Jes Lunde - m.fl.
Frokost
4.halvleg
Idrættens økonomiske patchwork

Arrangør/oplæg
11.15 - 12.00

12.00 - 13.00
13.00- 13.45

Sammenhæng mellem ungdomsuddannelse og bevægelsesvaner
blandt unge - de 15-19 årige
Idræt og social ulighed - grupper udenfor arbejdsmarkedet
Indvandrere og efterkommernes bevægelsesvaner
Handicappeedes bevægelsesvaner

Rikke Nielsen - Lykkeliga chef
Bjarne Ibsen, Karsten Elmose-Østerlund, Jens Høyer-Kruse, alle SDU
Vodskov Skytteforening Lisbeth Stricker - Epilepsiforening.
3.halvleg
3.halvleg
Hvordan har du det?
Workshop + Debat med panelet
Hvem har inklusions-stafetten omkring de usynlige og sårbare? Forbundet, Resultaterne af den store landsdækkende undersøgelse - hvad kan vi
uddrage af data?
civilsamfundet, patientforeninger eller?
Hvordan har du det?
Moderator: Tina Müller. Panel:Rikke Nielsen - Lykkeliga chef; Lisbeth
Stricker - formand Morten Stig Christensen - DHF, Sine Agergaard - AAU
Frokost
4.halvleg Vejle kommune - parasporten hovedstad

Frokost
4.halvleg
Sådan kommunikerer I til de fire Kundetyper.

Visionen bag Parasportens Hovedstad.
Sådan takler du ulighed i sundhed på hjemmebane!
Sådan sagsbehandler du til øget lighed i sundhed!

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.

Projektleder Peder Tind, Centerleder Per Huus, myndighedschef Sri
Sundarampillai - alle Vejle kommune

Ph.d & Medgrundlægger Sanne Dollerup - Institut for kundetyper

5.halvleg
Må jeg være med?

5. halvleg
ABC for mental sundhed

Titel

Kort beskrivelse

Fondsmidler - ekstern finansiering af idrætten - sundhedsbudgetter mm.
Hvem betaler for idrætten? Fonde, Sponsorer, Kommunen, staten, sundhed
eller kultur?

Arrangør/oplæg
14.00 - 14.45
Titel
Kort beskrivelse

5.halvleg
Idrætsinvesteringer - fondsmidler
Evidens baserede beslutninger - kræver flere forskningsmidler.
Skabe anerkendelse for idrætten og hvad idrætten kan.
Fondenes rolle - opbakning - forankringsprocesser - fra projekt til drift

Arrangør/Oplæg
15.15 - 16.00
Titel
Kort beskrivelse

Bjarne Iben - SDU, Thomas Skovgård - SDU, Nordea fonden m.fl.
6. halvleg

Veje til inklusion i foreningslivet for mennesker med
funktionsnedsættelser. Best cases f.eks. DIF Soldaterprojekt
Ph.d & konsulent Mie Maar Andersen - Videnscenter om handicap,
Idrætskonsulent Jonathan Vaarst – Parasport Danmark, Robert Mortensen
- DIF Soldaterprojekt
6. halvleg

…Hvis jeg var kulturminister nu, så…

Idrætsambassadørerne og indsatser på bostederne (20 min)

Idrætspersonligheder i talk

Titel

6..halvleg
Hvad kan foreninger, aftenskoler m.fl. gøre for at fremme
mental sundhed?
Workshop - det inkluderende gode fællesskab.
Små handlinger som gør en stor forskel
VIFO, DGI - København, Dansk Oplysnings forbund

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

Erfaringer og perspektiveringer
Projektleder Lajla Gregersen, rådmand Nuuradiin - Aalborg
Peter Tind - Vejle kommune,
Søren Kristensen - parasport + folketingsmedlem
7.halvleg
Opsamling - Mentimeter - IDRÆTSMØDET statements - optakt DM-uge

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

FÆLLES OPLEVELSE

FÆLLES OPLEVELSE

FÆLLES OPLEVELSE

Arrangør/Oplæg
16.10- 16.45

Hvordan holder du dig mentalt sund?

Kort beskrivelse
Arrangør/oplæg
18.15-19.00

