Oversigtsprogram - konferencen
ONSDAG 22.JUNI 2022
Tidsrum

Friluftsliv og Outdoor idræt

Idrættens innovatører

Idræts events

Sports business

08.30 - 09.30

Check-in, morgenbrød og kaffe

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

Velkommen til konferencen

09.30 - 10.15

KEYNOTE

KEYNOTE

KEYNOTE

KEYNOTE

1.halvleg

1.halvleg
Sådan åbner events døre & skaber merværdi

1.halvleg
Tilskuere og forretning

LOKALE
10.30 - 11.15

1.halvleg

Titel

Friluftsliv og outdoor idræt i Danmark - udfordringer & potentialer - et overblik

Sportstech i Danmark - potentialer og udfordringer

Hvad er status? Udviklingpotentialer, udfordringer, fakta, rammer

De nyeste tal viser stort potentiale i omsætninger i millardklassen. Hvordan
forløses potentialet i dansk sportstech? Hvordan kan sportstech forandre dansk
idræt?

Arrangør/oplæg
11.30- 12.15
Titel

Kort beskrivelse
Arrangør/oplæg
12.30 - 13.15
Titel

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

Casper Linnemann - DIF
2.halvleg
Planlægning for aktiviteter og faciliteter i naturområder
Hvordan skaber vi attraktive outdoor og friluftslivsfaciliteter, på en måde der
minimerer konflikter mellem brugergrupper og balancerer hensynet til
benyttelse og beskyttelse af naturområderne?
Skovefoged Leif Lyngsø - Naturstyrelsen Himmerland, Aarhus kommune
3.halvleg
Adgang til naturen - hvem har ret til at færdes hvor?
Regler og barrierer for borgere og foreningers adgang til naturen (fokus på
regelforenkling og kampagne mod skræmmeskilte)
Kristian Jager Nykrog - Friluftsrådet, Peter Pedersen - Park & Natur
Aalborg kommune, Dansk Orienteringsforbund
Frokost
4.halvleg
Drift af outdoorfaciliteter

2.halvleg
Den danske idrætssektor som eksportsucces - hvad skal der til?
Hvad er det særligt danske med internationalt potentiale? Hvordan kan vi mere
fart i dansk idræt, som eksportsucces?
3.halvleg
Udbudsregler som barriere eller støtte for innovation i idrætten?
Hvordan sikres, at indkøb til idrætsmiljøerne er i trit med de faktiske behov?
Hvordan kan offentlige indkøb være med til at sikre innovationen?

Strategier & visioner bag forskellige typer af events - sideeevents eventsserier
Parasport Danmark - Skole OL
2.halvleg
UEFA Euro 25
Hvad kan Euro25 bruges til og gøre for kvindefodbolden?
Hvordan kan man arbejde aktivt med store events i en kommunal kontekst?
Marie Schytte Krabbe, Københavns Kommune + DBU
3.halvleg
Idrætsevents - samfunds betydning
International idrætspolitik - knyttet op på idrætsevent - boykot/deltagelse
OL, Fodbold VM, Rusland - tildeling af mesterskaber
- Idan m.fl. - DBU

4.halvleg
UV-lys og sygdomsbekæmpelse som dansk erhvervssucces i idrætten?
En unik opfindelse, som minimere virus- og bakterieinfektioner; har
vist vejen. Tænk med på hvordan en spændende dansk virksomhed kan få succes
på idrætsmarkedet

Frokost
4.halvleg
Events som finansieringskilde

The future of fan engagement
Bas Schnater (Fan Engagement Consultancy)
2.halvleg
Sponsorernes rolle i professionel sport
Bevidstheden om sponsoratets værdi

Thomas Badura (SponsorPeople)
3.halvleg
Teknologi og data i idræt og sport

Paneldebat: Vejen til ”de ekstra procent” – sportsligt og kommercielt.
Kenneth Cortsen - UCN; Frans Hammer - KMD;
Jakcob N. Mortensen - Venue manager - Moderator Henrik Toft - UCN
Frokost
4.halvleg
Sportsmanagement uddannelsen & de professionelle aktører

Fortuna Hjørring & Dana Cup hænger uløseligt sammen - hvordan
en event sikrer, sportslig udvikling

Sportsmanagementuddannelse i Danmark og forholdet med
professionelle sportsorganisationer: fodbold som casestudie
Kenneth Cortsen - UCN, Morten Nørgaard - UCN,
Dana Cup m.fl.
Jens Peter Sørensen - UCN m.fl.
5.halvleg
5.halvleg
Professionalisering og kommercialisering i sportsbranchen
Danmark som trendsættende vært
UEFA 2020, VM i Ishockey, VM i sejlsport, VM i halvmarathon, VM i bueskydning,
Nye indtjeningsmuligheder i idrætten - flere eksperter giver deres bud på
Grand Tour Start
udviklingen
Sportevent Danmark - Wonderful Copenhagen
Thomas Bjurring - Dansk Ishockey Union / Metal Ligaen, Steen Leth - STEP; m.fl.

16.15 - 17.00

Eksempler på fremtidige bæredygtige driftsmodeller
Casper Linnemann - DIF og Christine Jürgensen, specialkonsulent i dansk Kyst og
Naturturisme
5.halvleg
Faciliteter til vandsport på og ved vandet
Inspiration til hvordan man gør det let at komme på vandet. Lille indsats - stor
værdi
Facilitetskonsulent Kamilla Bradt Ryding - Dansk Forening for Rosport, Dansk
Sejlunion og Dansk Kano og Kajak Forbund.
6.halvleg

Titel

Praktiske udfordringer ved etablering og drift af faciliteter til outdoor og Friluftsliv

6.halvleg
Wellnessøkonomien som udviklingsværktøj

Kort beskrivelse

Paneldebat med oplægsholdere
Peter Pedersen - Aalborg kommune m.fl
Opsamling og tak for i dag

Henrik H. Brandt
Opsamling og tak for i dag

6.halvleg
Fremtidens sportsevents
Hvordan sætter vi retningen i det kommende årti?
København som OL vært?
Sportevent Danmark - Wonderful Copenhagen
Opsamling og tak for i dag

Outdoor

Idrættens innovatører

Idrætten som dannelsesarena

De private idrætsaktører

1.halvleg

1.halvleg

1.halvleg

Destinationsudvikling

Socialt iværksætteri som væksthistorie - PLAY som vejen til fællesskaberne

Hvad betyder organisationen/arenaen for deltagerne?

1.halvleg
Metaverset og web3 - som alle i idrætsverdenen bør forholde
sig til

Kort beskrivelse

Samskabelse - outdoor & kultur oplevelser, som tiltrækker turister

PLAY står for Pædagogik - Læring - Aktiviteter - Ydelser.
Hør om PLAY som metode - og som vækstsucces i feltet mellem
socialt arbejde, pædagogik og idræt

Arrangør/oplæg
Titel

Thomas Kjerstein - Nordic Destination
2.halvleg
Outdoor idræt som tiltrækningskraft til destinationen

Kort beskrivelse

Best cases 1. Hærvejen - vandring 2. Slettestrand 3. Destination Fjordlandet

2.halvleg
Datadrevet medlemsvækst - Vejen til flere medlemmer
Et unikt samarbejde mellem "Big data" fra KMD og etnologisk research - skaber
en ny datadrevet vej til at identificere nye vækstmuligheder for idrætsaktivieter
og specifikke målgrupper

11.15 - 12.00

3.halvleg

3.halvleg

Titel

Stier, ruter og knudepunkter
Hvordan skaber vi størt mulig synergi i fremtidige investeringer?
Facilitetsudvikling som dynamo - skabe flest mulige synergier
Oplæg ved Dansk Cykel Turisme - Marco Berends derefter paneldebat
Paneldebat med bl.a. Thomas Kjerstein - Nordic Destination
Frokost
4.halvleg
Outdoorfaciliteter og mødesteder til børn og unge
Bynært mødested til idræt & friluftsliv lettilgængeligt for børn, unge & børnefamilier

Datadrevet medlemsvækst - fra store potentialer til reel medlemsvækst
Dedikeret udviklingsarbejde ligger bag medlemsvæksten i basketball i de senere
år. I regi af børneBasketFonden har man bl.a i pilotprojekter med KMD arbejdet
med datadrevet medlemsvækst

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

Arrangør/oplæg
17.00 - 17.15
19.30

5.halvleg
Fodboldudvikling fra nye vinkler – næste træk for morgenfodbolden?

6.halvleg
Nye forretningsmodeller i semi-professionel sport og professionel sport.
Paneldebat: Moderator Kenneth Cortsen - UCN
Thomas Bjurring (Dansk Ishockey Union / Metal Ligaen), Steen Leth - STEP; m.fl.

Opsamling og tak for i dag

Konferencemiddag

TORSDAG 23.juni 2022
Tidsrum

LOKALE
09.00 - 09.45
Titel

10.00 - 10.45

Arrangør/oplæg

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

Arrangør/oplæg
14.00 - 14.45
Titel
Kort beskrivelse

Casper Linnemann - DIF,
Udviklingskonsulent Simon Christensen - Silkeborg kommune
5. halvleg
Hvordan får vi flere børn & unge med i outdoor idrætten?
Best case, fx: KulturBrugsen Sebbersund - grejbank, SUP
Dansk orienterings-forbund - tilbud til børn og familier

Hvad er forskellen på at dyrke bevægelse i aftenskolen og
idræt i idrætsforeninger eller private institutioner?
VIFO, Oplysningsforbundenes Fællesråd m.fl.
2.halvleg
Børneliv i sund balance

Fremtidsforskning
2.halvleg
Online træning - hvordan gøres det til en forretning?
Ideer til coaching online - hybrid træning
både online & personligt møde

Christina Klitgaard - Aalborg kommune m.fl.
3.halvleg
Også mennesker med handicap skal mærke frygten,
suset/succesen ved ”rød zone”
At blive mentalt presset - kan være med til at fremme troen på egne evner. På
trods af at teorien er udviklet med afsæt i mennesker med handicaps deltagelse,
er teorien også aktuel for alle andre målgrupper.
Ph.d & konsulent Mie Maar Andersen - Videnscenter om handicap
Frokost
4.halvleg
Dannelse & Bevægelsesglæde

4.halvleg
Sporting capital. Kan idrætsdeltagelsen disruptes? - Debat
Er det muligt at banke idrætsdeltagelsen op med yderligere 40 %? Tal fra England ”Trille & Tumle – børn i bevægelse” Sådan højner vi andelen af motorisk sikre børn, der
tyder på vi gennem strategiske tiltag kan skabe en dynamisk idrætssektor. Hvor starter i børnehave.
finder vi ressourcerne til at skabe forandringen?
Kort oplæg ved Henrik H. Brandt - IdrætsPlatformen Danmark

5. halvleg
Destination idræt - Hvad skaber de helt unikke oplevelser?
Hør om de specialiserede rejseoplevelser gennem idræt. Hvad skaber den unikke
rejsedestination i idrætten. Du kommer med på løberuter i al verdens byer mm.

Adgang til medlemmer, forældre, fans - indtjeningsmuligheder for
aktørerne i web3 universet

Marlene Rosager Lund Pedersen - SDU
Idræts & bevægeseskonsuent Sofie Aabo - Høje-Taastrup kommune
5.halvleg
Outdoor oplevelser i daginstitutionen
Sådan bringer du outdoor ind i daginstitutionsbørnenes hverdag

3.halvleg
Læring gennem træning
Lær at brug kroppen hensigtsmæssigt gennem træning målgruppen 40-60 årige
Flemming Laigaard - Fitness for life
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
Personlig træning - perfekt til vores tid?

Hvordan passer det ind i vores samfunds sundhedsproblematikker
Arrangør/Oplæg
15.15 - 16.00
Titel
Kort beskrivelse
Arrangør/Oplæg

Kulturbrugsen - Sebbersund og konsulent Astrin Ank Jørgensen - Dansk
Orientering Forbund
6. halvleg
Finansiering - fondsansøgninger til outdoor faciliteter og aktiviteter
Workshop med fokus på praktiske eksempler - og fondenes konkrete tips og gode
råd til ansøgere
LOA - Sara Line Bohm - Nordea - Friluftsrådet

6. halvleg
Destination idræt - idrætsmiljøer som unikke rejsemål
Danske idrætsmiljøer & natur har kvaliteter nok til at til at blive unikke
turistattraktioner. Hør om helårsturisme i Vejen og Oh so Quiet i Thy

16.10- 16.45
Titel

Opsamling - Mentimeter - IDRÆTSMØDET statements - optakt DM-uge

Opsamling - Mentimeter - IDRÆTSMØDET statements - optakt DM-uge

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

Glenn Bjerregaard - SVL coaching
6. halvleg
Træning før, under & efter graviditet
Personlig træning af kommende og nye mødre - træning før,
under & efter graviditet
Helene Ørvad Bach - Fit mum
7.halvleg
Opsamling - Mentimeter - IDRÆTSMØDET statements - optakt DM-uge

FÆLLES OPLEVELSE

FÆLLES OPLEVELSE

6. halvleg
Under udarbejdelse

Kort beskrivelse
Arrangør/oplæg
18.15-19.00

