’Fremtidens idræt i Grønland’, 17.-19. august 2016
ONSDAG D. 17. AUGUST
14:00-16:00

16:00-17:15
16:00-16:15
16:15-16:30
16:30-16:45
16:45-17:00
17:00-17:15

17:15-17:45

Ankomst, registrering og uddeling af konferencepakke til deltagere (indeholder navneskilt, program og materiale fra arrangørerne og evt. sponsorer)
Lokale 10-12

PLENUM: ÅBNINGSSESSION
Inaluk Brandt, konferencier/ordstyrer:
Velkomst, baggrund for konferencen og kort gennemgang af dagens program.
Nuka Kleemann, formand i Grønlands Idrætsforbund:
Velkommen fra GIF og GIFs ambitioner med konferencen.
Malik Hegelund Olsen, formand i Elite Sport Greenland:
Velkommen fra Elite Sport Greenland og kort præsentation af ESGs strategi.
Asii Chemnitz Naarup, borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq:
Velkommen fra Kommuneqarfik Sermersooq og kort introduktion til arbejdet med idræt i kommunen.
Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg:
Perspektiverne i grønlandsk-dansk samarbejde.

KAFFEPAUSE
Lokale 10-12

PLENUM: IDRÆT FOR ALLE
17:45-19:00

17:45-18:00

18:00-18:20

18:20-18:40
18:40-19:00

19:30-21:30

Ordstyrer: Inaluk Brandt
Idræt og fysisk aktivitet er en del af den grønlandske folkesjæl og Grønlands historie. I løbet af et år dyrker næsten alle børn og to ud af tre voksne en eller anden form for
sport/motion. Alligevel lever færre og færre op til Inuuneritta II’s anbefaling om at være aktiv mindst 60 minutter hver dag. Hvordan får vi vendt udviklingen og gør
idræt, sport og motion til noget for alle i Grønland?
Trygve Laub Asserhøj, analytiker i Idrættens Analyseinstitut:
Idan lavede i 2015 den hidtil største undersøgelse af idræt i Grønland med fokus på faciliteter, foreninger og ikke mindst idrætsdeltagelsen blandt børn
og voksne i Grønland. Hvad er de vigtigste resultater og anbefalinger på breddeidrætsområdet?
Carsten Olsen, generalsekretær i Grønlands Idrætsforbund:
Idræt for alle er en central del af GIFs strategi frem mod 2019, hvor halvdelen af alle i Grønland skal være en del af idrætten. Hvordan vil GIF skabe
idræt for alle? Og hvordan skal andre aktører (skoler, NGO’er, virksomheder) inddrages i processen?
Mikael Kristensen, departementschef i Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke:
Idræt og faciliteterne til idræt er nævnt som prioriteret område i koalitionsaftalen mellem partierne i Nalakkersuisut, og med en ny idrætslov er der
kommet særligt fokus på idrætsområdet. Hvad vil Nalakkersuisut på idrætsområdet i dag og i fremtiden?
Spørgsmål og paneldebat med Trygve Laub Asserhøj, Carsten Olsen og Mikael Kristensen
Ordstyrer: Inaluk Brandt
Lokale 55-58

RECEPTION MED MIDDAGSBUFFET

TORSDAG D. 18. AUGUST
7:00-8:00

Mulighed for idrætsaktiviteter før dagens program begynder kl. 9.
Løbetur med løbeklubben NAAPE: 5 km. rundt i Nuuk i en hastighed, hvor alle kan være med. Vi mødes foran Hotel Hans Egede kl. 7.
Svømning i svømmehallen Malik. Afgang med bus fra Hotel Hans Egede kl. 6.50, retur fra svømmehallen kl. 8.10.
Lokale 10-12

9:00-10:15

9:00-9:15
9:15-9:35
9:35-9:55

9:55-10:15

10:15-10:30

PLENUM: IDRÆTSFACILITETER FOR FREMTIDEN
Ordstyrer: Inaluk Brandt
Igennem flere sessioner fokuserer konferencen på idrætslandkortet i Grønland i dag og i fremtiden. På hvilken måde kan man udnytte de unikke grønlandske forhold i
fremtidens faciliteter og skabe endnu bedre forhold for idræt? Hvor skal den næste facilitet bygges, og hvordan skal den se ud?
Inaluk Brandt, konferencier/ordstyrer:
Velkommen til konferencens anden dag og kort gennemgang af dagens program.
Peder Bisgaard, bestyrelsesmedlem i Lokale og Anlægsfonden:
Lokale og Anlægsfonden har afsat et 10 millioner kroner at støtte udvikling af nye idrætsfaciliteter i Grønland. Hvad og hvordan støtter LOA, og
hvordan ser fonden på fremtidens faciliteter i Grønland?
Sølvi R. Hansen, kultur- og fritidschef i Runavik Kommune:
Erfaringer med og strategier for udvikling af idrætsbyggerier i mindre nordatlantiske samfund.
Henrik Brandt, direktør i Idrættens Analyseinstitut:
Hvem skaber udvikling i idrætten? Nye ideer og succesfulde aktiviteter kommer ikke kun fra idrætsforeninger. Hør om konkrete erfaringer med private
aktører, iværksættere og ledere i faciliteter som igangsættere og ildsjæle i fremtidens idræt. Hvor kommer de gode ideer fra, og hvordan understøtter
man udviklingen fra ide til brede aktivitetstilbud?

KORT PAUSE – TAG EN KOP KAFFE MED TIL PARALLELSESSIONERNE

Idrættens Analyseinstitut

2

www.idan.dk

10:3012:30

Lokale 55-57

Lokale 10-12

PARALLEL: ANLÆG AF
IDRÆTSFACILITETER –
UDFORDRINGER OG
POTENTIALER

PARALLEL:
AKTIVITETSUDVIKLING
GODE ERFARINGER
(MÅ GERNE KOPIERES)

Ordstyrer: Peter Oluf Meyer
Hvordan skal man planlægge og bygge
idrætsfaciliteter i områder med lav
befolkningstæthed, barsk klima og klippegrund?

10:3011:00

Thomas Martinsen, direktør i BARK:
Projektudvikling og koblingen mellem
turisme og fritid.

11:0011:30

Søren Nielsen, partner i Vandkunsten
Arkitekter:
Helhedsplan for kommende ’idrætsbydel’
og ny aktivitetshal i Ilulissat. Erfaringer
med de byggetekniske udfordringer for
store anlæg i barsk klima.

11:3012:00

Laust Løgstrup, vicekommunaldirektør i
Qeqqata Kommunia:
Fjeld som element i idrætsbyggeri i
Sisimiut. Hvordan kan fjeldet inddrages i
arkitekturen – og spare penge i processen?

12:0012:30

Spørgsmål og paneldebat med
oplægsholderne om erfaringer med
projekter i Grønland.
Ordstyrer: Peter Oluf Meyer

Lokale 22

PARALLEL: VÆKST IGENNEM
FODBOLD
10:3012:30

10:3010:55

10:5511:20

Ordstyrer: Claus Bretton-Meyer
Grønlandsk fodbold har store ambitioner og
med en ny samarbejdsaftale mellem GBU og
DBU er der sat rammer for udviklingen.
Hvordan ser fremtiden ud for Grønlands
nationalsport? Og hvad kan andre idrætter
og specialforbund lære af fodbold?
Jesper Møller, formand i DBU:
GBU og DBU har underskrevet en
samarbejdsaftale om udvikling af
grønlandsk fodbold. Hvad kan og vil
DBU gøre for fodbold i Grønland?
John Thorsen, formand i GBU:
GBUs ambitioner med fodbolden i
Grønland. Hvad er de største
udfordringer i dag? Hvor vil GBU være
om fem år?

10:3012:30

10:3010:55

10:5511:20

Ordstyrer: Michael Binzer
Forskellige initiativer rundt omkring i
Grønland har succes med at lave nye
aktiviteter for nye målgrupper, både i og
uden for idrætsforeninger. Hør om de gode
erfaringer i parallelsessionen før frokost og
vær selv med til at udvikle nye ideer i en
workshop efter frokost.
Lasse Petersen, træner i CrossFitInua:
Styrketræning i et fællesskab, hvor alle
kan være med. Kunne det fungere andre
steder på kysten? Måske i samarbejde
med foreninger eller forvaltninger?
Johannes Groth, håndboldtræner:
Foreningsidræt målrettet til piger. Hvad
er udfordringerne, og hvordan kan man
gøre endnu flere piger og kvinder
aktive?

11:2011:45

Allan Hansen, medlem af UEFA’s
eksekutivkomite:
Kan Grønland blive en del af UEFA?
Hvad skal der til, og hvad får Grønland
ud af det?

11:2011:45

Nicolaj Christoffersen, Nuuk Floorball
Klub:
En helt ny sport i Grønland. Hvor stort
er potentialet? Hvad skal der til for at
udbrede floorball til andre byer?

11:4512:10

Eva Pasquier, development officer i
FIFA:
FIFA development work, how are we
organized, what kind of program we
propose.

11:4512:10

Jens Klaus Lennert, Arctic Circle Race:
Idrætsevent med stor lokal opbakning.
Hvordan har ACR udviklet sig, og hvor
skal man starte for at kopiere succesen?

12:1012:30

Spørgsmål og paneldebat med
oplægsholderne om fodbold i Grønland.
Ordstyrer: Claus Bretton-Meyer

12:1012:30

Spørgsmål og paneldebat med
oplægsholderne om udvikling af nye
aktiviteter flere steder på kysten.
Ordstyrer: Michael Binzer

12:30-13:30

FROKOST
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Lokale 55-57

13:3015:30

13:3014:00

PARALLEL: DRIFT AF
IDRÆTSFACILITETER – HELE
BYENS MØDESTED
Ordstyrer: Peter Oluf Meyer
Hvordan kan nuværende og fremtidige
faciliteter skabe endnu mere aktivitet og
livsglæde i lokalsamfund?
Jakob Sander, direktør i Vejen
Idrætscenter:
Halinspektøren som en aktiv del af
samfundet. Hvordan kan man gøre
idrætsfaciliteter til samlingssted for hele
lokalområdet?

Lokale 22

13:3015:30

13:3013:45

13:4514:00

Geir Thorsteinsson, formand i Islands
fodboldforbund:
Fodbold på islandsk. En ø med 330.000
indbyggere har kvalificeret sig til EM.
Hvad er hemmeligheden bag succesen?

14:0014:15

14:3014:50

Poul Petersen, Nuuk Skiklub:
Udvikling af Ravnedalen som
aktivitetsområde. Hvordan åbner man op
for flere og inddrager man nye brugere?

14:3014:45

14:5015:10

Anna Kuitse, Kulturhus-projektgruppe i
Tasiilaq:
Hvordan kan et kulturhus skabe en positiv
udvikling for en by som Tasiilaq?

14:4515:00

15:1015:30

Spørgsmål og paneldebat med
oplægsholderne om faciliteternes
udvikling fra fysiske rum til lokale
aktivitetscentre.
Ordstyrer: Peter Oluf Meyer

15:0015:30

14:0014:30

14:1514:30

WORKSHOP:
AKTIVITETSUDVIKLING

Ordstyrer: Claus Bretton-Meyer
Perspektiver fra andre landes fodboldforbund
og deres syn på fodbold i Grønland.
Razvan Burleanu, formand i
Rumæniens fodboldforbund (via
Skype):
Hvad betyder en samarbejdsaftale med
DBU for fodbold i Rumænien?

Jakob Færch, udviklingskonsulent i
Lokale og Anlægsfonden:
Nyt liv i gamle haller. Aktivitetsudvikling
gennem mindre projekter i tyndt befolkede
områder. Hvordan understøtter man bedst
facilitetsudvikling i mindre projekter?

Lokale 10-12

PARALLEL: GRØNLAND SOM
INTERNATIONAL SPILLER

Christian Andreasen, formand i
Færøernes fodboldforbund:
Et lille land med en stærk fodboldkultur.
Hvad kan Grønland lære af Færøerne?
Terje Svendsen, formand i Norges
fodboldforbund:
Breddefodbold og kvindefodbold i
Norge.
Pertti Alaja, formand i Finlands
fodboldforbund:
Hvad kan Grønland lære af Finland i
form af udvikling og engagement i et
land, der også har fjerne,
befolkningsfattige regioner?
Karl-Erik Nilsson, formand i Sveriges
fodboldforbund:
Fodbold for alle: Hvad er
hemmeligheden bag svenskernes succes
på kvinde- og herresiden?
Spørgsmål og paneldebat med
oplægsholderne om vejen frem for de
internationale ambitioner i Grønland.
Ordstyrer: Claus Bretton-Meyer
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Ordstyrer: Michael Binzer
Hvordan løfter vi idrætten og skaber
aktiviteter for alle?
Sport og motion skal gøre flere grønlændere
fysisk aktive i hverdagen. Det kræver et løft
blandt især de grupper, der i dag er mindre
aktive. Få inspiration til at udvikle
aktiviteter og arbejde med nye målgrupper.
Introduktion og inspiration fra Idrættens
Analyseinstitut.

13:3015:30

15:30-16:00

KAFFEPAUSE
Lokale 10-12

PLENUM: IDRÆTTENS STØTTER I SAMFUNDET
16:00-17:30

16:00-16:15
16:15-16:45

16:45-17:15
17:15-17:30

Ordstyrer: Inaluk Brandt
Virksomheder i Grønland kan gøre en positiv forskel for idrætten i landet, og der findes mange erfaringer med at lade idræt indgå i virksomheders CSR-indsatser. Hør
om erfaringerne fra Arctic Winter Games med at skabe økonomisk opbakning til den største begivenhed i Grønland nogensinde og erfaringerne og kravene fra
virksomheder og fonde, der engagerer sig i idrætten. Hvordan vil de gerne støtte idrætten, og kan idrætten blive endnu bedre til at sælge sig selv?
Inaluk Brandt, ordstyrer:
Velkommen tilbage fra parallelsessionerne. Kort opsamling med ordstyrerne fra de tre parallelsessioner.
Maliina Abelsen, General Manager for Arctic Winter Games 2016:
Samarbejde med virksomheder som løftestang for Grønlands største event. Hvad lærte vi af AWG? Hvordan kan det komme gavne idrætten i
fremtiden?
Peder Bisgaard, formand Dansk Firmaidrætsforbund:
Hvordan kan man inddrage virksomheder i idrætten. Hvordan gavner det virksomheder og medarbejdere, og hvordan kan firmaidræt være med til at
opfylde strategien om idræt for alle?
Helle Petersen og Jakob Tindalid, Air Greenland:
Idrættens rolle i Air Greenland. Medarbejdermotion og idrætsrabat i produktet Ilik.
Skyline Bar

17:30-18:30

19:30-22:00

RECEPTION
I afslappede rammer byder konferencearrangørerne på et glas før festmiddagen. Der vil være rig lejlighed for at skabe kontakter, stille spørgsmål og udvikle ideer med
konferencens oplægsholdere.
Lokale 55-58

FESTMIDDAG
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FREDAG D. 19. AUGUST
7:00-8:00

Gåtur til kajakopvisning i Kolonihavnen. Fælles afgang fra Hotel Hans Egede kl. 7.
Lokale 10-12

9:00-11:00

9:00-9:25
9:25-9:50
9:50-10:15
10:15-10:40
10:40-11:00

11:00-11:30

PLENUM: MERE SUNDHED GENNEM IDRÆT
Ordstyrer: Inaluk Brandt
Motion og fysisk aktivitet er afgørende for et sundt og godt liv og en sund aldring. Idræt kan spille en afgørende rolle for folkesundheden, men det kræver, at endnu flere
bliver aktive gennem idrætten. Hvor stort er potentialet, og hvordan kan man i fremtiden skabe endnu mere sundhed gennem idræt i Grønland?
Gert Mulvad, formand for Ernærings- og Motionsrådet:
Mål og strategier for den samlede indsats i Grønland for fysisk aktivitet. Hvor mange lever op til anbefalingerne i dag, og hvordan skaber men en
positiv udvikling fremadrettet?
Grethe Sandholm, lektor ved VIA University College:
Pædagogisk idræt i børneinstitutioner også erfaringer med implementeringen i Grønland.
Trine Hammershøy, direktør i Det Sociale Netværk:
Initiativet Headspace skal gennem idræt skabe social inklusion og støtte til udsatte unge.
Peter Krustrup, professor ved Center for Holdspil og Sundhed:
Dokumenterede sundhedseffekter af holdsport. Hvad gør det for børn, unge, voksne og seniorer at få en idrætsaktiv hverdag? Hvordan får man den
største effekt?
Spørgsmål og paneldebat med oplægsholderne
Ordstyrer: Inaluk Brandt

KAFFEPAUSE
Lokale 10-12

PLENUM: AFRUNDING PÅ KONFERENCEN
11:30-12:30

11:30-11:45
11:45-12:20
12:20-12.30

12:30-13:30

Ordstyrer/interviewer: Inaluk Brandt
Kort interview med den ansvarlige Nalakkersuisoq og opsamling på konferencen med mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer. Hvad er det
vigtigste at arbejde videre med på idrætsområdet i Grønland? Hvilke forventninger har deltagerne til idrætten i fremtiden, og hvordan kan de selv bidrage til
udviklingen?
Nivi Olsen, Nalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke:
Samtale med ordstyrer om, hvad hun tager med fra konferencen. Anledning til nye prioriteringer, investeringer eller kommentarer til deltagerne?
Opsamling med spørgsmål og paneldebat med Nivi Olsen, Nuka Kleemann, Malik Hegelund Olsen, John Thorsen og Michael Binzer.
Ordstyrer: Inaluk Brandt
Carsten Olsen, Grønlands Idrætsforbund:
Tak for denne gang. Afrunding på konferencen med fokus på de vigtigste udviklingspunkter for fremtidens idræt i Grønland.

FROKOST OG FARVEL OG TAK
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