Idan Forum på SportsFair 2019
Tid: Onsdag d. 20. og torsdag d. 21. marts kl. 09.00 - 15.00 begge dage
Sted: MESSE C, Vestre Ringvej 101, Fredericia

Program
Onsdag:
09.00 - 09.30: Ankomst og registrering
09.30-12.00: Deltagelse i konferencen ’Bæredygtige Idræts- og fritidsfaciliteter’ arrangeret af IFFD –
Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark
IFFDs konference tager sit udgangspunkt i FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Hvordan kan
verdensmålene overføres til udvikling og drift af idræts- og fritidsfaciliteter.
Oplægsholdere fra både Danmark, Tyskland, England og Holland går på talerstolen for at give deres vinkel
på bæredygtighed og innovation.
Se det detaljeret program her: https://www.conferencemanager.dk/iffdsportsfair2019/program.html
09.40-10.25 Trends og synergieffekter
Med udgangspunkt i de 17 verdensmål giver Bjarne Ibsen fra Syddansk Universitet et perspektiv på
idrætssektoren, bæredygtighed og de vigtigste trends i de kommende år.
10.25-11.10 Sustainable Sport – Requirements for Infrastructure and Urban Development
Thomas Wilken fungerer som konsulent for IAKS og det tyske idrætsforbund DOSB og kommer til Fredericia
for at drøfte bæredygtighed i idræts- og fritidsfaciliteter.
11.10-12.00 Hvordan innovation/entreprenørskab kommer til at ændre facilitetslandskabet
Henrik Brandt, Idrættens Konsulenthus, i debat med Alex Zurita fra Sports Tech Hub, London, og Arno
Hermans fra Sports eXperience, Amsterdam.
12.00-13.00: Frokost
Jakob Rathlev/Daniel Hayman, Idan, byder velkommen til Idan Forum 2019. Herefter spiser vi en fælles
frokost.
13.00-15.00: SportsFair messen er åben – fri leg!
Oplev SportsFair messen og bliv opdateret på det sidste nye indenfor udstyr til idrætshaller, svømmehaller
og udeanlæg og meget mere. Her diskuteres også: idrætsvaner i fremtiden, krav til fremtidens faciliteter og
tidens idrætspolitiske agenda. Læs mere om SportsFair her: https://www.sportsfair.dk/

Torsdag:
09.00-12.00: Deltagelse i konferencen ’Bæredygtige Idræts- og fritidsfaciliteter’ arrangeret af IFFD –
Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark
09.00- 09.30 Idrætsfaciliteten som bæredygtigt samlingspunkt
Hvordan skaber man drift af idrætsfaciliteter, som sikrer et bæredygtigt samlingspunkt i lokalsamfundet? v.
Peter Forsberg, Idan
09.30-10.30 Fremtidens leder i idræts- og fritidssektoren
Paneldebat om uddannelsesstrategi for idræts- og fritidssektoren
Deltagere:
Jane Jegind, formand, IFFD
Troels Rasmussen, Vicedirektør, DGI
Klaus Frejo, Idrættens Udviklings Center
Louise Bertelsen, Breddeidrætskonsulent, Thisted Kommune
Evald Bundgård Iversen, SDU
Facilitator: Henrik Brandt, Idrættens Konsulenthus
Debattørerne indleder med at give deres bud på spørgsmålet: Fremtidens leder i Idræts- og Fritidssektoren
– hvad er hans DNA?, hvorefter der åbnes op for debat og spørgsmål fra salen.
10.30-11.15 Inklusion af socialt udsatte gennem idrætsfællesskaber
Inklusion af socialt udsatte i lokale idrætsfællesskaber – perspektiver på bæredygtige indsatser for socialt
udsatte v. Maja Pilgaard, Idan
11.15-12.00 Kapacitetsanalyse – brugbare data?
Aalborg Kommune har i nogle år anvendt digital teknologi til at analysere på brugen af deres
idrætsfaciliteter og efterfølgende anvende den indsamlede viden for sammen med brugerne af
idrætsanlæggene at få den bedst mulige udnyttelse af idrætsanlæggene. Hvad har vi af erfaring?
v. Erik Kristensen, Aalborg Kommune
Gladsaxe Kommune er klar med en integreret løsning, hvor billeder fra eksisterende
videoovervågningsanlæg omsættes til belægningstal.
v. Oskar Wodschou Theilmann Mule, Gladsaxe Kommune
Registrering af ubrugt kapacitet og effekten på brugen af faciliteterne – praktiske erfaringer med systemet
Webitall.
v. Tom Hansen, Herlev Kommune
12.00-12.45: Frokost
12.45-15.00: SportsFair messen er åben – fri leg!
SportsFair messen fortsætter på andendagen. Læs mere om SportsFair her: https://www.sportsfair.dk/
13.50-14.30: Dansk Håndbold Forbund: Five-a-side
Kom og prøv spillet, der skal få danskerne tilbage i håndboldhallerne. Efterfølgende drøfter vi kort
mulighederne med spillet.

