
 
 
Program: Temagruppemøde i Odense 
 
Tid: 1. marts 2017 kl. 9.30-16.15 
 
Sted:  
Odense Sportscentrum, Thorslundsvej 2B, 5000 Odense C 
 
Praktisk info: 
Husk sutsko, sandaler eller lign., da man ikke går med udendørssko i bygningen 
 
Program:  
 
9.30-10.00: Ankomst med rundstykker og kaffe 
 
10:00-10.50: 
Fælles intro:  
Velkommen i Idan Forum 2017: Hvem, hvad, hvor? 
Kort introduktion til planerne med Idan Forum 2017 og præsentationsrunde med forummets medlemmer.  
Facilitator: Martin Hedal, Idan 
 
10.50-11.30: 
Fælles inspiration udefra: 
Musikundervisning.dk – en online-baseret musikskole 
Grundlæggeren af Musikundervisning.dk Asbjørn Eggers giver sit bud på en ny form for musikskole og 
fortæller om resultaterne hidtil. Efterfølgende diskussion af paralleller til idrætten. 
 
11.30-13.00: 
Fælles flade: 
Ind under huden på Odense Sportscentrum 
Facilitet, forening, paraplyorganisation, fitnesscenter, samlingspunkt. Odense Sportscentrum rummer 
mange spændende perspektiver. Idan Forum får et grundigt indblik ind bag facaden: 
 

- Oplæg om kampen for at nå til Odense Sportscentrums nuværende status og medlemsbegrebet 
anno 2017 v/formand Claudia Pring. 

- Prøv selv: En halv times yoga. 
- Rundvisning med fortællinger om frivillig arbejdskraft og udfordringerne undervejs. God tid til 

spørgsmål undervejs. 
 
13.00-14.00 
Frokost 
 
 
 
 



 
14.00-16.15:  
Temagruppemøder. Vælg mellem: 
 
Tema: Bæredygtige events og venues/Idrætsrelateret iværksætteri og innovation 
E-sport ind i idrætten 
E-sport oplever stærk vækst i disse år, og idrættens elektroniske pendant bliver i stigende grad en del af 
den organiserede idræt. Forbund og klubber indgår samarbejder med e-sportens aktører, men hvad 
kommer e-sport til at betyde for idrætten fremadrettet? Og hvordan skal idrættens aktører forholde sig til 
e-sport på elite- og breddeniveau? Oplæg og diskussion med Merete Spangsberg Nielsen, Dansk 
Firmaidrætsforbund, Jens Martinus Pedersen, Boldklubben Marienlyst, Jack Jørgensen, OB, samt den 
professionelle e-sportsudøver Lasse Bækkelund fra OB. 
Facilitator: Rasmus K. Storm, Idan. 
 
Tema: Idrætsvaner og tendenser i lokal, national og international idrætspolitik: 
Workshop om ‘Superforeningen’ 
Stærk lokal og digital forankring, professionel tilgang, udpræget fokus på tilgængelighed, fleksibel 
organisation, bevidsthed om samfundsansvar, egen facilitetsdrift, stærk økonomi og stor nysgerrighed efter 
ny viden. Hvilken rolle kommer store, progressive idrætsforeninger til at spille i fremtiden, og hvordan vil 
det smitte af på andre aktører i idrætten? Workshop på baggrund af tre bud fra Jacob Kramer fra 
Svendborg Gymnastikforening, Jan Sørensen fra BK Skjold og Dorte Vibjerg fra Sparta. Claudia Pring fra 
Odense Sportscentrum deltager også i workshoppen.  
Facilitator: Henrik H. Brandt, Idan 


