
Idræts- og foreningskonference 

Onsdag den 15. september 2021 I Holbæk Sportsby 

Kl. 17.00-21.30 

Folkeoplysningsudvalget i Holbæk Kommune inviterer idrætsforeninger, halbestyrelser, organisationer og foreninger med 

interesse for Holbæk Kommunes mangfoldige fritidsliv til en faglig eftermiddag og aften, hvor der bliver mulighed for at opnå 

nye indsigter, dele erfaringer og debattere i ét af dagens tre temaer. Det sker bl.a. gennem netværksseancer og fordybelses-

temaer, hvor der bliver mulighed for at hente inspiration til foreningsarbejdet og dele erfaringer på tværs af organisationer, 

foreninger og funktioner. 

Konferencens omdrejningspunkt tager afsæt i de udfordringer, som Holbæk kommune står overfor i nærmest fremtid og 

afspejler folkeoplysningsudvalgets fokusområder. Konferencen bliver en vekselvirkning mellem plenumoplæg, netværk og 

fordybelse i et selvvalgt tema.  

 

Program 

Kl. 17.00 Ankomst (kaffe/the + sødt) 
 

Kl. 17: 15 Velkomst ved Magrethe Bjerre (formand for Folkeoplysningsudvalget) 
 

Kl. 17.30 ”Nogle løber en tur, spiller fodbold i en klub eller spinner i motionscenteret, mens andre finder 
det meningsfuldt at gå en tur med hunden eller udføre havearbejde. Hvordan er de voksne borge-
re i Holbæk Kommune fysisk aktiv, og hvordan ser det ud i sammenligning med andre kommu-
ner?” - Oplæg ved Bjarne Ibsen, professor og centerleder på Idræt og Biomekanik, SDU. 
 

Kl. 17.45 ”Det handler også om andet end at vinde – nye generationers forventninger til foreningslivet – 
unge, idræt og fravalg” - Oplæg ved Søren Østergaard, ph.d, leder af center for ungdomsstudier, 
forfatter og foredragsholder. 
 

Kl. 18.30 Forplejning og netværkspleje 
 

Kl. 19.15 Oplæg og workshops 
Vælg mellem tre temaer, der alle har udgangspunkt i aktuelle perspektiver for Holbæk Kom-
munes mangfoldige fritidsliv. Du vælger ved tilmeldingen ét af dem. 

 
Kl. 20.30 Pause (kaffe/the + sødt) 

 
Kl. 20.45 ”Fortællingen om mennesket og fodboldspilleren til den dag lynet slog ned – og jagten på en ny 

passion og nyt liv” 
Oplæg ved Jonathan Richter, Børne og ungekoordinator i den boligsociale helhedsplan i Val-
by og tidligere professionel fodboldspiller. 

 
Kl. 21.30 Afrunding ved Magrethe Bjerre (formand for folkeoplysningsudvalget) og Brian Ahlquist (Chef for 

Kultur & Fritid) 
 

 

 



 

        

 

 

KULTUR OG FRITID 

Herunder kan du læse om indholdet i de tre temaer. Du skal i tilmeldingen vælge ét af de tre temaer.  

1. Børn og unges tilknytning til foreningslivet 

I mange foreninger er tilslutningen hos teenagerne faldende. Det gælder imidlertid ikke alle foreninger. Nogle idrætsforenin-

ger i Holbæk Kommune har oplevet en voksende tilslutning hos teenagerne. Bjarne Ibsen fra Syddansk Universitet, som står 

bag undersøgelsen af disse foreninger, vil redegøre for hvad der karakteriserer disse foreninger, som går imod strømmen, og 

hvad vi kan lære af dem. To lokale foreninger deler deres erfaringer med hvordan de arbejder med de unge medlemmer, og 

hvilke indsatser de arbejder med og hvad de gør. Afslutningsvis er tid til spørgsmål og debat om, hvordan foreninger kan øge 

antallet af unge medlemmer. 

Ved Bjarne Ibsen fra Syddansk Universitet, Get2Sport Holbæk og Holbæk Klatre Klub   

2. Et aktivt seniorliv 

Med alderen mindskes vores muskelmasse, hvilket kan føre til flere uheldige konsekvenser. Inaktivitet kan være én af dem, 

som kan føre til øget forekomst af diabetes, forhøjet blodtryk og forringet balanceevne. En del af løsningen på dette forhold 

kan være tilpassede og inkluderende holdspilsaktiviteter. Center for Holdspil og Sundhed forsker i tilpasset holdspils effekt på 

fysisk, mental og social sundhed, men arbejder i høj grad også med implementering samt brobygning mellem kommunale 

tilbud og civilsamfundet. Center for Holdspil og Sundhed vil derfor præsentere, hvordan man bedst muligt, med holdspil som 

redskab, øger seniorers livskvalitet. 

Lokale foreninger deler deres erfaringer med, hvordan de arbejder med seniorer og hvilke indsatser de oplever som succes-

fulde. Her vil der blive præsenteres forskellige tilgange og nuancer omkring, hvordan man succesfuldt arbejder med mål-

gruppen og skaber fællesskaber.  

Afslutningsvis er der tid til spørgsmål og debat om, hvordan foreninger kan øge antallet af seniorer. 

 

Ved Sidse Nikoline Stavad fra Center for Holdspil og Sundhed - KU, Sten Ulrik fra Holbæk Seniormotion og Kim Larsen fra 

Mænds Mødesteder. 

 

3. Fremtidens idrætsfaciliteter  

Idrætsfaciliteters placering, udformning, drift og forvaltning har betydning for idrætsdeltagelsen, hvem der anvender facilite-

terne, hvordan de anvender dem, og hvor meget de anvender dem. 

Casper Lindemann fra Danmarks Idrætsforbund giver eksempler på, hvordan arbejdet med idrætsfaciliteter kan påvirke 

idrætsdeltagelsen og kan målrettes særlige målgrupper/brugergrupper. Dermed kan facilitetsudvikling bidrage til at løfte en 

lang række og forskellige tværfaglige udfordringer som folkesundhed, overvægt, integration, turisme, miljø, natur mv. 

I forlængelse af dette vil Mørkøv Hallen dele erfaringer om, hvordan de senest år har udviklet hallen, ved bl.a. at sætte fokus 

på padeltennis og gøre faciliteten let tilgængelig. Gislinge Multiforum vil præsentere deres bud på et aktivt mødested, som er 

bredt forankret i lokalmiljøet. 

 

Ved Casper Lindemann fra DIF, Peter Mørk fra Mørkøv Hallen og Thomas Wolff fra Gislinge Multiforum. 

 

Praktisk information 

Hvornår: Onsdag den 15. september 2021. kl. 17.00 – 21.00 

Sted: Holbæk Sportsby, Sports Allé 1, 4300 Holbæk 

Pris: Det er gratis at deltage, og der vil være forplejning til konferencen 

Tilmelding: https://selvbetjening.egki.dk/316/316-24062111442485 

Tilmeldingsfrist: Onsdag den 25. august 

https://selvbetjening.egki.dk/316/316-24062111442485

