Program for introduktionsseminar til

‘Fremtidens Idrætsfaciliteter – drift, ledelse og organisering’
Arrangør: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut (Idan)
Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M.
Lokale: Bygning 39, Lab for Leg og Innovation – se kort: http://vejviser.sdu.dk/opslag?lid=9112
Dato: Den 29. september 2015
10.00-10.15

Kaffe og registrering.

10.15-10.45

Introduktion til forskningsprojektet og til det samlede forsknings- og formidlingsinitiativ v/ Professor Bjarne Ibsen, CISC og Direktør Henrik Brandt, Idrættens Analyseinstitut.

10.45-11.30

Offentlig styring af selvejende idrætsfaciliteter v/ph.d. Evald Bundgaard Iversen
Samlet er der en øget interesse for at styre idrætsfaciliteter fra politisk hold. Men når
kommuner ønsker at styre idrætsfaciliteter med stor foreningsinvolvering, som det fx
er tilfældet i mange selvejende institutioner, er der nogle særlige udfordringer. Evald
Bundgaard Iversen har belyst disse i sin netop forsvarede afhandling og fremlægger
hovedkonklusionerne.

11.30-12.15

Forskelle og ligheder på børn og voksnes benyttelse af idrætsfaciliteterne. Analyse af
data fra undersøgelser i fem kommuner gennemført i et samarbejde mellem Idrættens Analyseinstitut og CISC v/analytiker Peter Forsberg, Idrættens Analyseinstitut og
Postdoc Jens Høyer-Kruse, CISC.

12.15-13.00

Frokost

13.00-14.30

Uddybning af forskningsprojektets indhold, dets muligheder og hvilke krav der er for
deltagelse.
a) Hvad er formålet med forskningsprojektet
b) Hvad omfatter forskningsprojektet (flere delundersøgelser)
c) Planen for forskningsprojektets gennemførelse
d) Hvad får kommunerne og idrætsfaciliteter ud af at deltage?
e) Hvad kræver det af kommunerne og idrætsfaciliteterne at deltage i undersøgelsen?
f) Den videre proces

14.30 – 15.00

Kaffe og kage samt besigtigelse af universitetets nye idrætsfaciliteter (Atletik- og bevægelsesstadion samt fitnesslaboratorie)

15.00-16.00

Spørgsmål og gennemgang af den videre proces

Hver kommune kan deltage med to personer.
Det er kun kommuner, som har vist interesse for at være med i forskningsprojektet, som er inviteret til
seminaret.
Elektronisk tilmelding senest 21. september via dette link: http://webpay.sdu.dk/system/facilitet/
Det er gratis at deltage
Spørgsmål om seminaret og forskningsprojektet rettes til Evald Bundgaard Iversen, eiversen@health.sdu.
dk og tlf. 72538051 eller Jens Høyer-Kruse, jhkruse@health.sdu.dk og tlf. 2135613.

