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Campus i fremtidens tegn
Netværk og videndeling, nye tendenser, uddannelse og nye måder
at organisere sig på var blandt hovedemnerne på årets Campus,
som HI afholdt for tredje gang torsdag 27. november i Middelfart.
»HI’s største aktiv er vores viden, og den vil vi
gerne dele ud af i dag. Idéen med Campus er jo,
at I på kort tid får så mange oplæg og inspiration
som muligt om forskellige emner, I kan bruge i
jeres hverdag«, lød det fra HI’s formand, Jørgen
Mosbæk, da han torsdag 27. november bød 150
deltagere velkommen til Campus på Severin Kursuscenter i Middelfart.
I sin åbningstale kom formanden ind på den
succes, HI har haft med Videncenter for Idrætsanlæg, som er arrangør af Campus.
»Videncentret har nu kørt i to et halvt år og er
netop gået i gang med opgave nummer 42. Vi
har oplevet en meget stor interesse for rådgivning omkring byggeprojektet og organisering, og
her er videncentret med til at bringe den viden og
erfaring, som HI besidder, i spil ude i idrætsanlæggene,« sagde han.

Jørgen Mosbæk kom også
med en opfodring til deltagerne, inden de tog hul på Campusdagens mange spændende
oplæg.
»Vi ved jo alle godt, at vi har
en forholdsvis høj gennemsnitsalder i HI. Men jeg vil godt
opfordre jer til at lede efter nye
unge talenter ud hos jer, så vi
sikrer, at den nye generation
får chancen. Derfor sætter vi
HI’s formand, Jørgen Mosbæk,
på Campus fokus på emner
åbnede Campus og bød de
som uddannelse, nye måder
150 deltagere velkommen til
at organisere sig på og nye
en inspirerende dag.
aktivitetsformer, så vi hele tiden
tilpasser os fremtiden,« sagde
Jørgen Mosbæk i sin åbningstale.

Deltagere fra idrætscentre over hele landet blev både underholdt, inspireret og inddraget på årets Campus.
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Connect Sport skaber
aktivt netværk
Med en helt ny aftale indgår HI et samarbejde med netværksgruppen
ConnectSport, der på Campus præsenterede organisationen – og viste
en alternativ måde at udveksle viden og erfaringer på.
»Vi bruger ofte Mads & Monopolet tilgangen i
praksis i ConnectSport, hvor et medlem byder ind
med en konkret problemstilling, og vi så forsøger
via input fra andre medlemmer at komme med
gode løsninger,« fortalte Peter Mejer Mortensen.
For netværk og videndeling er hele essensen
i ConnectSport, som i høj grad baserer sig på en
aktiv facebookside.
»Her får man lynhurtigt svar på sine spørgsmål og hjælp til en konkret problemstilling. Vores
medlemmer kender hinandens hverdag og er
gode til at dele ud af deres erfaring, så vi har et
meget aktivt netværk,« lød det fra Peter Mejer
Mortensen.

Peter Mejer Morgensen fra ConnectSport opfordrede til
mere videndeling og netværk.

Vi kender det bedst fra radioen. Men på Campus
2014 udgjorde tre deltagere monopolet, mens
Peter Mejer Mortensen fra ConnectSport agerede
interviewer i en alternativ version af ”Mads & Monopolet”.
Udfordringer som en alt for dominerende
bestyrelsesformand, rygeregler, nepotisme og
ytringsfrihed blev sat i spil som reelle problemstillinger fra hverdagen på et idrætsanlæg, og monopolet bød ind med deres forslag til at håndtere
sagerne.

Samarbejde med HI præsenteret
ConnectSport har netop indgået en samarbejdsaftale med HI, fortalte Peter Mejer Mortensen i sit
oplæg.
»Et langsigtet samarbejde med HI giver rigtig god mening, for selvom vi arbejder i samme
branche, gør vi mange ting forskelligt. Derfor kan
vi sammen udnytte hinandens styrker og udnytte
vores fælles potentiale for at skabe videndeling
og stærke netværk. Der ligger en stor synergieffekt,« lød det.
Som medlem af ConnectSport får man blandt
andet nyhedsbreve, fordelagtige indkøbsaftaler,
et stærkt netværk med andre i branchen og fire
sessioner årligt, hvor medlemmerne blandt andet
besøger hinandens centre.
»I år har vores sessions blandt andet handlet
om branding, samarbejde, ledelse og om effektive tavlemøder. Vi oplever, at medlemmerne får
rigtig stort udbygget af arrangementerne, fordi vi
rammer lige ned i deres hverdag, og fordi vi så at
sige taler samme sprog,« forklarede Peter Mejer
Mortensen på Campus.

NYH EDS B REV

December 2014

Rigtig ernæring gør
forskellen
I 16 år har Mads Rasmussen været eliteroer og har vundet guld ved både VM
og OL. Ud over benhård målrettet træning handler det for ham også om at
spise det rigtige, når han skal præstere på toppen.

Det sunde måltid skal være let at få fat i, så man spise sundt, selv
om man er på farten, lød det fra eliteroer Mads Rasmussen.

på en af de varer, idrætsanlæggene kan
vælge at tilbyde brugerne via det nye Arlaon-the-go koncept, der kort fortalt går ud på
at gøre det lettere for brugerne at vælge et
sundt alternativ til pølser, slik og sodavand.
Et koncept som eliteroeren bakker op om.
»Alle ved godt, hvor svært det kan
være at sørge for noget så simpelt som
en ordentlig madpakke. Men når man har
travlt med arbejde og skal direkte videre til
træning, er det jo helt afgørende, at man
får fyldt depoterne på en ordentlig måde.
Det skal være let at vælge de sunde fødevarer, og det synes jeg Arla-on-the-go
rammer plet med,« sagde Mads Rasmussen, som allerede har sat kursen mod OL i
2016 i Rio.

»I har faktisk lige gjort det, jeg ved, er en rigtig
dårlig idé. I har spist en stor lækker frokost,
og nu sidder I her og føler jer lidt trætte, fordi
al energi går til at fordøje måltidet,« lød indledningen fra Mads Rasmussen, eliteroer og
OL-guldvinder, da han gik på podiet umiddelbart efter frokost på Campus i Middelfart.
Han beskrev herefter en konkurrence, han
selv var med i, hvor han havde spist lidt for
meget og havde haft for kort tid til at fordøje.
»Jeg har for længst lært, at mange små
måltider fungerer langt bedre, når man skal
præstere. Så til frokost spiser jeg altid mindre,
end jeg egentlig har lyst til. Og jeg går også
meget op i, at det, jeg spiser, er let fordøjeligt
og ikke for fedt,« sagde Mads Rasmussen.
Det sunde valg skal ligge lige for
Foran samtlige deltagere i salen stod en Mathilde Sport med ekstra protein. Et eksempel

På Campus fik deltagerne mulighed for at smage på nogle af Arla’s
on-the-go produkter som Mathilde Sport med ekstra protein.
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Hvad siger deltagerne om
Campus?
I alt var der 150 deltagere fra det meste af landet på årets Campus. Vi spurgte
fire af dem, hvad de fik ud af dagen.
Peter Dollerup, halinspektør
Vorbasse Fritidscenter
Jeg er med på Campus
for anden gang, og jeg
bruger det til at holde mig
opdateret på, hvad der
rør sig i branchen og høre
om andres erfaringer. Vi
står i Vorbasse midt i en
forandringstid, hvor vi har
alle de indvendige rammer
på plads men nu skal til at
tænke i også at udvikle alt
det ydre og binde aktiviteter og faciliteter bedre
sammen. Derfor har det været spændende at
høre oplæg om, hvordan man kan tænke i nye
baner både med hensyn til, hvordan man organiserer sig, og hvordan man indretter sit center.

Allan Christensen, idrætschef
Glostrup Kommune
Det er mit første Campus,
og jeg oplever, at det er
en oplagt måde at skabe
netværk og møde folk i
branchen. Jeg er blevet
meget inspireret af at høre
om de nye muligheder der
er med hensyn til at udvide idrætsanlæggene inden
for de eksisterende rammer. At man tager en klassisk hal og indretter den
mere tidssvarende, så den også henvender sig til
nye brugere. Der var både plads til kreative tanker og nytænkning, men også forslag til, hvordan
man kan få det ned på jorden og være realistisk i
forhold til de rammer, vi er underlagt.

Liselotte Christensen, bestyrelsesmedlem
Ribe Fritidscenter & Svømmebad
Som bestyrelsesmedlem
kommer jeg måske i centret seks til otte gange om
året, og der handler det
meget om drift og resultater. Jeg deltager derfor
på Campus for at få et
bedre indblik i, hvad der
er på vores centerleders
dagsorden, og hvad der
fylder noget i hans hverdag. Jeg er blevet meget inspireret af at høre om
de uddannelsesmuligheder, der er. I takt med, at
mange centre ekspanderer og udvikler sig, har
centerlederne jo brug for at blive klædt på og få
de nødvendige ledelsesværktøjer, og det har jeg
fået en god forståelse for i dag. Og så er her jo et
rigtig godt kagebord!

Nikoline Elling, aktivitetsmedarbejder
Mariager Fjord Kommune
Jeg er ansat i en nyoprettet
stilling, hvor mit job er at
skabe mere aktivitet i fire
af kommunens haller, så
for mig har det været rigtig
inspirerende at være med
på Campus. Jeg kender
foreningslivet godt som
bruger, men her har jeg
fået et bedre indblik i det
rent organisatoriske og set
eksempler på, hvordan man indretter sig andre
steder. Jeg vender hjem med gode idéer til, hvordan vi for eksempel kan bruge en gammel hal på
en ny måde, jeg har fået input til flere konkrete
aktiviteter – og så er jeg begejstret for hele idéen
om videndeling, som for eksempel ConnectSport
præsenterede her.

