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Indledning

Det samlede udbytte af 		
forskningsprogrammet

I 2010 bevilgede Nordea-fonden kr. 8.336.000 til Center for

Det samlede udbytte af forskningsprogrammet er fire

forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund til gennemfø-

ph.d.-afhandlinger, ca. 70 publikationer, afholdelse af tre

relse af forskningsprogrammet ’Bevægelse, leg og idræt’,

brugerkonferencer og to internationale konferencer, for-

som er afsluttet i 2016.

midling af forskningsprogrammets resultater på møder
med repræsentanter for idrætsorganisationer og kommu-

Det var forskningsprogrammets formål er at øge vores vi-

ner, ca. 110 foredrag og oplæg samt ca. 130 interviews til

den om, hvordan legen og breddeidrætten kan udvikles i

diverse medier.

Danmark.
1. Fire ph.d. forskningsprojekter er afsluttet og gennemForskningsprogrammet omfattede tre større forsknings-

ført med succes.

projekter med tilhørende delprojekter:
Karsten Elmose-Østerlund forsvarede den 17. marts

Signe Højbjerre Larsen forsvarede den 20. marts 2015

2013 sin ph.d.-afhandling om ’Foreningsidrættens

sin ph.d.-afhandling om ’Parkour. Institutionalisering

jekter i ’Leg og læring’, ’Legens rum’, ’Leg og teknologi’

sociale kvaliteter. En social kapital-inspireret under-

af en ny bevægelseskultur i Danmark’.

samt ’Legens filosofi’.

søgelse af danske idrætsforeninger og deres medlem-

1. ’Leg under nye former’ omfattede fire forskningspro-

2. ’Forandringer i den foreningsorganiserede idræt’ gik ud

mer’.

på at undersøge, hvordan idrætsforeningerne ændrer

Rasmus Bergmann indleverede i juli 2015 sin ph.d.afhandling om ’Projektpolitik på idrætsområdet: En

sig som følge af en række samfundsmæssige foran-

Lise Specht Petersen forsvarede den 5. december

grænseoverskridende affære’, som han forventes at

dringer samt at undersøge, hvilken betydning deltagel-

2014 sin ph.d.-afhandling om ’Legepladsens betydning

skulle forsvare i 2016.

se i idrætsforeninger har for den sociale kapital og de

for legen – sammenhænge mellem leg og arkitektur’.

sociale relationer mellem medlemmerne.

(se uddybelse i bilag 1)

3. ’Kommunal bevægelsespolitik’ gik ud på at undersøge,
hvilken betydning projekt- og puljestøtte har for idrætten og idrætspolitikken.

2. Den øvrige forskning, gennemført af seniorforskere
(Henning Eichberg og Bjarne Ibsen), er gennemført og

I denne rapport redegøres for aktiviteterne i og resultater-

afsluttet som planlagt. Indtil dato har forskningspro-

ne af forskningsprogrammet. En uddybelse af forsknings-

grammet resulteret i ca. 70 publikationer (uddybet i

programmets formål og indhold kan læses på forsknings-

bilag 1).

centerets hjemmeside: www.sdu.dk/cisc. Resultaterne af
de mange undersøgelser kan læses i de publikationer, der
er kommet ud af forskningsprogrammet (se nedenfor).

3. En brugerfølgegruppe bestående af repræsentanter
for idrætsorganisationer og kommuner har deltaget i
en række møder, hvor forskerne har fortalt om planerne for de forskellige undersøgelser samt resultaterne
deraf (uddybet i bilag 1).
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4. Der er gennemført tre brugerkonferencer, som alle

første komparative undersøgelse af idrætsforeninger

ciliteter i Danmark i 2015, som Lokale og Anlægsfon-

i Europa, som Karsten Elmose-Østerlund og Bjarne Ib-

den rekvirerede. Forskningen i kommunal bevægel-

sen har ansvaret for (med støtte fra EU). Samme forsk-

sespolitik har været grundlaget for faglige indlæg på

ning er også grundlaget for et samarbejde med DGI

møder og konferencer om kommunal idrætspolitik og

om foreningsudvikling (såvel inspiration til som eva-

var det vigtigste faglige grundlag for en konference

luering af et foreningsudviklingsprogram). Forsknin-

om ’Samfundets idræt’ i januar 2014, som byggede på

gen i leg har været en inspiration for udvikling af bl.a.

en bog med samme titel – med sigte på at inspirere

’aktivitetsoaser’ i Rudersdal Kommune og rådgivning

politikere og organisationer i forberedelsen af en revi-

på diverse legeplads projekter, og det var inspiratio-

sion af lovgivningen for fordelingen af overskuddet fra

nen til en større kortlægning og analyse af parkourfa-

Danske Spil til bl.a. idrætsorganisationerne.

6. Der har været en omfattende formidling af forsk-

havde stor tilslutning. Dvs. med fulde huse til alle ar-

ningsprogrammets aktiviteter. Både i videnskabelige

rangementerne og stor efterfølgende interesse og

fora og brugerfora. Der har været en stor interesse for

omtale (uddybet i bilag 1).

resultaterne af forskningen, som har præget aktiviteter, udviklingsprogrammer mv. i idrættens verden.

5. Forskningsprogrammet har stået for to internationale

Forskningsprogrammets forskere har givet foredrag

konferencer / seminarer, som begge er gennemført

eller oplæg på ca. 110 konferencer og seminarer og

med stor succes. Forskningsprogrammet var medar-

har ca. 130 gange været interviewet til medier om re-

rangør af konferencen ’Child in the City’ i Odense i

sultaterne af forskningsprogrammets undersøgelser

september 2014, og i december 2014 gennemførtes

(uddybet i bilag 2).

et europæisk forskningsseminar om ’Voluntary organization of sport’ med deltagelse af 14 forskere fra
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7. Vi synes selv, at forskningsprogrammet har været en

en række lande. Begge konferencer har givet forskere

stor succes. Det har givet ny viden og indsigt, som er

og praktikere fra udlandet et indblik i resultaterne

blevet formidlet til både brugere og forskere. Dertil

fra forskningsprogrammet og uddybet forskergrup-

kommer at forskningsprogrammet har skabt et vig-

pens internationale netværk. Konferencen har vist, at

tigt fagligt fundament for såvel udviklingen af leg og

forskningsprogrammet er ret unik også i international

idræt i praksis som ny forskning. Forskningen i den

sammenhæng (uddybet i bilag 1).

foreningsorganiserede idræt er grundlaget for den
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BILAG 1

Fem ph.d. forskningsprojekter

Under forskningsprojektet ’Leg under nye former’ forsvarede Lise Specht Petersen den 5. december 2014 sin

STATUSRAPPORT FOR FORSKNINGSPROGRAMMET ’BEVÆGELSE, LEG OG IDRÆT’

Forskningsprogrammet omfattede fem ph.d. forsknings-

ph.d.-afhandling om ’Legepladsens betydning for legen

projekter, som Nordea-fonden har støttet ved at finansie-

– sammenhænge mellem leg og arkitektur’. Dele af afhandlingen er fremlagt på konferencer i både Danmark
og i udlandet, og der har under arbejdet med forskningsprojektet været en stor interesse for undersøgelsen, som
er den første af sin art i Danmark. Efter ph.d.-projektets
afslutning har Lise Specht Petersen bl.a. arbejdet på udviklingen af forslag til ’Aktivitetsoaser i Rudersdal Kommune’, som i høj grad bygger på den viden, hun har opnået ved at forske i legepladser. Hun har også brugt sin
viden om det fysiske rum og arkitekturens betydning, og
hvordan man udforsker det, i forbindelse med en analyse
af klubhuse og klublokaler i Høje-Tåstrup Kommune, Køge
Kommune og Gentofte Kommune. Endelig har hun sammen med Signe Højbjerre Larsen senest stået for en kortlægning og analyse af parkourfaciliteter i Danmark, hvor
de har anvendt de metoder og teoretiske tilgange, som
Lise udviklede i ph.d. projektet.

re lønnen til de to første af i alt tre års ansættelse som
Det samlede forskningsprogram, som bestod af

ph.d. studerende, mens Syddansk Universitet har finan-

tre forskningsprojekter om ’Leg under nye for-

sieret det sidste år. Af de fem ph.d. forskningsprojekter

mer’, ’Forandringer i den foreningsorganiserede

har tre forsvaret deres afhandling, yderligere én afhand-

idræt’ og ’Kommunal idrætspolitik’, omfattede

ling blev indleveret til bedømmelse i juli 2015, men er

følgende:

endnu ikke forsvaret, fordi bedømmelsesudvalget ønskede en revision af dele af afhandlingen. Den sidste af de

1. Fem ph.d. forskningsprojekter.

planlagte afhandlinger har desværre måttet opgives.

2. Tre forskningsprojekter gennemført af seniorforskere.
3. Formidlingen af forskningen på møder, konferencer og hjemmeside.

Under forskningsprojektet ’Forandringer i den foreningsorganiserede idræt’ forsvarede Karsten Elmose-Østerlund
den 17. marts 2013 sin ph.d.-afhandling om ’Forenings-

idrættens sociale kvaliteter. En social kapital-inspireret
undersøgelse af danske idrætsforeninger og deres medlemmer’. Efterfølgende har han publiceret flere artikler,
som bygger på afhandlingen, og fremlagt resultaterne
på en række konferencer, seminarer og møder i Danmark
(bl.a. for både DGI og DIF og på Idrættens Analyseinstituts årlige konference). Afhandlingen førte også til, at
DGI efterspurgte yderligere analyser på datamaterialet
af problemstillinger, som organisationen er optaget af.
Afhandlingen har også været noget af inspirationen for
udformningen af en undersøgelse af ’Volunteering and
social inclusion in sports clubs’, som EU valgte at støtte
med knap 500.000 Euro. Undersøgelsen omfatter 10 lande
og skal gennemføres fra 2015 til 2017 under ledelse af
Bjarne Ibsen og Karsten Elmose-Østerlund.
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Under forskningsprojektet ’Leg under nye former’ forsvarede Signe Højbjerre Larsen den 20. marts 2015 sin
ph.d.-afhandling om ’Parkour. Institutionalisering af en ny

bevægelseskultur i Danmark’. Under hele forskningsforløbet har der været en stor interesse for Signes forskning i
parkour, hun har undervist på en række kurser om parkour,
og hun har været brugt som rådgiver på parkour projekter
de seneste år. Hun har endvidere præsenteret sin forskning på adskillige internationale konferencer. Som nævnt
ovenfor har hun sammen med Lise Specht Petersen stået
for en større kortlægning og analyse af parkourfaciliteter
i Danmark. Signes afhandling var inspirationen til denne
undersøgelse. Hun er nu ansat som adjunkt på Institut for
Idræt og Biomekanik, hvor hun bl.a. underviser i gymnastik og bevægelsesfag samt kulturfag, sociologi og videnskabsteori.
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Tre forskningsprojekter 		
gennemført af seniorforskere

Rasmus Bergmann forsvarede den 29. april ph.d.-afhandlingen ’Projektpolitik på idrætsområdet: En grænseover-

skridende affære’. Et af de projekter, som indgår i undersøgelsen, er breddeidrætskommuneprojektet, der var
finansieret af Kulturministeriet og Nordea-fonden. De to
øvrige ’projekter’, der undersøges, er projekt Skolesport,
som blev gennemført i et samarbejde mellem DIF og
Dansk Skoleidræt, og DM i foreningsudvikling, som gennemføres af DGI. Forskningsprojektet er gennemført helt
som planlagt men forsinket af orlovsperioder. Han har
som de øvrige ph.d. studerende præsenteret sin forskning på både konferencer i indland og i udland.

Under forskningsprojektet ’Kommunal bevægelsespolitik’ har postdoc Klaus Eskelund studeret ’Idrætspolitisk
Idéprograms betydning for breddeidrætten’. I den første

Foruden de fem ph.d. studerende har forskningsprogram-

fase af undersøgelsen har han foretaget et litteraturstu-

met omfattet tre seniorforskere fordelt på de tre forsk-

die af projektkultur og Idrætspolitisk Idéprograms bag-

ningsprojekter:

grund. Som en del af forskningen i projektkultur har Klaus
Eskelund efterbearbejdet og sammenskrevet en tidligere

Under forskningsprojektet ’Leg under nye former’ har pro-

udført undersøgelse i forhold til idrættens projektkultur i

fessor (nu emeritus) Henning Eichberg gennemført stu-

det urbane miljø. Bogen ’Midt i en surfertid’ er udgivet på

dier i legens filosofi. Det har resulteret i et stort antal

Aarhus Universitetsforlag i 2013. Den anden del af under-

publikationer i både danske og udenlandske tidskrifter og

søgelsen består af en empirisk afdækning af, hvad der

bøger. Formelt er denne del af forskningsprojektet afslut-

kom ud af de konkrete idrætsrelaterede projekter, som

tet, men Henning Eichberg fortsætter med at skrive og

IPIP støttede i perioden 1998-2002. Der er således gen-

publicere om emnet. Under forskningsforløbet har Hen-

nemført et større ’detektivarbejde’, hvor der er fulgt op på

ning holdt en række gæsteforelæsninger på universiteter

hvert af de i alt 150 projekter godt 10 år efter projekter-

og konferencer verden over. Senest er der indgået en af-

nes påbegyndelse. Undersøgelsen har resulteret i to stør-

tale med forlaget Routledge om udgivelse af en bog om

re artikler, og yderligere to er under udarbejdelse. Fra den

Under forskningsprojektet ’Leg under nye former’ skul-

legens filosofi, som Henning Eichberg har skrevet. Dette

1. august 2014 til 1. maj 2015 var Klaus Eskelund tilknyt-

le Christian Engell i efteråret 2015 have indleveret sin

er kulminationen på denne del af forskningsprogrammet.

tet Institut for Idræt og Biomekanik som ekstern lektor,

ph.d.-afhandling om ’Digitale og intelligente teknologiers

betydning for leg’. Formålet med dette projekt var at undersøge, hvilken betydning anvendelse af digitale og
intelligente teknologier i legen og legeredskaberne har
for legen. Det empiriske arbejde på projektet har omfattet observationsstudier og kvalitative interviews i fem
legemiljøer med forskellige teknologier og brugere. Afhandlingen blev desværre forsinket, og af forskellige private grunde måtte Christian Engell desværre opgive at
fuldføre ph.d.-projektet. Resultaterne af projektet er dog
formidlet på forskellige konferencer og i undervisningsforløb og de indgår også i en række af de mange publikationer om leg, som professor Henning Eichberg har publiceret.

idet han fra samme data har arbejdet som gymnasielæUnder forskningsprojektet ’Forandringer i den forenings-

rer. Siden den 1. maj 2015 har Klaus Eskelund ikke været

organiserede idræt’ har professor Bjarne Ibsen gennem-

ansat på instituttet.

ført analyser af data fra to undersøgelser af foreningslivet på Fyn, Langeland og Ærø (det tidligere Fyns Amt),

Vedlagt findes en oversigt over publikationer fra projek-

som blev gennemført i 2004 og igen gennemført i 2010.

terne (bilag 2).

Undersøgelsen omfatter alle slags foreninger, men i denne analyse sammenlignes idrætsforeninger med andre
typer af foreninger. Bjarne Ibsen har ansvaret for denne
undersøgelse, der omfatter dels en registrering af alle
foreninger dels en større spørgeskemaundersøgelse, som
halvdelen af de registrerede foreninger var udtrukket til.
Analysen er både publiceret i artikler, bøger og rapporter
og fremlagt på adskillige konferencer. Denne del af forskningsprojektet er afsluttet, men data fra undersøgelsen

Vedlagt findes en oversigt over publikationer fra projek-

indgår fortsat i analyser og publikationer.

terne (bilag 2).
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FORMIDLINGEN AF
FORSKNINGEN PÅ MØDER,
KONFERENCER OG HJEMMESIDE

Brugerkonferencer

HJEMMESIDE OG NYHEDSMAIL

Alle tre planlagte brugerkonferencer er gennemført. Den

ningsprogrammet et europæisk forskningsseminar

På forskningscenterets hjemmeside (www.sdu.

første brugerkonference om ’Leg under nye former’ blev

for inviterede forskere, der beskæftiger sig med forsk-

dk/cisc) er forskningsprogrammet beskrevet.

Formidlingen af resultaterne af de forskellige

afholdt på Gerlev Idrætshøjskole den 8. november 2012

ning i idrætsforeninger og analyser af idrætsprojek-

Sitet indeholder en beskrivelse af programmet,

undersøgelser og analyser under det samlede

med knap 100 deltagere.

ter og idrætsprogrammer, der tager sigte på at fremme

og i takt med at resultaterne af forskningspro-

forskningsprogram har omfattet

idræt for alle. Seminaret havde deltagelse af 14 forskere

jekterne er formidlet i artikler, præsentationer

Den anden brugerkonference om ’Forandringer i for-

fra Norge, Finland, England, Skotland, Holland, Spanien,

på konferencer og møder mv., har disse været

•

Afholdelse af brugerkonferencer.

eningsorganiseret idræt’ blev afholdt den 2. maj 2013

Schweiz, Tyskland og Danmark, som alle forinden havde

tilgængelige på hjemmesiden. Godt 200 har til-

•

Afholdelse af internationale konferencer.

med 180 deltagere, og hvis der havde været plads til fle-

fremsendt papers, der blev diskuteret på seminaret. Se-

meldt sig nyhedsmail fra forskningscenteret, så

•

Møder med videnskabelig følgegruppe og

re, ville deltagerantallet have været endnu højere. Den

minaret afsluttedes med deltagelse i en forelæsning af

de har fået en mail om publikationer, seminarer,

brugerfølgegruppe.

tredje og sidste brugerkonference om ’Projekter og part-

og seminar med den verdensberømte amerikanske sam-

konferencer mv.

•

Hjemmeside og nyhedsmail.

nerskaber: Ny kommunal bevægelsespolitik’ blev afholdt

fundsvidenskabelige forsker, Robert Putnam, som gæste-

•

Afholdelse af foredrag og oplæg mv. på kon-

den 29. april 2014 på Syddansk Universitet, hvor der også

de Syddansk Universitet den 12. december. Dette seminar

ferencer, seminarer og møder.

var fuldt hus.

var også arrangeret af Center for forskning i Idræt, Sund-

•

Interviews til medier.

hed og Civilsamfund i samarbejde med to andre institut-

Internationale konferencer
Oprindelig var det planen, at der som afslutning på forskningsprogrammet skulle afholdes én international konference. Af forskellige grunde blev det ændret, så denne del
blev opdelt på to internationale konferencer.
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Fra den 10. til den 12. december 2014 gennemførte forsk-

ter og centre på Syddansk Universitet.

AFHOLDELSE AF FOREDRAG OG
OPLÆG MV. PÅ KONFERENCER,
SEMINARER OG MØDER
Som det fremgår af beskrivelsen af de forskel-

Møder med videnskabelige 		
følgegruppe og
brugerfølgegruppe

lige forskningsprojekter under det samlede
forskningsprogram har forskerne formidlet resultaterne af undersøgelser og analyser på et stort
antal konferencer, seminarer og møder i både

Forskningsprogrammet har afholdt tre møder for både

indland og udland. Det samlede antal mundtlige

Fra den 29. september til den 1. oktober 2014 afholdtes

den videnskabelige følgegruppe og brugerfølgegruppen,

formidlinger er ca. 110, hvoraf en fjerdedel er i

konferencen ’Child in the City’ i Odense, som forsknings-

hvor planerne for forskningsprojektet blev fremlagt og

udlandet.

programmet var involveret i planlægningen af med særlig

diskuteret og de første resultater blev præsenteret. Ef-

fokus på den del af konferencen, hvor forskningsprojekter

terfølgende har begge grupper været inviteret til alle

og praktiske erfaringer inden for leg, legepladser mv. blev

brugerkonferencerne og forsvar for ph.d.-afhandlinger un-

fremlagt og diskuteret. Forskere fra programmet stod for

der forskningsprogrammet.

INTERVIEWS TIL MEDIER
Flere af forskningsprojekterne har vakt en be-

bedømmelse af indsendte abstracts, og alle forskerne

tydelig opmærksomhed i medierne. Jævnligt

under forskningsprogrammet ’Leg under nye former’ stod

kontaktes forskerne for at give interviews eller

for præsentationer af deres forskning og ledelse af flere

kommentarer, som vedrører forskningen i leg,

sessioner under konferencen. Det var en meget vellykket

foreningsorganiseret idræt og kommunal bevæ-

konference, hvor forskningsprogrammet havde en central

gelsespolitik. Det samlede antal interviews og

rolle, og hvor resultaterne deraf blev formidlet til et stort

kommentarer i trykte og elektroniske medier er

antal konferencedeltagere fra såvel indland som udland.

ca. 120.
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BILAG 2

1. Leg under nye former

merschool for the Study of Culture, Lisabon 24.-30.
Juni 2013.

PUBLIKATIONER OG MUNDTLIGE FORMIDLINGER FRA FORSKNINGSPROGRAMMET
Publikationer og mundtlige formidlinger er nedenfor opdelt på de tre forskningsprojekter, som
forskningsprogrammet har omfattet:
1. Leg under nye former
2. Forandringer i den foreningsorganiserede
idræt
3. Kommunal bevægelsespolitik

LISE SPECHT PETERSEN

`Legemiljøets diskurser – en kulturanalyse,’ Oplæg på
Temadag i ’Netværket for Leg og Landskaber’, Kræf-

Artikler og bøger
• Petersen, Lise Specht (2010). Legens fysiske miljø. In:
Jens Troelsen (red.): Bevægende rammer. Omgivelsernes betydning for fysisk aktivitet og sundhed. Odense: Syddansk Universitetsforlag.
• Petersen, Lise Specht (2010). Interaktive legemiljøer –
et nyt fænomen og med hvilket potentiale? In: Focus
– tidsskrift for idræt, nr.4.
• Petersen, Lise Specht (2010). Rum for idræt og leg på
Vesterbro. Odense: CISC, Syddansk Universitet. Movements, 2010:3.
• Petersen, Lise Specht (2014). Legepladsens betydning
for legen – sammenhænge mellem leg og arkitektur.
Ph.d. afhandling som blev forsvaret den 5. december
2014 på Syddansk Universitet.
• Larsen, S. H., Petersen, L.S., Ibsen, B. & Hasani, I. (2015).
Parkourfaciliteter i Danmark. Odense: CISC, Syddansk
Universitet. Movements, 2015:10.
• Petersen, Lise Specht (2015). Aktivitetsoaser i Rudersdal Kommune. CISC, Syddansk Universitet. Movements,
2015:3.
• Petersen, Lise Specht & Ibsen, Bjarne (2015). Klubhusets betydning for idrætsforeningerne og deres medlemmer. Odense: CISC, Syddansk Universitet. Movements, 2015:8.
Foredrag og oplæg
• ‘Ideologies for a good place to play´ Or why do playgrounds look like they do?´ Oplæg på Child in the City
Conference, Zagreb 26.09 - 28.09. 2012.
• ``A cultural analytic view on ideologies of play and
architectural design for play´. Oplæg på Lisabon Sum-
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•

tens Bekæmpelse, 1. oktober 2013.
•

’Childrens playing interaction at the playground –
does the architectural design make any difference?´.
Oplæg på Child in the City, the 7th international conference, Odense. 29.sept.- 1. okt. 2014.

•

Fantasy Play and Architecture´. Oplæg på konferencen
`Philosophy at Play´, University of Gloucestershire 8. –
10. Juni, 2015.

Interviews
• ’Plads til leg’. Artikel i tillæg til Fyns Stiftstidende. Efterår 2011 s. 14-15.

SIGNE HØJBJERRE LARSEN
Artikler og bøger
• Larsen, Signe Højbjerre (2013). Parkour – at skabe steder med kroppen. In: Bo Vestergård Madsen, Jens-Ole
Jensen & Signe Højbjerre Larsen (red.): Bevægelse i
rum og rammer. (= Forum for idræt 1/2013). Odense:
Syddansk Universitetsforlag, 63-76.
• Larsen, Signe Højbjerre (2013). Byen som bevægelsesgrund – mødet mellem bevægelsesfænomenet parkour og akademisk praksis. In: Susanne Ravn & Jørn
Hansen (red.): Tics, træning og tango – bevægegrunde
for bevægelse. Odense: Syddansk Universitetsforlag,
69-92.
• Larsen, Signe Højbjerre (2015). Parkour. Institutionalisering af en ny bevægelseskultur i Danmark. Syddansk
Universitet, IOB, Ph.d.-afhandling. Forsvaret på Syddansk Universitet den 20. marts 2015.

•

Larsen, S.H., Petersen, L.S., Ibsen, B. & Hasani, I. (2015).
Parkourfaciliteter i Danmark. Odense: CISC, Syddansk
Universitet. Movements, 2015:10.

•

Aggerholm, K., Larsen, S.H. (2016). Parkour as acrobatics. An existential phenomenological study of movement in parkour (indsendt til “Qualitative Research in
Sport and Exercise”)

Foredrag, oplæg og interviews
• ’Parkour och stadens transformation’. Oplæg på Arkitekturmässen 2012, Gøteborg, Sverige.
• ’Fra A til B igennem byen, eller hvad?’ Oplæg på Leg
under nye former, Gerlev Idrætshøjskole og CISC, 2012.
• ‘Playing parkour. A playing frame for studying the bodily practice of parkour’. Oplæg på Philosophy at Play,
University of Gloucestershire 8.-10.april 2013.
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CHRISTIAN ENGELL
•

•

‘Filling the gaps: Researching parkour as a playing
practice’. Oplæg på International Association for the

Foredrag og oplæg
• Deltagelse med mundtligt bidrag ved konferencen ”
Philosophy at Play” Glouchester.
• Deltagelse med oplæg på Ph.d. kursus: Uses Across
Media: Co-creation and co-participation.
• Deltagelse med mundtligt oplæg på konferencen IDC.
Århus Juni
• September 2014. Deltagelse med mundtligt oplæg på
konferencen Child in the city. Odense.: “Future play –
What difference does it make, when play takes place
with or through digital and intelligent technology” In:
Child in the City. 7th international conference, Odense. Abstract Book, 28-29.

Philosophy of Sport (IAPS) 2013. University of Califor‘Walking in the heights. Towards an acrobatic under-

ce sammen med Kenneth Aggerholm.
•

‘Parkour - a craftmanship’. Oplæg på Child in the City
2015. 7th international conference, Odense.

•

’Flow i krop og sind: Parkour for alle’. Oplæg på Hearts
and Minds festival, Folkeuniversitet i Århus, 2015.

•

’Idræt og leg i byens rum i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv’. Oplæg på Folkeuniversitet i Emdrup, 2013.

•

Interview om ph.d.projekt i P4 Fyn Morgen, 6 april
2015.

•

Indslag om ph.d. projektet i TV-Avisen: Parkour kan
dyrkes overalt, 14. april 2015.

•

Portræt og forskerprofil i DGI Udspil 5, juni 2015:
http://www.e-pages.dk/dgi/1054/

•

Interview til artikel om parkour i DGI Udspil 1, januar
2013: http://www.e-pages.dk/dgi/713/.
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Eichberg, H. (2012). Folk sports and traditional games,

rede indspark i debatten om idrættens støttestruktur.

Sports around the World: History, Culture, and Practice.

In: Otmar Weiß & Henning Eichberg: Sport: Schneller,

- Kolven. 2: 358-359.
- Lapta. 2: 363.

Höher, Stärker. Münster: Lit. 43-55.
•

ment through sport – Towards intercultural recogni-

- Pelota. 2: 413-414.

tion. In: Physical Culture and Sport – Studies and Re-

- Schwingen (Switzerland). 2: 428-429

search. Warsaw, vol. 49: 53-64.
•

På dansk 2011: Kropsligt demokrati. Mellemfolkelig

- Wrestling, Brittany (Gouren). 2: 465-466.

anerkendelse og udvikling gennem idræt. In: Idrottsfo-

- Wrestling, Iceland (Glima). 2: 466.

rum, uppdatering 136, 28.4.2011. http://www.idrotts-

- Jai Alai. 3: 278.

forum.org/articles/eichberg/eichberg110420.pdf . Om

Eichberg, H. (2012). Playing and displaying identity.
About bodily movement, political ideologies and the

•

Eichberg, H. (2010). Bodily democracy and develop-

- La soule. 2: 363-364.
- Petanque, Bocce, Boules. 2: 414-415.

HENNING EICHBERG

Eichberg, H. (2014). Sport als Leistungshandeln oder
Spiel? Über Play-Spiel, Game-Spiel und Schauspiel.

- Entries: Fistball. 2: 304.

•

Artikler og bøger
• Eichberg, H. (2012). Idrætspolitik i komparativ belysning – national og international. (= University of Southern Denmark Studies in Sport and Movement. 1)
Odense: Syddansk Universitetsforlag.
- Kapitel 3, Skotland: om Highland games og indigene
lege
- Kapitel 5, EU: om folkelig fodbold som leg til forskel
for standardiseret sport.
• Dietrich, Knut, Horst Ehni, Henning Eichberg & Søren
Nagbøl (2013). Erkunden und Spielen – lehren, fördern,
lassen. Kindliches Bewegen pädagogisch verstehen.
Hohengehren: Schneider
• Eichberg, H., Lis Engel & Helle Winther (2013) (red.). Tæt
på kroppen. Malmö: Idrottsforum. Flere kapitler om leg
og om konfigurationsanalyse.
• Weiß, Otmar & Henning Eichberg (2014). Sport: Schneller,

Odense: Syddansk Universitetsforlag, 137-156.
•

Santa Barbara, California: ABC-CLIO, vol. 2: 304-312.

standing of parkour’. Oplæg på International Association for the Philosophy of Sport (IAPS) 2014 Conferen-

Skovgaard (red.): Samfundets idræt. Forskningsbase-

Europe. In: John Nauright & Charles Parrish (eds.):

nia, Fullerton.
•

Höher, Stärker. (= Sport und Gesellschaft. 5) Münster: Lit.

leg i international udveksling, især Danmark-Tanzania.
•

Eichberg, H. (2011). Leg i internationalt møde og sam-

question of Olympic humanism. In: Kalervo Ilmanen &

menstød – en indonesisk regnskovsindianer fortæller.

Hanna Vehmas (eds.): Liikunnan Areenat. University of

In: Idrottsforum, Malmö, uppdatering 144, 15.12.2011.

Jyväskylä, 29-47.

http://idrottsforum.org/features/2011/eichen/ei-

Eichberg, H. (2013). Da legen drillende kom til Gerlev.

chen111214.htmlSamme forkortet 2011: “Leg i inter-

In: Finn Berggren, Søren Præstholm et al. (red.): Ger-

nationalt møde og sammenstød.” In: Gerlev Glimt,

lev Idrætshøjskole – 75 år i bevægelse. Gerlev: Gerlev

Gerlev, 30-35.

Idrætshøjskole, 46-50.
•

Eichberg, H. (2013). ’Du kan ikke fange mig...’ Om leg
og sport. In: Jacob Zakarias Eyermann, Jesper Carlén
Winther & Per Jørgensen (red.): Leg gør os til mennesker – En antologi om legens betydning. Fredericia:
FDF, 18-31.

•

Eichberg, H. (2013). Værktøjskort ”Viden om børn” –
Legefilosofi, Leg og læring, Leg og teknologi, Legens
rum og steder. In: Kids n’Tweens Lifestyle. Forstå og nå
de 3-12årige. Vejle: Kids n’ Tweens.

•

Eichberg, H. (2014). At lege er – at producere? Et essay om Lego, Rasmus Klump og H. C. Andersens lille
land i den store verden. In: Klaus Eskelund & Thomas
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•

Eichberg, H. (2011). Trzy wymiary zawodów w prezeciąganiu i szarpaniu. Wobec filozofii gier popularnych.

•

•

Eichberg, H. (2014). Den moderne sports historiske

Møller 2013: Sport og etik. En moralfilosofisk analyse

genese – fra folkelig leg til produktion af resultater.

af sporten. Aarhus Universitet, ph.d.-afhandling. In:

sophy of popular games. Polish]. In: Zabawy i zabawki

In: Peter Mindegaard, Søren Andkjær & Annemari Munk

Idrottsforum, 11.4.2014. http://idrottsforum.org/ei-

(Play and Toys), Kielce: Muzeum Zabawek i Zabawy

Svendsen (red.): Bevægelser og kropskulturelle møn-

chen_moller140411/

(Museum of Toys and Play), 9: 1-4, 103-131.

stre. Konfigurationsanalysen i teori og praksis. Oden-

Eichberg, H. (2012). Dancing manias. About human

se: Syddansk Universitetsforlag, 133-146.

plural fænomenologi. Idrætsfilosofisk samtale med

Eichberg, H. (2013). Back to the phenomena (of sport)

Rasmus Bysted Møller. In: Idrottsforum, 12.6.2014.

ciety, 15: 1-23.

– or back to the phenomenologists? Towards a phen-

http://idrottsforum.org/feature-eichberg140612/

Eichberg, H. (2012). Das Spiel und die Olympischen

omenology of (sports) phenomenology. In: Sport,

Spiele. Zum Unterschied von play und game. In: Hi-

Ethics and Philosophy, 7, 2: 271-282.

– eller at filosofere ud fra kroppen og den anden? In:

Eichberg, H. (2014). Tilbage til fænomenerne (i spor-

Idrottsforum, 11.9.2014. http://idrottsforum.org/fea-

Olympia Museum, Köln. DAGS-Magazin. Köln: Deutsche

ten) – eller tilbage til fænomenologerne? Hen imod

ture-eichberg140911/

Arbeitsgemeinschaften von Sportmuseen, Sportarchi-

fænomenologiens fænomenologi. Anmeldelse af Irena

ven und Sportsammlungen (DAGS), 9-14.

Martínková & Jim Parry (eds.) 2012: Phenomenologi-

The sociological abstraction of the body – review

Eichberg, H. (2012). Leg, latter og produktion – fra hi-

cal Approaches to Sport. London, New York: Routledge.

essay. In: Scandinavian Sport Studies Forum, Malmö.

storie og sociologi til filosofiske spørgsmål. In: Kryds-

In: Idrottsforum, 3..4.2014. http://idrottsforum.org/ei-

5: 111-128. http://sportstudies.org/wp-content/

動現象學。莊珮琪、李明宗譯。新北市：臺灣身體文化學

uploads/2014/11/111-129_vol_5_2014_eichberg.pdf

會、康德出版社。[The Study of Body Culture – Towards

Eichberg, H. (2014). Explanation or understanding?

a Bottom-Up Phenomenology of Human Movement.

story telling. 5. DAGS-Symposium, Deutsches Sport &

•

•

•

feltet mellem idrætshistorie og -sociologi. Temahæfte Forum for idræt, 28, 1: 37-48.
•

•

•
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•

chen_martinkova-parry140403/
•

Eichberg, H. (2014). Do we need an existential philoso-

•

Eichberg, H. (2014). Om mennesket som divid og om

Eichberg, H. (2014). Det teletransporterede ’individ’

Eichberg, H. (2014). Individuals? Factors? Definitions?
•

Eichberg, H. (2015). 身體文化研究—由下而上的人類運

phy of the railway? – Why then a philosophy of sport?

Movement studies between natural sciences and cul-

Chinese] Translated by Chuang Pei-chi & Lee Ming-

tureksport. In SF’s website: Kulturpolitik, 14.3.2012,

In: Sport, Ethics and Philosophy, , 8, 1: 77-84.

tural studies. In: Physical Culture and Sport – Studies

Zong. New Taipei City: Taiwan Body Culture Society &

Eichberg, H. (2014). Sportens individ, moralens individ

and Research, Warsaw: Jozef Pilsudski University of

– og mennesket? En ph.d.-afhandling fra Århus om mo-

Physical Education, 63, 5-21

Eichberg, H. (2013). Das Fest der Bewegung. Arbeitermassenspiel und NS-Thingspiel. In: SportZeiten. 13, 1:

•

•

Eichberg, H. (2012). At lege er at leve – en dansk kulhttp://www.kulturpolitik.dk/at-lege-er-at-leve/

•

ralens fænomenologi. Anmeldelse af Rasmus Bysted

[Three dimensions of pull and tug. Towards a philo-

energy. In: Body Culture, Taipei: Taiwan Body Culture So-

•

In: International Journal of Play, 3:1, 87-89.

•

Eichberg, H. (2015). Preface. In: Alexey Kylasov: Ethno-

Eichberg, H. (2014). Videnskabshistoriske perspekti-

sport – The End of Decline. (= Sport: Kultur, Veränder-

7-44

ver – mønstre set nedefra. In: Peter Mindegaard, Søren

ung/Sport: Culture, Change. 29) Zürich, Münster: Lit.

Eichberg, H. (2013). Another globality of sport: Towards

Andkjær & Annemari Munk Svendsen (red.): Bevægelser

a differential phenomenology of play and laughter. In:

og kropskulturelle mønstre. Konfigurationsanalysen i

EAST – East Asian Sports Thoughts, Taiwan, vol. 3: 115-

teori og praksis. Odense: Syddansk Universitetsforlag,

an existential and differential phenomenology of mo-

137.

147-155.

ving with dis-ease. In: Disability Sport and Adapted

Eichberg, H. (2013). Laughter in popular games and in

•

Kant Publishing.
•

•

6-7.
•

Eichberg, H. (2015). Disabled people in play. Towards

Eichberg, H. (2014). At analysere kulturelle mønstre –

Physical Activity. Special issue of Physical Culture and

sport. The other health of human play. In: Gesnerus.

Konfigurationsanalysens baggrund, metode og rela-

Sport – Studies and Research, Warsaw: Jozef Pilsudski

Swiss Journal of the History of Medicine and Sciences,

tion til andre fremgangsmåder. In: Peter Mindegaard,

University of Physical Education, 65, 1: 14-23. http://
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Søren Andkjær & Annemari Munk Svendsen (red.): Be-
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Eichberg, H. (2013). Anmeldelse af Olatz González

vægelser og kropskulturelle mønstre. Konfigurations-

Abrisketa 2012: Basque Pelota. A Ritual, an Aesthetic.
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Reno: Center for Basque Studies, University of Nevada.
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Eichberg, H. (2015) Play as production – production
as game? Towards a critical phenomenology of pro-
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ductivity. In: Sport and society in crisis times. Spe-

edition. Peterborough, Ontario: Broadview. In: Idrotts-

cial issue of: European Journal for Sport and Society,

forum 15. Januar, http://idrottsforum.org/eichen_

12, 1: 79-96. Samme 2015 in: EAST – East Asian Sport

suits160115/

Thoughts, 4: 25-44.
•

Eichberg, H. (2015). Can play be defined? Colonial and

•

om Byens Leg og forskning om leg, på Gerlev Idrætshøjskole. Leg som spørgsmål? Filosofiske eftertanker.
•

Eichberg, H. (2016). Questioning Play. What play can

Cultural Sociology. Lecture: Alienation and play.

tell us about social life. London: Routledge. Bog i tryk.

relativistic approaches to the cultural anthropology of
play. In: EAST – East Asian Sport Thoughts, 4: 45-82.
•

Eichberg, H. (2016) Playing war – playing with fire.
About dark games. In: Malcolm MacLean, Wendy Russell
& Emily Ryall (eds.): Philosophical Perspectives on
Play. London, New York: Routledge, 27-41.

•

Eichberg, H. (2016). Die anderen und wir selbst.
Ûber die neue nationale Frage. In: GlobKult, 21.
Januar, http://www.globkult.de/gesellschaft/
identitaeten/1069-die-anderen-und-wir-selbst-

•

Eichberg, H. (2016). Do we need a definition of games?
Re-encounter with a philosophical classic and an epistemological controversy. Anmeldelse af Bernard Suits
(2014). The Grasshopper. Games, Life, and Utopia. 3rd
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23.11.2015: SDU Esbjerg, Master of Social Sciences/

Foredrag og oplæg
• ’Another globality of sport: Towards a differential
phenomenology of play and laughter’ and ’Development, recognition and bodily democracy: Play and
game in Danish-Tanzanian relations.’ Two abstracts in:
A Social Perspective on Sport, Alternative Globalization and International Development. 3rd International
Conference of Taiwan Society of Sport Sociology. Taipei: National Taiwan Sport University, pp. 14-15 and 42.
2012.
• University of Gloucestershire. Conference ’Philosophy
at Play’. Lecture: Playing war – playing with fire. About
dark games. 9.-10.4. 2013
• ’Play as production – production as game? Towards a
critical phenomenology of productivity.’ Abstract of
keynote in: Álvaro Rodríguez Díaz et al. (eds.): Sociology and Sport in face of New Challenges. Abstracts.
Cordoba: European Association for Sociology of Sport,
12. 2013.
• ’Playing war – playing with fire. About dark games.’
Abstract in: Philosophy at Play. Conference Guide. University of Gloucestershire, 30-31. 2013.
• ’Play, game, and sport. An historical-phenomenological critique of sport idealism.’ Keynote abstract in:
The 14th Congress of the International Society for the
History of Physical Education and Sport (ISHPES). Program & Abstract Book. Taipei, Taiwan, 31. 2013.
• 19.8. 2014: 14th Congress of the International Society for the History of Physical Education and Sport
(ISHPES), 18.-22.8. at the National Taiwan Normal Uni-

versity (NTNU) in Taipei, Taiwan. Keynote: Play, game,
and sport. An historical-phenomenological critique of
sport idealism. 18.-22.8.
•

’Is play training for progress? What does the play of
elderly people tell about children’s play?’ Abstract in:
Child in the City. 7th International Conference and
Trade Show, Odense. Abstract book. 25-27. 2014.

•

’Play and alienation.’ Abstract in: Philosophy at Play

Interviews
• ’Europeisk idrottspolitik för bredden.’ Samtale med
Christer Wigerfelt. In: Alba – om kultur, vetenskap och samhälle, Göteborg, Juni, http://www.alba.
nu/?showArticle=21833. 2012.
• (Interview about play in:) Child in the City. Website: http://childinthecity.com/Henning-Eichberg/
page/10299/. 2014.
• ’Forskere: Styret leg giver mindre kreative børn.’ In: Videnskab.dk, 21.10.2104. http://m.videnskab.dk/kultursamfund/folkeskolereformen-styret-leg-giver-mindrekreative-born. 2014.
• RomerRiget om leg. Samtale med Knud Romer – og
Jan Kampmann og Stine Liv Johansen. 29.8.2015.
http://www.radio24syv.dk/programmer/romerriget/12119665/romerriget-uge-35-2015/
• ’A reason for human existing? A philosophical reflection about ‘playing’.’ Interview at the conference Play
the Game, Århus. På YouTube: https://www.youtube.
com/watch?v=NGklyuBfOjc. 2015.

3. Conference Guide. University of Gloucestershire, 7.
2015.
•

26.10.2015: International conference ’Play the Game’:
’Global sport: reform or revolution?’ Aarhus. In the session ’Rethink sports philosophy: Towards a democratic
body culture’: Play, game, sport – and democratic selfdetermination. Video på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=wnlt4ziPHX4. Presentation: http://
www.playthegame.org/media/4075119/26-10-Monday-1415-Eichberg.pdf

•

20.11.2015: SDU/CISC og Gerlev Legepark: Konference
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2. Forandringer i
foreningsorganiseret idræt

•

Oplæg ved DGIs årsmøde den 9. november 2013.

•

Oplæg ved repræsentantskabsmøde på Gerlev Idrætshøjskole den 9. april 2014.

KARSTEN ELMOSE-ØSTERLUND

•

Præsentation på videnskabelig konference i European
Association for Sports Sociology i Holland i maj 2014.

Artikler og bøger
• Østerlund, K. (2012). Managing voluntary sport organizations to facilitate volunteer recruitment. European
Sport Management Quarterly, 13(2), 143-165. 2012.
• Østerlund, K. & Seippel, Ø. (2013). Does membership
of civil society organizations foster social integration? The case of Danish voluntary sport organizations.
Journal of Civil Society.
• Østerlund, K. (2013). Danske idrætsforeningers sociale
kapital: Demokrati, socialt liv og frivilligt arbejde. I:
Eskelund, Klaus & Skovgaard, Thomas (red.), Samfundets idræt. Forskningsbaserede indspark i debatten
om idrættens støttestrukturer. Odense: Syddansk Universitetsforlag.
• Østerlund, Karsten (2014). Foreningsidrættens sociale
kvaliteter. En social kapital-inspireret undersøgelse af
danske idrætsforeninger og deres medlemmer. Ph.d.
afhandling som blev forsvaret den 17. marts 2014 på
Syddansk Universitet.
• Østerlund, Karsten (2014). Social kapital i gymnastik
og fitness. Movements 2014:12. Institut for Idræt og
Biomekanik.
• Elmose-Østerlund, Karsten. ’Understanding social capital in voluntary sports clubs’, som er under bedømmelse i et anerkendt internationalt tidsskrift.
Foredrag og oplæg
• Oplæg ved inspirationsaften i Aabenraa Kommune
den 23. maj 2013.
• Præsentation på videnskabelig konference i European
Association for Sports Sociology i Spanien i maj 2013.
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•

Oplæg ved foredrag- og debataften i Prismen, København den 29. oktober 2014.

•

Præsentation på forskningsseminar på SDU afholdt
december 2014.

•

Oplæg på konference på Christiansborg om foreningsdemokrati den 19. september 2014.

•

Formidling i medier
Karsten Elmose-Østerlunds afhandling er blevet omtalt i
trykte og elektroniske medier. Ud over formidling i form
af eget nyhedsbrev på CISC har Idrættens Analyseinstitut
i deres nyhedsbrev bragt artiklen ’Står myterne om foreningsidrættens sociale kvaliteter for en nærmere prøve?’ den 11. juni 2014. Den 6. januar 2015 bragte Politiken
en artikel med titlen ’Holdsport er ikke den eneste sociale
idræt’, som også refererer til afhandlingen. Den 5. februar
2014 blev Karsten også citeret i en artikel i Frederiksborg
Amts Avis: ’De unge svigter ikke det frivillige arbejde’.

Oplæg på idrætskonferencer i DGI for fodbold og håndbold i januar 2014.

Endvidere har Karsten deltaget i radiointerviews om em-

Oplæg på seminar som DGI Gymnastik og Fitness af-

ner, der knytter sig til afhandlingen. Det skete blandt

holdt i både 2014 og 2015.

andet den 2. oktober 2014 i Go’ Morgen P3. Tidligere har

Oplæg på udviklings afdelingsmøde i DIF den 20. juni

Karsten optrådt i P1 Morgen den 1. juni 2013. Karsten har

2014.

også været i TV2 Fyn i programmet Fyn Retro, som hand-

•

Oplæg på konsulenttræf i DGI den 5. november 2014.

lede om foreningsidrættens udvikling, herunder de so-

•

Oplæg på DIF’s konference ’Skal idrætten redde ver-

ciale kvaliteter. Programmet blev sendt den 23. november

den?’ den 5. marts 2015.

2014.

•
•

•

Oplæg ved Fritidssamråd Nordjyllands konference den
21. april 2015.

•

Oplæg ved foreningsudviklingsarrangement på Farsø

BJARNE IBSEN

Efterskole den 1. september 2015.
•

Oplæg ved Fritidssamråd Danmarks konference og
årsmøde den 29. oktober 2015.

Artikler og bøger
• Ibsen, B., Thøgersen, M. og Levinsen, K. (2013). Kontinuitet og forandring i foreningslivet’. Movements
2013:11. Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk
Universitet.
• Ibsen, Bjarne (2014). Foreningerne i Danmark – i samspil med det offentlige. I Michael Bøss (red.). Folkestyrets rugekasse – frivillige foreninger og folkestyre.
Aarhus Universitetsforlag. Side 150 – 165.
• Levinsen, Klaus og Ibsen, Bjarne (2014). Frivillige foreninger på kommunal kontrakt. i Politologisk Årbog
2013-2014. Side 41 – 45. Hans Reitzels Forlag.

Foredrag og oplæg
• I september 2012 blev paperet ’The significance of
local contexts for volunteering in sports associations’
præsenteret på den årlige konference i European Association for Sports Management, der blev afholdt i
Aalborg.
• I netværket for forskning i civilsamfund og frivilligt
arbejde (Cifri) afholdtes den 15. januar 2013 en konference om kommunerne og det frivillige arbejde. Her
præsenterede Bjarne Ibsen en analyse af ’Udviklingen
i foreningslivet på Fyn, Langeland og Ærø fra 2004 til
2010’.
• Den 2. maj 2013 afholdtes den anden brugerkonference i forskningsprogrammet. Denne gang med fokus
på den del af programmet, som vedrører forandringer
i den foreningsorganiserede idræt. Her blev analyserne af de ovenfor omtalte data fremlagt for et bredere
publikum.
• Den 8. til 10. maj 2013 deltog Bjarne Ibsen i en konference afholdt af European Association for Sociology of
Sport, hvor resultaterne af analyserne blev fremlagt i
en international sammenhæng.
• Præsentation på EASS konference i Utrecht, Holland,
fra den 7. – 11. maj 2014.
• Oplæg på konference for frivillige organisationer under MatchPoint seminar på Aarhus Universitet den 22.
maj: Er der forskel på foreninger og frivillige?
• Dertil kommer et stort antal foredrag om foreningsliv,
foreningsudvikling, frivilligt arbejde og idrætspolitik (ca. 50 om året), hvor dele af foredraget bygger på
forskningsprojektet.
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3. Kommunal bevægelsespolitik
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• Klaus Eskelund (2014). ’Idrætspolitisk Idéprograms betydning for idrætten i København’, i Klaus Eskelund og
Thomas Skovgaard (red.). Samfundets idræt, Syddansk
Universitetsforlag.
Foredrag og oplæg
• 29. april 2014. Oplæg på brugerkonferencen ’Projekter
og Partnerskaber: Ny kommunal bevægelsespolitik’.
Idrætspolitisk Idéprograms betydning for idrætten i
København.
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