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Der mangler viden
‘There remains a lack of evidence to support policies in
the area of social inclusion and volunteering in sport. To
date there has been no systematic, cross-national study
with a focus on the political conditions, economic and
social implications and structural characteristics of
sport associations, federations, clubs and other entities
that promote social inclusion and volunteering in sport’.
Citat fra ‘Document about sport as a platform for social inclusion through
volunteering’. EU Permanent Representatives Committee, Bruxelles, 10.5. 7
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Formål
 At generere sammenlignelige data på tværs af landegrænser
 At øge vores viden om ligheder og forskelle mellem politikker
på idrætsområdet, idrætsforeninger, medlemmer og frivillige på
tværs af landegrænser
 At undersøge idrætsforeninger som arenaer for social
integration
 At undersøge frivillighedens rolle i idrætsforeninger
 At forklare forskelle og ligheder (særligt mellem landene)
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Partnere i projektet
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Empiri
 Makroniveau
 ‘Ekspertbeskrivelser’ af de væsentligste politiske rammebetingelser for
idrætsforeninger – samt betydning af historiske rødder og udviklinger
 Mesoniveau
 Spørgeskemadata på ca. 35.000 foreninger – fra 600 (Norge og Polen)
til 20.000 (Tyskland)
 Casebeskrivelser af 30 foreninger (tre fra hvert land)
 Mikroniveau
 Spørgeskemadata på ca. 13.000 medlemmer og frivillige – fra 350
(Spanien) til 2.700 (Danmark)
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5 rapporter

+ 5 ‘Kort fortalt’

+ 1 europæisk konference
og
10 nationale konferencer

TAK
 Firmaidrætten, DGI og DIF for økonomisk støtte til
konferencen
 Ca. 3.500 idrætsforeninger for at have besvaret
foreningsspørgeskemaet
 Ca. 3.100 medlemmer og frivillige for at have besvaret
medlemsspørgeskemaet
 De tre foreninger som sagde ja til at være de tre ‘good
practice’ foreninger (Idrætsforeningen Skjold Skævinge, Randers
Skyttekreds og Idræt om Dagen, Helle)
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10.15-10.40

Foreningsidrætten i Danmark – status og udviklingstendenser.
Karsten Elmose-Østerlund, CISC, SDU

10.40-11.20

Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger.
En dansk vinkel på resultaterne fra det europæiske forskningsprojekt.
Karsten Elmose-Østerlund, CISC, SDU

11.20–11.30

En kort pause

11.30-11.45

Et forskningsmæssigt blik på den sociale integration i idrætsforeningerne.
Hvad kan forskningen i social inklusion fortælle os om integrationen i foreningerne?
Ane Qvortrup, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
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11.45-12.15

Social integration i idrætsforeningerne i PRAKSIS.To foreninger fortæller, hvad de gør.
 OMBOLD, Martin S. Pedersen
 Ribe Boldklub, André Rosendahl

12.15-13.00

Frokost
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13.00-13.40

Frivilligt arbejde i danske og europæiske idrætsforeninger
En dansk vinkel på resultaterne fra det europæiske forskningsprojekt.
Bjarne Ibsen, CISC, SDU

13.40-14.00

Et forskningsmæssigt blik på det frivillige arbejde i idrætsforeningerne.
Hvad kan forskningen i frivilligt arbejde fortælle os om frivilligt foreningsarbejde?
Lars Skov Henriksen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

14.00-14.30

Frivilligt arbejde i idrætsforeningerne i PRAKSIS.
To foreninger fortæller, hvad de gør for at udvikle det frivillige arbejde i foreningen.
 Boldklubben SKJOLD, formand Jan Sørensen
 Snedsted GIF, formand Hanne Søvndal

14.30-14.45
14.45-15.15

Kaffepause
Forskelle og ligheder mellem Danmark og Schweiz.
Professor Siegfried Nagel, Bern Universitet.

15.15-16.00

Hvad kan den danske foreningsidræt lære af foreningsidrætten i andre europæiske lande?
Paneldebat mellem tre kendere af dansk idræt:
 Mogens Kirkeby, DGI og ISCA.
 Søren Willeberg, Dansk Firmaidræts Forbund
 Mikkel Nørtoft Magelund, Danmarks Idrætsforbund

