Program

IFFD SportsFair 2019
20. mar. 2019
08:30 - 09:30

Ankomst og registrering
Velkomst

09:30 - 09:40

v. Formand for IFFD, Jane Jegind
Vi håber desuden at kunne byde velkommen til en helt særlig gæst!

Trends og synergieffekter

09:40 - 10:25

Med udgangspunkt i de 17 verdensmål giver Bjarne Ibsen fra Syddansk Universitet et perspektiv på idrætssektoren, bæredygtighed og
de vigtigste trends i de kommende år.

Sustainability in Sports Facilities

10:25 - 11:10

Thomas Wilken fungerer som konsulent for IAKS og det tyske idrætsforbund DOSB, og kommer til Fredericia for at drøfte
bæredygtighed i idræts- og fritidsfaciliteter.

Hvordan innovation/entrenørskab kommer til at ændre facilitetslandskabet

11:10 - 12:00

Henrik Brandt i debat med Alex Zurita fra Sports Tech Hub, London og Arno Hermans fra Sports Experience, Amsterdam.

SPORTSFAIR 2019

12:00 - 16:00

Messen er åben.
Stort fokus på:
E-sport
Sund mad i idrætsfaciliteterne
Idrætsanlægget som sundhedstilbud
LOA opstiller en 'Bevægelsesbutik' i messeområdet, hvor forskellige udstillere kan give deres bud på hvordan man kan udnytte tomme
butikslokaler i bymidten til idræt og fritidsrum.

18:00 - 23:55

Netværksaften
Onsdag aften afholder vi netværksaften i messecenteret med lækkert new yorker - tema.
Der vil være deltagerbetaling - også for IFFDs medlemmer.
Ønsker du at deltage i arrangementet, kan du kontakte IFFDs sekretariat på post@iffd.dk for tilmelding.

21. mar. 2019

08:00 - 09:00

09:00 - 09:30

Ankomst og registrering

Idrætsfaciliteten som bæredygtigt samlingspunkt
Hvordan skaber man drift af idrætsfaciliteter, som sikrer et bæredygtigt samlingspunkt i lokalsamfundet? v. Peter Forsberg, Idan

09:30 - 10:30

Fremtidens leder i idræts- og fritidssektoren
Paneldebat om uddannelsesstrategi for idræts- og fritidssektoren
Deltagere:
Jane Jegind, formand, IFFD
Troels Rasmussen, Vicedirektør, DGI
Klaus Frejo, Idrættens Udviklings Center
Louise Bertelsen, Breddeidrætskonsulent, Thisted Kommune
Henrik Brandt faciliterer en paneldebat om Fremtidens leder i Idræts- og Fritidssektoren.
Debattørerne indleder med at give deres bud på spørgsmålet:
Fremtidens leder i Idræts- og Fritidssektoren – hvad er hans DNA?
Hvorefter der åbnes op for debat og spørgsmål fra salen.

10:30 - 11:15

Inklusion af socialt udsatte gennem idrætsfællesskaber
Inklusion af socialt udsatte i lokale idrætsfællesskaber - perspektiver på bæredygtige indsatser for socialt udsatte v. Maja Pilgaard, Idan

11:15 - 12:00

Kapacitetsanalyse - brugbare data?
Aalborg Kommune har erfaringer med både at analysere på brugen af deres idrætsfaciliteter og efterfølgende anvende den
indsamlede viden.
V. Erik Kristensen, Aalborg Kommune

12:00 - 15:00

SportsFair 2019
Messen er åben.

12:00 - 15:00

LOA Live: en svømmehal er ikke bare en svømmehal
Fokus på videndeling og nyeste erfaringer omkring svømmehaller målrettet kommuner.
En svømmehal er ikke en svømmehal: Forskellige svømmehallers topologi Bassintyper og muligheder Nye målgrupper og aktiviteter
Mød de nyeste faciliteter og hør deres erfaringer.

