
Af Peter Jul Jacobsen, formand 

 

Indkaldelse til generalforsamling 2013 
  

Forum for Idræt, Historie og Samfund afholder generalforsamling 

mandag den 17. juni 2013 fra kl. 17.30 ved Restaurant Granen, 

København Boldklubs anlæg, Peter Bangs Vej 147, 2000 Frederiksberg. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 

Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være 

bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet. Sendes gerne til 

mailadresse info@forumforidraet.dk  

 

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at møde op og være med til at 

evaluere og diskutere foreningens dispositioner og visioner! 

 

Da foreningen efter generalforsamlingen byder på lidt spisning bedes 

tilmelding ske via ovenstående mailadresse. 

 

Af Bo Vestergård Madsen, Analysechef ved Lokale- & Anlægsfonden og Peter Jul 

Jacobsen, formand for Forum for Idræt, Historie & Samfund 

 

Rundtur til idrætshistoriske perler 
 

I et samarbejde mellem Lokale- & Anlægsfonden, Center for Idræt og 

Arkitektur samt Forum for Idræt, Historie & Samfund inviteres 

foreningens medlemmer torsdag den 13. juni med på en tur rundt til 

idrætshistoriske perler i København og omegn.  

 

Program for dagen: 

09.15  Gymnastikhuset på Vodroffsvej 51, Frederiksberg 

11.15  Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Alle 51, København 

(inkl. frokost) 

13.00 Øbro-Hallen, Gunnar Nu Hansen Plads 3, København 

14.30 Dansk Tennis Club, Rygårds Allé, Hellerup 

16.30 Afslutning med et glas vin 

 

Turen vil foregå på cykel, og af hensyn til forplejning bedes 

interesserede tilmelde sig via foreningens mail: info@forumforidraet.dk.  

 

Vi håber at mange af Forum for Idræt, Historie og Samfunds 

medlemmer har lyst til at deltage og besøge nogle af vores 

idrætshistoriske perler.
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Af Bo Vestergård Madsen, Analysechef ved Lokale- & Anlægsfonden og Peter Jul 

Jacobsen, formand for Forum for Idræt, Historie & Samfund 

 

Tidsskriftet Forum for Idræt i 2013 
 

Arbejdet med årets udgave af Forum for Idræt er i fuld gang, og dette 

tidsskriftsnummer vil have fokus på idrættens rum og rammer.    

 

Idrættens rum og rammer anskues i dette temanummer ud fra 

forskellige tilgange. Således indledes tidsskriftet med et overordnet syn 

på idrættens rammer og udvikling, hvorefter tidsskriftet inddeles i mere 

specifikke afsnit. 

Første afsnit indtager en historisk tilgang til emnet, hvor udviklingen i 

idrættens rum og rammer beskrives og analyseres. Derudover gives to 

analyser af konkrete steder og anlæg, hvor arkitekturen har spillet en 

væsentlig rolle i den politiske iscenesættelse af idrætten, samt et essay 

om, hvordan idrættens rum og rammer kan tænkes ind i en museal 

formidling 

Andet afsnit vil have overskriften Adfærd, planlægning og drift og vil ud 

fra en mere samfundsvidenskabelig tilgang se på, hvorledes især 

kommunerne planlægger byggeri og brug af idrætsfaciliteter, samt 

hvorledes faciliteterne via eksempelvis form og indhold kan inspirere til 

fysisk aktivitet og ophold. 

Tredje afsnit vil have særligt fokus på idrættens udearealer og byens 

rum, som nu for alvor indtages og indrettes til bevægelsesaktiviteter, 

ofte af performativ karakter. Men også, hvordan skolerne inddrages i 

lokalområdets bevægelsesmuligheder samt analyser af den ”nye grønne 

bølge” i dansk og international kontekst. 

 

 

Af Peter Jul Jacobsen, formand 

 

Artikler til Forum for Idræt 
 

Forum for Idræt, Historie & Samfund udgiver årligt tidsskriftet Forum 

for Idræt. Tidsskriftet koncentrerer sig hvert år om et nyt tema, hvortil 

især forskere og studerende skriver, men også andre artikelforfattere 

med interesse og viden inden for det pågældende temaområde er 

meget velkomne til at bidrage med indlæg. 

 

Har du interesse i at få publiceret en artikel eller et essay i tidsskriftet, 

er du velkommen til at kontakte foreningen via mailadressen: 

info@forumforidraet.dk.  

I den forbindelse bedes du vedlægge et mindre abstract. 

 

Artikler og essays til tidsskriftet har typisk et omfang af:  

Artikler: 30.000 tegn inkl. mellemrum (inklusive noter og 

referenceliste). 

Essays el. debatindlæg: max. 20.000 tegn. 

 

Artikler vil blive vurderet af en ekstern referee samt af tidsskriftets 

redaktion. Så man må eventuelt påregne at skulle redigere artiklen i 

forhold til kommentarer fra referee og redaktion.
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Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet 

 

Bogudgivelse: Integration gennem 
kroppen  
 

Integration gennem kroppen er den første forskningsbaserede bog om 

idræt og integration på dansk. Den belyser problemstillinger i 

forbindelse med emnet gennem otte forskellige bidrag med historiske, 

sociologiske og kulturanalytiske perspektiver. Den viser blandt andet, 

hvordan idræt har potentiale til at skabe samarbejde og kropslig 

integration på tværs af sprog, kultur og hudfarve. 

 

Allerede tidligt i det 20. århundrede har idræt medvirket til at inkludere 

minoriteter, fx jøder, i Danmark, og bogen viser, hvordan den danske 

stat og de danske regioner og kommuner i dag forsøger at løse centrale 

velfærdspolitiske udfordringer gennem idræt. Antologien undersøger 

også, hvordan det meget komplekse forhold mellem idræt og 

integration forløber i sportsklubber og i forhold til individuelle 

sportsudøvere. 

 

Antologien ser på, hvordan etniske minoriteter i det danske samfund 

har brugt idrætten som løftestang for deres identitetsarbejde og deres 

integration i det danske samfund. Men den behandler også de 

konflikter, der opstår, når forskellige etniske og kulturelle grupper 

mødes gennem idræt, og de barrierer, som kan opstå i mødet mellem 

den danske foreningsidrætskultur og etniske minoritetsgrupper. 

 

Etniske minoriteter behandles ofte som én homogen gruppe, men kan 

være meget forskellige indbyrdes. Derfor er det nødvendigt med mange 

forskellige tilgange til integration. Integration gennem kroppen tegner 

et mangfoldigt, nuanceret billede, der kan fungere som inspiration. 

 

Bidrag af Hans Bonde, Jørn Hansen, Sine Agergaard, Martin Treumer 

Gregersen, Lian Malai Madsen, Glen Nielsen, Gertrud Pfister & İlknur 

Hacısoftaoğlu og Annette Michelsen la Cour. 

 

Udgivelsen er redigeret af Sine Agergaard, ph.d. i etnografi og 

socialantropologi og lektor ved Sektion for Idræt ved Institut for 

Folkesundhed, Aarhus Universitet, samt Hans Bonde, dr.phil. i historie 

og professor ved Institut for Idræt og Ernæring, Københavns 

Universitet. 

Antologien koster 250 kr. og er udkommet fra Museum Tusculanums 

Forlag, Københavns Universitet, samt støttet af tips- og lottomidler fra 

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.  

Forum for Idræt 
Historie & Samfund 

 
Forum for Idræt, Historie & Samfund 

c/o Folkvarsvej 17,5 

2000 Frederiksberg 

email: info@forumforidraet.dk 

 

FORMÅL 

Forum for Idræt, Historie & Samfund 

har som sit formål at øge bevidstheden 

om samspillet mellem idræt, individ og 

samfund. 

Et væsentligt element i arbejdet på at 

leve op til denne målsætning er, at 

foreningen søger at etablere sig som et 

aktivt forum for formidling af 

humanistisk – samfundsvidenskabelig 

forskning og debat om idræt.  


