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Nyt fra Idan

l e d e r

Mellem begejstringsrus 
og gidseltagning
Landets kommuner har i de senere år i 
praksis stemt rungende ja til, at fremme af 
eliteidræt og professionel idræt gennem 
særlige støttestrukturer og opgradering 
af arenaer og stadionanlæg hører under 
kommunernes ansvarsområde.

Formelt set har kommunerne ikke 
ansvar for elite- og talentudvikling eller for 
rammerne til den professionelle under-
holdningsidræt på samme vis, som de 
har ansvar for breddeidrættens rum og 
rammer. Men i den politiske virkelighed 
optager den lokale ligaklub og de lokale 
idrætstalenters trivsel sindene i mange 
kommunalbestyrelser og lokalsamfund. 
Det demonstrerer artiklerne i dette ny-
hedsbrev og de tilhørende rapportudgivel-
ser endnu engang med al tydelighed.

Så langt så godt. Spørgsmålet er bare, 
om kommunernes tiltagende indblanding 
i sportens oplevelsesøkonomi altid er et 
gode? Én ting er, om kommunale investe-
ringer i opvisningsanlæg og støtteordnin-
ger til eliteudøvere- og klubber formelt i 
alle tilfælde holder sig på den dydige side 
af kommunalfuldmagt og statsstøtteord-
ninger – det må juristerne afgøre.

Noget andet er, om de kommunale 
investeringer som følge af beslutnings-
processernes skønsomme blanding af 
begejstringsrus og eftergivenhed over for 
elite- og underholdningsidrættens krav 
altid er fornuftige og gavnlige for såvel 
kommunen som idrætten selv?

Forskningen har tydeligt påvist, at elite-
idræt og professionel idræt er umættelig. 
Der kan altid bruges en spiller, et anlæg 
eller en støttefunktion til. Lige fra toppen 

fortsættes...

•  DBU har de skrappeste stadionkrav
•  Kommuner efterlyser fleksibilitet
•  Team Danmark får pæne karakterer
•  Rundt om Idan
•  Bøger
•  Anmeldelse: Samfundets idræt

Indhold:

Danmark har de hårdeste krav til stadionfaciliteter inden for fodbolden sammenlignet med de øvrige 
nordiske lande. Til gengæld har Sverige og Norge krav til flere idrætsgrenes opvisningsfaciliteter.
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DBU har Skandinaviens 
skrappeste kapacitetskrav
Mens dansk håndbold og ishockey i modsætning til Norge og Sverige kun 
stiller få formelle krav til opvisningsanlæg, opererer DBU med vidtgående 
krav til stadionanlæg. Men er de høje krav hensigtsmæssige?

Det er ikke et nyt fænomen, at forbund, 
der organiserer eliteidræt, stiller krav til de 
opvisningsanlæg, som lægger græs eller 
halgulv til internationale mesterskaber el-
ler kampe i de bedste rækker. 

Allerede i slutningen af 1980’erne 
meddelte det internationale fodboldfor-
bund, FIFA, at et stadion med ståpladser 
efter 1992 ikke længere måtte benyttes til 
europa- og verdensmesterskabskampe. 
Ofte forsøger forbund bag de mest 
tilskuerpopulære idrætsgrene at regulere 
opvisningsanlæg i takt med, at idrætsgre-
nene bliver mere kommercialiserede og 
professionaliserede.

Men der er meget stor forskel på, hvor 
vidtgående krav til anlæggene de enkelte 
idrætsgrene og nationale forbund opstil-
ler, viser en ny Idan-undersøgelse af de 
formelle anlægskrav i toppen af dansk 
fodbold, håndbold og ishockey sammen-
lignet med forholdene i Norge, Sverige og 
til dels Holland.

Undersøgelsen, der er gennemført for 
Lokale og Anlægsfonden, konkluderer, at 
især dansk fodbolds krav til bl.a. tilskuer-
kapacitet er meget vidtgående sammen-
lignet med såvel de øvrige danske forbund 
som vore nabolande.

DBU har de hårdeste krav
I 2003 introducerede Dansk Boldspil-Uni-
on (DBU) ’Manual for Superligaen’, hvor 
DBU opstillede en række krav til danske 
klubber for at få tildelt licens til Superli-
gaen. Et af DBU’s krav på stadionområdet 
omhandler tilskuerkapacitet. For afvikling 
af kampe i Superligaen kræver DBU en 
tilskuerkapacitet på minimum 10.000, 
hvoraf mindst 3.000 skal være siddeplad-
ser. 

Sammenlignet med de norske og 
svenske fodboldforbund har DBU de 
skrappeste krav til kapacitet for den bedste 
række. Ligesom i Danmark skal et stadion i 
den bedste række i Sverige have minimum 
3.000 siddepladser, men i modsætning 

fortsættes...

Af Jens Alm, Idrættens Analyseinstitut
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af Champions League til bunden af 2. divi-
sion øst tegner sig et fuldstændig entydigt 
billede af, at hver ny krone straks udløser 
krav om udgifter for mindst det samme 
i forsøget på at begå sig i ligaernes og 
medaljetabellernes nådesløse kapløb. Er 
det klogt for kommuner at kaste sig ind i 
et sådant kapløb, der i realiteten bliver et 
kapløb på kommunekasser? 

DBU’s ufleksible krav om 10.000 
tilskuerpladser på Superligaens arenaer er 
måske det bedste eksempel. Kommunen 
bliver gidsel af den lokale ligaklubs sports-
lige præstationer, samtidig med at tv-
stationernes endeløse transmissioner fra 
halvtomme danske arenaer hver weekend 
dokumenterer, at investeringerne i tilsku-
erpladser langt fra altid skaber det bedste 
kommercielle og underholdningsmæssige 
produkt – det, der egentlig var meningen 
med det hele. Nøgternt betragtet var de 
fyldte tribuner og folkefesten i Herning un-
der januar måneds festlige EM-slutrunde i 
håndbold undtagelsen mere end reglen på 
danske opvisningsanlæg.

I Sverige forsøger kommunerne nu at 
sætte hælene i og i det mindste frem-
tvinge en debat om rimeligheden i kravene 
fra den umættelige eliteidræt og professio-
nelle sport. Vi trænger til en debat om det 
samme i Danmark.

n y t  f r a  i n d -  o g  u d l a n d

til DBU har det svenske fodboldforbund 
(SvFF) ikke yderligere krav til den samlede 
stadionkapacitet. 

I Norge har forbundet valgt en anden 
vej end Danmark og Sverige. Den totale 
tilskuerkapacitet på et stadion i den bedste 
række skal som minimum være lig det 
gennemsnitlige tilskuertal fra seneste 
sæson, hvilket i realiteten betyder, at hver 
enkelt klub i langt videre udstrækning selv 
kan bestemme, hvilken stadionkapacitet 
den ønsker at have. Dog har det norske 
fodboldforbund ligesom det danske og 
det svenske et krav om minimum 3.000 
siddepladser. 

National debat i nabolandene
Langt hovedparten af stadionanlæggene 
og andre eliteidrætsfaciliteter er i Skandi-
navien kommunalt ejede, og de offentlige 
investeringer på baggrund af forbundenes 
krav har været genstand for debat i både 
Norge og Sverige. Forbundene er bl.a. 
blevet kritiseret for at opstille alt for hårde 
krav og for at undlade at medfinansiere 
stadionbyggerier.

Ifølge anlægschefen i det norske fod-
boldforbund (NFF), Ole Myhrvold, har 
forbundets krav til opvisningsanlæg i de 
bedste rækker mødt kritik i mange kom-
muner. 

Det samme gælder i Sverige, hvor flere 
kommuner har oplevet et pres fra de store 
boldspilsforbund, blandt andet fodbold 
og håndbold, om at stille faciliteter til 
rådighed. Det svenske modstykke til KL, 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 
har været stærkt kritisk over for idrættens 
krav til anlæg, som ifølge SKL kan resultere 
i omprioritering af kommunale midler. 
SKL mener derfor, at det er nødvendigt at 

opstille vejledende principper i forhold til 
investeringer i eliteidrætsanlæg på bag-
grund af idrættens krav. 

Formændene for de berørte svenske 
boldspilforbund gik efterfølgende til mod-
angreb og afviste, at basale kommunale 
opgaver skulle være truede på grund af 
idrættens krav til anlæg. Ifølge formænde-
ne er det desuden hver enkelt kommunal-
bestyrelse, der træffer beslutninger og har 
ansvar for de politiske prioriteringer – ikke 
idrættens repræsentanter.

Høje krav men lav stadionudnyttelse
Mens debatten i Sverige og til dels Norge 
er præget af, at de bedste rækker i hånd-
bold og ishockey også er underlagt en 
række anlægskrav, er det i Danmark kun 
fodbolden under DBU, der har formalise-
rede krav til opvisningsanlæg.

 DBU har udviklet manualer for Super-
ligaen, 1. division samt Elitedivisionen for 
kvinder. Opfylder en licensansøger ikke et 

Figur 1: De fleste Superligaklubber har under 10.000 tilskuere

fortsættes...
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26 mio. kr. til skolefaciliteter
Skolereformen har sat mere bevægelse 
i skoletiden på dagsordenen. Med den 
nye kampagne Skole+ ønsker Danmarks 
Idrætsforbund, Realdania og Lokale og 
Anlægsfonden at støtte udviklingen af 
indretningen på skoler, så den motiverer 
såvel elever som voksne til at bevæge sig i 
og uden for skoletiden.

Op til fem projekter på danske fol-
keskoler får støtte til at indrette skoler, 
der understøtter bevægelse og idræt. 
Tilsammen bidrager de tre organisationer 
med 26 mio. kr., og kommunerne bag de 
udvalgte projekter forventes at bidrage 
med over 20 mio. kr.

Målet er at kvalificere og inspirere til 
fremtidige indretninger og ombygninger 
på de danske skoler.

”Vi ønsker, at skolen summer af liv og 
aktivitet både dag og aften. Kampagnen 
skal inspirere til, at skolens faciliteter 
bliver fleksible og inkluderende for både 
elever, foreninger og selvorganiserede bru-
gere,” siger direktør i Lokale og Anlægs-
fonden Torben Frølich om Skole+.

17.235

13.429

8.683
7.582 6.898 6.809 6.379

5.157
3.840 3.377 3.244 2.653

0
2.000
4.000
6.000
8.000

10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000

DBU stiller krav og tilskuerpladser til 10.000, 
selvom få klubber har så mange tilskuere.
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Tilskuergennemsnittet i Superligaen, sæsonerne 2003/2004-2012/2013.
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eller flere krav, kan klubben ikke få udstedt 
licens til at deltage i den turnering, som 
klubben sportsligt er kvalificeret til. Det 
er muligt at få tildelt dispensation i én 
sæson, som kan fornyes til den efterføl-
gende sæson. Men kun hvis klubben kan 
dokumentere, at der er konkrete planer om 
at efterleve stadionkravene. 

Et væsentligt argument bag DBU’s 
krav til stadionkapacitet er, at de er med 
til at udvikle fodbolden som kommerciel 
tilskuersport. Men Idans analyse viser, at 
mange klubber ikke har været i nærheden 
10.000 tilskuere i gennemsnit, siden DBU 
introducerede kravene i 2003. Fire klubber 
har eksempelvis haft et hjemmebanegen-
nemsnit på under halvdelen af DBU’s 
kapacitetskrav. Kun FC København og 
Brøndby IF har ved hjemmekampe haft et 
tilskuergennemsnit på over 10.000 gen-
nem alle årene. De to hovedstadsklubber 
er sammen med AGF de eneste klubber, 
der har haft et gennemsnit over 10.000 i 
mindst én sæson, siden DBU’s stadion-
krav blev introduceret i 2003. 

Tilskuerstatistikkerne viser desuden, 
at de hårde kapacitetskrav i Danmark ikke 
har ført til højere tilskuertal sammenlignet 
med Norge og Sverige. Faktisk har Su-
perligaen ikke i noget år været den mest 
besøgte fodboldrække i Skandinavien 
siden 2003/2004. Desuden er den danske 
kapacitetsudnyttelse i 2012/13 markant 
lavere end i Norge og Sverige, hvor kapa-
citetskravene er mindre vidtgående end i 
Danmark. Dette gælder også i forhold til 
Holland, som ifølge den nye rapport har 
en særdeles høj kapacitetsudnyttelse trods 
mere lempelige krav til stadionanlæggene 
end DBU. 

Brug for mere lokalt tilpassede regler?
Generelt konkluderer rapporten, at dansk 
idræt på nær fodbolden har få formelle 
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Inspiration til idræt i skolen
Dansk Skoleidræt har udgivet et tema-
hæfte, der giver viden og inspiration til 
skolerne, der med den nye folkeskolere-
form skal håndtere kravet om 45 minut-
ters daglig idræt, motion og bevægelse i 
skoletiden.

Temahæftet ’Ny skole i bevægelse’ 
præsenterer en række ideer til, hvordan 
skoler i praksis kan arbejde med at inte-
grere idræt og bevægelse i skoledagen – i 
såvel idrætsfaget som i de øvrige fag – og 
gøre brug af eksterne aktører som f.eks. 
idrætsforeninger i undervisningen.

Men hæftet beskriver også de faglige 
effekter, der er at hente ved at bruge fysisk 
aktivitet som en del af skoledagen, lige-
som det sætter fokus på at løfte idræts-
faget, så læring i større grad indgår som 
en del af faget, og idræt bliver mere end 
fysisk aktivitet.

Læs temahæftet online eller bestil hæftet 
på skoleidraet.dk 

Svensk rapport om anlægskrav 
Den svenske pendant til KL, Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL), har 
offentliggjort rapporten ’ Elitidrottens 
anläggningar. Finansiering, kostnader och 
dialog med idrotten’. Rapporten retter sig 
mod kommunale beslutningstagere og har 
til formål at understøtte den første del af 
anlægsfasen, når kommuner iværksætter 
nye lokale anlægsprojekter til eliteidræt-
ten.

Rapporten belyser kommunernes rolle 
i forbindelse med investeringer i elite-
idrætsanlæg, hvor SKL ønsker at give et 
overblik over, hvilke forskellige muligheder 
kommunerne har i forhold til f.eks. finan-
sieringsmodeller og implementering. Men 
rapporten illustrerer også succesfaktorer, 
risici og problemer ved offentlige investe-
ringer i anlæg til eliteidræt.

Videre ser rapporten på forholdet 
mellem EU-ret og idræt, hvor SKL giver et 
overblik over statsstøtte til idrætsanlæg, 
og hvad kommunerne skal være opmærk-
somme på i forbindelse med offentlige 
investeringer i anlæg, der helt eller delvis 
drives på kommercielle vilkår. 

Til sidst giver rapporten et nordisk 
overblik, hvor blandt andet Lokale og 
Anlægsfondens arbejde omkring anlæg 
samt Idans rapport ’Eliteidrættens krav til 
offentlige idrætsanlæg’ er omtalt.

Download rapporten på skl.se.

krav til opvisningsanlæg i forhold til 
Norge og Sverige, hvilket har resulteret i, 
at debatten om offentlige investeringer i 
anlæg målrettet eliteidræt ikke været nær 
så ophedet i Danmark som i Norge og 
specielt Sverige. 

Men DBU’s kapacitetskrav stikker ud i 
Skandinavien. Klubbernes faktiske tilsku-
ertal sammenholdt med DBU’s krav til 
kapacitet indikerer, at kravene ikke matcher 
fodboldens reelle behov. Spørgsmålet er, 
om DBU til glæde for økonomi og stadion-
atmosfære kunne tage ved lære af især 
Norge og tilpasse kapacitetskravene mere 
til lokale forhold?

Rapporten ’Eliteidrættens krav til of-
fentlige idrætsanlæg’, der er udarbejdet 
af Idan for Lokale og Anlægsfonden, har 
undersøgt eliteidrættens krav til offent-
lige idrætsanlæg. 

Undersøgelsen har kigget nærmere 
på kravene til og investeringerne i anlæg 
til eliteidræt i Danmark og Sverige samt 
i en vis udstrækning Norge og Holland. 
Rapporten giver også et overblik over 
de samlede økonomiske (offentlige og 
private) investeringer og eliteklubbernes 
lejevilkår i Danmark.

Undersøgelsen analyserer betyd-
ningen af specialforbundenes krav og 
klubbernes ønsker i forhold til kom-
munale investeringer i anlæg målret-
tet eliteidræt og ser på, om kravene er 
hensigtsmæssige i forhold til de reelle 
behov. Undersøgelsen indgår desuden 
i Jens Alms ph.d.-stipendiat om større 
opvisningsanlæg i et samarbejde mellem 
Malmø Universitet og Idan.

Download udgivelsen på idan.dk.

Om undersøgelsen

Figur 2: Kapacitetsudnyttelsen på danske stadioner er dårlig
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Udnyttelse af tilskuerkapaciteten til kampene i landenes bedste fodboldligaer i sæsonen 2012/2013.

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-027-6.pdf?issuusl=ignore
http://idan.dk/vidensbank/forskningoganalyser/stamkort.aspx?publikationID=b64e6e9b-5117-4847-a854-a2c4009c1979
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fortsættes...

Men selv om det store flertal af kommu-
nerne har en positiv holdning til eliteidræt, 
er der blandt kommunerne et udbredt 
ønske om, at kommunerne ikke alene 
skal betale investeringer i anlæg målrettet 
eliteidræt. 70 pct. af kommunerne mener, 
at klubber i høj eller i nogen grad skal 
bidrage økonomisk på baggrund af deres 
krav, og en lige så stor andel af kommu-
nerne mener, at specialforbund ligeledes 
skal bidrage, når de opstiller særlige krav 
til opvisningsanlæg.

Pres fra forbund og klubber
Formelt set retter forbundskrav til facili-
teter sig mod klubberne, som spiller i de 
bedste rækker. Men da kommunerne i 
praksis ejer eller understøtter flertallet af 
de anlæg, der bruges til eliteidræt, ender 
kravene fra forbundene, i Danmark vil det 
typisk sige fra DBU, oftest på kommunens 
bord. 

Næsten 40 pct. af de danske kom-
muner, der har deltaget i undersøgelsen, 

Selv om fodboldens stadionkrav i Dan-
mark stikker ud som de mest vidtgående i 
professionel fodbold i Skandinavien, viser 
Idans undersøgelse ’Eliteidrættens krav til 
offentlige idrætsanlæg’, at danske kommu-
ner et langt stykke ad vejen er indstillet på 
at investere i stadionanlæg og andre opvis-
ningsfaciliteter målrettet eliteidrætten.

Næsten 70 pct. af de deltagende kom-
muner i undersøgelsen giver gennem en 
spørgeskemaundersøgelse udtryk for, at 
eliteidrætten i høj eller nogen grad tillæg-
ges stor værdi i kommunen. Mange kom-
muner peger bl.a. på, at eliteidrætten kan 
bidrage til at brande kommunen og skabe 
fælles identitet og stolthed. 

Det har derfor høj politisk prioritet for 
kommunerne at stille gode faciliteter til 
rådighed for eliteidrætten. Næsten tre 
fjerdedele af de danske kommuner mener 
således, at investeringer i anlæg målrettet 
eliteidræt i nogen grad er en kommunal 
opgave. 

Kommuner efterlyser fleksi
bilitet og medfinansiering
Flertallet af danske kommuner har en vis forståelse for eliteidrættens 
anlægskrav, men flere kommuner efterlyser større økonomisk medansvar 
fra idrættens side, når forbund og klubber anført af fodbolden stiller krav 
til faciliteter. 

Af Jens Alm, Idrættens Analyseinstitut
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Selvom de danske kommuner ser fordele i at have eliteidræt i kommunen, mener flertallet, at idrætten 
også må byde ind med finansiering til opvisningsfaciliteterne.
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Ingen brud på kildebeskyttelsen
Den internationale journalist og fodbold-
blogger James M. Dorsey blev ved en 
domstol i Singapore i september beordret 
til at offentliggøre sin kilde, der havde 
udleveret en rapport fra Pricewaterhouse-
Coopers om korruption i forbindelse med 
betalinger mellem tidligere FIFA-præsi-
dentkandidat Mohammed bin Hammam 
og firmaet World Sports Group (WSG).

Dommen gav WSG mulighed for at 
lægge sager an mod Dorsey og hans kilder 
for brud på fortrolighed. Men i midten af 
januar blev højesterettens dom under-
kendt af en dom fra appelretten, som 
vurderede, at brud på fortrolighed ikke 
skal dække over korrupt praksis i fodbold-
verdenen. 

”Det ville være grotesk for en part, 
der er involveret i korrupte aktiviteter, 
at hævde, at domstolene skulle bøje sig 
for kontaktforhold om fortrolighed, hvis 
arrangementerne er inficeret af beskidt 
kriminalitet,” lød det bl.a. i dommen. 

I det internationale journalistforbund, 
IFJ, er der tilfredshed med dommen, som 
ifølge organisationen er en sejr i kampen 
mod dem, der forsøger at underminere 
presse- og ytringsfriheden i Singapore.

r u n d t  o m  i d a n

Ny analytiker på Vifo
Idan har med virkning fra den 15. maj 
ansat den 34-årige ph.d. i statskundskab 
Malene Thøgersen i en stilling som analy-
tiker ved det nyoprettede Videncenter for 
Folkeoplysning (Vifo) og Idan. 

Malene Thøgersen forsvarede i 2012 
sin ph.d. ved Syddansk Universitet med 
titlen ’Institutionelle reformer og for-
eningslivet. Kommunalreformens betyd-
ning for samspillet mellem kommuner og 
frivillige foreninger’. Hun kommer fra en 
stilling som videnskabelig assistent ved 
Center for forskning i Idræt, Sundhed og 
Civilsamfund ved Syddansk Universitet 
og skal i sin nye stilling arbejde med at 
indsamle data og opbygge et analyseap-
parat om kommuner, folkeoplysning og 
idræt samt bidrage til analyser om udvik-
lingstendenser i kommunerne og blandt 
aktørerne på folkeoplysningsområdet. 

Med ansættelsen af Malene Thøgersen 
er staben til det nye Vifo, der for alvor går 
i luften i løbet af februar på hjemmesiden 
vifo.dk, ved at være på plads.
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idrætsgrene, herunder individuelle idræts-
grene som svømning og atletik, hvor seks 
kommuner har oplevet et pres fra de lokale 
svømmeklubber, mens fire kommuner har 
oplevet pres fra lokale atletikklubber. Totalt 
er der ifølge kommunernes besvarelser 17 
forskellige idrætsgrene, der lokalt har pres-
set på for at få særlige ønsker og krav til 
eliteidrætsfaciliteter realiseret.

Positive holdninger og kritiske stemmer
Det mest vidtgående anlægskrav i Dan-
mark er DBU’s krav om en tilskuerkapaci-
tet på mindst 10.000 i Superligaen. 

Blandt alle de danske kommuner, der 

mener da også, at de har oplevet et pres 
fra DBU om at stille opvisningsanlæg til 
rådighed til fodbold. Hertil kommer, at 
undersøgelsen viser, at 65 pct. af kom-
munerne har oplevet et pres fra lokale 
fodboldklubber om, at kommunen skal 
stille opvisningsanlæg til rådighed. 

Eftersom det kun er DBU, der har 
formaliserede og detaljerede krav til anlæg, 
er det forholdsvis få kommuner, der har 
oplevet et pres fra specialforbund i andre 
store boldspil – herunder håndbold. 

Men 28 pct. af de deltagende kom-
muner i undersøgelsen har til gengæld 
mødt et pres fra lokale håndboldklubber 
og i noget mindre grad fra klubber i andre 

Kommunernes svar på spørgsmålet: ’I hvilken grad bør forbund og eliteklubber bidrage økonomisk i 
forbindelse med opførelse og forbedringer af opvisningsanlæg til eliteidræt?’(alle kommuner).

fortsættes...

Figur 1: Eliteidræt bør støtte nye opvisningsanlæg økonomisk
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Klubber Specialforbund

Selvom DBU som det eneste forbund stiller formelle krav til opvisningsfaciliteter, møder kommunerne 
også ønsker fra andre specialforbund og især lokale klubber om nye eller større opvisningsfaciliteter.
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Yoga i København
Yoga er en aktivitetsform i markant 
udvikling i Danmark, men endnu er viden 
om yogaens udbredelse, udøvelsesformer, 
deltagerprofiler, undervisere og uddannel-
ser begrænset. Med afsæt i tre delanalyser 
skal Videncenter for Folkeoplysning/Idræt-
tens Analyseinstitut sætte yoga i Køben-
havn under lup. 

Undersøgelsen inddrager både kvan-
titative og kvalitative undersøgelser til at 
belyse motiver, behov og ønsker hos en 
bred gruppe af yogaudøvere hos både 
folkeoplysende og private aktører. Også 
yogaundervisernes faglige niveau samt 
udbuddet og kvaliteten af uddannelserne 
kommer i fokus med henblik på at styrke 
samarbejde og vidensdeling aftenskolerne 
imellem samt mellem folkeoplysnings-
foreningerne og de private aktører på 
yogaområdet til gavn for begge parter.  

Projektet forventes afsluttet ultimo 
2014 og bliver afrapporteret i rapporten 
’Yoga i Hovedstadsområdet – udøvere, 
undervisere og uddannelser’. 
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Studentermedhjælper i Aarhus
Idrættens Analyseinstitut udvider sine 
synlige aktiviteter, når det nye Videncenter 
for Folkeoplysning (Vifo) i februar går i 
luften med egen hjemmeside og en række 
analyseprojekter. I den forbindelse søger 
vi en engageret studentermedhjælper til 
vores kontor i Aarhus. 

Du skal hjælpe med alle instituttets 
aktiviteter, men kommer primært til at 
arbejde med opgaver relateret til analyser 
i regi af Vifo.

Arbejdsopgaverne vil omfatte både 
praktisk hjælp og bistand til indsamling af 
data og udarbejdelse af analyser. Du kan 
arbejde selvstændigt og ser det som en 
interessant udfordring at være med i Vifos 
opbygningsfase. 

Vi forventer, at du er vant til at ind-
hente og bearbejde data, har kendskab til 
både kvantitativ og kvalitativ analyseme-
tode, har kendskab til SPSS, er udadvendt 
og god til at formulere dig på skrift og 
interesserer dig for foreningslivet og gerne 
har særligt kendskab til voksenundervis-
ning eller det idébestemte og samfunds-
engagerende børne- og ungdomsarbejde

Arbejdsomfanget bliver 10-20 timer 
ugentligt med respekt for, at dine studier 
har første prioritet. Ansøgningsfrist er den 
14. februar. Læs mere på idan.dk.

http://idan.dk/da/Nyheder/a460studentermedhjaelp.aspx
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Oversigt over, fra hvilke idrætsgrene ud over fodbold, håndbold og ishockey kommunerne har mødt krav 
eller ønsker om at få stillet opvisningsanlæg til rådighed. Opgjort på klubber og forbund.

Undersøgelsen ‘Eliteidrættens krav til 
offentlige idrætsanlæg’ har indhentet svar 
fra danske kommuner via to spørgeske-
maer. Ét spørgeskema, der blev udsendt 
til alle 98 danske kommuner (svarprocent 
55,1 pct.), og ét, der blev udsendt til de 41 
kommuner (svarprocent 82,9 pct.), som 
i sæsonen 2012/13 havde én eller flere 
klubber i Superligaen, 1. division, Elite-
divisionen, den bedste række i dame- og 
herrehåndbold samt Ishockeyligaen.

Om undersøgelsen

har deltaget i undersøgelsen, mener næ-
sten en tredjedel, at DBU’s kapacitetskrav i 
den bedste række i nogen grad er rimeligt, 
og det overordnede billede er, at der er en 
vis opbakning til kravet i mange kommu-
ner, anført af de kommuner, der selv har 
klubber i Superligaen.

Der tegner sig dog et mere nuanceret 
billede i undersøgelsen, når man inddra-
ger en række opfølgende interviews og 
kommunernes uddybende kommentarer. 
Eksempelvis erkender Henrik Andersen, 
der er afdelingsleder i DBU Turneringer og 
Licens, at DBU oplever en vis kommunal 
utilfredshed med forbundets krav. 

”Der er kommuner, der kontakter os 
og er utilfredse med de krav, vi stiller. 
Selvfølgelig er der noget økonomi i de her 
krav, som kommunen skal finde på en eller 
anden måde, men det er ikke noget, vi har 
stor debat med kommunerne om.”

Det billede afspejler sig i spørgeskema-
undersøgelsen, hvor repræsentanter fra 
kommuner med klubber i Superligaen på 
nær de fire største byer generelt afviser, at 
der er behov for 10.000 tilskuerpladser. 
Indirekte taler kommunerne dermed for 
mere fleksible regler, der i højere grad 
tager højde for lokale tilskuerforhold.

Ifølge rapporten er der blevet etableret 
et netværk mellem de anlægsansvarlige i 
kommunerne. Etableringen af netværket 
kan ses som resultat af, at flere kommuner 
har oplevet et direkte eller indirekte pres 
fra forbund om at stille opvisningsanlæg til 
rådighed. Ifølge en af de involverede kom-
muner er der fra netværkets side et ønske 

om i større udstrækning at kunne tale med 
fælles kommunal stemme, da det kan være 
svært for en enkelt kommune argumentere 
over for specialforbundene. 

Kommunerne ønsker desuden generelt 
at blive inddraget tidligere i udformningen 
af specifikke anlægskrav, da det er vanske-
ligt for kommunerne at have indflydelse på 
de krav, der allerede er indført i forbunde-
nes regler.

Figur 2: Krav og ønsker fra andre specialforbund og klubber 
(antal kommuner)
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Klub Forbund

k a l e n d e r e n

Temadag om frivillige og foreninger 
22. maj 2014: De frivillige foreningers 
betydning i samfundet er på dagsorde-
nen, når Aarhus Universitet den 22. maj 
afholder inspirationsdagen ’De frivillige 
foreningers og den folkelige oplysnings 
betydning for demokrati og social tillid’ i 
samarbejde med Dansk Ungdoms Fælles-
råd, DGI, DIF og Dansk Folkeoplysnings 
Samråd.

Med både prominente akademikere, 
interessegrupper og foreningsfolk på pro-
grammet byder temadagen på forskellige 
perspektiver på foreningslivet og frivillig-
området, herunder også idrætten.

Øverst på talerlisten står den verdens-
kendte amerikanske sociologiprofessor 
Robert Putnam, som bl.a. er forfatteren 
bag den kendte bog ’Bowling alone’. Fra 
Danmark kan man møde lektor Lars Torpe 
fra Aalborg Universitet, centerleder Søren 
Østergaard fra Center for Ungdomsstu-
dier, professor Bjarne Ibsen fra Syddansk 
Universitet og seniorforsker Torben Frid-
berg fra SFI – Det Nationale Forsknings-
center for Velfærd. 

Herudover giver repræsentanter fra 
organisationer som DIF, DGI, Folkehøj-
skolernes Forening, KFUM-Spejderne, Det 
Danske Spejderkorps og Dansk Folkeop-
lysnings Samråd samt foreningslivet selv 
deres bud på foreningslivets udfordringer 
i en række interviews.

Inspirationsdagen finder sted den 22. maj 
2014 i Søauditorierne på Aarhus Universitet. 
Pris for deltagelse i inspirationsdagen er 600 
kr. Læs mere på au.dk/matchpoints2014

Debatmøde om idrætsforeningerne
25. april 2014: Fritid og Samfund indbyder 
til debatmøde om idrætsforeningernes 
rolle under overskriften ’Bidrager idræts-
foreningerne til udviklingen eller afviklin-
gen af demokratiet i Danmark?’. 

Debatmødet tager en diskussion af 
idrætsforeningernes faktiske rolle i forhold 
til at hjælpe medlemmerne til at blive 
aktive demokratiske medborgere, hvilket 
er en væsentlig begrundelse for at give 
offentlig støtte til foreningerne. Kan dette 
lade sig gøre, når der også er stor fokus på 
at blive den bedste?

Mødet byder på oplæg fra medlem 
af Folketinget for Socialdemokraterne 
Flemming Møller Mortensen og ph.d.-
stipendiat ved SDU Karsten Østerlund. 
I paneldebat deltager konsulent i DIF 
Preben Astrup, medlem af DGI’s hovedbe-
styrelse Mogens Kirkeby og direktør i Idan 
Henrik H. Brandt.

Debatmødet finder sted den 25. april kl. 
10.00-13.00 på Christiansborg og pris for 
deltagelse 995 kr. (765 kr. for medlemmer 
af Fritid og Samfund). Læs mere på fritid-
samfund.dk

http://www.au.dk/matchpoints2014/inspirationsdag/
http://www.fritid-samfund.dk/
http://www.fritid-samfund.dk/
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Team Danmark har i sit støttekoncept frem 
mod de kommende olympiske lege i Brasi-
lien særligt fokus på de danske eliteatleter, 
der skal toppe i 2016. Men hvordan ople-
ver atleter, sportschefer og landstrænere 
satsningen, og hvordan kan den eventuelt 
forbedres inden OL?

Dette har været de centrale spørgsmål i 
en måling af de prioriterede støtteområder 
i Team Danmarks støttekoncept 2013-
2016, som Idrættens Analyseinstitut (Idan) 
og konsulentfirmaet Mind The Customer 
(MTC) har gennemført for Team Danmark. 
Ambitionen er at gennemføre lignende 
målinger hvert år frem mod OL i Rio.

Resultaterne viser en overordnet til-
fredshed med Team Danmarks indsats på 
de prioriterede områder fra både støttebe-
rettigede atleter, landstrænere og sports-
chefer. Målingerne peger dog også på, at 
der på visse områder kan være behov for 
en generel diskussion af Team Danmarks 
prioriteringer.

Sportslige ekspertydelser
Team Danmark stiller i varierende udstræk-
ning sportslige ekspertydelser til rådighed 
for de støttede atleter. Tilfredshedsmålin-
gen viser, at såvel adgangen som kvaliteten 
af tilbuddene bliver opfattet som fleksibel 
og god. 

Team Danmark-støttede atleter, trænere og sportschefer er grundlæggende godt tilfredse med Team 
Danmarks serviceydelser.
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Team Danmark får pæne  
karakterer af eliten
Der er udbredt tilfredshed med Team Danmark blandt støttede atleter, 
deres respektive sportschefer og landstrænere, viser en ny Idananalyse. 
Frem mod OL i Rio i 2016 skal forholdene dog blive endnu bedre.

fortsættes...

Af Rasmus Storm, Idrættens Analyseinstitut

Tabel 1: Atleter er tilfredse med Team Danmark-service

Svar på spørgsmålet: Hvor tilfreds er du med kvaliteten af nedenstående Team Danmark ekspertydel-
ser? Blandt atleter der inden for de seneste 12 måneder har benyttet servicen.

Seminar om talentudvikling 
5. februar 2014: Institut for Idræt og Bio-
mekanik ved Syddansk Universitet stiller 
skarpt på talentudvikling i eliteidrætten på 
et miniseminar den 5. februar 2014. 

Med afsæt i forskning inden for 
talentudvikling sætter seminaret fokus på 
hvornår, atleter bør specialisere sig i idræt-
ten, udvikling af kropsbevidsthed samt 
karrierestøtte og lægger op til en debat 
om det enkelte individs udvikling fra talent 
til ekspert inden for idrætten.

Der vil på seminaret være oplæg fra: 
• Lektor Susanne Ravn
• Ph.d.-studerende Louise Kamuk
• Ph.d.-studerende Andreas Küttel
Seminaret finder sted den 5. februar 2014 
kl. 16.00-19.30 på Syddansk Universitet i 
Odense. Deltagelse i gratis, men tilmelding 
er påkrævet. Læs mere på sdu.dk/cisc.
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n y t  i  i d a n s  v i d e n s b a n k

Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012. 
Foreløbige analyser
Arbejdspapiret belyser med afsæt i under-
søgelser af danskernes frivillige arbejde i 
2004 og 2012 udviklingen og ændringerne 
i den danske befolknings frivillige indsats.

Torben, Fridberg, Lars Skov Henriksen, 
Hans-Peter Qvist, SFI - Det Nationale Forsk-
ningscenter for Velfærd, 2013.

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 
2013
To rapporter, baggrundsrapport og dash-
board rapport, beskriver en tilfredsheds-
måling af Team Danmarks ydelser blandt 
støttede atleter, trænere og sportschefer. 
Rapporten er den første i en række tilfreds-
hedsundersøgelser, som gennemføres år-
ligt i 2013-2016. Rapporterne er udarbejdet 
af Idan i samarbejdet med konsulentfir-
maet Mind the Customer.

Rasmus K. Storm og Ulrik Holskov, 
Idrættens Analyseinstitut og Mind the Custo-
mer, december 2013.

Klar, parat - Husum. Slutevaluering
Slutevalueringen af Københavns Kom-
munes forebyggelsesprojet ’Klar, Parat 
- Husum’, der i perioden 2011-2013 sigtede 
mod at aktivere fysisk inaktive børn og 
unge i bydelen Husum.

Charlotte Østergaard, Glen Nielsen og 
Maria Sofia Borg, Institut for Idræt og Ernæ-
ring, Københavns Universitet og Institut for 
Skole og Læring, Metropol, 2013.

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Iob_Idraet_og_biomekanik/Nyt_IOB/talentudvikling
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På en skala fra 1-7, hvor 1 udtrykker 
meget stor utilfredshed og 7 meget stor til-
fredshed, ligger atleternes tilfredshed gen-
nemsnitligt omkring 5,5, når det handler 
om hurtig adgang til fysiologiske tests og 
træningsvejledning, ernæringsvejledning, 
sportsmedicinske ydelser (behandling mv.) 
og sportspsykologi. 

Kvaliteten af de samme serviceydelser 
får også en fin bedømmelse. Her ligger 
tilfredsheden blandt atleterne omkring 6. 
Team Danmarks sportspsykologers arbejde 
scorer højest (se tabel 1).

Gode faciliteter til rådighed
Team Danmark arbejder i den indevæ-
rende olympiske periode med at forbedre 
træningsfaciliteterne for en række danske 
topatleter. Allerede nu udtrykker atleterne 
dog tilfredshed med deres træningsmæs-
sige forhold. På spørgsmålet ’Hvor tilfreds 
er du med kvaliteten af de træningsfacili-
teter, du benytter i dagligdagen?’ placerer 
størstedelen af atleterne (38 pct.) sig på 
tallet 6. Samlet set er mellem otte og ni ud 
af ti atleter (85 pct.) at finde inden for de 
tre mest tilfredse svarkategorier 5, 6 og 7 
med en gennemsnitværdi på 5,61. 

Beder man imidlertid atleterne om at 
sammenligne deres forhold med deres 
internationale konkurrenters, er atleternes 
samlede vurdering mindre positiv. Direkte 
adspurgt om, hvor gode de danske facilite-
ter er i forhold til de bedste internationale 
konkurrenterts, falder den gennemsnitlige 
tilfredshed til 3,73. 

Man kan diskutere, om det er fair at 
sammenligne facilitetsforholdene i Dan-
mark med de bedste internationale kon-
kurrenters, da ikke alle danske atleter er i 
den internationale topelite og derfor heller 
ikke kan forventes at have et ’drømme-se-
tup’ til deres rådighed. Men besvarelserne 
peger på faciliteterne som et område med 
forbedringspotentiale, hvis flere danske 
atleter skal helt til tops.

Støtte til job og uddannelse
Det er en vigtig præmis i den danske 
eliteidrætslov, at støtten til udøverne tilret-

telægges på en social og samfundsmæs-
sig forsvarlig måde. I praksis har Team 
Danmark gennem mange år medvirket 
til at skabe fleksible job- og uddannelses-
tilbud, der gør det muligt for atleterne at 
forberede sig på livet, når den sportslige 
karriere indstilles. 

Tilfredshedsmålingen bekræfter tidlige-
re undersøgelser i, at fleksibiliteten er høj 
på de almene bogligt rettede ungdoms-
uddannelser, mens udøvere, der ønsker 
at tage en erhvervsfaglig uddannelse, til 
gengæld ikke møder samme fleksibilitet og 
gode muligheder. 

På de bogligt rettede videregående ud-
dannelser, fx landets universiteter, er der 
også stadig et stykke vej til optimale for-
hold, selvom der er sket forbedringer i de 
senere år. Det er desuden mere sparsomt 
med tilbud om fleksible jobordninger, og 
meget få gør brug af de faktiske mulighe-
der. 

Fornuftige økonomiske forhold
Det er ligeledes et prioriteret område i 
Team Danmarks nuværende støttekoncept, 
at de bedste atleter skal have et økonomisk 
råderum, der sikrer fokus på eliteidrætskar-
rieren. For at hindre frafald blandt atleter, 
der potentielt ’har flere medaljer i sig’, øn-
sker Team Danmark at forbedre atleternes 
økonomiske forhold, så de ikke af person-
lige eller familiemæssige årsager ser sig 
nødsaget til at stoppe elitekarrieren. 

Generelt viser tilfredshedsmålingen, 
at de danske eliteudøvere hverken har det 
bedre eller dårligere end normalbefolknin-
gen i samme aldersgrupper. Men som i 
forbindelse med spørgsmålet om faciliteter 
fremgår det af tilfredshedsmålingerne, at 
selvom atleterne oplever en et fornuftigt 
økonomisk råderum, angiver de alligevel, 
at deres økonomiske forhold er markant 
ringere end de bedste internationale kon-
kurrenters. 

Hvor gennemsnittet på syv-punkts-
skalaen ligger på 3,98 i forhold til spørgs-
målet om, hvorvidt atleterne oplever et 
økonomisk råderum, der sikrer fokus på 

fortsættes...

De økonomiske vilkår sammenlignet med de bedste internationale konkurrenters.

Tabel 2: De internationale konkurrenter har bedre økonomi

b ø g e r

Barrierer for OPP ved kommuner og regio-
ners bygge- og anlægsprojekter
Rapporten belyser en række af de barrierer, 
der forhindrer kommuner og regioner i at 
indgå i OPP på området for bygge- og an-
lægsprojekter på trods af gode erfaringer 
de steder, hvor OPP er gennemført.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 
december 2013.

Kommunal planlægning af idrætsfaciliteter
Ph.d.-afhandling, der belyser sammen-
hængen mellem idrætsfaciliteter og 
idræts- og motionsdeltagelsen i kom-
muner med afsæt i undersøgelser i fire 
udvalgte kommuner. 

Jens Høyer-Kruse, Institut for Idræt og 
Biomekanik, Syddansk Universitet, novem-
ber 2013.

Sundhedsøkonomiske effekter ved  
foreningsidrætten under DIF
Udgivelsen giver på baggrund af for-
skellige beregninger et estimat på den 
sundhedsøkonomiske betydning af for-
eningsidrætten under Danmarks Idræts-
forbund, DIF.

DAMVAD, 2013.

Download eller find links til rapporterne i 
vidensbanken på idan.dk.

Den store dopingbløffen
Frustration over anti-dopingsystemet 
i Norge og internationalt har fået den 
tidligere leder i Afdeling for toppidrett og 
utvikling hos Antidoping Norge, Mads 
Drange, til at skrive en bog om de store 
problemer i bekæmpelsen af doping. 

Med afsæt i sine erfaringer beskriver 
han et globalt kontrolsystem, som ifølge 
Drange ikke formår at bekæmpe doping, 
men alligevel er et alibi for idrættens 
organisationer. 

Forfatteren, som i 2013 efter ti års 
ansættelse ved Antidoping Norge valgte 
at sige sit job op, skyder ikke alene mod 
de atleter, som doper sig, men i særdeles-
hed på lederne i international idræt, som 
ifølge ham er de største syndere, fordi de 
har mest at tabe på afsløringer af doping i 
deres idræt.

Ditte Toft
Den store dopingbløffen
Mads Drange
Kagge Forlag
225 sider
Pris: 349,00 norske kr. (vejl.)

http://idan.dk/Vidensbank.aspx
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eliteidrætskarrieren, er tilfredsheden med 
de økonomske vilkår i forhold til de bedste 
internationale konkurrenter nede på 2,79 
(se tabel 2).

Hvor verdensklasseatleterne i størst 
udstrækning angav, at de havde et økono-
misk råderum, der sikrer fokus på elite-
idrætskarrieren, er de her den gruppe af 
atleter, som i mindst udstrækning angiver, 
at de har gode økonomiske vilkår sam-
menlignet med de bedste internationale 
konkurrenter. Det tyder på, at de danske 
top-atleter nok har fornuftige hjemlige 
forhold, men at de tilsvarende opfatter for-
holdene for topeliteatleterne i andre lande 
som bedre. 

Hvad skal forbedres?
En af hovedproblemstillingerne, der ud-
springer af tilfredshedsmålingerne, består i 
at forbedre et allerede relativt højt tilfreds-
hedsniveau. Dette er i virkeligheden nok 
den største udfordring, Team Danmark 
står over for på kort sigt i forhold til støt-
tekonceptets prioriterede områder. 

Et par yderligere problemstillinger ud-
springer dog også af data fra målingerne 
– på trods af den generelle tilfredshed med 
Team Danmarks støtte. 

Det gælder således det principielle 
spørgsmål om, hvor grænserne for Team 
Danmarks støtte bør gå. 

Skal Team Danmark i overensstem-
melse med de internationale tendenser og 

institutionens nuværende praksis fokusere 
skarpt på kortsigtet medaljepotentiale 
og fokusere støtten på forbund, der kan 
realisere målene? Eller bør støtten være 
bredere? 

Flere sportschefer og landstrænere pe-
ger trods deres anerkendelse af Team Dan-
marks arbejde på, at det vil være en fordel 
at rykke denne balance i retning af et mere 
langsigtet perspektiv. Nogle sportschefer 
frygter for det langsigtede talentarbejde, 
når fokus på medaljer er så eksplicit.

For det andet viser tilfredshedsmålin-
gerne, at Team Danmarks har en slags 
dobbeltrolle i forhold til specialforbun-
dene. I praksis kommer Team Danmarks 
konsulenter til at fungere som både konsu-
lenter og controllere. Konsulenten hjælper 
og støtter, mens controlleren samtidig 
kontrollerer, om tingene udvikler sig, som 
Team Danmark ønsker det. Denne dobbelt-
rolle resulterer i nogle sammenhænge i, at 
specialforbund tænker strategisk i, hvad 
de skal sige og ikke sige til Team Danmark. 
Dobbeltrollen, der i praksis er vanskelig 
at fjerne, kan derfor gøre elitesamarbejdet 
usmidigt.

Endelig oplever sportschefer og 
landstrænere til tider, at Team Danmark 
er lidt for hurtig på aftrækkeren i forhold 
til at kommunikere offentligt om atleter, 
ambitioner og resultater. Landstrænere og 
sportschefer roser Team Danmark for at 
være meget direkte og kommunikerende i 
deres tilgang, men ønsker også en intern 
dialog før eventuelle konsekvenser af gode 
eller dårlige resultater meldes ud.

Idrættens Analyseinstitut står sammen 
med konsulentfirmaet Mind The Customer 
for tilfredshedsmålingerne, der gennem-
føres årligt i perioden 2013-2016. Team 
Danmark er opdragsgiver, og første måling 
blev lavet i det sene efterår 2013. 

Undersøgelsen består af målinger 
foretaget gennem internetbaserede spør-
geskemaer udsendt til alle Team Danmark-
støttede udøvere (verdensklasse-, interna-
tional elite-, TD- og TD-talentatleter) samt 
fokusgruppe- eller individuelle interview 
med sportschefer og landstrænere i de 
støttede atleters respektive specialforbund. 

Du kan læse mere om tilfredshedsmå-
lingerne i de to undersøgelsesrapporter, 
der er offentliggjort på idan.dk.

Idan deltager ligeledes i det interna-
tionale komparative projekt, SPLISS, hvor 
målinger fra en lang række lande yderli-
gere vil perspektivere dansk eliteidræts 
støttestrukturer i forhold til andre landes 
systemer og de konkrete sportslige resulta-
ter i international eliteidræt.

Om tilfredshedsmålingen

Matidræt
En ny undervisningsbog til gymnasiet 
kombinerer idræt og matematik og giver 
mulighed for at arbejde på tværs af de to 
fag. Med afsæt i idrætsfaglige eksempler 
inddrager bogen elementer af matematik.

Emnerne i bogen kommer omkring 
forskellige aspekter af idrætten ved at 
arbejde matematisk med både fysiologiske 
og samfundsvidenskabelige emner inden 
for idrætten.

I bogen indgår en række data fra Idans 
undersøgelse ’Danskernes motions- og 
sportsvaner 2011’, hvor eleverne får 
mulighed for at arbejde matematisk med 
både øjebliksbilledet i 2011 og udviklingen 
i idrætsvanerne over tid.

Ditte Toft
Matidræt
Lars Bo Kristensen
Systime
221 sider
Pris: 275,00 kr. (vejl.)

Selvom det økonomiske råderum blandt atle-
terne er acceptabelt, er det ikke på niveau med 
de bedste internationale konkurrenters.

Det gående menneske
Noget så grundlæggende menneskeligt 
som vores oprette gang er omdrejnings-
punktet for Kurt Jørgensens lille bog ’Det 
gående menneske’. I bogen fortæller han 
om gangens udvikling – fra dengang, da 
menneskets tidlige forfædre tog de første 
oprejste skridt på den afrikanske savanne, 
til i dag, hvor gangens sundhedsfremmen-
de kvaliteter er kommet i fokus, i takt med 
at mere arbejde er blevet stillesiddende.

Bogen bærer præg af forfatterens bag-
grund som arbejds- og humanfysiolog, 
men der er også afstikkere til gangens 
historiske og kulturelle betydning. 

’Det gående menneske’ er tænkt som 
en lære- og håndbog inden for bevægel-
sesfagene på de videregående uddannel-
ser, men den kan læses af alle, der gerne 
vil vide mere om den mest fundamentale 
bevægelsesform.

Søren Bang
Det gående menneske – Homo ambulans
Kurt Jørgensen
Syddansk Universitetsforlag
106 sider, ill.
Pris: 149 kr. (vejl.
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Med udgivelsen af antologien ’Samfun-
dets idræt. Forskningsbaserede indspark 
i debatten om idrættens støttestrukturer’ 
håber ni forskere fra Institut for Idræt og 
Biomekanik ved Syddansk Universitet at 
bidrage med ’produktive forstyrrelser’ til 
den igangværende udredning af idrættens 
struktur og økonomi.

Antologien undlader den vanskelige 
afsluttende øvelse med at bøje enderne 
sammen på de mange interessante bidrag 
og byde ind med en overordnet, sammen-
hængende argumentation for ændringer i 
fremtidens økonomiske og organisatoriske 
samspil mellem samfund og idræt. Derfor 
kommer udgivelsen næppe for alvor til at 
fremstå som et sprængfarligt alternativ 
til Kulturministeriets konsensussøgende 
udredning.

Tættest på at vove pelsen med et 
konkret forslag om ændringer i støttestruk-
turen kommer professor Bjarne Ibsens 
indledende kapitel om ’Grundstøtte eller 
præstationsstøtte. Virkningen af forskellige 
former for statsstøtte til idrætsorganisatio-
nerne’. 

På overskuelig vis gennemgår artiklen 
teorien bag og konkrete eksempler på 
udmøntning af statsstøtte. Bjarne Ibsen 
konstaterer, at den nuværende statslige 
støtteform til idrætten i form af ’ram-
mebevilling og grundstøtte’ nok giver 
idrætsorganisationerne autonomi i forhold 
til staten, men også en til tider rigelig 
’autonomi’ i forhold til medlemsforenin-
gerne. De lokale foreninger fungerer i et 
andet kredsløb, hvor de skal mobilisere 
mere kontant opbakning fra medlemmerne 

for at være berettigede til offentlig støtte 
(via folkeoplysningsloven). 

Ibsens præference for en blanding af 
’grundstøtte og præstationsbevilling’, 
hvor de centrale organisationer altså bliver 
mere afhængige af de lokale foreningers 
(økonomiske) efterspørgsel på varerne på 
de centrale hylder, vil givet fremstå som en 
trussel i idrætsorganisationernes hoved-
kvarterer, men de har med held afværget 
den trussel før. Udredningen ufortalt bør 
organisationerne dog af egen kraft over-
veje, om ikke Ibsens fingerpeg mod større 
krav om egenfinansiering kunne skabe 
nødvendig ny dynamik.

Udfordring af vanetænkning
Spændende er også Malene Thøgersen og 
Evald Bundgård Iversens indirekte udfor-
dring af DIF’s nyligt lancerede kommune-
indeks. I artiklen ’Den kommunale støtte 
til idrætsforeninger. Succes eller sovepu-
de?’ påviser forfatterne en forbløffende lille 
sammenhæng mellem det samlede kom-
munale udgiftsniveau til idræt og forenin-
gernes trivsel i de enkelte kommuner. 

Ligeledes provokerende er Karsten 
Østerlunds udfordring af den gængse op-
fattelse af foreningslivets evne til at skabe 
social kapital i artiklen ’Danske idrætsfor-
eningers sociale kapital. Demokrati, socialt 
liv og frivilligt arbejde’. 

I en tid, hvor de centrale organisationer 
i idræt og folkeoplysning kører massivt 
spin for at få sat lighedsegn mellem of-
fentlig støtte og fremme af demokrati og 
medborgerskab gennem foreningslivet, er 
det forfriskende med et mere nuanceret 
billedet af, hvordan forskellige forenings-
typer eller idrætsgrene i praksis langt fra 
har samme effekt i forhold til at engagere 
medlemmerne og bidrage til social kapital.

Henrik Brandt

Samfundets idræt. Forskningsbaserede 
indspark i debatten om idrættens støtte-
strukturer
Klaus Eskelund & Thomas Skovgaard (red.)
Syddansk Universitetsforlag
300 sider, ill.
Pris: 300,00 kr. (paperback)

Forstyrrende indspark  
til debatten
Anmeldelse. Der er tankevækkende stof, men næppe sprængkraft nok i 
SDU’s antologi om idrættens støttestrukturer til for alvor at præge den 
igangværende udredning af idrættens økonomi og struktur.

Cykelrytter mellem gud og djævel
Med afsæt i forholdet mellem cykelsport 
og religion analyserer bogen ’Cykelrytter 
mellem gud og djævel’ den professionelle 
cykelrytters lidenskab for sporten og 
bevæggrunde for at leve et liv på kanten 
af, hvad kroppen og ånden kan klare. Det 
gælder for eksempel forholdet mellem 
det asketiske liv, træning, sejr, doping og 
skyld.

Analysen af cykelsporten tager afsæt i 
både en religionsfilosofisk og sportsfiloso-
fisk synsvinkel og drager paralleller mel-
lem de to verdeners forståelser. Herunder 
argumenterer forfatteren for lighederne 
mellem religionen og sportens dan-
nelsesidealer i forhold til ungdommens 
opdragelse. 

Bogen bygger på både forfatterens 
faglige afsæt som idrætshistoriker og egne 
erfaringer som amatørcykelrytter, men 
trækker også på erfaringer fra professio-
nelle cykelryttere som Michael Rasmussen 
og Michael Mørkøv, som forfatteren har 
interviewet. 

Ditte Toft

Cykelrytter mellem gud og djævel
Aage Hoffmann
Alfa
344 sider
Pris: 268,00 kr. (vejl.)


