
Af Peter Jul Jacobsen, formand 

 

Indkaldelse til generalforsamling 2014 
  

Forum for Idræt, Historie og Samfund afholder generalforsamling 

onsdag den 26. marts 2014 fra kl. 17.30 på Vartov, Farvergade 27D, 3 

sal., 1463 København K.  

Man skal ringe på ved Kulturelle Samråd 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 

Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være 

bestyrelsen i hænde senest 8 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! 

 

Efter generalforsamlingen byder foreningen på lidt spisning. 

 

 

Af Rasmus K. Storm, Næstformand i Forum for Idræt, Historie & Samfund 

 

Tidsskriftet Forum for Idræt i 2014 
 

Gennem de senere år, har sportsmanagement udkrystalliseret sig som 

et egentligt fagområde, der baserer sig på tværgående fagtraditioner fra 

idrætssociologi, over sports policy forskning, organisationsanalyse, til 

ledelsesforskning og sportsøkonomi. Flere danske 

undervisningsinstitutioner, og universiteter har oprettet – eller har 

planer om – egentlige uddannelser inden for området.  

 

For at vise nye forskningstendenser og -potentialer, er formålet med 

dette års temanummer af tidsskriftet Forum for Idræt at ramme et 

skandinavisk publikum og medvirke til den fortsatte konstituering af 

fagfeltet. Temanummeret vil indeholde en række artikler, der søger at 

spænde over fagfeltets hovedproblematikker og emneområder.  

 

Temanummeret udgives ultimo 2014, og redigeres af Rasmus K. Storm, 

Idrættens Analyseinstitut & Ulrik Wagner, Institut for Ledelse og 

Virksomhedsstrategi, Syddansk Universitet.  

Henvendelse angående temanummeret kan rettes til redaktørerne. 
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I dette nummer: 
 

Indkaldelse til generalforsamling 2014 

 
Tidsskriftet Forum for Idræt i 2014 

 

Artikler til Forum for Idræt 
 

Bogudgivelse: Samfundets idræt 

 
Bogudgivelse: Tics, træning og tango 

 

Udstilling: I skridtgang eller løb… 
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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 påregne at skulle redigere artiklen i forhold til 

kommentarer fra referee og redaktion. 

 

 

Syddansk Universitetsforlag 

 

Bogudgivelse: Samfundets idræt 
 

Samfundets idræt er en bog om forholdet mellem idræt og politik. Den 

kobler sig til en aktuel debat om idrættens støttestrukturer i Danmark. 

Bogen har til hensigt at kvalificere debatten ved at skabe produktive 

forstyrrelser i vores forestillinger om og diskussioner af idrættens rolle i 

samfundet - og samfundets rolle i forhold til idrætten. 

Bogen er inddelt i to overordnede afsnit for henholdsvis statslig og 

kommunal idrætspolitik, men byder på ni selvstændige artikler skrevet 

af forskere fra Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.  

 

Vedr. den statslige idrætspolitik skriver Bjarne Ibsen om Grundstøtte 

eller præstationsstøtte, Klaus Eskelund om Idrætspolitisk Idéprograms 

betydning for idrætten i København, Rasmus Bergmann om 

Breddeidrætskommuner: Idrætspolitikken som ikke ville være 

idrætspolitik, og Jørn Hansen om Idrættens sundhedspolitiske 

reference. Hvorledes idrættens hovedorganisationer er kommet tættere 

på hinanden.  

I afsnittet om kommunal idrætspolitik skriver Malene Thøgersen og 

Evald Bundgård Iversen om Den kommunale støtte til idrætsforeninger, 

Karsten Østerlund om Danske idrætsforeningers sociale kapital, Jens 

Høyer-Kruse om Ringsted undersøgelsen. Støtteben eller benspænd for 

idrætspolitikken i Ringsted Kommune, og endelig Thomas Skovgaard 

om Idræt i folkets skole. Fysisk aktivitet og offentlig politikdannelse. 

 

Udgivelsen er redigeret af Klaus Eskelund og Thomas Skovgaard, og 

kan bestilles via Syddansk Universitetsforlag til 239,20 kr.

 

mailto:info@forumforidraet.dk
http://www.sdu.dk/~/media/Files/Om_SDU/Centre/C_isc/KonferenceBogudgivelser/BIbsenJanuar2014.pdf
http://www.sdu.dk/~/media/Files/Om_SDU/Centre/C_isc/KonferenceBogudgivelser/KEskelundJanuar2014.pdf
http://www.sdu.dk/~/media/Files/Om_SDU/Centre/C_isc/KonferenceBogudgivelser/RBergmannJanuar2014.pdf
http://www.sdu.dk/~/media/Files/Om_SDU/Centre/C_isc/KonferenceBogudgivelser/JHansenJanuar2014.pdf
http://www.sdu.dk/~/media/Files/Om_SDU/Centre/C_isc/KonferenceBogudgivelser/MThoegersenJanuar2014.pdf
http://www.sdu.dk/~/media/Files/Om_SDU/Centre/C_isc/KonferenceBogudgivelser/MThoegersenJanuar2014.pdf
http://www.sdu.dk/~/media/Files/Om_SDU/Centre/C_isc/KonferenceBogudgivelser/KOsterlundJanuar2014.pdf
http://www.sdu.dk/~/media/Files/Om_SDU/Centre/C_isc/KonferenceBogudgivelser/JHKruseJanuar2014.pdf
http://www.sdu.dk/~/media/Files/Om_SDU/Centre/C_isc/KonferenceBogudgivelser/JHKruseJanuar2014.pdf
http://www.sdu.dk/~/media/Files/Om_SDU/Centre/C_isc/KonferenceBogudgivelser/TSkovgaardJanuar2014.pdf


 

Syddansk Universitetsforlag 

 

Bogudgivelse: Tics, træning og tango  
 

I idræts- og folkesundhedsforskningen er det en udbredt opfattelse, at 

det er vigtigt at få danskerne til at bevæge sig mere. Hvordan det skal 

lade sig gøre, er imidlertid ikke helt enkelt, for det handler ikke bare om 

at motivere befolkningen. Denne antologi beskæftiger sig med en 

række forhold, der har betydning for, hvor meget vi bevæger os, og - 

ikke mindst - hvordan vi har det med at bevæge os. Med emner som 

ufrivillige tics, træning i byens rum og argentinsk tango forholder 

antologiens bidragydere sig kritisk til den individuelt fikserede 

forståelse, der hænger sammen med begreber som 'livsstil' og 

'motivation'. Bogen viser, hvordan bevæggrunde udspiller sig i et 

komplekst samspil mellem blandt andet historiske forhold, kulturelle og 

subkulturelle koder, personlige og sociale relationer samt både før-

refleksive og refleksive processer for den enkelte 

 

Denne antologi indeholder ligeledes artikler skrevet af forskere fra 

Institut for Idræt og Biomekanik.  

Else Olesen skriver om Bevægelser fra barn mod teenager i folkeskolens 

rum og regler, Signe Højbjerre Larsen om Byen som bevægelsesgrund? 

Susanne Ravn om Den sanselige bevægelsesoplevelse – fra ekspressiv 

idræt til tango, Henning Eichberg om Ufrivillige bevægelser mellem 

forklaring og forståelse – om tics og dansemanier, Annemari Munk 

Svendsen om Bevægelsesgrunde i folkeskolens sundhedsfremmende 

initiativer, Per Jørgensen om Idræt og opdragelse i latin- og 

gymnasieskolen ca. 1800-2010, og endelig Kasper Lund Kirkegård om 

Den stærke, den smukke eller den virkelig sunde – om den oversete 

motionskultur. 

 

Udgivelsen er redigeret af Susanne Ravn og Jørn Hansen, og kan 

bestilles via Syddansk Universitetsforlag til 220,00 kr. 

 

 

Af Morten Mortensen, Bestyrelsessuppleant i Forum for Idræt, Historie & 

Samfund 

 

Udstilling: I skridtgang eller løb… 
 

Gladsaxe Byarkiv har lavet udstillingen ”I skridtgang eller løb – 

Gladsaxe Kommune og idrætten cirka 1900-1973”, som kan ses fra 12. 

marts og mindst en måned frem i Gladsaxe Idrætsparks store forhal på 

Vandtårnsvej nummer 55.  

Udstillingen præsenterer bl.a. baggrunde for og processer bag 

idrætsbyggeriet i Gladsaxes Kommune, samt en række mere skæve 

vinkler på idrætshistorien. Hvor mange ved for eksempel, at det, der i 

dag er AB´s hjemmebane i Gladsaxe Idrætspark, en årrække fungerede 

som speedwaybane? Eller at badmintonhallen husede tyske flygtninge 

efter 2. verdenskrig? Eller at kommunens bagere dystede i tovtrækning 

og malerlærlingene i stigeløb til Fagenes Fest?  

For de, der vil vide mere end udstillingen fortæller, er der lavet et hæfte 

på 52 sider, som kan tages med hjem. Det er gratis. 

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.  
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