
IDRÆTSMØDET: konferencen åbner for tilmelding 

Danmarks største konference om idræt er flyttet til 31.august-1.september 2021, 

hvor hele idrætssektoren kan finde interessante emner over to dage i Aalborg 

Kongres & Kultur Center. Tilmeldingen er åben nu. 

 

IDRÆTSMØDET 2021 åbner nu for tilmelding til konferencen fra 31. august til 1. september. Det bliver med 

mindst 18 forskellige temabaner med mellem 8 og 14 halvlege på hver. I alt omkring 200 halvlege, med 

oplæg, debatter, workshops, talks og aktiviteter. 

- Vi er meget glade for - og stolte over, den store opbakning vi har til IDRÆTSMØDET generelt og 

specielt til konferencen fra alle sider af idrætslivet i Danmark. Idrætten har brug for den mødeplads 

IDRÆTSMØDET er. Især i år, mere end nogen sinde, ovenpå 1 ½ år med corona-udfordringer, der 

om noget har været hård ved idrætten, mener Mads Duedahl – rådmand for Sundheds- og 

Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune.  

- Vi håber naturligvis, at rigtig mange vil deltage i konferencen og hente værdifuld viden med hjem til 

arbejdet med idrætten rundt omkring i landet. Og samtidigt få en stor oplevelse, hvor deltagerne 

har mulighed for at netværke med kollegaer, man ikke har mødt fysisk i langt over 1 år, slutter 

Mads Duedahl. 

  

Flere nyskabelser i 2021 

Flere nye elementer vil blive introduceret ved konferencen i 2021-udgaven. 

Mest markant er livestream fra konferencens centre court, hvor forskellige debatter, oplæg og temaer vil 

blive præsenteret, samt et livestudie – med spændende gæster fra konferencen og reportager fra 

interessante idrætstiltag rundt omkring i landet. Livestreamet vil blive vist på flere platforme, blandt andre 

IDRÆTSMØDETS egen facebookside. 

 

Der vil også blive udbudt en kultur-netværksdag mandag 30.august, hvor interesserede kan komme lidt 

med bagom de mange kulturinstitutioner i Aalborg. 

 

Desuden vil der i forbindelse med hver konferencedag være en  4.halvleg med indbygget fysisk aktivitet for 

alle konferencedeltagerne. 

 

- Det her er en konference om idræt, så naturligvis skal der være indbygget fysiske idrætsoplevelser i 

konferencedeltagernes program, hvor de også selv kan få røde kinder. Her bliver der tale om 

fysiske aktiviteter, som samtidigt har et lærende fokus og giver deltagerne indsigt i hvordan, fysiks 

aktivitet kan bringes i spil i mange sammenhænge, fortæller koordinator for IDRÆTSMØDET, 

Morten Arvidsson. 

De 18 forskellige temabaner vil have meget stor spændvidde fra fokus på kommunal idrætspolitik, over 

motion og bevægelse i skolen, idræt på arbejdspladsen, idræt som sundhedsfremmende redskab til 

idrættens innovatører og nye idrætstrends. 



Corona-erfaringerne perspektiveres og vil fylde en del på konferencens baner, ligesom der vil være et øget 

fokus på børn & unge på årets konference. I 2019 var der 665 samlet deltagere til konferencen, denne gang 

håber man på endnu flere, der mødes under trygge forhold 

- Vi vil naturligvis sørge for at alle corona-retningslinjer bliver overholdt, så alle trygt kan deltage. 

Sidst havde vi deltagelse fra 48 af landets kommuner jævnt fordelt udover hele landet. Vi håber 

naturligvis, at vi får endnu flere med i år. Ikke mindst flere trænere og ledere, samt undervisere fra 

skolerne, så vi får et så mangfoldigt deltagerfelt som muligt og mange af de aktører, som til dagligt 

gør en forskel i idrætsarbejdet rundt omkring i landet, siger Morten Arvidsson. 

 

Man kan tilmelde sig konferencen, se det foreløbige program og læse mere om IDRÆTSMØDET på: 

www.idrætsmødet.dk 

 

 

Fakta om IDRÆTSMØDET´s konference: 

IDRÆTSMØDET konferencen foregår i Aalborg Kongres og Kultur Center tirsdag 31.august og 

onsdag 1.september. 

Der vil være plads til 1000 deltagere – i 2019 var der 665 deltagere. 

 

Konferencen henvender sig til alle indenfor idrætssektoren bl.a. idrætskonsulenter, 

idrætsundervisere, idrætslærere, skoleledere, idrætspolitikere, kommunalpolitikere, trænere, 

ledere i foreningerne, sundhedspersonale som bruger idræt i behandlingen/forebyggelsen. 

 

De 18 temabaner på IDRÆTSMØDET 2021 er: 

 

Idrætspolitik 
Idræt for de yngste 
Motion & bevægelse i skolen 
Børnene i fokus – de 6-10-årige 
Tweens & teenagers 
Idræt i ungdomsuddannelserne 
E-sport 
Idrættens mangfoldighed 
Idræt – sundhed og mental sundhed 
 

Byens rum & naturen til idræt 
Kvinde i idrætten 
Foreningsudvikling 
Trænerskab 
Idræt på arbejdspladsen 
Idrættens innovatører 
Eliteidræt & talentudvikling 
Idrættens faciliteter 
Parasport 
 

 

Tilmeldingen åbner 1.juni og lukker 1.september eller når de 1000 pladser er booket. 
 
 

 

 

http://www.idrætsmødet.dk/

