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Outdoor-konference: Ud med foreningerne!

Danskerne er vilde med motion i det fri. Bliv klogere på,
hvordan din forening kan skabe nyt liv og tiltrække nye
medlemmer med populære outdoor-aktiviteter.

Sæt outdoor på
programmet



Danskerne dyrker motion i det fri som aldrig før

Outdoor er in, og udendørs aktiviteter som mountainbike,

kajak, triatlon, løb, udefitness og friluftsliv er populære som

aldrig før. Danskerne vil ud under åben himmel, bruge

naturen som legeplads og udfordre sig selv.

På trods af den stigende efterspørgsel på udendørsmotion

er der kun ganske få foreninger, der tilbyder outdoor-

aktiviteter, men bør foreningens udbud af aktiviteter ikke

afspejle udøverens behov og ønsker?

Ta' med på outdoor-konference og hop med på bølgen

Har du lyst til at blive klogere på, hvordan din forening kan

sætte outdoor på programmet, skabe nyt liv i foreningen og

tiltrække nye medlemmer?

Så ta' med, når DGI, FDF og Det Danske Spejderkorps invi-

terer alle interesserede foreninger til outdoor-konference

lørdag den 7. oktober 2017 fra kl. 9.00-17.00 på FDF Sletten i

Søhøjlandet.

Vi vil inspirere, vidensdele og klæde foreningslivet på

Formålet med konferencen er at klæde dig på til at arbejde

målrettet med opstart eller videreudvikling af outdoor-

aktiviteter i din forening samt inspirere og vidensdele.

Hvad får du ud af at deltage?

Vi tilbyder dig blandt andet:

At møde Danmarks mest innovative outdoor-foreninger

At opleve de nyeste trends indenfor outdoor-sport

At prøve et væld af outdoor-aktiviteter på egen krop

At inspirere til at planlægge og organisere outdoor-

aktiviteter på nye og anderledes måder

Tips og idéer til, hvordan du kan søge økonomisk støtte

til udstyr i forbindelse med opstart af outdoor-aktiviteter

Inspiration til, hvordan din forening kan tiltrække flere

frivillige med udgangspunkt i outdoor-aktiviteter

Hvad koster det at deltage?

Det koster 150 kr. pr. person at være med inkl. forplejning og

udstyr til deltagelse i aktiviteter. Selvom konferencen

primært er henvendt foreninger, er interesserede

enkeltindivider og andre relevante aktører også velkomne.

Hvor tilmelder jeg mig?

Tilmelding foregår på www.dgi.dk/201709006010. Der er

tilmeldingsfrist søndag den 1. oktober.

Hvad hvis jeg har spørgsmål til konferencen?

Ved spørgsmål kontakt Thomas Hviid Madsen, projektleder,

på thomas.hviid.madsen@dgi.dk eller tlf. 2327 0078.

Ud med foreningerne!

Sæt outdoor på programmet i din forening med årets outdoor-konference. Bliv
klogere på, hvordan foreningen skaber nyt liv og tiltrækker nye medlemmer
med populære outdoor-aktiviteter.
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Kl. 9.00-9.20 Velkomst + morgenmad

Kl. 9.20-9.30 Åbning af konferencen v/ Jan Ejlsted,

direktør, Friluftsrådet

Kl. 9.40-9.55 "Drømmen" v/ Dieter Toftkjær Sørensen,

outdoor-inspirator, Det Danske Spejderkorps

Kl. 9.55-10.05 Introduktion til inspirationsmesse

Kl. 10.05-11.00 Inspirationsmesse

Kl. 11.05-12.30 Prøv outdoor på egen krop - 1. runde

Kl. 12.30-13.10 Frokost

Kl. 13.10-13.20 Introduktion til oplæg

Kl. 13.20-13.55 Oplæg - 1. runde

Kl. 14.00-14.35 Oplæg - 2. runde

Kl. 14.35-15.00 Kaffe og kage

Kl. 15.05-16.30 Prøv outdoor på egen krop - 2. runde

Kl. 16.30-16.45 Omklædning

Kl. 16.45-17.00 Afrunding og tak for i dag

Hvorfor outdoor?

De seneste målinger fra
Idrættens Analyseinstitut viser,
at 67 procent af alle voksne
danskere, der dyrker
regelmæssig idræt, gør det helt
eller delvist udendørs.

Program: Glæd dig til dette
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Inspirationsmessen byder på små, korte og uformelle oplæg

på 10 minutter fra en række forskellige foreninger, som alle

har haft succes med at starte outdoor-aktiviteter op.

Her kan du blive inspireret af foreningernes fortællinger om,

hvorfor de er startet op, hvilke læringer de indtil videre har

gjort sig, hvordan de har fået medlemmer til aktiviteterne og

hvordan de fortsat udvikler aktiviteten.

Inspirationsmessen er sat i verden for at give masser af

vidensdeling, inspiration og netværk.

Du kan blandt andre møde:

Adventure Spejd

Adventuregruppen Solaris

Copenhagen Watersports

Copenwater

Familieidræt i det fri

FDF Lind + FDF Sunds + FDF VM

Køgespejderne

MTB Randers

Silkeborg Orienteringsklub

Silkeborg Sti- og Sporbyggerlaug

Solbjerg IF Mountainbike

Sponz MTB

Stjernegruppen

Stoked

SUP'R

Virklund Familieoutdoor

Aarhus Adventure

Få et overblik: Hvem skal du høre
på inspirationsmessen?

4



Outdoor-konferencen handler om at få flere danskere til at

dyrke outdoor-aktiviteter i forening. Derfor skal vi ikke

"bare" snakke hele dagen bag lukkede døre. Vi skal

naturligvis selv prøve - spise vores egen medicin!

Derfor har vi indlagt to runder i løbet af dagen med forskel-

lige, spændende aktiviteter, som kan få pulsen op, sved på

panden og inspirere til nye aktivitetsmuligheder i din

forening.

Hvilke aktiviteter skal du prøve? Du vælger aktiviteterne i

forbindelse med tilmeldingen, så læs gerne nedenstående

igennem, før du starter tilmeldingen.

1. runde

Crossover kajak og havkajak

Det er ikke nødvendigvis let at kaste sig ud i kajaksporten,

men crossover kajak gør det lidt lettere og sjovere, fordi

denne kajak-type har gode allround-egenskaber.

Havkajak er en oplagt mulighed for at tage på længere ture

til fremmede farvande og strande, men det er vigtigt at have

styr på teknik og sikkerhed. Vi klæder dig på.

Mountainbike: Teknik og leg

Nærmere introduktion er næsten unødvendig. Mountainbike

er blevet en folkesport med over 330.000 aktive udøvere. Vi

leger med teknik på cyklen, og stiller naturligvis en cykel til

rådighed, hvis du ikke selv kan eller vil medbringe.

Openwater-svømning

Åbent vand-svøming er nemt at gå til, og forener træning af

kredsløb og muskler med store naturoplevelser. Er du træt

af at slås om pladsen i svømmehallen? Så hop i havet eller

søen - få en forsmag her. Vi stiller våddragt til rådighed.

SUP

Stand Up Paddling er en form for surfing, hvor du står på et

board med en paddel, og bruger padlen til at komme

fremad og styre med. SUP kræver ingen forudsætninger,

men det er en fordel ikke at være bange for vand og at

kunne svømme lidt. Vi stiller udstyr til rådighed.

Trailløb: Oplevelser i skov og terræn

Kom med ud på de mindre stier og det kuperede terræn ved

Sletten og oplev, hvad der sker, når løbturen flyttes væk fra

vejene og ud i naturen.

Vi giver dig en forsmag på, hvad trailløb er. Vi løber cirka

4-5 km i et roligt tempo, så alle kan være med. Vi anbefaler

dog, at du i forvejen er godt bekendt med løb.

Udefitness/naturtræning

Denne aktivitet har fokus på bevægelse og fællesskab i og

med naturen. Træningen har fokus på at styrke muskler,

balance og koordination, og er tilpasset, så alle kan være

med. Træningen foregår eksempelvis i skoven, ved strand-

en, i parken, på legepladser eller lignende året rundt.

2. runde

Bushcraft

Ordet "bushcraft" kan vist bedst oversættes til vildmarks-

færdigheder. Betegnelsen dækker over en masse evner og

egenskaber, som gør dig i stand til at bruge, færdes og leve

i naturen på bæredygtig og langsigtet vis.

Bushcraft fokuserer i modsætning til mange andre frilufts-

aktiviteter ikke nødvendigvis på højteknologisk og moderne

udstyr, men mere på at holde det simpelt med en "back to

basics”-tilgang.

Crossover kajak og havkajak

Se beskrivelse under 1. runde.

Mountainbike: Teknik og leg

Se beskrivelse under 1. runde.

SUP

Se beskrivelse under 1. runde.

Udefitness/naturtræning

Se beskrivelse under 1. runde.

Outdoor på egen krop: Hvilke
aktiviteter skal du prøve?
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1. runde

Spor 1: Outdoor-events i foreningsregi

MTB Randers, Årets Cykelklub 2015 ved Danish Bike Award,

fortæller, hvorfor de arbejder med events i foreningen og

hvad de får ud af det. Samtidig giver de tips og gode råd,

som kan overføres direkte til din forening.

Hør desuden om initiativet Sov Ude fra Det Danske

Spejderkorps.

Spor 2: Fundraising - Show me the money!

Mød Copenhagen Watersports, der gennem flere år har

arbejdet succesfuldt og målrettet med fundraising. Hvorfor

gør de det? Hvad får de ud af det?

Hør også Lone Olsen, fundraiser hos DGI Østjylland,

fortæller, hvordan du skaffer flere penge til foreningen. Hør

blandt andet om fonde, puljer og sponsorater samt hvordan

du lave en god projektbeskrivelse.

Spor 3: Få succes med at rekruttere frivillige

Vil din forening have flere medlemmer til at være frivillige i

foreningen? På dette spor får du gode eksempler på,

hvordan det kan lade sig gøre med nye idéer, alternative

rekrutteringsteknikker og en skarp handlingsplan.

På dette spor møder du Silkeborg Orienteringsklub,

Silkeborg Sti- og Sporbyggerlaug

Spor 4: Outdoor for hele familien

Mød Familieidræt i det fri, Familiespejd og Silkeborg

Orienteringsklub, der fortæller, hvordan det skaber værdi at

lave aktiviteter for hele familien, hvad de især har haft

succes med og hvilke udfordringer de er stødt på. De

kommer også med en række anbefalinger til foreninger,

som vil i gang med familie-outdoor.

Spor 5: Forandring er vejen frem

FDF Lind og FDF Sunds fortæller om baggrunden for at lave

udendørsaktiviteter, og hvorfor det virker bedre, at være ude

næsten hele tiden. De fortæller også, hvad det gør ved

foreningslivet at begge en ny og moderne udefacilitet.

2. runde

Spor 1: Outdoor-foreninger på de sociale medier

Copenwater er en moderne forening med stor succes

bruger de sociale medier. Hør dem fortælle, hvordan de

målrettet arbejder med billeder, video og begivenheder, og

på den skaber omtale online.

Mød også Helle Goller, Digital Marketing Specialist hos DGI

Marketing, som giver dig generelle tips til at blive skarp på

de sociale medier med cases fra forskellige foreninger.

Spor 2: Faciliteter til outdoor-aktiviteter

Hør Jens Øyås Møller, udviklingskonsulent,  hos LOA

Fonden, og Lars Stentoft, direktør for Kultur, Fritid og Events i

Viborg Kommune, fortælle om, hvordan faciliteter kan

understøtte et mere aktivt udeliv til gavn for foreningerne i

Danmark.

De to kommer også ind på, hvem kan man samarbejde med,

hvis foreningen ønsker at etablere outdoor-faciliteter,

hvordan og hvorfor man arbejder med outdoor i en

kommune samt hvordan man kommer i dialog med netop

LOA eller kommunen om nye outdoor-faciliteter.

Spor 3: Hvordan omsætter man sikkerhed til fed aktivitet?

Dieter Toftkjær Sørensen, outdoor-inspirator hos Det Danske

Spejderkorps, giver gode råd til at lave fede outdoor-

aktiviteter, uden at sikkerheden bliver en begrænsning.

Spor 4: Nye måder at organisere sig på

Mød Køgespejderne, Outsite.org og Aarhus Adventure, der

kommer med input til en anderledes måde at organisere

outdoor-foreningen på.

Hvordan organiserer man en landsdækkende outdoor-

forening? Hvad gør man, når man ikke har et klubhus og

mange skiftende trænere? Hvordan gør man, når

aktiviteterne skifter fra gang til gang? Foreningerne kommer

med deres bud ud fra deres erfaringer i hverdagen.

Spor 5: Hvordan får vi de unge med i outdoor-foreningen?

FDF VM og Adventuregruppen ved Det Danske

Spejderkorps fortæller, hvordan de får de unge med,

hvordan de motiverer dem til at deltage og hvad de tager

højde for, når de vil i dialog med målgruppen.

Guide: Hvilket spor vil du kigge
nærmere på i 1. runde og 2. runde?
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Motion i naturen er en tiltrængt
kontrast til vores indendørsliv.
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Vi glæder os til at se din forening ude i det fri

www.dgi.dk


