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Sammenfatning 
 
Denne evaluering beskæftiger sig med Netværksforeningerne, der var et pilotprojekt, udviklet i 

samarbejde mellem DGI Inklusion, DGI Nordjylland, Thisted Kommune og Vesthimmerland 

Kommune. Projektet havde til formål at styrke inklusion af flygtninge og asylansøgere i danske 

idrætsforeninger og lokalsamfund igennem netværksarbejde samt udviklingen af nye konkrete 

aktiviteter og tilbud. Projektet blev støttet af Poul Due Jensens Fond i sommeren 2016 og blev 

afsluttet juni 2017. Evalueringen er foretaget af en ekstern part. Den er kvalitativt funderet, og 

dataindsamlingen er foregået gennem kvalitative interviews, deltagelse og 

dokumentgennemgang. 

 

Den relevante akademiske litteratur viser, at idrætsforeninger har betydelige potentialer i forhold 

til integrationen af flygtninge og asylansøgere, men at disse potentialer langtfra altid forløses. 

Der er altså en vigtig opgave for et projekt som Netværksforeningerne med at understøtte dette 

arbejde. 

 

Projektet udviklede sig til et netværk af idrætsforeninger og sociale foreninger, forankret i de to 

kommuner med DGI som projektleder. I løbet af projektperioden deltog 79 forskellige 

institutions- og foreningsaktører, og 537 flygtninge og asylansøgere blev hjulpet i gang i en 

idrætsforening, hvilket langt overgik de fra start fastsatte mål. Selve netværket var relativt løst 

sammensat men med to centrale tovholdere i kommunerne, der henholdsvis var ansat på tværs 

af DGI og Vesthimmerland Kommune og på tværs af Thisted Kommunes Kultur og Fritids- og 

Integrationsforvaltninger. Denne samtidige, tværgående og kommunale forankring var en 

væsentlig styrke i projektet. 

 

Projektet iværksatte en række netværksskabende aktiviteter, der havde til formål at mobilisere 

lokale foreninger og andre aktører, så de kunne støtte og inspirere hinanden til at udvikle og 

implementere konkrete aktiviteter, der inviterede flygtninge og asylansøgere ind i foreningslivet. 

Projektets centrale metode – og det eneste indsatsområde, der var fastlagt fra starten – var en 

serie workshops. De andre indsatser kom i stand til dels gennem dette netværksarbejde og til 

dels på baggrund af det arbejde, foreningskonsulenterne lavede i kommunerne.  

 

Evalueringen identificerer tre kontekstuelle forhold, der strukturerer mulighederne for projektets 

overordnede succes. De er organiseret under overskrifterne: økonomi, lokal logistik og sociale 

relationer. Fælles for de tre temaer er et fokus på viden – og ikke mindst manglende viden. 

Flygtninge og idrætsforeninger manglede viden om hinanden, men mere overraskende for de 

involverede manglede de sociale foreninger og idrætsforeningerne også viden om hinandens 

arbejde. 

 

På baggrund af vores evaluering af projektets indsatser vurderer vi, at der er tydelige gevinster 

at høste i det arbejde, projektet har sat i værk, både hvad angår det netværksskabende og de 

konkrete aktiviteter. Med de netværksskabende aktiviteter bidrog projektet til en 

vidensudveksling og et øget samarbejde mellem en række aktører, der arbejder på de samme 
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eller tilstødende felter. Med de konkrete aktiviteter bidrog projektet dels med en udbygning af 

strukturelle systemer til at lette mulighederne for, at flygtninge kunne deltage i idrætsforeninger, 

og dels med udviklingen af egentlige idrætsaktiviteter, målrettet flygtninge og ikke mindst 

bestemte grupper af flygtninge. En væsentlig styrke ved projektet er den gensidige 

understøttelse mellem det netværksskabende arbejde og de konkrete aktiviteter. Nogle af de 

konkrete aktiviteter kom således i stand som direkte følge af netværkssamarbejdet. Samtidig 

kunne de konkrete aktiviteter også skabe basis for et øget netværksarbejde. Både Thisted og 

Vesthimmerland kommuner har inddraget dele af Netværksforeningernes arbejde i deres 

integrationspolitik, hvilket understreger gevinsterne ved projektets tilgang. 
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1.0 Indledning 
 
Denne evaluering beskæftiger sig med Netværksforeningerne, der var et pilotprojekt, udviklet i 

samarbejde mellem DGI Inklusion, DGI Nordjylland, Thisted Kommune og Vesthimmerland 

Kommune. Projektet havde til formål at styrke inklusion af flygtninge og asylansøgere i danske 

idrætsforeninger og lokalsamfund igennem netværksarbejde, hvorfra nye konkrete aktiviteter og 

tilbud kunne udspringe. Projektet er støttet af Poul Due Jensens Fond den 8.5.2016 og blev 

afsluttet den 1.6.2017. 

 

Evalueringen er foretaget af ekstern part og har et primært kvalitativt udgangspunkt. Som 

evaluatorer har vi foretaget interviews, observeret og deltaget i forskellige projektaktiviteter samt 

gennemgået relevant litteratur på området. Det har vi gjort, dels for at få en forståelse for 

baggrunden for projektet og de lokale sociale og demografiske landskaber, det er sat i værk i, 

og dels for at få et indblik i de konkrete tiltag, projektet har afstedkommet. Med denne rapport 

formidles projektaktiviteterne, som de har udviklet sig, samt baggrunden herfor. Derudover 

sætter vi fokus på nogle af de centrale temaer og problemfelter, der har åbnet sig i 

projektforløbet. Disse handler især om, hvordan de forskellige aktører i de lokale 

idrætsforeningsliv og i de frivillige foreninger oplever at arbejde med flygtninge og asylansøgere 

i deres lokale kontekst. 

 

Efter denne indledning fortsætter rapporten med et kort baggrundsafsnit (Afsnit 2), der 

overordnet beskriver potentialet i idrætsforeningers virke på integrationsområdet med afsæt i 

den akademiske litteratur om emnet og nogle generelle overvejelser om idrætsforeninger, 

flygtninge og asylansøgere. Dette skal etablere rammen for projektet. Derefter følger et afsnit 

(Afsnit 3) om selve projektet Netværksforeningerne, dets formål og ikke mindst dets udvikling ift. 

projektansøgningen. Vi beskriver selve netværket og de væsentligste aktører. I samme afsnit 

præsenterer vi evalueringens metodiske tilgang. Afsnit 4 gennemgår en række af de tiltag, der 

er sat i gang under projektet. I Afsnit 5 præsenterer vi den kontekst, projektet opererer i. Vi 

ridser tre kontekstuelle temaer op, der er udsprunget af evalueringsarbejdet. De er organiseret 

under overskrifterne økonomi, lokal logistik og sociale relationer. Herefter diskuterer vi disse 

iagttagelser i relation til viden; hvad er det, der er vigtigt at vide, og hvad mangler de involverede 

parter viden om. Afslutningsvist samler vi op på evalueringen og præsenterer en række 

anbefalinger for det videre arbejde. 
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2.0 Baggrund: Idræt og integration 
 
Som projekt har Netværksforeningerne udspillet sig i et spændingsfelt mellem kommunalt 

integrationspolitisk arbejde og en række frivillige indsatser, som relaterer sig dels til idræt og 

dels til modtagelse af flygtninge i Nordjylland. Civilsamfundet har længe haft en central rolle i 

integrationspolitik, men særligt i kølvandet af den såkaldte flygtningekrise i 2015 har der været 

en øget bevågenhed omkring betydningen af lokale, frivillige indsatser. Samtidig har der, både i 

Danmark og i mange andre lande, igennem de seneste år været en tiltagende politisk interesse 

for den rolle, idrætsforeninger og idrætsliv kan spille i integration1 af flygtninge. Disse 

strømninger har afstedkommet, at der er opstået nye former for samarbejde mellem 

idrætsforeninger og lokalt organiserede civilsamfundsinitiativer, som for eksempel Venligboerne, 

samt organisationer som Dansk Flygtningehjælp og Dansk Røde Kors. Disse initiativer og 

organisationer kalder vi samlet for sociale foreninger i denne evaluering. 

 

Flere nyere akademiske studier beskæftiger sig med spørgsmål om, hvordan flygtninges 

deltagelse i idræt og idrætsforeningsliv influerer møder mellem dem og de lokalsamfund, de 

ankommer til (Agergaard og Bonde 2013; Boeskov og Ilkjær 2005; Østerlund og Seippel 2013). 

Helt overordnet kan man sige, at den litteratur, der produceres inden for feltet, peger på, at 

idræt og idrætsliv både rummer betydelige muligheder og begrænsninger i forhold til at 

understøtte inklusion af flygtninge. Eksempelvis peger en række internationale studier og 

organisationer på idrættens muligheder for at skabe og facilitere tværkulturel forståelse (fx 

Makarova og Herzog 2014), fællesskab og samarbejde (Beutler 2008) samt social kapital og 

netværk (Nicholson og Hoye 2008), mens andre udfordrer eksisterende tendenser til at 

overdrive idrættens potentiale for integration og harmonisk samliv blandt mennesker (Coakley 

2015). Også her kan oplevelser af fremmedgørelse og segregering slå igennem (Spaaij 2015). 

Et andet kritisk perspektiv, der er væsentligt for denne sammenhæng, kommer til udtryk i et 

dansk studie. Her peger forfatterne på, at idrætsforeninger i stigende grad bliver inddraget i 

integrationspolitik og bliver påtvunget nogle opgaver, som medarbejdere og frivillige i 

foreningerne ikke nødvendigvis kan identificere sig med og/eller ikke har ressourcer til at løfte 

(Agergaard 2011).  

 

I tråd med flere af de ovenfor nævnte pointer viser erfaringer fra Netværksforeningerne, at der 

er betragtelige integrationspolitiske potentialer forbundet til idrætsforeninger og de lokale 

idrætsliv, de åbner – men at disse potentialer langtfra altid blev forløst. Som vi vil uddybe i 

denne rapport, afhænger meget af, hvordan sociale, økonomiske og politiske strukturer, helt 

konkret, kommer til udtryk i lokalsamfundsmæssige sammenhænge. Idrætsforeninger fungerer 

altså som en slags mulighedsstruktur. De skaber ikke nødvendigvis inklusion, men kan være 

rum, hvor der er muligheder for, at flygtninge og lokale kan mødes og udvikle sociale relationer. 

Som evalueringen viser, afhænger forløsningen af disse muligheder af en lang række faktorer, 

                                                 
1 Integrationsbegrebet er igennem de senere år blevet kritiseret for at være upræcist, bl.a. fordi det både kan referere til sociale 

processer mere generelt, mellemmenneskelige som tværinstitutionelle – og til de ønskede mål for disse processer (Olwig & 
Pærregaard 2007: 9). I denne rapport henviser vi til integration som det bliver brugt i det felt, vi har undersøgt – altså som et 
overordnet politisk projekt, der rummer igangsættelsen af en række meget forskellige processer og formuleringen af ligeledes 
forskellige og ofte modsatrettede idealer om, hvordan flygtninge og etniske danskere skal leve sammen i Danmark.  
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som især har at gøre med lokale netværk og relationer mellem individuelle mennesker – men 

også med de enkelte foreninger og deres meget forskellige forudsætninger.  

 

Det danske idrætsforeningsliv er meget sammensat. Dels er der meget store forskelle på de 

enkelte foreningers opbygning: struktur, økonomiske ressourcer, grad og karakter af lokal 

forankring. Hvor nogle foreninger har stor opbakning fra det omgivende lokalsamfund og kan 

udgøre en kerne i udfoldelsen af lokale traditioner og begivenheder, tiltrækker andre foreninger 

ikke så mange lokale borgere og lider under et faldende medlemstal. Dels er der selvsagt store 

forskelle på de konkrete sportsdiscipliner og aktiviteter, foreningerne er organiseret omkring. Og 

dels har det stor betydning, om foreningen ligger i en større by eller i et landdistrikt. Tilsammen 

har disse faktorer stor betydning for, hvilke former for deltagelse der er mulige og forventelige 

samt for foreningernes overskud til og betingelser for at byde flygtninge velkommen – og 

dermed også for flygtninges oplevelser af de lokale idrætsforeningsliv.  

 

En anden generel dimension af mødet mellem flygtninge og idrætsforeninger, som vi finder det 

væsentligt at fremhæve indledningsvist, er de forskelle, der er at finde inden for målgruppen af 

flygtninge og asylansøgere. Netværksforeningerne henvender sig både til flygtninge og 

asylansøgere; to i princippet meget forskellige målgrupper, der lever under meget varierede 

vilkår i Danmark. Som vi vil forklare i det følgende, udmønter deres respektive vilkår sig i meget 

forskellige præmisser for at deltage i lokale idrætsforeningsliv.  

 

Asylansøgere har ikke en egentlig opholdstilladelse, men de har ret til at bo på et asylcenter, 

mens deres asylsag bliver behandlet. Disse asylcentre ligger placeret rundt omkring i Danmark, 

ofte i landdistrikter. Når en asylansøgers sag afgøres endeligt, får han eller hun enten en 

opholdstilladelse – og bliver anerkendt som flygtning – eller bliver afvist og skal i princippet 

forlade landet. I mange tilfælde trækker asylsager ud i årevis, og ofte bliver asylansøgere flyttet 

rundt imellem forskellige asylcentre og dermed imellem forskellige lokalmiljøer. Det betyder, at 

de enkelte asylansøgere som regel ikke har mulighed for at engagere sig i den samme forening 

over længere tid. I de tilfælde, hvor en asylansøger opnår asyl, bliver han eller hun 

boligplaceret, ofte i en anden kommune end dér, hvor asylcenteret ligger. Derefter påbegynder 

et integrationsprogram, bestående af danskundervisning og en række beskæftigelsesrettede 

tilbud.  

 

I modsætning til asylansøgere skal flygtninge som udgangspunkt bo i den kommune, de er 

blevet visiteret til, i tre år. De har midlertidige opholdstilladelser, på ét eller to år, der 

kontinuerligt skal fornys. Der er naturligvis flygtninge, der har boet i Danmark i mange år. Men 

idet Netværksforeningerne i særlig grad henvender sig til relativt nyligt ankomne flygtninge, er 

det dem, vi koncentrerer os om i denne rapport. Som nævnt bliver flygtninge boligplaceret i en 

bestemt kommune, som så anviser dem en bolig. Herefter er de forpligtede til at deltage i et 

integrationsprogram. Tilrettelæggelsen af dette program har konsekvenser for flygtningenes 

deltagelse i idrætsforeninger, bl.a. fordi store dele af deres hverdag er bundet op på 

undervisningsforløb og i mange tilfælde også tidskrævende transport til og fra sprogskolen. 

Derudover har flygtninge som regel et meget begrænset økonomisk råderum. Den såkaldte 

integrationsydelse, de har ret til, ligger på omkring halvdelen af, hvad en 
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kontanthjælpsmodtager får. Derfor er flygtninge i mange tilfælde afhængige af kontingent- og 

transportstøtte for at kunne deltage i en idræt.  

 

Opsummerende kan vi altså pege på, at der er en lang række faktorer, hos idrætsforeninger 

såvel som hos flygtninge og asylansøgere, der er udslagsgivende for flygtninges muligheder for 

at deltage i lokale idrætsforeningsliv. Forløsningen af potentialerne i dette arbejde hænger i høj 

grad sammen med en stribe lokale og kontekstuelle faktorer, som vi vil beskrive og uddybe i 

Afsnit 5. Foreløbig kan vi konkludere, at der er en vigtig opgave for et projekt som 

Netværksforeningerne, der kan hjælpe med at forløse nogle af de potentialer, idrætsforeninger 

har for integrationen. Men først vil vi beskrive projektet, som det tog sig ud på idéplan, og som 

det udviklede sig i praksis. Derudover vil vi give et indblik i de metoder og det datagrundlag, der 

ligger til grund for evalueringen og nærværende rapport.  
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3.0 Netværksforeningerne: Udvikling og evaluering  
 

Projektet “Netværksforeningerne” startede i sommeren 2016 med DGI Nordjylland som 

tovholder og med støtte fra Poul Due Jensens Fond. Projektet har som overordnet formål at 

understøtte inklusionen af flygtninge og asylansøgere i danske idrætsforeninger. 

Netværksforeningerne er etableret som et pilotprojekt, løbende over et år, i Thisted og 

Vesthimmerland kommuner. Intentionen har været at indsamle erfaringer med henblik på at 

kunne udvikle lignende koncepter i andre dele af landet og eventuelt også internationalt.2  

 

Projektets arbejde har været struktureret omkring to hovedindsatsområder: 

Etablering af et netværk af foreninger og kommunale instanser, der kan samarbejde og sparre 

med hinanden 

Udvikling og tilbud af konkrete aktiviteter, der er målrettet asylansøgere og flygtninge 

 

Dette skulle bl.a. udmøntes i følgende målbare resultater: 

 

Ad. 1.) 15 foreninger deltager aktivt og tilbyder aktiviteter 

Ad. 2.) 250 flygtninge og asylansøgere får støtte og adgang til foreningslivet gennem projektet 

 

Projektet har mere end opfyldt disse kvantitative mål, og henover projektperioden voksede 

tilgangen til projektet støt. Antallet af flygtninge og asylansøgere, der er hjulpet i gang i 

foreningslivet igennem Netværksforeningerne, er 537. Samtidig har så mange som 79 

foreninger og eksterne aktører været involveret i projektet. Men lige så interessant er det at se 

på de mere kvalitative dimensioner af projektet. Som vi vil forklare nærmere i det følgende, 

resulterede indledningsvise erfaringer samt feedback fra de involverede parter nemlig i, at 

projektet tog en drejning i forhold til den oprindelige projektansøgning. 

 

3.1 Fra uafhængigt til forankret netværk 
 
I udgangspunktet var projektet formet omkring en overordnet ambition om at udvikle en 

civilsamfundsbaseret model for et bæredygtigt netværk af foreninger. Dets oprindelige navn var 

“Venligforeningerne”, hvilket refererede til et ideal om et netværk af foreninger, der kunne 

fungere som pendant til Venligboerne. Projektet blev dog hurtigt omdøbt til 

Netværksforeningerne af flere grunde. Dels var der en modvilje mod associationen med 

Venligboerne fra flere aktører i de deltagende kommuner. Nogle mente ikke, at navnet var 

velegnet, og andre udtrykte bekymring for de politiske konsekvenser af at operere under et 

navn, som de mente kunne blive opfattet som kontroversielt i deres kommuner. Men af mere 

                                                 
2 Eksempelvis har DGI i samarbejde med ISCA (International Sport and Culture Association), en international paraplyorganisation 

for idrætsforeninger, ansøgt om EU-midler til et europæisk projekt, der tager udgangspunkt i nogle af projektets erfaringer: især 
potentialerne i at bygge netværk mellem idrætsforeninger og sociale foreninger.  
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afgørende betydning var det, at idealet om et uafhængigt, bæredygtigt og selvkørende netværk 

af idrætsforeninger hurtigt viste sig ikke at være gangbart.  

 

Fra idrætsforeningernes side forklarede flere deltagere, at deres primære formål var at drive 

idrætsforening. De pointerede, at de, som folkeoplysende foreninger, var åbne for alle, inklusive 

flygtninge og asylansøgere, men foreningerne vurderede, at et bæredygtigt netværk uden om 

kommunen ikke ville kunne etableres på de oprindelige præmisser. De udtrykte dog væsentlig 

interesse i at udvikle samarbejder med andre foreninger og ikke mindst med kommunale eller 

kommunalt finansierede instanser som sprogskoler og VUC, så længe disse blev forankret i 

kommunerne. På denne baggrund blev det besluttet at ændre projektets navn til 

Netværksforeningerne og at fokusere på opbygningen af netværk og udviklingen af konkrete 

aktiviteter som en samskabelsesproces mellem de involverede aktører med kommunerne som 

centrale aktører – og ikke som et selvstændigt og bæredygtigt netværk af idrætsforeninger. 

 

Projektet var godt rustet til at foretage denne drejning, særligt i kraft af det tætte samarbejde, 

der allerede var etableret mellem DGI Nordjylland og de to kommuner. Idrætsforeningernes 

ønsker om en kommunal forankring kunne hurtigt imødekommes, da foreningskonsulenterne 

(og siden breddeidrætskonsulenten i Thisted) allerede sad i de kommunale forvaltninger.  

 

3.2 Netværket 
 
Projektet var som nævnt kendetegnet ved et meget stort antal deltagende aktører. Men kun 

ganske få af disse aktører fungerede som nøgleaktører, det vil sige som centrale bindeled i 

netværksarbejdet. Som vi vil uddybe i det følgende, har det haft stor betydning for projektet, at 

størstedelen af disse, de mest centrale aktører, har haft en tværinstitutionel tilknytning. 

 

I opstartsfasen blev der etableret en projektgruppe med deltagelse af Ole Jørgensen 

(sektionsleder, Kultur og Fritid, Thisted Kommune), Bruno Borella (Kultur- og Fritidschef, 

Vesthimmerland Kommune), Peter Otto Thomsen (Leder, DGI Nordjylland), Birthe Bach 

(projektleder, DGI Nordjylland), Ilir Shkoza (chefkonsulent, DGI Inklusion). Desuden medvirkede 

Kristian Pilgaard (foreningskonsulent, DGI Nordjylland/Thisted Kommune) og Mikkel Risager 

(foreningskonsulent, DGI Nordjylland/Vesthimmerland Kommune). Denne gruppe diskuterede 

de overordnede rammer og præmisser for samarbejdet i projektet. Et væsentligt grundlag for 

dette var, at de to kommuner og DGI Nordjylland allerede havde etableret et konkret 

samarbejde i form af deres fælles finansiering af Kristian Pilgaards og Mikkel Risagers 

ansættelser. 

 

Det videre centrale arbejde med projektet udfoldede sig i en mindre arbejdsgruppe, der bestod 

af Birthe Bach, Kristian Pilgaard, Mikkel Risager, og Maria Trabjerg (dokumentarist, DGI 

Nordjylland). Dog overleverede Kristian Pilgaard relativt tidligt i projektperioden dette arbejde til 

Louise Bertelsen (breddeidrætskonsulent, Thisted Kommune). Det konkrete samarbejde med 

foreninger og andre aktører foregik i kommunerne, hvor Louise Bertelsen og Mikkel Risager 

varetog kontakten og den kontinuerlige dialog. 
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Projektet har fra start været betinget og præget af en tværgående tilgang til arbejdet. Dette har 

ikke mindst været tydeligt i ansættelsesforholdene for de koordinerende hovedkræfter i 

projektet. De to kommuner har haft medarbejdere (Kristian Pilgaard og Mikkel Risager) ansat, 

hvis arbejdsopgaver og fysiske arbejdspladser gik på tværs af kommunerne og DGI. Samtidig 

har mange af de koordinerende opgaver i Thisted Kommune været varetaget af Louise 

Bertelsen, der arbejdede på tværs af kultur og fritids- og integrationsforvaltningerne. På den 

måde har disse stillinger en indbygget netværksskabende effekt mellem enkelte af aktørerne. 

 

Det er værd at bemærke, at hovedkontaktpersonerne i de to kommuner begge har været helt 

eller delvist ansat i kommunen. Dette har været en væsentlig baggrund for deres 

netværksarbejde med de øvrige aktører af to grunde. For det første har der ofte allerede været 

et etableret netværk, som projektaktiviteterne kunne trække på. Således kendte 

foreningskonsulenterne allerede mange foreninger – både idrætsforeninger og sociale 

foreninger – og kunne trække på dette kendskab i projektregi. For det andet fortalte 

foreningerne, at det var en fordel, at kontaktpersonen sad i kommunen. Dels sikrede dette en 

varig institutionel forankring udover projektets relativt korte tidshorisont, og dels var kommunen i 

forvejen en helt central samarbejdspartner for dem. 

 

Foreningskonsulenterne var nøglefigurer i det bredere netværksarbejde, projektet udførte. De 

varetog løbende netværksarbejde med individuelle aktører, ofte på en uformel og ad hoc basis 

på den måde, at foreningsfolk frit kunne kontakte dem for sparring og råd. Samtidig har de 

kunnet gribe fat i relevante foreninger, hvis de fx ønskede at skabe kontakt til andre foreninger, 

institutioner eller til flygtninge. Denne mangel på central styring har vist sig produktiv og har 

tilladt projektet at inddrage mange forskellige aktører og aktiviteter. Foreningskonsulenterne har 

desuden hver især afholdt flere workshops, hvor de samlede aktører med interesse for området 

i deres kommune. Disse workshops skabte rum, hvor der i højere grad kunne skabes netværk 

mellem de øvrige aktører i stedet for netværk, der gik igennem foreningskonsulenterne. De er 

mere udførligt beskrevet i Afsnit 4.1.  

 

De 79 aktører i netværket dækker over en række forskellige foreninger og institutioner, der har 

engageret sig forskelligt i projektet. De inkluderer idrætsforeninger, lokale og nationale sociale 

foreninger, andre kommunale forvaltninger, asylcentre, sprogskoler og VUC, og 

kommuneskoler. Det er dog værd at bemærke, at fx lokale etniske foreninger ikke var 

repræsenteret i netværket. 

 

3.3 Evalueringsdesign og datagrundlag 
 
I den oprindelige ansøgning var det et erklæret mål at evaluere projektets indflydelse på 

asylansøgere og flygtninges trivsel og velvære. Som projektet gik i gang, blev det imidlertid 

tydeligt, at det var problematisk at antage en så direkte sammenhæng mellem enkelte 

asylansøgere og flygtninges trivsel og velvære – ikke mindst i et projekt, der forløber over 

relativt kort tid. Den første tid i Danmark er for alle asylansøgere og flygtninge præget af 
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væsentlige forandringer, afgørende beslutninger og usikre relationer til det danske samfund 

såvel som oprindelsesland. Eventuel udøvelse af idræt og deltagelse i et lokalt foreningsliv 

udgør én dimension af mange, og det vil ikke være hensigtsmæssigt at konkludere på forholdet 

mellem asylansøgere og flygtninges engagement i idrætsforeninger og deres generelle tilstand. 

Derimod kan man igennem Netværksforeningsprojektet få et kvalificeret indblik i, hvordan de 

forskellige aktører i de lokale idrætsforeningsliv og i de frivillige foreninger oplever deres møde – 

og arbejde – med flygtninge. Vi har derfor valgt at lægge vægt på disse aktørers oplevelser og 

erfaringer og ikke mindst på, hvordan de peger på nogle mere strukturelle forhold, der betinger 

projektets overordnede formål om at inkludere flygtninge og asylansøgere i danske 

idrætsforeninger. 

 

Evalueringen er i høj grad kvalitativt forankret. Som evaluatorer har vi fokuseret på at 

identificere, beskrive og diskutere centrale udfordringer og konkrete erfaringer med 

projektindsatsen fra de forskellige aktørers perspektiv. Vi har gennemført 17 interviews med 

frivillige fra idrætsforeninger, sociale foreninger, brobyggere, offentlige aktører, og flygtninge i 

Thisted og Vesthimmerland kommuner. Desuden har vi deltaget i tre workshops, tre konkrete 

idrætsaktiviteter samt en social aktivitet for flygtninge for at kvalificere interviewene med 

konkrete observationer og mindre formaliserede samtaler med en bredere vifte af aktører. 

Desuden har et hold studerende fra Aalborg Universitet (bestående af Nina Bejer Jørgensen, 

Ivan Nenchev, og Emilie Lykke) i forbindelse med evalueringen gennemført et projekt, hvor de 

har interviewet yderligere seks ressourcepersoner og deltaget i yderligere tre idrætsaktiviteter, 

en social aktivitet for flygtninge og en workshop. Deres datamateriale og analyse er efter aftale 

blevet gjort tilgængelig for evalueringen. Endvidere har vi gennemført litteraturstudier og taget 

kontakt med enkelte idræts- og sociale foreninger uden for projektets regi.  

 

Samlet set har dette materiale dannet grundlag for en kvalitativ udredning af projektet, der dels 

koncentrerer sig om nogle af de meget specifikke forhold, der har gjort sig gældende for 

udfoldelsen af Netværksforeningerne i Nordjylland – dels fokuserer på nogle af de mere 

generelle dimensioner af det integrationspolitiske arbejde, der tager form i regi af 

idrætsforeninger og civilsamfund i disse år.  
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4.0 Indsatser: Netværksarbejde og aktiviteter 
 

Dette afsnit gennemgår de centrale indsatser, der foreløbig er sat i gang i den periode, 

Netværksforeningerne har været til. Projektets centrale metode – og det eneste indsatsområde, 

der var fastlagt fra starten – var en serie workshops. Denne indsats beskrives i Afsnit 4.1. De 

andre indsatser kom til dels i stand gennem det netværksarbejde, der blev lavet i 

workshopsene, til dels på baggrund af det arbejde foreningskonsulenterne lavede i 

kommunerne. Disse beskrives i de følgende afsnit (4.2-4.7). I rapportens sidste afsnit vil vi 

opsummere erfaringer herfra og trække nogle både meget specifikke og nogle mere generelle 

anbefalinger ud herfra. Hertil kommer en række mindre, lokale aktiviteter, der primært bestod i 

at etablere hold for flygtninge i de enkelte foreninger. 

 

4.1 Workshops 
 
Der er blevet afholdt i alt fem workshops i Netværksforeningernes regi frem til maj 2017: tre i 

Vesthimmerland Kommune og to i Thisted Kommune. Ved alle de afholdte workshops deltog 

repræsentanter fra idrætsforeninger, sociale foreninger og kommunale instanser (inklusive 

forvaltninger, asylcentre, og sprogskoler). Formålet med disse workshops var dels oplysende og 

dels netværksskabende. Der blev holdt oplæg med fokus på fx mulighederne for 

kontingentstøtte til flygtninge og asylansøgere, kommunalt integrationsarbejde og andre emner 

af relevans for især de deltagende idrætsforeninger. Samtidig fungerede de som rum, hvor de 

forskellige aktører kunne skabe personlig kontakt med hinanden; kortlægge deres forskellige 

erfaringer i forhold til at inkludere flygtninge og asylansøgere; og i fællesskab finde løsninger på 

disse problemer. Workshopsene har involveret en kombination af oplæg fra ressourcepersoner, 

diskussion i plenum og grupper samt en række øvelser. 

 

De tidlige workshops tydeliggjorde en række af de udfordringer, som projektet stod overfor, og 

var en væsentlig bevæggrund for den udvikling, projektet gennemgik (se Afsnit 3.1). De 

fungerede som erfaringsopsamlinger og -udvekslinger mellem grupper, der viste sig at have et 

overraskende lille kendskab til store dele af hinandens arbejde (se Afsnit 5.4). Dette gjaldt især 

idrætsforeningerne og de sociale foreninger. Workshopsene skabte rammerne for en konstruktiv 

udveksling om hinandens arbejde og derved også for en dialog om dårlige erfaringer, der kunne 

lede til konkrete tiltag. 

 

Flere konkrete aktiviteter er opstået på baggrund af disse første workshops. Eksempelvis gav 

de anledning til oprettelsen af kvindehold i svømning og til en større opmærksomhed på en 

bedre kommunikation mellem enkelte idrætsforeninger og de omkringliggende sociale 

foreninger. Således har flere idrætsforeninger efterfølgende rundsendt holdlister med 

kontaktnumre til trænere til de sociale foreninger. På den måde kunne de sociale foreninger 

bedre informere de flygtninge, de var i kontakt med, om de konkrete tilbud i idrætsforeningen, 

samtidig med at der var en konkret person i idrætsforeningen, de kunne kontakte for at aftale 

deltagelsen og tage eventuelle problemer op med. 
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Det var især denne type samarbejde på tværs af foreningstyper, som workshopsene 

faciliterede. Der var mindre netværksarbejde idrætsforeningerne imellem. Dette kan til dels 

skyldes, at de har andre fora for denne slags netværksarbejde. Men det siger måske især noget 

om væsentligheden af det tværgående netværksarbejde, der skal til for en vellykket inklusion af 

flygtninge, og især den måde denne slags samarbejde illustrerer nogle af de grundlæggende 

udfordringer, som idrætsforeningerne oplever ved dette arbejde. 

  

Dog skal det nævnes, at flere af workshopsene, særligt i Vesthimmerland Kommune, led under 

et relativt ringere fremmøde fra idrætsforeningerne i forhold til de sociale foreninger. Dette blev 

bemærket og påtalt af alle de involverede partnere, der udtrykte et stort ønske om at få bedre 

adgang til dialog med idrætsforeningerne. Baggrunden for fraværet hænger ifølge andre 

idrætsforeningsfolk sammen med en kombination af travlhed, kommunikation (flere 

understregede vigtigheden af personlige telefonopkald frem for mails), og måske også en 

manglende umiddelbar interesse. Denne manglende interesse blev noget paradoksalt 

begrundet i en manglende viden om området. Dette understreger væsentligheden af det 

koordinerende informationsarbejde. 

 

Flygtningene og asylansøgerne selv var relativt dårligt repræsenteret. Der var oplæg af en 

tidligere flygtning til en af workshopsene, men lokale etniske foreninger, der også kunne rumme 

målgruppen, var ikke involveret. Selvom flere aktører, der arbejdede tæt med målgruppen (fx de 

sociale foreninger og flere af de kommunale aktører, heriblandt sprogskolerne), var 

repræsenteret, er det oplagt, at målgruppen selv med fordel kunne inddrages yderligere i 

samskabelsesprocessen i workshopsene.  

 

Workshops fremstår på denne baggrund som en aktivitet, der kan skabe gode resultater, særligt 

når der arbejdes målrettet med at inddrage flere forskellige aktører på området. De har været 

velegnede til at skabe et forum for udveksling og netværk for de involverede. Derigennem har 

de understøttet en øget viden om de forskellige aktørers arbejde. Og de har samtidig skabt en 

platform for udviklingen af konkrete tiltag og samarbejder på tværs af idrætsforeninger, sociale 

foreninger og kommunale aktører. 

 

4.2 Kommunalt ansat som brobygger 
 
Thisted Kommune ansatte i 2016 Ammar Mohammed Ali som en slags “foreningsguide” eller 

brobygger i en begrænset periode på tre måneder for at sætte skub i inklusionen af flygtninge i 

foreningslivet. Ammar Ali var allerede ansat ved Thisted asylcenter og taler arabisk, dansk og 

engelsk. Hans ansættelse var altså ikke et direkte resultat af projektet, men hans arbejde 

understøttede det i høj grad. I de måneder han var ansat, arbejdede han dels med at kortlægge 

de lokale idræts- og fritidstilbud, der findes i nærheden af de områder, hvor der bor flygtninge i 

Thisted Kommune, dels med at skabe kontakt til foreningerne, og dels med at formidle 

information om foreningerne til flygtninge (primært gennem sprogskolen) og skrive dem op til 

relevante aktiviteter. Endelig var en af hans primære opgaver at følge de enkelte flygtninge hen 
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til foreningsaktiviteterne for at mediere de sproglige, kulturelle og sociale udfordringer, der 

eventuelt kunne opstå de første gange, en flygtning deltog. Ammar Alis arbejde stillede derfor 

store krav til hans fleksibilitet og mulighed for at være til stede og foretage telefonopkald på alle 

mulige, ofte skæve, tidspunkter af døgnet. 

 

Ammar Alis arbejde viste sig at blive mødt med enorm begejstring, både fra flygtninge og 

foreninger. Han formåede at skrive 120 flygtninge op til diverse aktiviteter, så alene målt på 

antal var hans arbejde en enorm succes. Lige så vigtigt blev der udtrykt en udpræget tilfredshed 

fra mange foreningers side med at have en tolk med, der kunne oversætte, når de orienterede 

deres nye medlemmer om foreningen og de gældende regler. På tilsvarende vis var det trygt for 

flygtningene at få deres første rundvisning sammen med Ammar Ali. Hans succes som 

brobygger understregede samtidig behovet for en udvidelse af netværksarbejdet mellem 

flygtninge og foreninger.  

 

Det er klart, at Ammar Alis arbejde gav størst udbytte, når det gjaldt arabisktalende flygtninge, 

men han understregede selv, at han også havde en rolle at spille med andre grupper. 

Eksempelvis fortalte han, at han havde skabt kontakt mellem en gruppe unge flygtninge fra 

Eritrea og en lokal fodboldklub. I dette tilfælde delte han åbenlyst ikke sprog med flygtningene, 

men til gengæld kunne han bidrage med sit efterhånden indgående kendskab til det lokale 

idrætsforeningsliv. 

 

Ammar Alis ansættelse var kommet i stand gennem en pulje fra asyldriften og ophørte efter tre 

måneder. Den illustrerede på den måde mulighederne, der kunne udspringe af et samarbejde 

på tværs af forvaltninger, men også de begrænsninger, der ligger i kortere projektansættelser af 

denne type. Ammar oplevede selv, at hans rolle som kommunalt ansat gav flere fordele, bl.a. en 

nemmere adgang til flygtningene på sprogskolen (hvor han havde en plads), en etableret og 

tillidsfuld kommunikationsvej til foreningerne, og en institutionel støtte fra og forankring i 

kommunen. 

 

Opsummerende kan man sige, at brobyggere har et særlig stort potentiale til at adressere 

udfordringer omkring viden og til at understøtte netværksarbejdet mellem flygtninge og 

idrætsforeninger. De kan informere flygtninge og i princippet asylansøgere om tilgængelige 

idrætstilbud og kan facilitere deres første møder med idrætsforeningerne til gavn for både 

flygtninge og foreninger. Herved taler de også direkte til nogle af foreningernes bekymringer 

omkring sociale relationer og især om de spilleregler, der gælder (se 4.3).  
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4.3 Frivillige flygtninge som brobyggere 
 
I Thisted har en kvindelig flygtning fra Syrien, der selv har dyrket svømning i det meste af sit liv 

– og hvis far i øvrigt også har været svømmetræner – haft en central rolle i forhold til at hjælpe 

andre kvinder ind i en svømmeforening. Ved at hun personligt har været til stede som en støtte 

og som en slags oversætter af både sproglige og kulturelle emner, har hun kunnet 

imødekomme det problem, at flere kvinder har vist interesse for at gå til svømning, men ikke har 

vidst, hvordan de skulle komme i gang og/eller har udtrykt bekymring for at møde op i 

svømmehallen.  

 

Denne samtidige lyst til – og bekymring for – at møde op i en forening eller klub har vi hørt 

udtrykt flere gange i relation til både unge, ældre, mænd og kvinder. Ofte er det helt enkelte 

ting, der bekymrer, såsom “hvem skal jeg tale med?”, “hvor skal jeg møde op?” eller “hvad skal 

jeg have på?”. Det lader derfor til at have afgørende betydning, at der er en person, der kan 

hjælpe én igennem disse første forhindringer.  

 

Desuden taler dette tiltag til et af de områder, hvor flygtninge som regel står svagest, nemlig 

som frivilligt engagerede i foreningerne. Dette er der flere perspektiver i. For det første 

efterspørger foreningerne i høj grad flere frivillige. Dette kunne med andre ord vende den 

bekymring, nogle idrætsforeninger udtrykte omkring det ekstra arbejde, flygtninge 

repræsenterede, på hovedet. For det andet kan frivillige flygtninge varetage en række opgaver, 

ikke mindst ift. aktiviteter med andre flygtninge, som det fremgår af ovenstående eksempel. 

 

Frivillige flygtninge som brobyggere har altså især potentiale til at adressere flygtninges 

manglende viden om praktiske spørgsmål og omgangsformer. Derved kan de, ligesom med 

kommunalt ansatte brobyggere, hjælpe flygtninge med at afkode foreningers spilleregler og 

forventninger til dem. Men i kraft af at de netop ikke er kommunalt ansatte og samtidig måske 

selv indgår på de enkelte hold, er det potentielt nemmere for flygtningene at rejse spørgsmål og 

uklarheder med dem. 

 

4.4 ”SFO-model” 
 
I Thisted har man forsøgt sig med at planlægge idrætsaktiviteter i direkte forlængelse af 

sprogundervisningen. Fordi aktiviteterne på den måde foregår straks efter ”skoletiden”, er 

modellen blevet kaldt ”SFO-modellen”. Desuden har foreningen stået for transporten mellem 

sprogskole og Thy-Hallen med penge fra DGI-puljen “Foreningsliv for alle”, der støttes af Poul 

Due Jensens Fond. Eksempelvis har denne ordning gjort sig gældende i relation til et rent 

kvinde-svømmehold, der har kørt hver fredag hen over foråret 2017. Holdet, som har involveret 

omkring 26 kvinder, har haft sin egen svømmetræner tilknyttet. Desuden har der været en 

frivillig holdleder, der har kunnet indføre kvinderne i de mere praktiske aspekter af at gå til 

svømning.  
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Denne indsats imødekommer nogle af de udfordringer, der er forbundet med at transportere sig 

til og fra idrætstilbud, når man som flygtning er boligplaceret med relativt store afstande til 

diverse tilbud og med begrænset offentlig transport til rådighed. Samtidig retter indsatsen sig 

specifikt mod kvindelige flygtninge – en målgruppe, som de forskellige aktører i 

netværksforeningerne ofte har talt om som værende svær at nå.  

 

4.5 Netværk i Nordjylland 
 
Der er oprettet et netværk blandt en række fritidskonsulenter og integrationskonsulenter på 

idræts- og integrationsområdet i Nordjylland. Netværket skal mødes et par gange om året og 

diskutere konkrete erfaringer og løsninger på tværs af kommunegrænser. Netværket kom i 

stand på initiativ af foreningskonsulent Mikkel Risager (DGI/Vesthimmerland Kommune) og 

konsulent Margrethe Thomassen (Mariagerfjord Kommune) i kølvandet på en af projektets 

workshops som en mulighed for at fortsætte samarbejdet for en gruppe af relevante – især 

kommunale – aktører i et andet regi. DGI Nordjylland deltager også i netværket. 

 

Tiltaget er et eksempel på det arbejde på tværs af forvaltninger, organisationer og kommuner, 

som kan genfindes mange andre steder i projektet. Denne udveksling kan, ligesom med 

workshopsene, skabe et mulighedsrum, hvor lokale løsninger kan udvikles. 

 

Denne type netværksarbejde understøtter altså vidensudveksling på et mere overordnet niveau 

med potentiale for at diskutere strukturelle spørgsmål om fx økonomi og logistik såvel som 

andre tiltag. 

 

4.6 Åbent hus 
 
Der er afholdt flere åbent hus-arrangementer i Netværksforeningernes regi, bl.a. i Løgstør og i 

Ranum. Ranum Idrætscenter afholdt fx et ”Åbent Hus familiearrangement” for byens borgere og 

asylcentret i samarbejde med idrætsforeningen IK Vest. Der kom ca. 100 personer, omkring 70 

fra asylcentret og 30 fra byen. Arrangementet kom i stand i samarbejde med Asylcenter Ranum. 

IK Vest præsenterede forskellige aktiviteter fra floorball og gymnastik til klatring. Asylcentret 

sørgede for forplejning og halleje. Centerlederen og IK Vest har besluttet, at det skal være et 

årligt tilbagevendende arrangement. Et tilsvarende arrangement for flygtninge i Løgstør 

resulterede i 10 nye medlemmer dagen efter. 

 

Arrangementet var et forsøg på at indbyde flere asylansøgere til idrætsforeningen. Specifikt 

forsøgte man at tiltrække flere kvinder og børn, som ellers ikke havde gjort så meget brug af 

faciliteterne. Omgangsformen er uformel med fokus på udforskning og afprøvning. Men ikke alle 

arrangementer er lige velbesøgte – og ikke alle besøg munder ud i nye medlemmer. Oftest 

kommer der flest besøgende fra målgruppen, når der tages direkte kontakt til eksempelvis 

asylcentre eller sprogskoler, der kan medbringe asylansøgere og flygtninge til arrangementet. 

Men idrætsforeningerne har som regel sværere ved at nå ud til dele af målgruppen uden for 
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disse institutionelle rammer. Samtidig er det væsentligt, at der skabes en velkommende ramme 

til arrangementet, hvor flygtninge og asylansøgere har mulighed for at stille spørgsmål og se, 

hvordan foreningen arbejder, hvilket kræver både sociale og sproglige ressourcer. Dette 

understøtter, at de, der melder sig ind på baggrund af åbent hus-arrangementet, også bliver ved 

i foreningen. 

 

Men Ranum-arrangementet var også en mulighed for at skabe og udbygge kontakter mellem IK 

Vest og asylcenteret, og for at profilere begge parter i lokalmiljøet. På den måde kan denne type 

arrangement understøtte en netværksstruktur, der både kan gentage arrangementet og 

generere nye muligheder for samarbejde. For eksempel kan asylcenteret leje sig ind i 

idrætshallen og skabe øgede indtægter, eller det kan arrangere sportsarrangementer (ofte 

fodboldkampe) sammen med idrætsforeningen. 

 

Åbent hus-arrangementer udvider altså flygtninges lokale kendskab til idrætsforeninger, men 

skaber også rum, hvor lokale borgere kan møde potentielt interesserede flygtninge. Mere 

overordnet udvider de samarbejdsmulighederne mellem en stribe af aktører fra idrætsforeninger 

til sociale foreninger til offentlige aktører. 

 

4.7 ”VUC-model” 
 
I Vesthimmerland Kommune har man valgt at oprette en model, hvor yngre flygtninge, i stedet 

for alene at modtage sprogundervisning, får et udvidet undervisningsforløb, der varetages af 

VUC. Dette forløb skal kvalificere flygtningene til at kunne fortsætte i det ordinære danske 

uddannelsessystem. Som led i dette forløb indgår der decideret idrætsundervisning. På 

baggrund af deres deltagelse i en af projektets workshops og igennem foreningskonsulenten 

Mikkel Risager har VUC fået kontakt til Aars GF, der vil forestå denne undervisning. Dette 

samarbejde har det dobbelte formål at løfte niveauet på idrætsundervisningen og give 

flygtningene erfaringer med at deltage i en dansk idrætsforening. 

 

Indsatsen var endnu ikke afprøvet, da denne evaluering blev færdiggjort, så der kan ikke indgå 

en egentlig evaluering af tiltaget. Men vi vælger alligevel at nævne tiltaget, fordi det illustrerer et 

perspektivrigt formaliseret samarbejde mellem en kommunal aktør og en idrætsforening. 
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5.0 Kontekst: lokale forhold og vilkår 
 

Igennem vores møder og samtaler med repræsentanter fra lokale idrætsforeninger og sociale 

foreninger er vi blevet opmærksomme på en række bekymringer, udfordringer og emner, som 

har været gennemgående for fortællingerne om mødet mellem flygtninge og foreningsliv. Disse 

præsenteres her som en erfarings- og forventningsopsamling, der strukturerer projektets 

arbejde i de enkelte idrætsforeninger. Vi har valgt at opdele dem i tre overordnede temaer, der 

henholdsvis drejer sig om økonomiske strukturer, lokal logistik og sociale relationer. Vi er 

bevidste om, at temaerne er overlappende og vil gerne lægge vægt på, at hver enkelt 

bekymring eller udfordring vil kunne forstås i lyset af både økonomiske, logistiske og sociale 

perspektiver. Fælles for de tre temaer er et fokus på viden – og ikke mindst manglende viden. 

Dette samler vi op på i den sidste del af denne sektion. 

 

5.1 Økonomiske strukturer 
 
En af de væsentligste begrænsninger for inklusionen af flygtninge og asylansøgere i danske 

idrætsforeninger er økonomisk. Flygtninge og asylansøgere har et ekstremt stramt budget, hvor 

selv små udgifter er uden for deres rækkevidde. Dette betyder, at de som udgangspunkt 

hverken har råd til kontingent, udstyr eller transport. De er derfor afhængige af forskellige former 

for kontingentstøtte, støtte til køb af udstyr og – hvis de ikke bor tilpas tæt på idrætsfaciliteterne 

– andres hjælp til transport. Men da mange former for økonomisk støtte til idræt er målrettet 

yngre flygtninge (Fritidspuljen fra Dansk Flygtningehjælp støtter fx ikke flygtninge over 30 år, og 

Vesthimmerland Kommunes Fritidspas er målrettet alle udsatte unge i alderen 5-18 år), skabes 

der en restgruppe af voksne flygtninge, der har svært ved at komme til at deltage. Disse puljer 

strukturerer desuden, hvilke aktiviteter flygtninge kan deltage i. Dette skaber især forvirring for 

flygtninge, der vil dyrke fitness, men som kun kan få støtte til at deltage i foreningsregi og ikke i 

kommercielle fitnesscentre. Det skal nævnes, at puljen “Foreningsliv for alle”, administreret af 

DGI og med betydelig støtte fra Poul Due Jensens Fond, til forskel fra de andre nævnte puljer 

netop også støtter voksne. Den udfører derfor en vigtig funktion.  

 

Alle de involverede aktører, vi talte med, udtrykte, at idrætsforeninger sjældent har økonomisk 

overskud til eller interesse i at absorbere flygtninges udgifter til deltagelse. Samtidig betyder “25 

års-reglen”, at folkeoplysende idrætsforeningers muligheder for kommunal støtte til 

lokaleudgifter reduceres, hvis deres tilbud anvendes af folk over 25 år.3 Dette gør voksne 

flygtninge og asylansøgere til endnu mindre attraktive medlemmer rent økonomisk. Dog skal det 

nævnes, at asylansøgeres kontingent og eventuel leje af hal ofte kan organiseres gennem 

asylcenteroperatøren, enten Dansk Røde Kors eller en kommunal operatør. Desuden oplevede 

de idrætsforeninger og foreningskonsulenter, vi talte med, at der er meget arbejde forbundet 

med de forskellige ansøgninger om støtte på flygtningenes vegne, som de gerne så andre stå 

for. Ved flere af workshopsene kom det frem, at frivillige (især fra de sociale foreninger) i nogle 

                                                 
3 Bemærk, at ikke alle kommuner bruger 25 års-reglen. Se Hertje (2013) for en oversigt. 



 
19 

tilfælde havde lagt personligt ud for flygtninges kontingentudgifter, fordi de ikke kunne navigere 

nemt i puljerne. 

 

Og selv vellykkede ansøgninger kan skabe forvirring. Fritidspuljen fra Dansk Flygtningehjælp 

uddeler værdibeviser på 1.200 kr. til kontingent og 500 kr. til sportsudstyr til brug i 

sportsbutikker. Men i ét tilfælde var en flygtningefamilie fra Thisted kommet til at bruge sin 

families kontingent-værdibeviser til at købe vinterjakker for. Denne misforståelse havde skabt et 

større arbejde for kommunen, der samtidig skulle finde penge til at dække familiens kontingent. 

 

I Vesthimmerland Kommune forklarede et medlem af Frivilligrådet yderligere, at der var kommet 

mere rift om de kommunale folkeoplysende fritidspuljer, der oplevede flere ansøgninger, uden at 

puljerne voksede. Dette, mente vedkommende, skabte yderligere økonomisk pres på både 

idrætsforeninger og sociale foreninger. 

 

Netværksforeningerne har bl.a. adresseret disse forhold gennem oplysning om de forskellige 

puljer (bl.a. ved workshopsene – se Afsnit 4.1) og gennem en direkte støtte med midler fra Poul 

Due Jensens Fond. Desuden har netværksarbejdet understøttet mulighederne for lokale 

samarbejder, hvor aktører har kunnet støtte hinanden økonomisk (se fx Afsnit 4.6 og 4.7). 

 

5.2 Lokal logistic 

  
Dette tema henviser både til den transport, de procedurer og det lokale kendskab, der skal til for 

at få adgang til og deltage i idrætsaktiviteter. Det er tydeligt, at ethvert lokalsamfund har sine 

egne begrænsninger og muligheder, både hvad angår transport til og fra idræt, og hvad angår 

idrætsudbud og grader af fleksibilitet omkring deltagelse heri.  

 

Transport er et tilbagevendende problem for flygtninge helt generelt, men også specifikt hvad 

angår deltagelse i foreningslivet. Det blev nævnt af næsten alle, vi talte med, som et væsentligt 

problem. Langt de fleste flygtninge har ikke egen bil, og de er derfor afhængige af en ofte 

mangelfuld offentlig transport, som de ikke altid har råd til at bruge, når de skal længere, end de 

nemt kan cykle. Dette begrænser de afstande, flygtninge kan rejse for at deltage i 

idrætsforeningernes aktiviteter, og er et særligt problem for dem, der er blevet boligplaceret i 

mere landlige områder af deres kommune. Dette problem kan i et vist omfang imødekommes, 

efterhånden som flygtningene finder sig til rette i foreninger gennem samkørsel med andre 

medlemmer, men dette kræver frivillige ressourcer, som ikke er jævnt fordelt. Flere 

idrætsforeninger fortalte os, at disse transportforhold også kan udfordre børnehold med mange 

flygtningeforældre, fordi der så er færre forældre, der kan tilbyde at køre børnene til træning 

eller stævner. 

 

En anden logistisk udfordring er, hvordan foreninger konkret håndterer ankomsten af flygtninge 

som nye medlemmer. Sproglige, økonomiske og forståelsesmæssige udfordringer kan 

besværliggøre rutiner, der fungerer relativt gnidningsfrit for lokale danskere. Disse problemer 

strækker sig naturligt nok også til IT-systemer som fx booking af hal-tider eller tilmeldinger til 
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hold. Flygtninge havde ofte behov for hjælp med at navigere i disse systemer. Denne slags 

problemer blev jævnligt nævnt af foreninger som eksempler på de ekstra ressourcer, det 

krævede at inkludere flygtninge i foreningerne. 

 

Desuden skal det nævnes, at flere foreninger havde etableret systemer, hvor flygtninge og 

asylansøgere kunne få adgang til udstyr – især sportssko – på deres præmisser. Disse kunne 

opbevares i en aflåst kasse, som flygtninge og asylansøgere, der manglede passende udstyr, 

så kunne låne. Dette var et eksempel på lokale logistiske løsninger på praktiske udfordringer. 

 

Mere overordnet kan man sige, at det kræver et udbygget lokalt kendskab for en flygtning at 

komme til at deltage i et foreningsliv. De skal ikke blot kende til idrætsforeninger, hvilket mange 

ikke gjorde; de skal også vide noget om, hvilke hold de nemmest kan glide ind på. Her kan de 

sociale foreninger og kommunale medarbejdere være behjælpelige. Men disse skal også have 

et vist kendskab til foreningens arbejdsformer. Der har været flere eksempler på, at sociale 

foreninger har bragt flygtninge til idrætsforeningsaktiviteter, som ikke har kunnet eller villet tage 

imod dem på det pågældende hold. 

 

Og på samme vis er det også tydeligt, at lokale frivillige gør brug af deres lokalviden og 

netværk, når de hjælper en flygtning ind i et idrætsforeningsliv. Det er kommet til udtryk i 

fortællinger om, hvordan en frivillig sent om aftenen har ringet til en bekendt for at forhøre sig 

om muligheden for at introducere en gruppe unge flygtninge til en bestemt fodboldklub – eller 

om, hvordan lederen af et asylcenter finder lejlighed til lige at cykle forbi fodboldklubben efter 

arbejde om fredagen for at se, hvordan det går med de asylansøgere, der har fået mulighed for 

at spille med på et lokalt hold. Som hun selv sagde: “Det er jo kun et par kilometer. Hvis jeg 

havde boet i Aalborg, var jeg jo ikke lige kommet forbi.” Der er altså tale om en kombination af 

lokal viden og lokale kontakter, som kan være ekstremt betydningsfuld for en vellykket inklusion 

af flygtninge i idrætsforeninger.  

 

Når dette kendskab er så vigtigt, hænger det sammen med, at lokale idrætsliv netop er lokale, 

dvs. betinget af de unikke historiske, geografiske og socialpolitiske dimensioner, der udgør et 

lokalsamfund. Eksempelvis har Bedsted en lang tradition for volleyball, hvilket ikke blot betyder, 

at en stor del af byens borgere er meldt ind i volleyball-klubben, men også, at denne specifikke 

sportsgren er en stor del af byens fællesskab og identitet. Dermed er det også et oplagt sted for 

nye borgere, herunder flygtninge, at dyrke idræt. Et andet eksempel på, hvordan den lokale 

historie og det lokale landskab kommer til udtryk, er i forhold til svømning. I Thyhallen har det 

været muligt at skabe de rette rammer om et eksklusivt kvindesvømmehold. Dette er ikke muligt 

i Ranum, hvor den lokale svømmehal ligger i forbindelse med et badeland. Til gengæld har man 

her i byen kunnet etablere et ridehold til børnene på asylcenteret. Endelig, i denne 

sammenhæng, vil vi pege på fodboldklubber som en lokalt betinget størrelse. Det er bl.a. 

tydeligt i Aalestrup, hvor der er flere fodboldklubber i og omkring byen. Hver klub har sin egen 

profil og ambitionsniveau, og vi har gentagne gange hørt fortællinger om, at hvor det i én 

fodboldklub var svært at rumme en gruppe unge flygtninge, så har det vist sig at fungere fint i en 

anden.   
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Nogle af de netværk, der er kommet i stand gennem Netværksforeningerne og gennem 

foreningskonsulenternes arbejde, har fx adresseret flygtninges transport til idrætscenteret (se 

Afsnit 4.4). De lokale frivilliges muligheder for at bruge deres egen og hinandens lokalviden og 

netværk er også blevet styrket gennem workshopsene (Afsnit 4.1), da disse har skabt et rum for 

samtale og samarbejde. 

 

5.3 Sociale relationer  
 
Det at tage del i en idrætsforening er i høj grad en social proces. Det handler ikke blot om at 

have råd til eller mulighed for deltagelse, men også om at lære at begå sig i nogle specifikke 

sociale rum med bestemte rutiner og forventninger. Eksempler, der ofte blev fremhævet af 

idrætsforeningerne, handlede til dels om forholdsvist konkrete ting som for eksempel at 

respektere mødetidspunkter og generelle “spilleregler”, og til dels om mere diffuse ting som ikke 

at “fylde for meget” og at kunne deltage i – og at være ambitiøs omkring – sin sport på 

“passende” måder. I det følgende vil vi uddybe nogle af disse dimensioner.  

 

Spilleregler 

De forskellige aktører, vi talte med i og omkring idrætsforeningerne, gav på forskellige måder 

udtryk for, at der er nogle “spilleregler”, man som nyt medlem af en idrætsforening skal lære at 

kende. Det selv at komme til tiden, og det at få forældre til idrætsudøvende børn til at forstå 

vigtigheden af at komme til tiden, blev jævnligt fremhævet. Tilsvarende betonede mange 

idrætsforeninger vigtigheden af at melde afbud, hvis man ikke kom. Dette blev beskrevet både 

som en reel erfaring – flere idrætsforeninger oplevede, at nogle flygtninge ikke kom til tiden – og 

som en forudopfattelse – rigtig mange idrætsforeninger bekymrede sig om, at flygtningene ikke 

ville komme til tiden. 

 

En anden ofte italesat spilleregel handler om badning. ”For eksempel ville det godt nok være 

uheldigt at gå i svømmebadet uden at gå i bad først,” fortalte én halinspektør. Det kan 

umiddelbart lyde som en nøgtern bemærkning. Men det var tydeligt, at denne halinspektør, 

sammen med de forskellige andre aktører, oplevede badning som både kontroversielt og 

konfliktfyldt. Det kom til udtryk i den måde, hvorpå han og de andre repræsentanter fra 

idrætsforeninger samtidig fortalte om, hvordan de følte sig forpligtede til at korrigere ukorrekte 

måder at bade på, og om, hvordan de oplevede det som intimiderende at sætte spørgsmålstegn 

ved andres badepraksisser.  

 

Generelt fyldte badning, og navnlig badning i svømmehaller, meget. Af og til blev badning 

beskrevet som et spørgsmål om kulturforskelle, af og til om hygiejne. Andre gange var det de 

mere praktiske dimensioner af det at bade, der blev fremhævet. Og ofte var det en 

sammenblanding af de tre. Det er eksempelvis kommet til udtryk i Thyhallen, hvor man har fået 

hængt et forhæng op i omklædningsrummet, der tillader kvinderne at tage deres 

svømmedragter af og vaske sig. Det betyder, at det i princippet er blevet muligt for alle kvinder 

at gå i svømmehallen. Der er dog kun det ene forhæng, og det giver nogle praktiske og 

logistiske udfordringer, når op imod 15 kvinder gerne vil benytte forhænget samtidigt. Det er helt 
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enkelt blevet mere tidskrævende at tage bad. Derudover blev vi delagtiggjort i flere overvejelser 

omkring, hvorvidt kvinderne nu vaskede sig ordentligt bag ved forhænget. 

 

Både brobyggere og flygtninge udtrykte også, at dette emne kunne være konfliktfyldt, da 

flygtninge nemt kunne opleve disse anvisninger som en kommentar om deres generelle 

hygiejne. ”Tror de, at jeg ikke vasker mig derhjemme?”, som en kvindelig flygtning spurgte. 

Denne følelse af at være ugleset kunne nemt få konsekvenser for flygtningenes videre 

deltagelse i idrætsforeningerne. 

 

Idrætsmæssige forudsætninger 

Ud over disse kontroversielle, men trods alt mere konkrete, regler for deltagelse i idrætslivet er 

der som nævnt nogle lidt mere ubestemte og svært gennemskuelige normer. Disse normer kan 

gøre det til en kompliceret proces at finde den rette aktivitet, den rette forening og det rette hold. 

En halinspektør fortalte os om fem unge mænd, der rigtig gerne vil spille både fodbold og 

volleyball. “Men de er lidt flygtige og kan faktisk hverken spille fugl eller fisk,” fortalte han. Det 

betyder, fortalte han, at de klubmedlemmer, der kommer og spiller én eller to gange om ugen, 

faktisk helst ikke vil spille sammen med dem. Dermed kan det have stor betydning, hvorvidt 

man er dygtig til en bestemt sportsgren eller ej – eller i hvert fald om man har potentiale til at 

blive det. Det sidste er et volleyballhold i Aalestrup et godt eksempel på. Her har fem unge 

mænd spillet med i et halvt års tid, og i en af trænernes fortælling om forløbet blev det 

bemærket, at de er blevet markant bedre og efterhånden også kan hjælpe til med at tælle point 

og dermed "indgå som en reel ressource".  

 

I et andet tilfælde har man oprettet et hold, der i princippet er målrettet kvinder helt generelt, 

men som, i hvert fald foreløbigt, primært udgøres af etniske minoritetskvinder. Det foregår i 

Thyhallen hver fredag eftermiddag. Her er svømmehallen forbeholdt kvinder i et særligt tidsrum, 

og der er sørget for transport mellem sprogskole og svømmehal, så kvinderne nemt kan deltage 

i svømningen i forlængelse af deres sprogskoledag. Det primære formål med holdet er at give 

alle kvinder mulighed for at motionere og modtage svømmeundervisning på det niveau, de nu 

engang er på.  

 

Når vi talte med folk fra de forskellige foreninger, refererede de ofte til sondringen mellem 

“eliteidræt” og “breddeidræt”. De enkelte foreninger – og i endnu højere grad de enkelte hold – 

har forskellige niveauer og ambitioner, der har stor betydning for nye medlemmers mulighed for 

at deltage. For flygtninge betyder det, at de må lære at navigere i et skel mellem dem, der har 

erfaring med og talent for en given sport, og dem, som ikke har det. Dette får måske særligt 

betydning i relation til større børn. Eksempelvis fortalte flere foreninger, at de oplevede, at 

niveauet på et U-12 fodboldhold kunne være for højt for en 12-årig flygtning, idet der gerne sker 

en udskillelse, så det kun er de dygtigste og mest interesserede, der holder ved på 

børneholdene. Flygtningebørnene risikerer derfor ikke at kunne deltage på lige fod med 

jævnaldrende børn. Det er vigtigt at pointere, at erfaring og talent ikke kun skal forstås i relation 

til denne sondring mellem bredde- og eliteidræt. Også inden for breddeidrætten har flygtninges 

ambitioner og niveau betydning for deres muligheder for at tage del i et idrætsliv, særligt inden 

for holdsport. 
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Sociale og kulturelle normer for tilstedeværelse  

De forskellige aktører, vi talte med, har hver deres oplevelse af – og erfaring med – flygtninge i 

deres lokalsamfund. Mange af dem delte dog en bekymring for, at flygtningene kom til at "fylde 

for meget", eller "fylde på den forkerte måde", på et givent idrætshold såvel som i 

lokalsamfundet generelt. Eksempelvis bemærkede flere, hvordan flygtninge ofte bevæger sig i 

grupper og ikke taler dansk sammen, hvilket kan give anledning til utryghed. En halinspektør 

fortalte os, hvordan han en dag havde set et gruppe drenge fra Syrien stå uden for hallen. De 

havde troet, at der var "Klub" – et fast tilbud om kunne benytte hallens aktiviteter. Det var der 

imidlertid ikke den dag. Halinspektøren var gået ud til dem og havde tilbudt dem alligevel at 

komme ind i hallen og låne en bold. Han fortalte, hvordan de havde talt arabisk hele vejen ind i 

hallen, og at han havde undret sig over det. ”Taler de om, at de vil stjæle det hele, eller siger de, 

at det var godt nok dejligt at komme ind i hallen… Jeg aner det ikke.” Den pågældende 

halinspektør gav ikke udtryk for generelt at være utryg ved de flygtninge, der bor i byen, og hans 

udsagn skal mere forstås som et udtryk for, at det betød noget for ham at føle sig inddraget i 

samtalen, snarere end at han rent faktisk havde en bekymring for, at "de ville stjæle det hele".  

 

På tilsvarende vis talte en medarbejder på et asylcenter om, at hun og hendes kollegaer prøver 

at være opmærksomme på, at der ikke kommer for mange flygtninge på det lokale fodboldhold 

– at ”de ikke overtager”. ”De [klubben og klubbens hold] er jo ikke så store… Så vi skal passe 

lidt på dem,” sagde hun.  

 

Overvejelser som disse peger på, at der er en både udtalt og ikke-udtalt opmærksomhed 

omkring, hvordan flygtninge bevæger sig – og er til stede – i lokalsamfundets offentlige rum. Det 

er en opmærksomhed, der udspringer af nogle mere grundlæggende sociale og kulturelle 

normer for, hvad almindelig god opførsel er, og som i princippet retter sig mod alle borgere. Det, 

der er vigtigt i denne sammenhæng, er, at denne opmærksomhed får et særligt udtryk, når det 

handler om flygtninge – og at flygtninge på mange måder udfordrer disse normer, alene ved at 

bevæge sig sammen og ved at tale et andet sprog.4  

 

Netværksforeningerne har adresseret nogle af disse forhold, måske især gennem de to 

forskellige brobyggerfunktioner, der er etableret i Thisted Kommune (se Afsnit 4.2 og 4.3). Her 

har brobyggerne ikke mindst kunnet forklare om badning på en måde, der undgik potentielle 

konflikter. Samtidig har workshopsene også skabt en platform for mere samarbejde mellem 

idrætsforeninger og de sociale foreninger, som også i nogen grad har kunnet facilitere 

kommunikation om spilleregler og normer i idrætsforeningerne. 

 

5.4 Viden og uvidenhed 
 
Ovenstående temaer er væsensforskellige. Men fælles for dem er, at de involverer viden; viden 

om økonomiske strukturer; viden om spilleregler; viden om lokale tilbud og netværk; viden om 

                                                 
4 Se flere overvejelser om dette i Larsen et al.s forskningsrapport, Den nye landbefolkning. Asylcentres betydning og konsekvens for 
lokale fællesskaber i danske landdistrikter (2015). 
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sociale og kulturelle normer osv. Der er tale om forskellige typer viden, hvoraf nogle er situerede 

og baseret på erfaring, og andre har mere formel karakter. Dermed egner de forskellige typer af 

viden sig også til forskellige former for formidling. Noget kan formidles i en folder eller en 

håndbog. Andet skal gerne formidles i en mellem-menneskelig relation.  

 

Et gennemgående tema, der gik på tværs af og forbandt alle de foregående elementer, 

handlede om viden og forståelse mellem aktørerne og om deres arbejde. Alle parter i projektet 

udtrykte fra start, at de manglede viden om de andre parter. Således fortalte 

idrætsforeningerne, at de ikke kendte meget til målgruppen eller til de vilkår, de lever under i 

Danmark. Dette kom bl.a. til udtryk gennem de mange spørgsmål, som blev rejst i workshops 

og gennem direkte kontakt med projektpersoner om alt fra risikoen for smittefare til flygtninge og 

asylansøgeres rettigheder til sproglige og kulturelle forskelle.  

 

Omvendt kendte flygtninge og asylansøgere heller ikke meget til idrætsforeningerne. De vidste 

simpelthen ikke, hvilke tilbud der var tilgængelige for dem lokalt, og havde i nogle tilfælde 

desuden svært ved at forstå kontingentsystemer eller omgangsformer i foreningen. Eksempelvis 

havde nogle flygtninge i Aars organiseret sig i en social forening, Al-Shams, hvor de jævnligt 

mødtes og talte med hinanden. Men ingen af dem havde hørt om hverken 

Netværksforeningerne eller vidste noget om de lokale idrætsforeninger. 

 

Måske mere overraskende kendte idrætsforeningerne heller ikke meget til de sociale foreninger, 

der havde en mere direkte kontakt med målgruppen, ligesom de sociale foreninger ikke kendte 

meget til idrætsforeningernes virke. Denne manglende viden om hinanden strakte sig naturligt 

nok også til en manglende viden om hinandens arbejde. Dette kunne skabe gnidninger mellem 

de to typer foreninger. For eksempel oplevede idrætsforeningerne, at de sociale foreninger 

forventede, at de skulle glæde sig over de flygtninge, de bragte med sig til idrætsaktiviteter. “De 

tror jo, at det er kunder i butikken, men det er bare ekstra arbejde,” som en halinspektør 

forklarede det. Omvendt betød idrætsforeningernes manglende kendskab til de sociale 

foreninger, at der var ressourcer, der ikke blev udnyttet. Dette gjaldt også i selv mindre byer, 

hvor idrætsforeningsfolkene ofte kun kendte folkene fra de sociale foreninger nok “til at hilse 

nede i Brugsen”. 

 

Overordnet kan vi tale om, at idrætsforeninger og sociale foreninger kan have forskellige 

succeskriterier for deres arbejde med inklusion af flygtninge i idrætsaktiviteter. Hvor de sociale 

foreninger kan føle, at det er en succes at køre nogle flygtninge til håndbold, talte 

idrætsforeningsfolk om, at det ville være en ideel succes, når flygtninge gled ind i idrætten på 

linje med andre medlemmer. Som minimum ønskede idrætsforeningerne, at flygtningene kom 

regelmæssigt og til tiden og overholdt “spillereglerne på stedet”. 

 

Netværksforeningernes centrale arbejde med netværksopbygning på tværs af de forskellige 

aktører i projektet betød, at disse spørgsmål om viden og uvidenhed var centrale på næsten alle 

projektets indsatsområder. Men det var måske især gennem workshopsene (se Afsnit 4.1), at 

mange af disse spørgsmål blev adresseret. Dog spillede ikke mindst den kommunalt ansatte 
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brobygger (se Afsnit 4.2) også en vigtig rolle her, ikke mindst ift. at informere flygtninge om de 

konkrete idrætstilbud, der var i deres lokalområde.  
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6.0 Konklusion og anbefalinger 
 

Som pilotprojekt er det ikke Netværksforeningernes formål at levere færdige løsninger ift. 

inklusionen af flygtninge og asylansøgere i danske idrætsforeninger, men snarere at afprøve en 

række forskellige muligheder for at skabe øget inklusion. På baggrund af vores evaluering af 

projektets indsatser vurderer vi, at der er tydelige gevinster at høste i det arbejde, det har sat i 

værk, både hvad angår det netværksskabende arbejde og de konkrete aktiviteter. Med de 

netværksskabende aktiviteter bidrog projektet til en vidensudveksling og et øget samarbejde 

mellem en række aktører, der arbejder på de samme eller tilstødende felter. Med de konkrete 

aktiviteter bidrog projektet dels med en udbygning af strukturelle systemer til at lette 

mulighederne for, at flygtninge kunne deltage i idrætsforeninger, og dels med udviklingen af 

egentlige idrætsaktiviteter, målrettet flygtninge og ikke mindst bestemte grupper af flygtninge. 

En væsentlig styrke ved projektet er den gensidige understøttelse af det netværksskabende 

arbejde og de konkrete aktiviteter. Nogle af de konkrete aktiviteter kom således i stand som 

direkte følge af netværkssamarbejdet (fx SFO-modellen). Samtidig kunne de konkrete aktiviteter 

også skabe basis for et øget netværksarbejde (fx VUC-modellen). 

 

Vi har sammenfattet en række anbefalinger i det følgende afsnit, der dels samler op på 

projektets erfaringer, og dels foreslår måder at udvikle dem yderligere på. 

 

Hvilket udbytte fik flygtninge og idrætsforeninger da af projektet? Som vi slog fast i Baggrunds-

afsnittet, er der en del litteratur, der peger på, at idrætsforeninger kan fungere som en vej ind i 

lokalsamfund for flygtninge. Dette var også en pointe, som mange foreningsfolk, vi talte med, 

understregede, ligesom det kan siges at være udgangspunktet for det overordnede projekt. Men 

det er værd at understrege, at denne vej ind ikke er lige for alle. Flygtninge med et sportstalent 

har i sagens natur nemmere ved at indgå i idrætsaktiviteter, ligesom flygtninge, der taler dansk 

eller engelsk, har nemmere ved at begå sig. Samtidig kan man sige, at idrætsforeningerne giver 

en anden vej ind i lokalsamfundet end de sociale foreninger, om ikke andet så i kraft af de 

forskellige demografiske profiler på de to typer foreninger, i al fald uden for de større byer. I 

projektet stod det klart, at flygtningene oftere mødte yngre danskere med mere varierede 

uddannelsesbaggrunde samt en højere andel af erhvervsaktive i idrætsforeningerne, end de 

gjorde hos de sociale foreninger. De sociale foreninger, der deltog i projektet, beskrev ofte sig 

selv som ”bedsteforældre,” og flere af medlemmerne betonede netop kontakten til yngre 

danskere som en fordel ved at få flygtninge til at deltage i idrætsforeninger. Flygtningene møder 

altså andre lokale i idrætsforeningerne, end de gør i de sociale foreninger. Og givet den relative 

mangel på sociale netværk mellem de to typer foreninger kan idrætsforeningerne åbne for 

andre muligheder for flygtninge, end andre foreninger kan. 

 

Idrætsforeningerne var ofte tøvende, når de skulle forklare, hvilken værdi de kunne finde i at 

inkludere flygtninge og asylansøgere. Nogle svarede, at det alene skete på baggrund af et 

generelt samfundssind som udtrykt gennem deres status som folkeoplysende foreninger, der 

ved lov skulle være åbne for alle. Men relativt få af de involverede idrætsforeninger beskrev 

flygtninge som tiltrængte nye medlemmer, der kunne hjælpe lukningstruede idrætsforeninger i 
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affolkede områder. Dette hænger til dels sammen med, at det i høj grad var de mest 

velfungerende idrætsforeninger, der tog mest aktivt del i projektet. De foreninger, der led under 

et faldende medlemstal, havde tilsyneladende mindre kapacitet til at bringe flygtninge og 

asylansøgere ind i deres aktiviteter. Dermed lader det ikke til at være gangbart at tænke, at 

flygtninge kan fungere som en art redningsplanke for det dalende medlemstal, nogle 

idrætsforeninger oplever. For disse foreninger kan der være mere perspektiv i at oprette tilbud 

for asylansøgere, hvis de har et asylcenter i nærheden. Som en halinspektør udtrykte det: ”Vi 

har 400 asylansøgere] herude. Samtidig har vi flere sportshold, der bliver nedlagt.” Her kan 

hallerne og foreningerne altså opleve en indtægt, når asylcentre lejer sig ind hos dem, der 

potentielt kan understøtte foreningens øvrige aktiviteter. 

 

En udtalt styrke ved Netværksforeningerne har været, at to af de væsentligste tovholdere har 

været ansat henholdsvis på tværs af DGI og Vesthimmerland Kommune og på tværs af 

Thisteds Integrations- og Kultur og Fritids-forvaltninger. De indbyggede netværkseffekter ved 

disse tværgående ansættelser har understøttet projektets første formål om netværksskabelse 

og har skabt rammer for en række af de konkrete aktiviteter, vi har beskrevet i Afsnit 5. Samtidig 

er det vigtigt at understrege vigtigheden af den kommunale forankring for de deltagende 

aktører. Kommunen var allerede en af de vigtigste samarbejdspartnere for idrætsforeningerne 

og virkede for dem som den mest oplagte tovholder for projektets arbejde, måske især i kraft af 

den længere tidshorisont de kunne tilbyde, der strakte sig ud over pilotprojektets 

bevillingsperiode. 

 

DGIs rolle har primært været inspirerende og faciliterende. Projektet blev til på basis af en 

ansøgning fra DGI Inklusion, og selvom projektet i praksis fik en markant anderledes form, end 

det var planlagt i den oprindelige ansøgning, er det uklart, om det ville have eksisteret 

overhovedet foruden denne start. Den centrale metode, der også var en del af den oprindelige 

ansøgning, med en række workshops, der inddrog relevante aktører på området, har som sagt 

fungeret som en konstruktiv platform for projektarbejdet. Dette er en form, DGI med fordel 

kunne facilitere andre steder, men gerne med et eksplicit formål om at søge en forankring i 

kommunerne, da DGI ikke har ressourcerne til at fastholde samarbejder af denne slags over 

længere tid uden fast finansiering. Birthe Bach fra DGI Nordjylland har således holdt oplæg om 

projektet i en række andre kommuner, og denne rolle som inspirator er der fornuftige 

perspektiver i. Slutteligt skal det nævnes, at DGI har udviklet inspirations- og 

informationsmateriale til deres medlemsforeninger ifm. projektet. Dette virker som et tiltag, der 

potentielt kunne adressere nogle af de udfordringer omkring viden, vi har diskuteret i Afsnit 5.4. 

Men materialet har dog ikke indgået i denne evaluering, da det ikke lå færdigt ved 

evalueringens afslutning, og da det under alle omstændigheder ville skulle være i brug i en 

periode, før det vil kunne evalueres. 
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6.1 Anbefalinger 
 

Arbejd med en længere horisont 

Netværksarbejde tager tid. Projektet bør derfor videreføres på en måde, så det fungerer 

langsigtet for at høste frugterne af netværksarbejdet og for at give foreninger og flygtninge 

mulighed for at lære det at kende. Tilgangen til projektet er vokset støt hen over 

projektperioden, og dette momentum bør udnyttes. Det er ikke mindst på denne baggrund 

glædeligt, at både Thisted og Vesthimmerland kommuner har valgt at inddrage dele af 

Netværksforeningernes arbejde i deres integrationsarbejde. Thisted Kommune har formuleret 

en plan for en løbende inklusion af flygtninge i kommunens fritidsliv frem til 1.12.2017, hvor der 

skal tages stilling til en mere varig økonomisk rammesætning af arbejdet. Dette eksempel bør 

fungere som inspiration i andre kommuner. Vesthimmerland Kommune vil indlede en ordning 

med en kommunalt ansat som brobygger, der skal forestå foreningsvejledning en gang om 

måneden på sprogskolen. Desuden vil kommunen afholde halvårlige netværksmøder på tværs 

af integrations- og fritidsforvaltningen, lige som VUC-modellen vil fortsætte og blive evalueret. 

Denne kommunale forankring forbedrer rammerne for det bredere arbejde med inklusion af 

flygtninge i idrætsforeninger igennem etableringen af en længere horisont, end der normalt kan 

tilbydes ved kortere projekter som Netværksforeningerne. 

 

Støt op om foreningernes arbejde med ansøgninger  

Foreninger oplever ofte, at flygtninge og asylansøgere kommer med et øget administrativt 

arbejde, bl.a. i form af ansøgninger om kontingentstøtte, transport og udstyr. Dette arbejde bør 

der støttes op om for at gøre flygtninge mere attraktive som medlemmer og frigøre tid hos 

frivillige i foreningen til at varetage egentlige idrætsaktiviteter. Dette sker allerede i nogen grad, 

bl.a. i Thisted Kommune, hvor en kommunal medarbejder ydede betragtelig hjælp til nogle 

idrætsforeningers ansøgningsarbejde. Denne støtte kan fungere på flere niveauer. Lokalt kan 

idrætsforeninger og sociale foreninger støttes yderligere i at udvikle fælles ansøgninger om 

støtte til deres arbejde med inklusion af flygtninge. Dette ville reducere arbejdsbyrden på den 

enkelte forening og samtidig samle nogle af de mange ansøgninger, kommunernes fritidspuljer 

ser. En egentlig ressourceperson på forenings-, DGI-, eller kommunalt niveau, der kunne 

hjælpe med ansøgningsarbejdet, ville være en betydelig hjælp. Og helt overordnet ville 

ændrede og mere smidige støttemuligheder lette arbejdsbyrden og kunne åbne 

idrætsforeninger op for en større gruppe af flygtninge (se nedenfor). 

 

Etablér flere muligheder for idrætsdeltagelse for voksne flygtninge 

I øjeblikket er der begrænsede muligheder for økonomisk støtte for voksne flygtninges 

deltagelse i idrætslivet. Der bør arbejdes målrettet for at udvide disse muligheder, både 

nationalt, kommunalt og lokalt. Nogle kommuner har allerede afskaffet 25-årsreglen (Hartje 

2013), andre arbejder med bredere kommunale støttemuligheder. Der er også muligheder for, 

at idrætsforeninger etablerer enkelte åbne tilbud, der ikke kræver kontingent. 
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Understøt den enkelte flygtning i at deltage i passende idrætsaktiviteter 

Der er væsentlige forskelle blandt flygtninge, der har stor betydning for flygtningene selv, men 

også for deres muligheder for at deltage i idrætsaktiviteter. Faktorer som uddannelse, 

sprogfærdigheder, etnisk baggrund, fysisk og psykisk helbred, familie, alder, køn, sociale 

netværk i Danmark osv. kan have markant betydning for, om og hvordan flygtninge og 

asylansøgere deltager i idrætsforeninger. Specifikt kan målrettede tilbud for kvinder skabe 

muligheder for, at kvindelige flygtninge nemmere kan deltage i idrætsaktiviteter. Dette har 

kvindesvømmeholdet i Thyhallen vist. Men det er vigtigt at tænke ind, hvordan fx kvinderne kan 

deltage, herunder logistik og ordentlige omklædnings- og badeforhold. En bedre forståelse af 

disse forskelligheder blandt idrætsforeninger og brobyggere kan bane vejen for flere flygtninges 

produktive deltagelse i foreningslivet. De to indsatser med kommunalt ansatte og frivillige 

brobyggere er oplagte veje mod dette. 

 

Netværksarbejdet bør inkludere flere flygtninge og asylansøgere 

Hvor projektaktiviteterne har haft stor succes med at inkludere flygtninge og asylansøgere som 

deltagere og i mindre grad som frivillige (se Frivillige som brobyggere), har de været mindre 

repræsenterede i netværksarbejdet. Dette reflekterer i høj grad sammensætningen af de 

deltagende foreninger. Men da nogle flygtninge har organiseret sig i foreninger (primært med et 

formål om socialt samvær som Al-Shams i Aars), kunne disse med fordel inddrages i 

netværksarbejdet. Dette ville inddrage målgruppen mere i netværksarbejdet og samtidig give 

flygtninge en større mulighed for at lære om det danske foreningsliv gennem aktiv deltagelse i 

de mere strukturelt orienterede aktiviteter. 

 

Netværksarbejdet bør inkludere flere trænere og andre idrætsforeningsfolk med direkte 

kontakt med flygtninge 

Der er en tendens til, at det er formændene for idrætsforeningerne, der deltager i de 

netværksskabende aktiviteter som workshops og lignende. Dette giver god mening, da disse 

ofte har kompetence til at træffe beslutninger for deres foreninger og samtidig gerne har et vist 

overblik over dem. Men trænere og andre med direkte kontakt til flygtninge i foreningerne 

deltager meget sjældnere. De kunne bidrage med væsentlige perspektiver på det lavpraktiske 

arbejde – det vi har kaldt den lokale logistik – såvel som med udviklingen af konkrete aktiviteter 

samt med mere overordnede erfaringer. 

 

Opkvalificering af frivillige flygtninge 

DGI arbejder allerede med opkvalificering af frivillige, og dette arbejde er begyndt at blive bredt 

ud til inklusionsområdet, bl.a. gennem trænercertificeringer af flygtninge og asylansøgere. DGI 

Storstrømmen arbejder fx i øjeblikket med et pilotprojekt, hvor flygtninge i Næstved Kommune 

oplæres som hjælpetrænere. Udbygningen af indsatsområdet ”Frivillige som brobyggere” vil 

dels kræve en målrettet indsats fra foreningerne og dels et stort lokalt kendskab til både lokale 

flygtninge og til den lokale forening for at understøtte relationen. Men det er et indsatsområde 

med store perspektiver, der oplagt kunne tænkes ind i en fortsættelse af projektet.  
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Løbende monitorering, erfaringsopsamling og evaluering 

Aktiviteter og projekter er, som vi har diskuteret, i høj grad forankret i lokale forhold i og omkring 

idrætsforeningerne. Man kan derfor ikke gå ud fra, at aktiviteter, der fungerer ét sted, også vil 

fungere andre steder. Samtidig indgår aktiviteterne i et dynamisk felt. Dette medfører en 

løbende tilpasning og udvikling, der kan forbedre (eller forværre) aktiviteternes muligheder for at 

inddrage flygtninge. En løbende sparring, monitorering og evaluering vil sikre, at disse 

dynamikker i højere grad gøres eksplicitte, så idrætsforeningerne og andre interessenter kan 

handle på et mere oplyst grundlag. Dette kan være i form af en fortsættelse af de forskellige 

netværksaktiviteter, herunder workshops, men også i form af egentlig evalueringer. Dette er 

særlig vigtigt grundet projektets relativt korte løbetid. Væsentlige effekter af projektets arbejde 

vil først være synlige efter flere år. Der er derfor behov for, at evalueringer ikke kun 

gennemføres i forbindelse med projektets opstart, men at man løbende undersøger projektets 

resultater.   



 
31 

7.0 Referencer 
 
Agergaard, S. (2011). Development and appropriation of an integration policy for sport: how 

Danish sports clubs have become arenas for ethnic integration. International Journal of Sport 

Policy and Politics, 3(3), 341–353.  

 

Agergaard, S & Bonde, H. (red.). (2013). Integration gennem kroppen: Idræt, etnicitet og 

velfærdspolitik. København: Museum Tusculanums Forlag. 

 

Beutler, I. (2008). Sport serving development and peace: Achieving the goals of the 

United Nations through sport. Sport in Society, 11(4), 359-369. 

 

Boeskov, S., & Ilkjær, T. (2005). Integration og det frivillige foreningsliv. Institut for Idræt, 

Københavns Universitet. 

 

Coakley, J. (2015). Assessing the sociology of sport: On cultural sensibilities and the great sport 

myth. International Review for the Sociology of Sport, 50(4-5), 402–406. 

 

Elmose-Østerlund, K. & Ibsen, B. (2016). Antal frivillige og lønnede positioner i foreninger under 

DIF, DGI og Firmaidrætten. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for 

Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. 

 

Hertje, S. (2013). Kommunernes brug af 25 års-reglen: Undersøgelse af i hvor høj grad 
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