Line Lovring Krægpøth
Line er 29 år, og bor på ydre Nørrebro i København.

Baggrund:
Siden jeg som 5-årig startede til fodbold i det midtjyske, har foreningsidræt, bevægelse og dets
fællesskab været en rød tråd i min opvækst. Idræt har skabt mange muligheder for fællesskab; f.eks.
gav fodbolden mig som 16-årig under mit udvekslingsophold i USA et særligt ungefællesskab på
trods af kulturforskellen. Siden miniputårene har jeg både været på Gerlev Idrætshøjskole og i løbet
af studietiden i København været instruktør for Gefion GymLeg hold, ligesom jeg har været en del
af DGI Storkøbenhavns projekt og udviklingsteam ifm. en praktikplads i efteråret 2017.
Mit drive for at være medskaber af idrætten og ungefællesskaber i og uden foreningsidrætten har
resulteret i, at jeg har engageret mig i diverse frivillige indsatser og udvalg, herunder bl.a.
foreningsmedlem og frivillig suppleant i bestyrelsen for Boldklub Viktoria samt forperson i Gerlev
Idrætshøjskole Elevforenings bestyrelse. Senest har jeg engageret mig i og arbejdet for vigtigheden
af diversitet i DGI, og især for DGI Storkøbenhavn, hvilket resulterede i, at jeg i dag sidder med i
DGI Storkøbenhavn arbejdsgruppe for mangfoldighed.
Jeg blev færdig med min uddannelse som Cand. Scient. i Idrætsvidenskab med specialisering i
diversitet og sports governance i januar 2020, hvilket gør at jeg på nuværende tidspunkt er ved at
finde min hylde på arbejdsmarkedet.
Hvilke områder er vigtige for dig?
Foreningsidrætten kan noget særligt, og den værdi skal der værnes om. Samtidig er det i den grad
vigtigt at foreningsidrætten ikke bliver for ens i sin form, sammensætning og retning. For mig er det
essentielt, at foreningsidrætten udvikler sig i retning af at være mere divers i alle dele af foreningen.
For i foreningen mødes forskelligheder på banen, men denne forskellighed, uanset alder,
kompetencer, seksualitet, køn og social baggrund, er vigtig også i klublivet og i diverse udvalg samt
bestyrelse.
Særligt ligger unge målgruppen mig nært, og især i et interkulturelt perspektiv. Det skal være
meningsfyldt for alle unge at være en del af foreningsidrætten i DGI Storkøbenhavn, og der skal være
plads til ungefællesskaber, demokratisk inddragelse og -forskellighed på tværs af foreningen og
foreningerne.
Diversitet og ungekultur er derfor to områder, som jeg ønsker at tage politisk ansvar for, således at
de forsat understøttes og udvikles i DGI Storkøbenhavn.
Hvilken retning bør DGI Storkøbenhavn bevæge sig i ift. den kommende strategiperiode?
For mig er det afgørende for DGI Storkøbenhavns kommende strategiperiode, at der sættes politisk
fokus på foreningsudvikling i et diversitetsperspektiv. Det handler om, at alle uanset alder, køn,
seksualitet og social baggrund både på banerne, i klublivet, foreningsudvalgene og i bestyrelsen skal
kunne føle sig som en del af og repræsenteret i fællesskabet. Jeg ønsker at være medvirkende til, at

DGI Storkøbenhavn også bliver skarpe i at løse virkelighedens udfordringer ift. diversitetsagendaen
i idrætsforeningerne.
Derudover er unge og demokratisk inddragelse en retning, som jeg brænder for og ønsker at medvirke
til; at DGI Storkøbenhavn bevæger sig hen imod skabelsen af en platform for en ungefællesskaber
og -kultur på tværs af medlemsforeningerne.
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