PROGRAM:

Onsdag den 15. marts 2017
Tidspunkt

8.30

Messehallen

Konference 1

Konference 2

Sportsfaciliteter.dk

Dansk Svømmebadsteknisk Forening

8.30 - 10.00
Ankomst og
indskrivning

9.30 - 9.40
Velkomst til
Dansk Svømmebadsteknisk
Forenings konference

9.30

v. Carsten Larsen

9.40-10.00
Godkendelse af svømmebade og
håndtering af fækale uheld

9.40

v. Rasmus Moes, Styrelsen for Vand
og Naturforvaltning

10.00

10.00 - 10.15
Velkomst til
Sportsfaciliteters konference
Velkomst og kort introduktion til
foreningens arbejde og ambitioner
omkring det politiske arbejde.
v. Holger Kortbek

10.00 - 11.00
Sikkerhed i svømmebade
Præsentation af den kommende
EN-norm om sikkerhed i
svømmebade, der bl.a. stiller
krav om Risk Assessment for
alle nye svømmebade.
v. Thierry Boeglin, Poseidon
Oplægget vil være på engelsk
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PROGRAM:

Onsdag den 15. marts 2017
(fortsat)
Tidspunkt

10.15

Messehallen

Konference 1

Konference 2

Sportsfaciliteter.dk

Dansk Svømmebadsteknisk Forening

10.15 - 10.45
Multifunktionalitet kræver
værtskab v. Mikkel Knowles
Gjelstrup, ANDEL
Idrætsfaciliteter der kombinerer funktioner og organiseringsformer kan
invitere og engagere flere mennesker
– og nå nogle af dem, der i dag står
udenfor idrættens fællesskaber.
Men hvis invitationen skal blive
accepteret, er det nødvendigt med
nytænkning af drift og ledelse samt et
tydeligt værtskab.
Mikkel Gjelstrup har igennem 10 år
ved GAME været med til at udvikle og
etablere nye former for idrætsfaciliteter og dermed udfordre det danske
idrætsbillede. I dag er Mikkel Gjelstrup
selvstændig konsulent inden for
udviklings- og
formidlingsprojekter
i idrætsverdenen i sin
virksomhed Andel.

10.45

10.45 - 11.15
Rum til 3. halvleg
- Den Grønne plads i Vejen
Jakob Sander fra Vejen Idrætscenter
præsenterer centerets nyeste projekt,
der transformerer et udslidt ’gennemgangsareal’ til et attraktivt venteområde og samlingspunkt.
I takt med at færre og færre tager
bad efter idrætten, er det op til
idrætsanlæggene at skabe et attraktivt
rum til 3. halvleg, som kan være
med til at styrke fællesskabet og give mere
aktivitet i idrætscenteret.

11.00 - 12.00
Udvikling i svømmebadet
- fra 50 meter bassin til badeland

11.00

11.15

11.15 - 12.00
Når Caféen går ned
Idrætscenteret som lokalt samlingspunkt.
Næstformand i repræsentantskabet
Susanne Bang, fortæller om PLEXUS
i Idom-Råsted.
Man har i Idom, lige uden for
Holstebro, ikke kun bevaret
idrætscenteret som samlingspunkt
i lokalsamfundet, men har formået
at videreudvikle det ved at skabe
et nyt multifunktionelt
kraftcenter, der rummer
både idræt og kultur.

Arbejdet med sikkerhed og
vandkvalitet kan blive udfordret
af de mange forskellige elementer,
et svømmeanlæg skal rumme i
dag, og Dansk Svømmebadsteknisk
Forening sætter derfor fokus
på svømmebadets udvikling de
sidste 30 år.
Jakob Færch fra Lokale og
Anlægsfonden introducerer med
generelle betragtninger, hvorefter
Trine Kvarning fra Svømmestadion
Danmark i Esbjerg præsenterer
de udfordringer som deres anlæg
oplever ved at skulle tilfredsstille
både motionister, elitesvømmere,
børnefamilier, morgensvømmere
og wellnessgæster i ét og
samme anlæg.
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PROGRAM:

Onsdag den 15. marts 2017
(fortsat)
Tidspunkt

Messehallen

12.00

12.00

13.00

13.00 - 15.00
IDRÆTTENS DIGITALE
INNOVATØRER - På Scenen

Konference 1

Konference 2

Sportsfaciliteter.dk

Dansk Svømmebadsteknisk Forening

Messen åbner dørene

Apps der understøtter selvtræning
og virtuelle træningsfællesskaber
samt fleksibel idrætsudøvelse.
v. Martin Hedal, IDAN
Der vil blandt andre være bidrag fra:
Rasmus Schjødt Pedersen, Atliit
Jacob Lau Larsen, WannaSport
Anders Stæhr, Boblberg
Jimmy Damgaard, Conventus
14.00

14.00 - 14.30
Opvisning fra
Aqua Akademiet i bassinet

14.30

14.30 - 15.00
Johannes Madsen,
Salgschef for Virklund Sport A/S
fortæller om hvordan man skaber
innovative og multifunktionelle idrætsrum
i nye eller eksisterende haller/skoler,
så man får en optimal udnyttelse af
”døde” rum til bevægelse og idræt.

15.00

15.00 - 16.00
Claus Elgaard interviewer
Henrik ”Store” Larsen

16.00

16.00

Messen lukker for idag
16.00 - 17.30
Madsby Parken ved
Fredericia Idrætscenter

16.00

Fredericia Idrætscenter har
overtaget ansvaret for hele
Madsby Parken, der ud over
Fredericia Idrætscenter bla.
rummer et stort grønt område,
Madsby Legepark og Fredericia
historiske miniby.
Centerdirektør Bent Bjerre
Jørgensen fortæller om
Idrætscenteret og planerne
for det spændende område,
og hvis vejret lægger op til
det, arrangeres rundvisning
i området.

16.30

18.00

Caribisk aften i MESSE C

Netværksaften med middag og underholdning

16.30 - 17.30
Generalforsamling i
Dansk Svømmebadsteknisk
Forening
Generalforsamlingen afholdes på
Hotel Fredericia
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PROGRAM:

Torsdag den 16. marts 2017
Tidspunkt

Messehallen

9.00

9.30

Konference 1

Konference 2

Sportsfaciliteter.dk

Dansk Svømmebadsteknisk Forening

9.00 - 10.00
Danskernes sports- og
motionsvaner 2016

9.00 - 9.30
Projekter i Dansk
Svømmebadsteknisk Forening

Direktør Henrik Brandt fra Idrættens
Analyseinstitut lægger op til debat om
danskernes sports- og motionsvaner 2016.
Rapporten ’Danskernes motions- og
sportsvaner 2016’ giver et billede af,
hvor mange danskere der dyrker sport
og motion, hvilke aktiviteter de dyrker,
og hvordan aktiviteterne bliver organiseret. Undersøgelsen følger op på
lignende undersøgelser af danskernes
idrætsvaner tilbage fra 1964.

Status på projekter samt præsentation
af foreningens nye netværksportal.
v. Projektstyregruppen

9.30 - 10.00
Tilskud til Energioptimering
- hvilke og hvordan
Energispecialisten René Agerholm
forklarer onsdag inden messens åbning
om tilskudsmuligheder og ordninger,
der gør det muligt at spare penge på
energien i dagligdagen, samt få hjælp til
investeringer i
energibesparelser.
Det bliver helt sikkert både relevant
og informationsrigt, men vores kendskab til René gør, at vi godt
tør love, at det på ingen
måde bliver hverken tørt
eller kedeligt.

10.00

10.00 - 15.00

Messen
er åben

10.00 - 11.00
Fremtidens idrætsfaciliteter
- drift, ledelse og organisering
Forskningsprojektet om ’Fremtidens
idrætsfaciliteter - drift, ledelse og organisering’ er igennem første fase, hvor 50
kommuner og næsten 900
idrætsanlæg har deltaget. Kom og hør
hovedresultaterne – og hør mere om,
hvad forskningsprojektets fase 2 indeholder.
v. Jens Høyer-Kruse og
Evald Bundgård-Iversen, SDU og Peter
Forsberg, IDAN/SDU.

10.30

10.30 - 11.00
Facilitetsdatabasen
Status og anvendelsesmuligheder for
den kommende database over danske
idrætsfaciliteter.
v. Søren Bang, IDAN

11.00 - 12.00
Generalforsamling i
Danske Sportsfaciliteters
Brancheforening

11.00

Kun for medlemmer af
Danske Sportsfaciliteters
Brancheforening.

11.30

12.00

11.30 - 13.30

Frokost

12.00 - 12.45
OL svømmer Daniel Skaaning
på scenen i messeområdet
Fortæller om sin vej til OL, og
erfaringer med de forskellige
svømmebade han har besøgt
over hele verdenen.
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PROGRAM:

Torsdag den 16. marts 2017
(fortsat)
Tidspunkt

Messehallen

Konference 1

Konference 2

Sportsfaciliteter.dk

Dansk Svømmebadsteknisk Forening

Konference 3

12.30 - ca. 14.00
Fremtiden i
Dansk Svømmebadsteknisk
Forening

12.30

Medlemsmøde i forenningen.
13.00 - 13.30
Undersøgelse af kommunernes
Idræts- og facilitetspolitikker

13.00

13.00 - 16.00
Temadag:
Samarbejdet mellem ledelse
og bestyrelser i selvejende
idrætsfaciliteter.

DIF gennemførte i 2016 en undersøgelse, der belyser udbredelsen af
idræts- og facilitetspolitikker i de
danske kommuner.
Caspers Lindemann fra DIF
fortæller om undersøgelsen, præsenterer undersøgelsens resultater og
giver på baggrund af resultaterne en
række anbefalinger til
kommunernes fremtidige
planlægning og forvaltning af idrætsfaciliteter.
13.30 - 14.00
Samspillet mellem faciliteterne
og de nyeste idrætstrends

13.30

Hvad er de nyeste trends inden for
idræt? Og kan de overhovedet finde
sig tilrette i de ofte meget traditionelt
opbyggede idræts- og sportsanlæg,
eller vil der opstå behov for nye
faciliteter for at tilgodese de nye
brugeres behov?
Ola Mattson fra LOA-Fonden giver
sit bud på, hvordan man
får idrætsfaciliteterne til
at spille sammen med de
nyeste idrætstrends.
14.00

15.00

15.00

Messen
lukker
Sportsfair siger
på gensyn
i 2019

Arrangeret af Danske
Sportsfaciliteters
Brancheforening og
DSI i fællesskab.

13.30 - 16.00
Workshop om vandkvalitet
og vandbehandling for
campingpladser, hoteller
og Wellnesscentre.
Arrangeret af
Dansk Svømmebadsteknisk
Forening, Campingrådet og
HORESTA.

Der er inden for de sidste år
kommet både en ny bekendtgørelse og en ny vejledning for
vandkvaliteten i svømmebade
med offentlig adgang, og den 1.
juni 2017 træder en række nye
krav til vandkvaliteten i kraft.
Samtidig er der i den nye
14.00 - 14.30
vejledning anført, hvordan man
Hvad skal der til for at et
bør håndtere fækale uheld i
idrætsanlæg har succes?
offentlige svømmebade, så man
Er det udelukkende et spørgsmål om undgår sundhedsrisici i svømmestørrelse, god ledelse, en aktiv idræts- badet.
Campingrådet, HORESTA og
forening, kommunal velvilje eller hvad
Dansk Svømmebadsteknisk
er det egentligt helt præcis, der
Forening arrangerer i samarbejde
skaber succesen i idrætsanlægget?
en workshop med fokus
Det vil Roland Christensen
på drift af svømmebade og regfra DGI Huset Vejle forsølerne for vandkvalitet, så den
ge at give sit bud på, som
teknisk ansvarlige kan
det allersidste indlæg på
blive klædt rigtigt på til den komSportsFair 2017.
mende sæson.
Dagen er målrettet teknikere
på Campingpladser, hoteller og
wellnesscentre, og vil derfor tage
udgangspunkt i disses særlige
udfordringer - det giver også
gode muligheder for at udveksle
erfaringer med ligesindede og
dermed skabe et rigtigt godt netværk med ligesindede i branchen.

Fokus på de gældende
rammebetingelser for
selvejende idrætsanlæg,
samt på hvorledes man
sikrer et godt og konstruktivt
samarbejde mellem bestyrelse,
ledelse, foreninger og frivillige.
Hvordan sikrer man et godt
og konstruktivt samarbejde
mellem leder og bestyrelse,
og hvilke rammebetingelser
gælder for de selvejende
idrætsanlæg?
13.00 Velkomst
13.05 Rammebetingelser
for Idrætshallen
som virksomhed
13.40 Rammer for
et godt samarbejde
og en god virksomhed
14.20 Bestyrelsens rolle
14.55 Inspektørens rolle
15.25 Frivillige og
foreningers rolle
15.45 Opsummering
og afslutning

