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Af Peter Jul Jacobsen, Foreningssekretær

Redaktør: Peter Jul Jacobsen

Udgivelse af temanummeret om Idræt &
Velfærdspolitik

Den organiserede idræt er i disse år i fokus som et velfærdspolitisk
middel, der kan medvirke til at løse sundheds- og socialpolitiske
problematikker. Det har konsekvenser og betydninger for idrættens
udøvere og for relationen mellem staten, idrætten og borgerne.
Artiklerne i dette nummer af Forum for Idræt diskuterer fra forskellige
teoretiske og empiriske udgangspunkter relationen mellem staten, den
organiserede idræt og borgerne. Flere artikler belyser i både historisk og
sociologisk perspektiv en række specifikke velfærdspolitiske områder,
hvor idrætten bliver brugt som middel blandt andet i relation til
sundhed, social integration og byplanlægning.
Temanummeret er blevet til i et redaktionelt samarbejde med
forskergruppen Idræt, Politik og Velfærd på Institut for Idræt,
Københavns Universitet. Bidragene er skrevet af en række danske
idrætsforskere, suppleret af et norsk og et svensk bidrag.
Udgivelsen er støtte af Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning
samt Idrættens Fællesråd.
Tidsskriftet udsendes gratis til medlemmer, og kan derudover bestilles
på foreningens hjemmeside: www.forumforidraet.dk.

Af Peter Jul Jacobsen, Foreningssekretær
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Generalforsamling 2012

Forum for Idræt, Historie og Samfund afholder generalforsamling tirsdag
den 27. marts 2012 fra kl. 17.00 ved Institut for Idræt, Københavns
Universitet, Nørre Allé 51, 2200 København N
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet. Sendes gerne til
mailadresse info@forumforidraet.dk
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at møde op og være med til at
evaluere og diskutere foreningens dispositioner og visioner!

Af Bo Vestergård Madsen, Bestyrelsesformand

Formanden ønsker glædelig jul og godt
nytår

Efter et par år med omlægning fra årbog til tidsskrift har vi nu ramt den
rette form og balance i foreningen publikationsserie. Vi er i hvert fald
glade for ”Idræt og velfærdspolitik”, som udkom her i julemåneden. Tak
til redaktionsgruppe og bidragydere for arbejdet hermed.
I det kommende år vil en redaktionsgruppe arbejde på et tidsskrift med
overskriften ”Idrættens begivenheder – nationalt og internationalt”.
Forskellige vinkler på elite- og breddeidrætsbegivenheder som et
politisk og kulturelt fænomen både national og international
sammenhæng vil blive belyst.
Vi er til stadighed på udkig efter nye indspil til tidsskriftet. Hvis du har
bud på artikelemner og forfattere hertil, bedes du kontakte den faglige
redaktør på tidsskriftet Peter Jul Jacobsen via foreningens mailadresse:
info@forumforidraet.dk.
Foreningens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår.

Af Per Leon Jørgensen, Bestyrelsessuppleant

Pas på idrættens kulturarv

I forbindelse med sommerens kraftige skybrud oplevede mange
alvorlige oversvømmelser i kældre og andre udsatte steder.
Dette skete desværre også i Idrættens Hus i Brøndby, hvor der flere
steder stod op til 40 cm vand i kælderlokalerne, der blandt andet
rummer DIF’s bibliotek og arkiver.
Heldigvis var langt de fleste bøger og diverse arkivalier placeret, så
vandmasserne ikke kunne nå dem. Men det gik desværre ud over en
mindre del af de materialer, der midlertidigt var placeret på gulvet.
Oversvømmelserne resulterede i, at en meget stor del af materialerne
skulle pakkes i flyttekasser og stilles på fjernlager i den periode, hvor
lokalerne skulle udtørres og repareres efter vandskaderne.
Vi var rimelig heldige denne gang, da skaderne var begrænsede, men
det kunne være gået meget værre.
Der tages nu en række forholdsregler, der kan forhindre at materiale
kan gå tabt, hvis eller når vi næste gang rammes af ekstreme
regnmængder.
Denne og en række lignende skader andre steder i landet viser, hvor
vigtigt det er, at vores kulturarv samles og opbevares under
betryggende forhold. Vi ved, at der i kælderrum rundt omkring i landet
er placeret en lang række arkivalier og effekter, der stammer fra de
lokale idrætsforeninger og idrætsfolk.
Vær med til at sikre disse mange spændende ting, der i fremtiden kan
dokumentere idrættens historie såvel lokalt som nationalt.
Alle der har arkivalier liggende bør derfor kontakte lokalarkiverne eller
DIF/DOK’s arkiv.

Fra www.kum.dk

Viden om idræt – Idræt og læring

I oktober 2011 afholdt Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning
(KIF) en konsensuskonference om fysisk aktivitet og læring, hvor
hovedkonklusionen blev, at der er en dokumenteret sammenhæng
mellem fysisk aktivitet og læring, og at det gælder uanset alder.
Som opfølgning holdt KIF et seminar den 1. december 2011 i Vejle,
hvor 250 engagerede deltagere fik del i den nye viden.
Seminaret formede sig som et fælles oplæg fulgt af en række
workshops:
Dans – om livskunst og kropslig læring v/Ph.d., lektor Helle
Winther, Institut for Idræt, Københavns Universitet
MUGI-modellenBunkeflo-projektet v/Fil.dr., lektor Ingegerd
Ericsson, Lärande och samhälle, Malmö Högskola
Idræt på arbejdspladsen Idræt som middel til fastholdelse af de unge
på erhvervsskolerne, v/Ph.d.-stipendiat Jeanette Reffstrup Christensen,
Center for Idræt, Aarhus Universitet
Motorisk træning og indlæring v/Jesper Lundbye-Jensen, Institut for
Idræt, Københavns Universitet
Fodbold for motionsuvante kvinder v/Ph.d., lektor Laila Ottesen,
Institut for Idræt, Københavns Universitet
Talentudvikling v/Ph.d., lektor Mette Krogh Christensen, Institut for
Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Fra www.gyldendal-akademisk.dk

Forum for idræt
historie & samfund
Forum for Idræt, Historie & Samfund
c/o Folkvarsvej 17,5
2000 Frederiksberg
email: info@forumforidraet.dk
FORMÅL
Forum for idræt, historie & samfund
har som sit formål at øge bevidstheden
om samspillet mellem idræt, individ og
samfund.
Et væsentligt element i arbejdet på at
leve op til denne målsætning er, at
foreningen søger at etablere sig som et
aktivt forum for formidling af
humanistisk – samfundsvidenskabelig
forskning og debat om idræt.

Boganmeldelse: Grundbog i
idrætssociologi

Grundbog i idrætssociologi er en bredviftet introduktion til idræt i et
større samfundsperspektiv, især i en skandinavisk kontekst. Den er
opbygget i tre hoveddele med fokus på henholdsvis teori, metode og
tematiske emner. Alle kapitler inddrager cases fra idrættens verden.
Bogen er tiltænkt studerende på de videregående uddannelser, som har
et idrætsfagligt sigte, men den kan med fordel læses af alle med
interesse for samspillet mellem idræt og samfund. Det gælder også
studerende på professionshøjskoler og på de gymnasiale uddannelser.
Grundbog i idrætssociologi er skrevet af førende norske og danske
idrætsforskere. Forfatterne beskriver blandt andet idrætten ud fra
emner som integration, migration, doping, elitetræning, talentudvikling,
kommercialisering, massemedier, globalisering, vold og hooliganisme,
køn og seksualisering samt livsstil og fitness.

