
   

                                                                                              

          

Invitation til IDRÆTSMØDET 22.-26.juni 2022 i Aalborg 
Så er vi klar med den tredje udgave af IDRÆTSMØDET.  

I 2021 deltog 32.000 i hele IDRÆTSMØDET, heraf 820 på vores store idrætskonference, hvilket 

gjorde konferencen til landets største indenfor idrætssektoren. 52 af landets kommuner var 

repræsenteret, ligesom de fleste idrætsorganisationer var repræsenteret. 

I år er konferencen placeret onsdag 22.juni til 23.juni i Aalborg Kongres & Kultur Center. 

Du kan tilmelde dig til konferencen og se mere om programmet på www.idrætsmødet.dk 

IDRÆTSMØDET er et møde hvor idrætten er i fokus, hvor idrætten bliver taget seriøst, vendt og drejet, udviklet 

og perspektiveret – også på festivaldelen af IDRÆTSMØDET 24.-26.juni i Vestre Fjordpark. 

 

Covid-19 krisen udfordrede idrætten, men masser af nytænkning, forskning og stor idérigdom er i gang med at 

føre idrætten videre til nye mål og muligheder. Vi vil have meget fokus på fremtidens potentialer. 

 

På konferencen vil der i år være over 120 workshops, debatter, talks, oplæg m.m. fordelt på 13 temabaner. 

Overordnet vil vi se på idrætten i et fremtidsperspektiv. 

Store samfundsemner, som den øgede mistrivsel blandt unge, nye idrætsvaner, den udfordrede frivillighed, 

mental sundhed, nytænkningen af vores byer og idrætsfaciliteterne i både naturen & urbant. 

Emnerne er mange og du bliver inddraget i debatter & workshops i større udstrækning end tidligere. 

 

Konferencen er bygget op i 4 blokke á 3 halvlege, som giver en rød tråd i hver blok. 

Men du kan som tidligere, naturligvis selv fuldkommen sammensætte dit eget program – og hoppe mellem de 

mange temabaner. 

 

Vi er meget taknemlige for den store opbakning vi har fået - og får  - fra alle dele af idrætssektoren. Uden det 

store engagement og støtte ville vi ikke kunne gennemføre IDRÆTSMØDET. 

 

Spørgsmål til IDRÆTSMØDET – kontakt koordinator for IDRÆTSMØDET – Morten Arvidsson på tlf. 31990480 eller 

mail: morten.arvidsson@aalborg.dk 

 

Første DM-uge -   

I år er IDRÆTSMØDET placeret sammen med den første DM-uge i historien. 28 forbund afvikler DM i Aalborg 

under IDRÆTSMØDET 22.-26.juni på 15 lokationer i Aalborg. Så når konferencen i AKKC slutter – kan du f.eks. gå 

ud og se den danske herreelite i cykling kæmpe om DM-titlen i enkeltstart, lige udenfor AKKC torsdag 23.juni 

kl.17.00. DM-konkurrencerne fortsætter hele weekenden – der er endnu mere at opleve ved IDRÆTSMØDET i år. 

 

Vi har også indgået flere aftaler med lokale turistaktører, hvor du som deltager på vores konference, kan få 

fordele under IDRÆTSMØDET – så tag hele familien med til Aalborg og Nordjylland og få en aktiv start på 

sommerferien. Vi vil som altid glæde os til at se dig - og alle de andre i Aalborg. 

Mange venlige hilsner 

 

Thomas Kastrup-Larsen  Jes Lunde 

Borgmester   Rådmand, Sundheds og Kulturforvaltningen    

Aalborg Kommune  Aalborg kommune 

http://www.idrætsmødet.dk/

