
               
                       

 

Frilufts- og idrætsfaciliteter i din kommune 

Bæredygtige frilufts- og idrætsfaciliteter med stort frivilligt engagement 

 

IDRÆTSHØJSKOLEN BOSEI EVENSØLUNDVEJ 5 4720 PRÆSTØ 

FREDAG D. 23. NOVEMBER 2018 KL. 10-16 

Arrangør: Næstved Kommune, DIF og Spor- og Naturudvalg Danmarks Cykle Union. 

Seminaret er for alle der er involveret i udvikling, administration og planlægning af friluftsliv, outdooridræt, 
natur, stier, mountainbikespor m.m. i en kommune, region, Nationalpark, Naturpark m.m. i Danmark. 
Her er en unik mulighed for at lære, videndele og suge til sig fra gode eksempler fra andre kommuner. 
Naturstyrelsen, DIF, Kommuner m.fl. kommer og bidrager med oplæg, viden og gode råd om etablering, 
regler, love og meget mere.  
Seminaret vil blandt andet have fokus på mountainbikespor som en facilitet der, hvis anlagt korrekt kan 
skabe både økonomisk bæredygtighed, miljø/naturmæssig bæredygtighed og social bæredygtighed. 
 

 



               
                       

 

 
Program 
 
Fredag d. 23/11 2018 
 
10.00-10.15 – Velkommen og dagens program 
 
10.15-11.00 – Outdoor og mountainbike I Silkeborg kommune v/ Jeppe Thøgersen, Silkeborg Kommune 
 
11.00-11.30 – Samarbejder mellem kommuner og Naturstyrelsen – v/ Lars Bendix Poulsen, Naturstyrelsen 
 
11.30-12.15 – Muligheder og udfordringer for kommunens samarbejde med frivillige ildsjæle v/Kim 
Lorentzen, Næstved Kommune 
 
12.15-13.00 – Frokost og netværk 
 
13.00-13.45 – Pilotprojekt om Trailcentre, et samarbejde mellem DIF og LOA v/ Casper Lindemann, DIF 
 
13.45-14.45 – Sustainable trails v/ Adrian Greiner, Bikeplan Schweitz. 
 
14.45-15.15 – Mountainbikespor som løsning på brugerkonflikter, borgerinddragelse, frivilliginddragelse, 
samskabelse m.m. v/ Henrik Karlsen Viborg Trail Arena 
 
15.15-16.00 – Kaffe, netværk og tak for i dag 
 
 
Praktiske oplysninger: 
Tid og sted: 
Fredag d. 23. november kl. 10.00 til 16.00, Seminar om bæredygtige friluftsfaciliteter i din kommune 
IDRÆTSHØJSKOLEN BOSEI EVENSØLUNDVEJ 5 4720 PRÆSTØ 
 
Pris: 
Kun 300 kr. pr. deltager.  
 
Tilmelding:  
https://www.cyklingdanmark.dk/tilmelding/outdoor-seminar/ 
Tilmelding og betaling til konferencen sker til DCU senest d. 23/10 2018.  
Der er et begrænset antal pladser (120), som fordeles efter først til mølle-princippet. 
 
Kontaktoplysninger: 
Thomas Larsen Schmidt, formand for Spor- og Naturudvalg, DCU. 
Mail: tholarsch@gmail.com Telefon: 3025 9757 
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