


Du er en af dem, der kæmper for gadeidrætten og gadekulturen. 
Derfor inviteres du til stormøde om gadeidrættens fremtid

 •  Fredag 18. januar 2013 kl. 11:00-15:00
    StreetMekka, Enghavevej 82 D, 2450 København SV

GADEIDRÆTTEN RØR PÅ SIG
Skate, parkour, gadefodbold, streetbasket, slackline, kendama, BMX, �xies, 
streethandball, hacky sack, break, streethockey + meget mere. Gadeidræt-
ten og gadekulturen rør på sig, men med faste midler til events, uddan-
nelse og etablering af mindre faciliteter, kunne de spredte ryk blive til en 
bevægelse.  

Hvordan kan vi fremtidssikre gadeidrætten, så titusinder af børn, unge og 
voksne får mulighed for deltage i et alternativt fællesskab for dem, der 
ønsker mere �eksibilitet, kreativitet og frihed end de klassiske foreninger 
tilbyder? 

Det er nu dette spørgsmål skal besvares, da Tipsloven skal revideres i 
2014 og politikerne derfor diskuterer, hvordan fremtidens idræt skal 
�nansieres og organiseres. 

GADEIDRÆTTENS STORMØDE
Formålet med stormødet er, at �nde ud af, om vi i fællesskab skal arbejde 
videre for at styrke rammerne omkring gadeidrætten i Danmark. Det er 
muligt at deltage, selvom man ikke vil have tid til at deltage i det videre 
arbejde - vi vil nemlig rigtig gerne høre din mening, selvom du har travlt.

PROGRAM
kl. 11:00-11:30 Arbejdsgruppen giver en status (Hvor er vi?)
kl. 11:30-13:00 Workshop:
- Hvis vi havde penge, hvad ville vi så bruge dem på?
- Hvordan fortæller vi historien om gadeidrætten?
kl. 13:00-14:00 Frokost & networking
kl. 14:00-14:45 Næste skridt (Hvem, hvad, hvornår)
kl. 14:45-15:00 Afrunding

BAGGRUND
Som en af de eneste idrætsformer, bliver gadeidrætten i dag ikke støttet 
via tipsmidlerne. En lille arbejdsgruppe bestårende af Street Movement, 
Copenhagen Skatepark og GAM3 har derfor indledt en dialog med Kultur-
ministeriet og politikere på Christiansborg, for at undersøge mulighederne, 
for at etablere en paraplyorganisation for gadeidrætten. Målet er, at få langt 
�ere med i asfaltlegene gennem støtte til events, uddannelse og etablering 
af mindre faciliteter. 

Hvis du vil være med eller hvis du har gode ideer til hvordan drømmeor-
ganisationen for gadeidræt ser ud, vil gaden blive glad, hvis du kunne 
komme til København 18. januar.

TILMELDING
Du tilmelder dig ved at skrive til mikkel@streetmekka.dk senest 10. 
januar. Husk at skrive fuldt navn, organisation og gadeidrætsdisciplin.

INVITATION TIL STORMØDE OM
GADEIDRÆTTENS FREMTID




