
REFERAT: STORMØDE OM GADEIDRÆT 
 
 
Dette referat er udarbejdet på baggrund af Stormødet om Gadeidrættens Fremtid, som blev afholdt 
i StreetMekka 18. januar 2013. 
 
 
DELTAGERE 
Andrea Lengua (CSS), Andreas Tang-Brock (Slackline.dk), Ayhan Can (2200kultur), Daniel Mlka  
(DBU Street CPH), Frederik Sperling (DGI Underground), Gagendran Srisurendran (Herning 
Parkour), Ilir Hasani (Team Jiyo), Ilja (CPH parkpur), Jeppe Skovgaard Larsen (Parkour DK), 
Jeppe Vöge (Danske freestyle cyklister), Kenneth Andersen (Næstved Skatehal), Lars Jensen 
(Friday night skate), Maria Holmstrøm (City Girlz Street Soccer), Martin Cwoops  (Team Jiyo), 
Martin Hermansen (Sweet16), Martine Kallesøe (Parkour DK), Mikkel Rugaard (Parkour DK), 
Morten Hansen (SkateCity), Natalia Ivanova (Street eXpression), Ole Knudsen (DRsU (Danmarks 
rulleskøjte union), Per Frost Henriksen (DGI), Rasmus Lolholm (Royal Copenhagen Skate), Signe 
Højbjerre Larsen (Team Jiyo), Simon Prahm (GAM3), Sys Bondo (Copenhagen Skatepark), 
Teresa Victoria Høy (Parkour DK), William Frederiksen (Copenhagen Skatepark). 
 
 
KORT RESUME 
Dagen var præget af en stor kærlighed til praksisfælleskaberne på gaden og et stærkt forbehold 
mod for meget organisering. Det er af afgørende betydning, at vi ikke kommer til at slå ilden ihjel, 
ved at bureaukratisere de respektive discipliner/aktiviteter på gaden unødigt. 
 
Der var samtidig enighed om, at vi ved at skabe en paraply-organisation, vil kunne komme til at stå 
stærkere. Gennem en skabelse af det rette vækstmiljø, vil vi få mulighed for at brede vores mange 
forskellige gadediscipliner ud til glæde for endnu flere. En sådan organisation vil både kunne 
styrke etablering og drift af faciliteter (udendørs/indendørs) samt styrke muligheden for at kunne 
støtte nye upcoming initiativer på gadeplan. Det økonomiske incitament, må dog aldrig stå alene, 
da fællesskabet omkring gadeidrætten, bør være det bærende princip. Det er således vigtigt, at 
lave et ’produkt’ der er bæredygtigt, også selvom vi ikke får økonomiske midler. 
 
Sidst på dagen blev arbejdsgruppen opfordret til at fortsætte arbejdet ved at konkretisere, hvordan 
en organisering omkring gadeidrætten kunne tage form. Dette takkede arbejdsgruppen ja til. 
Morten Hansen (Street Dome) og Natalia Ivanova (streeteXpression) tilbød begge at hjælpe med 
det videre arbejde. Næste skridt vil være at konkretisere tankerne og efterfølgende afstemme 
disse ved et nyt stormøde, som der forventes at blive indkaldt til inden sommerferien. 
 
 
PRAKTISK 
På hjemmesiden http://www.facebook.com/Gadeidraet vil der løbende blive skrevet opdateringer 
omkring arbejdet og sendt invitationer ud, når datoen for det næste stormøde ligger fast.  



REFERAT FRA WORKSHOPS 
 
Open Space Workshop: 

1. Hvordan skal pengene bruges? 
2. Hvordan skal vi organisere os? 
3. Hvordan skal vi kommunikere historien om gadeidrætten? 

 
 
1. HVORDAN SKAL PENGENE BRUGES? 

 
Faciliteter: 

-‐ Pengene skal bruges til indendørs faciliteter da alle i gadeidrætten har problemer i 
vinterhalvåret – dette vil skabe kontinuitet i gadeidrætten 

-‐ Finde og opkøbe nedlagte lagerbygninger til samling af gadeidrætsaktiviteterne 
-‐ Pengene kunne også gå til en minimalistisk drift af faciliteterne 

 
Hjemmeside: 

-‐ At lave en hjemmeside der forener gadeidrætten (dette er allerede i gang i form af 
streets.dk). Forbundet vil her stå for drift og videreudvikling af hjemmesiden. 

-‐ Denne hjemmeside skal demonstrere de forskellige aktiviteter, der er indenfor 
gadeidrætten 

-‐ Forbundet kan via hjemmesiden endvidere skabe en vidensbank for gadeidrætsaktiviteter. 
-‐ Forbundet kan også fungere som en slags foreningsguide eller et adgangspas/klippekort til 

forskellige gadeidrætstilbud/organisationer, så brugerne lettere kan finde frem til de 
forskellige tilbud og prøve dem af. 

-‐ At synliggøre gadeidrætten online 
 
Administration: 

-‐ Pengene skal bruges på administration af midlerne, hjemmeside, faciliteter mm. 
-‐ Administrationen skal hjælpe foreningerne med at søge penge, lave regnskaber, afholde 

kurser – kapacitetsopbygning. 
-‐ Administrationen skal fungere som understøttende virksomhed i forhold til at foreningerne 

fungerer selv.  
-‐ Der bør nedsættes en arbejdsgruppe med overblik i forhold til mulig etablering af forbundet 

 
Uddannelse: 

-‐ Penge til at skaffe ressourcer til at uddanne udsatte unge til at blive ”gadehjælpere”, der får 
fat i og laver aktiviteter med børnene på gaden 

-‐ Hvis vi havde faciliteterne og administrationen, kunne midlerne i højere grad gå til 
uddannelse af trænere og frivillige  

 
Brugerne: 

-‐ Det er svært at skabe foreninger ude i forstaderne 
-‐ At skabe events for brugerne – evt. internationale  
-‐ Ressourcer til at opsøge de brugere der ikke kommer af sig selv  
-‐ Mulighed for at søge penge til vedvarende projekter -> en fastholdelsesproces af aktiviteten 

og brugeren 
-‐ At skabe ressourcer og faste rammer til at få flere piger med i gadeidrætten 
-‐ Skabe faste rammer for de, der i gadeidrætten ønsker dette, fx den yngre generation 

 



 
2. HVORDAN SKAL VI ORGANISERE OS? 

 
Mødet var gennemgående præget af en livlig debat, som rummede mange og forskellige 
synspunkter. Relevante og spændende emner blev taget op, dog uden en endegyldig konklusion. 
 

-‐ Det er vigtigt, at gadeidrætten fremstår som selvstændig aktør/enhed i ansigtet udadtil i 
samfundet.  

-‐ Det kan være et problem som forening/organisation, ikke at blive taget alvorligt nok, 
grundet manglende indsigt. En stærkere gadeidrætsprofil med faste repræsentanter er 
derfor nødvendige. 

-‐ Signalement udadtil om, at vi er kommet for at blive. Vi er et væksthus/vækstmiljø med 
fælles ansigt udadtil. 

-‐ Det er selvfølgelig påskønnet med frivillige kræfter, der brænder for aktiviteterne. For at 
kunne vinde indflydelse og profil i samfundet, er det dog også væsentligt med en højere 
grad af uddannede på området, da det fremmer seriøsiteten omkring aktiviteterne. 

-‐ Vi skal være selvorganiserende og huske/fremme at benytte de ressourcer, som er 
tilgængelige fuldt ud. Ud fra eget udgangspunkt må de kvaliteter og muligheder, der 
eksisterer, udvikles og gøres stærke.  

-‐ Det er vigtigt med et stærkt kulturelt islæt.  
-‐ Det er vigtigt at vægte gode faciliteter, samt at møde brugerne på et ligeværdigt niveau.  
-‐ En forening af de forskellige gadeidrætsformer som et større helhedsbillede kan være 

nødvendigt. Evt. samarbejde med DGI og DIF. 
-‐ Der skal fokus på aktivitet lokalt med ét stort fysisk sted/forum i hver region, som skaber 

samling og fokus. 
-‐ Nytænkning er nødvendig for sikring af den fremtidige udvikling. Der skal ikke organiseres 

på samme måde som altid. Derimod vigtigt med åbenhed for nye, forskellige måder, 
metoder og processer.  

-‐ Vi skal anerkendes for hvem vi er og hvad vi gør og specielt ikke for hvordan vi organiserer 
os.  

-‐ Lovfæstning er vigtig – ellers bliver vi for lette at vælte omkuld. 
-‐ Rekonstruering af billedet på hvad der er åbent og street. Gå medlemmerne i møde med 

eventuel rådgivning. 
 
 



 
3. HVORDAN SKAL VI KOMMUNIKERE HISTORIEN OM GADEIDRÆTTEN? 

 
Herunder: Hvad er den samlede fortælling, når vi kommer fra så mange forskellige aktiviteter? 

 
Vigtigt med en fælles historie, der er med til at skabe prestige omkring gadeidrætten. Et fælles 
afsæt er, at gadeidrætten kan noget foreningerne ikke kan, da gadeidrætten ikke på samme måde 
opdelt i niveau og aldersgruppe. 
 
Hvilke ting, ord og holdninger binder os sammen? 

-‐ Praksisfællesskab: et fællesskab hvori der ligger en uformel læring; ikke boglig, men på 
gadeplan. 

-‐ Det er vigtigt at fællesskabet er afgrænset, så det er til at forstå for udenforstående aktører 
(dem vi skal søge penge fra) 

-‐ Fællesnævner i praksisfællesskabet: de aktiviteter vi arbejder med, er opstået ude på 
gaden på baggrund af en lyst til at lave noget (eller en reaktion eller oprør mod noget). 

-‐ Social profil: Der er et stort fokus på relationsarbejdet og den forebyggende indsats, der 
ligger i vores arbejdet  

-‐ Selvom aktiviteterne er forskellige er rammerne for dem ens. Aktiviteterne er skabt på 
baggrund af lysten (på gaden) og behovet for noget alternativt. 

-‐ Der er plads til både at være organiseret og selvorganiseret. Gældende for mange af de 
aktiviteter vi repræsenterer er, at de opstår selvorganiserede på gaden og her bliver fanget 
op og gjort organiserede. På den måde bliver det muligt for flere at dyrke aktiviteten. 

-‐ Rummelighed og sammenhørighed på tværs af alder, køn, etnicitet og aktivitet. Der er 
plads til alle uanset niveau. Mange af aktiviteterne er ikke niveau og aldersopdelt på 
samme måde som man ser det i foreningerne. 

-‐ Autencitet: Gadeidrætten kan skabe et frirum. At aktiviteterne udspringer på gadeplan 
medfører en kreativ energi. De involverede bliver kulturbærende.  

-‐ Frirum: Det er lige så meget det, der bliver skabt omkring sporten, som er vigtigt. Dem der 
blot kigger på, føler sig også som en del af noget. 

 
Og hvordan fortæller vi det?  

-‐ Har vi nogle strenge vi kan spille på, så vi får noget medvind?  
-‐ Vi kan gribe en tendens, mens den lever. Det, at mange af os selv er på gaden eller har en 

mere direkte kontakt med gaden, skaber noget ligeværdighed og en autencitet vi kan bruge 
i formidlingen. 

-‐ De aktiviteter vi repræsenterer opstår på baggrund af brugerne, derfor er brugernes 
stemme helt centralt i markedsføringen. Brugerne kan være stærke fortællere og vise noget 
passion og lidenskab. 

-‐ Fællesfortælling: Hvorfor er det vi gør, hvad vi gør, hvorfor er det så vigtigt, og hvad er det 
vi løser i samfundet? 

-‐ Fokus på social profil – vi kan få fat på de børn, der ikke passer ind i foreningslivet 
 


