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Kære netværk  

 
Hjerteligt velkommen til det første arrangement i 2021 med fysisk fremmøde, hvor vi fokuser på nye forretningsmodeller i idrætsbranchen. 

 
Vi bliver indtil videre 23 deltagere + oplægsholdere.  

 

Og I får lejlighed til at hilse på vores nye medlem Thomas Kastrup, som er chefkonsulent og eventansvarlig for Trekantområdet Danmark, og  
vores underviser Mille Frydensberg.  

 

Vi skal være på Comwell i Roskilde, med gratis parkering lige uden for døren. Vi bor på enkeltværelser med fuld forplejning.  
 

Branchen oplever en stadig stigende mængde af nye typer af virksomheder og forretningsmodeller i idrætsbranchen, som Padel, offentligt 
støttede idrætsprojekter og små nye selvstædige idrætsudbydere.  

 

Det aktualiserer behovet for at forholde sig til nye måder at drive forretning på, og de nye organiseringsformer, som er på vej frem i samfundet 
og i idrætsbranchen. Paradigmet om at idræt alene udbydes af etablerede idrætsorganisationer på offentligt støttede anlæg er under stigende 

forandring.  
 

Hvordan kan vi forstå og forholde os til de nye økonomiske paradigmer, der udfordrer de mere traditionelle, offentligt støttede og 

medlemsbaserede forretningsmodeller. Og hvordan kan vi forstå de spændinger, som opstår mellem de eksisterende sportskulturer og 
demokratiske idrætsorganisationer og de nye markedsbaserede udbydere i et marked i vækst.  

 
Og hvordan skal vi som klubber og faciliteter forholde os til udviklingen og de nye forretningsmodeller. Skal de omfavnes og integreres, som 

nye samarbejdspartnere og udbydere – er de konkurrenter der skal udkonkurreres – eller er de blot nye aktører i et marked i vækst uden den 

helt store betydning for den etablerede idrætsbranche?  
 

 

Vi ser frem til et par gode og givende dage sammen med Danmarks bedste netværk!   
 

Mvh  
 

Klaus & Co 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

Torsdag 06. maj  
Tidspunkt  Tema Aktivitet 

09.00 – 10.00 

 

Ankomst og morgenbuffet Løbende ankomst og fælles morgenmad 

10.00– 10.30 
Klaus Frejo 

Velkomst og gensidig introduktion  

 
 

Vi kan glædeligvis igen byde velkommen til flere nye medlemmer så vi bruger lidt tid til at 

introducere deltagerne og afdække ønsker og forventninger til netværket  
• Hvorfor er I her? 

• Hvad vil I gerne have ud af netværket? 

• Hvad er det i kan bidrage med?  

10.30 – 12.30 

Jonas Nygaard  

 

Abonnementsordninger som en ny 

forretningsmodel i vækst i Danmark 

 

Jonas Nygaard er District Manager Store & Field i Danmark & Nord Tyskland for Swap Fiets, 

der udlejer cykler på abonnementsbasis. Jonas er tidligere golfmanager, 

Tournamentdirector for Made in Denmark og Generalsekretær i Danmarks Motorunion.  

 

Cykler på abonnement er på kort tid blevet en kraftigt voksende forretning især i de 

europæiske storbyer. Jonas præsenterer forretningsmodellen bag Swapfiets og lægger på 

til drøftelse af, hvordan idrætsbranchen kan arbejde med abonnementsordninger som en 
ny mulighed for at udvikle vores forretninger 

12.30 – 14.00  Frokost og netværk  Frokost 

14.00 – 16.00 

Klaus Frejo  
Nye forretningsmodeller og økonomiske 

paradigmer i idrætsbranchen  

disruption eller almindelig 

markedsudvikling?  

Hvordan kan vi forstå markedsudviklingen i branchen ud fra et kulturelt, strategisk og 

økonomisk perspektiv.  

 

Hvad er det for økonomiske paradigmer, forretningsmodeller og institutionelle strukturer, 

der støder sammen og former markedet i disse år?  

16.00 – 17.00 Pause og netværk Netværk og gruppedrøftelser 

17.00 – 18.30  
Henrik Brandt  

Idrætsplatformen 

En idrætssektor i forandring 
 

Etableringen af IdrætsPlatformen Danmark er en konsekvens af en udvikling, hvor 

grænserne mellem frivillighed og ansatte, mellem forening og forretning og mellem arbejde 

og fritid bliver udvisket for stadig flere mennesker i idrætssektoren herhjemme.  
 

Idrættens ildsjæle er i stigende grad folk, som gerne vil leve af det…  

 

Hvad stiller udviklingen af krav til idrættens etablerede aktører, og hvad giver det af 

muligheder for at skabe helt nyt liv og nye samarbejder i foreninger, forbund, faciliteter 

osv.? Oplæg til diskussion. 

18.30 – 19.00 Pause   

19.00 - ?? Aftensmad  

 

Aftensmad og socialt samvær 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Fredag 07. maj  
Tid/underviser Tema Aktivitet 

08.00 09.00  Morgenmad  

09.00- 10.00 

Jan Larsen  
Racket Club 

Racket Club, og den generelle udvikling af 

Padel i Danmark  

Jan Larsen er partner i Racket Club, der står bag en række store padelcentre i Danmark 
samt udviklingen af organisationen, der skal stå for at udbyde og organisere aktiviteter 

under Racket Club.  

 

Jan vil fortælle om udviklingen og visionerne for Racket Club, samt den generelle udvikling i 

branchen. Hvordan ser Racket Clud sig selv om udbyder af idrætsaktiviteter i samarbejde 

med eller i konkurrence med de etablerede idrætsorganisationer og offentligt støttede 

idrætsanlæg.  

10.00 – 10.30  Pause   

10.30 – 12.00   Boldklubben Skjold Danmarks største 
fodboldklub  

Jan Larsen er formand for Boldklubben Skjold som er Danmarks største fodboldklub. Skjold 

bygger på stærke værdier om bredde, foreningsliv og fællesskab. Jan fortæller om klubben, 

de mange udviklingsprojekter og synet på udviklingen af fremtidens stærke 

idrætsfællesskaber 

12.00 – 13.00 Netværk Vi drøfter oplæggene og erfaringsudveksler omkring udfordringer og muligheder omkring 

integration af de nye forretningsmodeller i egne organisationer 

13.00– 14.00 Frokost 

 
Vi afslutter med fælles frokost  

14.00  Fælles afslutning   

 

Tak for denne gang og evaluering 
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