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Tennis til tiden



Uden innovation, ingen tennis. Og 300 år senere…



Innovation og entreprenørskab i foreningslivet… Jamen, det er da der ikke noget nyt i. 
Det er jo det, vi kan! Det er jo derfor, vi er så stolte af foreningslivet og folkeoplysningen 
her i landet!

• Folkeoplysning, civilsamfund, demokrati = selvforståelse
• Verden udvikler sig - folkeoplysningen skal gå med
• Folkeoplysningen skal gå forrest i diskussionerne
• Bygge på aktive og handlende mennesker og forpligtende 

fællesskaber
• Handler om mere end økonomi og ‘rationelle/nødvendige’ 

beslutninger = et andet sprog
• Skaber ramme for at mennesker kan dyrke fælles interesser, blive 

udfordret, lære noget
• Er et vigtigt element imod geografisk skævvridning
• Bidrager til at vi tænker og opfører os som verdensborgere
• Skal lære os at imødegå (men er selv udfordret af teknologiske 

forandringer (eks. foreninger, kommunikation, nye fællesskaber)
• Skal være selvkritisk i forhold til forvaltning af organisering, 

økonomi og ressourcer
Udgivet af Kulturministeriet på 

foranledning af Marianne Jelved



Time Running waves Where did running all come from?

1900- Running is a 
sport

Athletics, governing bodies, rules, not in 
public, a bit weird, only for men

Innovation i sport kan være en tung affære.
Hvem/hvad driver udviklingen? Hvor ‘kommer det fra’?

Katrine Switzer, Boston Marathon 1967

Joan Benoit, Olympics 1984
Marselis-Løbet, training 1978, inventing ‘kondi’

Arthur Lydiard, running coach



Time Running 
waves

Where did running all come from?

1900- Running is a 
sport

Athletics, governing  bodies, rules, 
not in public, a bit weird, only for 
men

1960-
1990’es…

Running is 
a new mass
movement

The fitness revolution (yuppies), less
structured, less rationalised and 
quantified, les competitive and 
bureaucratic, gurus,more accessible, 
health/wellness, new technology
(shoes), upper/middle class

Løb  i Aarhus i 1980’erne. 
Progressive klubber og folk (også i tennis), nye 
idrætsvaner. Løb som massebevægelse.
Men hvad lå bag?

Berlin Marathon 1990, through Brandenburger Tor

1990:  Kan du 

løbe? Nej? 

Hvorfor så 

melde sig ind i en 

løbeklub?

First running shop in AarhusX-Caliber GT, Asics 1982
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Running is 
a new mass
movement

The fitness revolution (yuppies), less
structured, less rationalised and 
quantified, less competitive and 
bureaucratic, gurus, health/wellness, 
new technology (shoes), 
upper/middle class

1990’es… Running is a 
market

Segmented, professionalised, 
commercialised, cross-sectorial, all 
ages, male and female, still 
upper/middle class, health and 
challenge, technology/data driven 
etc., place branding

2020? ? Where are we heading? Saturation? 
Overtaken by new trends? 
Unexploited potential?

Løb (og løbere)
som et broget marked

Hvilke mønstre går igen i 
tennis i Danmark?



Foto: Giuseppe Milo, Flickr

”Løb begynder uden 
for hoveddøren”. 
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Løbe-
boomet

indtraf uden 
en strategi og 
uden at 
nogen var ‘i 
kontrol’.

Hvad kan 
man over-
hovedet
påvirke som 
forbund eller 
klub?



Det går nærmest godt for tennis…
Når man tænker på, hvad der ellers sker derude

Og hvad var det nu, folkeoplysningen kunne og skulle?



Tennis er klar til udfordringen? 
Velkommen ind. Kom og spil med!



Samtidig… 
Et andet sted i byen.



Man har brug for et stærkt forbund for at udvikle sporten
(eller)…



Et spørgsmål om mindset. 
Hvis vi nu talte sammen?

Hvis vi tilpassede indhold til
rammerne osv..



Hvad er DSRF til for?

Genbesøg visionen:

Hvad er ønskesituationen for jeres
klub/anlæg?

Hvad er det for en drøm, I har for jeres
målgruppe og sag? 

Hvorfor eksisterer I?

Kan I sende et tweet om, hvad jeres
forening/anlæg eksisterer for?

Hvorfor (og hvordan) er I nødvendige I 
dagens samfund? 

Har I husket at 
spørge, hvem I er 
der for?



Hvad er forresten en facilitet?



Sportification som en
mulighed for at få sporten
ud af de faste rammer? 



Nye teknologiske muligheder. 
Nye dagsordener. 
Tænk ud af boksen



inspiration: athliit.com, barbrothers.dk, outdoorconcept.dk, dansketrailløbere, trailbuilders, Calisthenics Unity osv. osv.

Giv plads til rockstjernerne! De findes også i din klub



Hvad er den 
vigtigste  
arena for 

innovation i 
tennis?

68 %

8 %

8 %

16 %
Deltager slet ikke i

konkurrencetennis

Spiller kun holdkampe

Spiller kun

turneringer/stævner

Spiller holdkampe og

turneringer/stævner

kilde: Tennis i Danmark, Idrættens Analyseinstitut, 2010



De fire 
‘tennistyper’

kilde: Tennis i Danmark, Idrættens Analyseinstitut, 2010



Hvordan kan man måske levere på alle værdier? En model:

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Jeg har valgt en motionsform/-idrætsgren på grund af
de sociale kontakter, som jeg får herved

Jeg foretrækker at dyrke sport/motion alene

Det betyder ikke noget for mig, om jeg kender dem,
jeg dyrker sport/motion sammen med

Det er rart, når jeg ikke selv skal tænke på at
organisere træning

Når træningen ligger på faste tidspunkter, har jeg
lettere ved at komme af sted til træning

Jeg ønsker ikke at være afhængig af faste
træningstidspunkter

Venskaber/social kontakt betyder meget for mig, når
jeg dyrker sport/motion

Jeg værdsætter mulighed for stor fleksibilitet i
tilrettelæggelse af min træning

Developed by Maja Pilgaard, Idan, based on 2011 Danish Sports Participation Survey



Hvad kan I arbejde med i forhold til forskellige målgrupper?

Faciliteten som udbyder

Åbne træninger/events (Our Parks)

Lette fællesskaber (Endomondo, Join In, 

NBRO)

Korte forløb/ligaer etc.

Fleksibilitet/tilgængelighed

Personlig træning

Effektorienteret træning (sundhed, skills, 

rådgivning)

Trygge rammer

Kvalifikationer

Sundheds/velvære aktiviteter, et venligt 

skub.

Events

Premium tilbud til gode betalere (outdoor, 

ski etc.)

Købeidræt/engangstilbud

Rekreative/afstressende tilbud

Udvikle aktiviteten for nuværende medlemmer

Lad fællesskabet styre og udføre

Fokus på lokale behov og målgrupper –

involvering af medlemmer

Innovation i aktiviteter og i ledelsesformer/klubdrift

Hvad kan de kommercielle, som I ikke kan? Kan 
man sælge noge t’andet’ og ‘mere’ – selv til pay 
and play?

Hvem kan være en social ‘hub’ for idræt? Hvordan kan foreninger/idrætsgrene tilpasse sig? 

Hvem kan motivere og ‘flytte’ fru Jensen?







Idrættens ressourcer

Instruktører/
trænere

Klubber og 
foreninger

Træningsdata

Faciliteter

Sponsorer

Frivillige

Trænings-
partnere

Udstyr

Events og 
kalendere

Administration og 
koordinering

Regler og 
discipliner

Fællesskaber

Medier

Bruger-/
medlemsdata

Innovatørerne melder sig på banen på snart sagt alle områder af en idrætsgrens drift 
og udvikling. Kan I genkende billedet?

Idrættens innovatører, Kilde: Idrættens 
Analyseinstitut, 2016



De gode ideer vinder!

Fem stærke tendenser – blandt idrættens innovatører

Tendenser blandt idrættens 
innovatører

Skaber større 
tilgængelighed

Tænker lokalt/ 
internationalt

Er dygtige og 
ambitiøse

Brænder for 
idræt/sundhed

Opererer i en 
digital virkelighed

Idrættens innovatører, Kilde: Idrættens 
Analyseinstitut, 2016
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