
Midlertidighed på Nørrebro 
på godt og ondt.

• Lars Kruse Danmarks Idræts-Forbund

• 61 Special Forbund – ca. 11.000 
foreninger

• Har arbejdet med idræt og integration 
gennem flere år også på Nørrebro



Midlertidighed på Nørrebro - Idræt 

• Hvorfor kom DIF med i dette projekt?

• Ønske fra Københavns Kommune om 
foreningernes deltagelse på DSB området 
gennem idrætstilbud.

• Foreninger har god status i en politisk 
tilgang.



udfordringer
• Idrætten skal i samspil med andre aktører, som 

”Sjakket” – Mjølnerparken – kulturen- 
Københavns Kommune – andre projekter 
Game/De calle

• Hvilke idrætter skal i spil og hvordan ser 
foreningslivet ud på Nørrebro?

• Foreningsliv= Nørrebrohallen samt Nørrebro 
United og Bispebjerg Boldklub  

• Vi valgte nærhedsprincippet. 



Vi glemte nok at spørge de 
egentlige brugere?

• Mange holdninger på brugernes vegne.(Kunne 
vi have afholdt møder med de unge fra 
Mjølnerparken – skoler osv.)

• Fra DIF´s side vægt på kampsport – fodbold. 
Målgruppe 8 til 14 år.

• Hvorfor: erfaringer fra Nørrebro og hvad kan 
lade sig gøre i et midlertidigt 
facilitetsperspektiv??



Org. idræt i samspil med den 
selvorg. Idræt. 

• Hvad gjorde vi konkret? Vi er i det tidligere 
østeuropa

• Forbedring af eksisterende faciliteter 
(beach-område – minimål – Panna-bane) 
Ønske om samspil mellem org. idræt og 
selvorg. idræt

• Boldens dag
• Kampsports område
• Bænke og borde opsættes på området.



Hvordan gik det?

• Boldens dag- Fodbolddag på området i 
samspil med lokale klubber. Ok succes

• Kampsportsområde – Løbende 
kampsports tilbud henover sommeren. 
Meget svag opbakning

• Folkepark-løbet. Svag opbakning



Erfaringer med foreningerne - Det 
frivillige aspekt.

• Foreningslivet er presset på Nørrebro
• Foreningens autonomi. Ønsker dialog om deres 

egen situation
• Er mere til hjemmebanen end det opsøgende
• Usikker på hvad er formålet?
• Vi skal huske på, at der er tale om frivillige?
• Var der fuld opbakning lokalt? En nødvendighed 

med opbakning fra de øvrige interessenter på 
Nørrebro.



Ønsket om liv og bevægelse fra 
mandag morgen.  

• Kræver nye tilgange – Vi henvender os til 
institutionsverden.

• Skoler og børnehaver. Idrætsdage og 
koncept idræts børnehaver.

• Uddannelse af personale i institutioner.



Hvordan gik det.

• Idrætscontainer til institutionerne en 
succes

• Uddannelse en succes

• Efter Jubii-fase - faldende interesse 

• Idrætsdage for Skoler en succes



Erfaringer

• Interessen var der, Men efter jubii-fase 
faldende interesse

• Svært på den korte bane at ændre 
institutionens faste rytmer og årshjul.

• Afhængighed af personale og pædagoger 
vil idrætten. 



Hvis vi skulle starte i dag!

• Bedre til at inddrage og spørge de reelle 
brugere. Hvad vil I have??

• Hvis foreninger skal med skal de 
inddrages i facilitets spørgsmålet for at 
opnå et ejerskab, der giver mening.

• Institutionsverden skal og bør inddrages, 
men det kræver meget planlægning for at 
opnå succes.



Flere samspils løsninger med 
intentionen om en bredere tilgang

• Samspil mellem Kultur og idræt. 
Musikfestival og fodbold festival.

• Samspil mellem lokal folkelighed og idræt. 
Bazar og idræt

• Samspil mellem det kommercielle og 
idrætten. Føtex-cup



Lokal identitet i samspil med 
Nørrebro som en del af København
• Store bannere på Nørrebro-gade om hvad der 

sker på området.

• Nørrebro løbet

• Idrætsnatten på Nørrebro. Vi lukker 
Nørrebrohallen og rykker ud

• Flere forsøg på at tiltrække den ressource- 
stærke Nørrebro familie.

• Gratis ZUMBA for hele København



Konklusion på Midlertidighed og 
foreningslivet på Nørrebro

• Hvis foreningslivets skal være med i løbende aktiviteter 
skal de have ejerskab og det skal give mening både i 
foreningens kernevirksomhed og i et facilitetsspørgsmål.

• Ellers sats på idræts events og kald hvad det. Vi har det 
sjovt her og nu og foreningen får et tilskud.

• Lyt til de reelle bruger og ikke til tidens trends. Vi er i 
byen og vi skal have street-aktiviteter.

• Udfordringen bliver også om der er lokal opbakning?? 
(Mange interessenter) 



Et ønske for fremtiden

• Den organiserede Idræt i samspil med den 
selvorganiserede.

• Gør folkeparken stærk i det offentlige rum 
gennem ejerskab til den lokale idræt.

• På lørdag spiller Nørrebro United mod B93 
og på søndag Mjølnerparkens Idrætsklub 
mod Skjold.
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