
Netværksmøde



Dagsorden
19.00-19.10
Velkomst      

19.10-19.25 
Oplæg fra Jesper & Martin                         

19.25-19.40
Oplæg Mikkel Harritslev, L2021

19.40-19.50
Inddeling i interessegrupper

19.50-20.35
Gruppearbejde inkl. kaffepause med Dr. Rolf og Kanylerne

20.35-20.45
Præsentation

20.45-21.00
Next step – afrunding



Hvem er vi?

Hvad	  er	  Svendborg	  Sportsfestival?	  



ICEBREAKER
Indhold

• Eventperiode	  (1.	  maj	  – 8.	  juni)
• Netværksmøder	  
• Festivaldagene,	  8.-‐9.	  juni	  (Havnens	  dag	  lørdag	  )

9.	  juni	  (hele	  dagen)

• Locations
• Svendborg	  Idrætscenter	  

• Formiddag	  /	  først	  på	  eftermiddagen
• Frederiksøen

• Eftermiddag/aften
• Torvet/Borgerforeningen
• Biblioteket,	  SAK...	  
• ???

8.	  juni	  (aften)

• Rundbuehallerne	  
• Aftenevent…

• ???



ICEBREAKER
Økonomi

Donation	  fra	  Fonden	  for	  Fynske	  Bank,	  50.000	  kr.

Hvad	  bruges	  pengene	  på?	  
• Midler	  til	  at	  støtte	  initiativer	  fra	  foreninger
• Bidrage	  til	  en	  god	  afslutning	  for	  årets	  festival
• Praktiske	  foranstaltninger
• Markedsføring



ICEBREAKER
Økonomi

-‐ Donation	  fra	  Fonden	  for	  Fynske	  Bank,	  50.000	  kr.

Hvad	  bruges	  pengene	  på?	  
-‐ Midler	  til	  at	  støtte	  initiativer	  	  fra	  foreninger
-‐ Praktiske	  foranstaltninger	  (strøm,	  toiletter	  osv.)

Svendborg	  Idrætscenter	  
Oplev	  blandt	  andet

-‐ Gymnastikopvisning
-‐ Basket
-‐ Tennismesse
-‐ Svømmestævne
-‐ Glidebane
-‐ Spejderaktiviteter
-‐ Workshops	  i	  SG-‐Huset
-‐ Klatring,	  fodbold,	  fitness???
-‐ ???



ICEBREAKER
Økonomi

-‐ Donation	  fra	  Fonden	  for	  Fynske	  Bank,	  50.000	  kr.

Hvad	  bruges	  pengene	  på?	  
-‐ Midler	  til	  at	  støtte	  initiativer	  	  fra	  foreninger
-‐ Praktiske	  foranstaltninger	  (strøm,	  toiletter	  osv.)

Frederiksøen	  
Oplev	  blandt	  andet

-‐ DanceBattle
-‐ Skate
-‐ Åbne	  udstillinger	  &	  workshops
-‐ Skydning
-‐ Idræts-‐ og	  kulturdebat
-‐ Trampolinspring	  i	  havn
-‐ Vandsportsaktiviteter
-‐ Musik	  på	  Helge
-‐ Kampsportsmekka
-‐ OFFENTLIGGØRELSE	  AF	  NYT	  NAVN



ICEBREAKERAndre	  locations	  – vilde	  idéer

• Torvet	  /	  Borgerforeningen
-‐ Dans,	  Skate,	  Musik	  ???
-‐ Svævebane
-‐ Golf	  
-‐ DK’s	  længste	  airtrack

• SAK	  /	  AOF
-‐ Yoga,	  klatring,	  musik

• Biblioteket
-‐ Talks,	  debat,	  ???

• Outdoor
-‐ Vand,	  land,	  spejdere,	  ??
-‐ Kabelpark	  til	  vandski
-‐ Løb,	  cykling
-‐ Team-‐building løb	  for	  familier…



ICEBREAKERHvordan	  formidler	  vi	  aktiviteter?

www.svendborgsportsfestival.com
-‐ Alle	  aktiviteter	  samles	  her

-‐ Dagsprogram	  9.	  juni	  
-‐ Eventkalender

www.sydfynskalenderen.dk
-‐ Enestående	  events
-‐ Vælg	  kategorien:	  ”Sportsfestival	  Svendborg”

www.facebook.com/svendborgsportsfestval
-‐ Nyheder,	  billeder,	  video	  – send	  gerne
-‐ PR	  for	  alle	  kultur-‐ og	  idrætsdeltagere



ICEBREAKEROvervejelser

• Hvilken	  målgruppe	  henvender	  din	  aktivitet	  sig	  primært	  til?

• Er	  din	  aktivitet?
• Et	  udstillingsvindue	  
• Underholdning	  
• ”Kom	  og	  vær	  med”	  
• Tilmeldingskrævende	  

• Hvem	  kunne	  være	  en	  givende	  samarbejdspartner	  i	  projektet?

• Hvad	  får	  du/I	  ud	  af	  netop	  denne	  form	  for	  aktivitet?

• Kultur	  og	  idræt	  i	  sammenhæng?



ICEBREAKERNext step

• Fylde	  eventkalender	  med	  aktiviteter
• Skriv	  ind	  i	  Sydfynskalenderen og	  vælg	  Sportsfestival
Tilmeld	  aktivitet

• Udvikle	  aktiviteter	  til	  9.	  juni
• Udfyld	  formular	  via	  hjemmeside	  og	  skriv	  i	  Sydfynskalenderen

• Vi	  skriver	  på	  hjemmesiden	  og	  i	  program
• Deadline	  for	  aktiviteter	  til	  9.	  juni	  er	  1.	  maj	  2018

• Frivillige	  på	  dagen
• Som	  forening	  er	  man	  som	  hovedregel	  selv	  ansvarlig	  for	  

opsætning,	  afvikling	  og	  oprydning	  af	  aktivitet.	  
• Vi	  ønsker	  frivillige	  til	  generel	  klargøring,	  infobod,	  oprydning	  osv.
Bliv	  frivillig



ICEBREAKER
Kontaktoplysninger

Martin	  Brems
martinbrems@hotmail.com

20633273

Jesper	  Nøhr	  Bertelsen
Jesper.bertelsen@live.dk

51549496


