Vinderidéer
Idrættens IdéLab 2019
Ungdommens Folkemøde 2019
5.-6. september 2019
På Ungdommens Folkemøde afholdte DGI workshoppen Idrættens IdéLab 2019, her deltog
270 elever fra hele landet. Seks runder blev eksekveret på de to dage, og et dommerpanel
udvalgte 3 vinderhold fra hver runde. Her følger listen over de 18 vinderhold og deres idéer.

Torsdag den 5/9 – DAG1 – Runde 1/6:
Vinder
Sport, Fest og Fællesskaber
Formålet med idéen sport, fest og fællesskaber er at
kombinere fest med sport og motion, der skal ”ydes før man
kan nyde”. Eventen skal foregå en gang om ugen, her ender
en times træning ud i ”fælles hygge” for alle de deltagende.
Der skal afprøves forskellige sportsgrene og skabes nye
bekendtskaber på tværs. For at fange de unges
opmærksomhed, vil der tages kontakt til kendisser fra de
sociale medier som kan promovere eventen.


Gymnasium: Københavns Private Gymnasium

2. plads
Løb mod ensomheden
Løb mod ensomheden er et velgørenhedsløb, hvor formålet er at
bekæmpe ensomheden blandt unge. Der skal arrangeres et
velgørenhedsløb, hvor overskuddet går til velgørenhed mod
ensomhed. Der skal oprettes et samarbejde med andre byer
f.eks. fodsporet i Slagelse, samt uddeles flyers og guides
omkring løbet for at skabe opmærksomhed. Ved at deltage i
løbet kan man skabe nye fællesskaber, forbedre konditionen og
få bedre selvtillid samtidig med man kan støtte en god sag.


Gymnasium: Slagelse Gymnasium

3. plads
Sport som en del af skolen
Idéen handler om, at sporten skal integreres i skoletiden i form
af et valgfag, hvor man ikke bliver bedømt med karakterer. Ved
at dyrke sport i skoletiden vil eleverne have mere fritid til, at
deltage i andre sociale arrangementer. Medvidere behøver
eleverne heller ikke, at bruge transporttid til en sport efter
skoletiden. Idéen skaber mindre stress i hverdagen, skaber nye
fællesskaber på tværs af årgange, eleverne forbedrer deres
kondition og får en øget læring i skolen.


Gymnasium: Gladsaxe Gymnasium
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Torsdag den 5/9 – DAG1 – Runde 2/6:

Vinder
Gå for fremtiden
Gå for fremtiden er en årlig gåtur, som støtter en god sag. Der
vil etableres træningsweekender inden den årlige gåtur, for at
skabe et fællesskab omkring turen. Gåturen udarbejdes i et
samarbejde mellem skoler og elevorganisationer, og der
skabes støtte gennem organisationer som DUF eller andre.
Ved at deltage i Gå for fremtiden vil unge føle sig inkluderet i
et fællesskab, få god samvittighed og indsigt i
verdenssituationen.


Gymnasium: Høng Gymnasium

2. plads
SU-holdet/Hyggeholdet
Idéen handler om at alle skal have råd til at dyrke sport, derfor
skal kontingent betaling foregå via frivilligt arbejde og der kan
anvendes aflagt udstyr fra andre foreninger. Det frivillige arbejde
kan f.eks. være i form af promovering af foreningen via sociale
medier. Ved at indføre frivilligt arbejde som betaling, vil alle unge
på SU have muligheden for at være med og for at dyrke en sport.
Sponsorer kan tænkes ind. Idéen bringer mere fokus på frivilligt
arbejde samtidig med foreningerne vil få positiv omtale gennem
sociale medier.


Gymnasium: Rødkilde Gymnasium

3. plads
Nul til hundrede
Uerfarne sportsudøvere har mulighed for at starte på en ny sportsgren
sammen med andre uerfarne. De nystartede hold vil have intern træning,
hvor både praktisk træning og teori indgår. Idoler vil være tilstede under
træning, hvilket vil være med til at promovere holdene samt motivere
deltagelsen. Træningen bliver varetaget af frivillige, som brænder for
sportsgrenen. Ved at starte sammen med andre uerfarne udøvere, med
samme kendskab til sporten vil det skabe tryghed, fællesskab og dermed
en øget motivation for deltagelse.


Gymnasium: Kalundborg Gymnasie
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Torsdag den 5/9 – DAG1 – Runde 3/6:

Vinder:
Kønsneutrale sportshold
De kønsneutrale sportshold bryder med normerne indenfor
sportsverdenen. Sportsholdene skal ikke være kønsopdelt, men til
gengæld byde alle velkomne. Det skal være sjovt at deltage,
hyggeligt og danne grundlag for nye fællesskaber. Ved kønsneutrale
sportshold vil flere unge opleve motivation til at deltage i sporten og
skabe sociale forbedringer.


Gymnasium: Høng Gymnasium

2. plads
Bevægelse og trivsel (dagen)
Bevægelse og trivsels dagen foregår i skoletiden hver 3. måned.
Her får eleverne mulighed for at dyrke frivillig motion. Dette
giver eleverne mulighed for, at afprøve forskellige sportsgrene
og dyrke motion i hverdagen. Ved at eleverne får muligheden
for, at afprøve forskellige sportsgrene, vil de opleve en større
erfaring med sport og idræt og forhåbentligt få en større lyst til
at fortsætte med at dyrke mere sport.


Gymnasium: Høng Gymnasium

3. plads
Stay fun
Stay fun er en motiverende motions-app, hvor point optjenes for
hver gennemført træning, hvilket kan udløse gaver. Appen fungerer
gennem et samarbejde med fitnesscentre og foreninger, på den
måde kan man prøve mange forskellige former for sport. Ved at give
de unge belønning for træning, vil de motiveres til at komme i gang
og dermed opdage, hvor givende motionen er.


Gymnasium: Rødkilde Gymnasium
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Fredag den 6/9 – DAG2 – Runde 4/6:
Vinder:
Sport for alle
Sport for alle er et gratis sportsarrangement på skoler, hvor
forskellige idrætsforeninger præsenteres og eleverne kan afprøve
forskellige idrætsgrene. Der skal være diverse boder med sund mad,
og pengene herfra skal gå til at fonde dem, som ikke har råd til at
dyrke sport i foreninger. Sportsarrangementet skaber fællesskab,
forhåbentligt flere aktive samt gladere unge mennesker.


Gymnasium: Lyngby Gymnasium (unord)

2. plads:
Sportsfest
Sportsfest er en fest kombineret med sport for
gymnasieelever. Der vil være gratis adgang og eleverne
præsenteres for nye sportsgrene. Festen vil have nyt fokus end
andre fester og under festen vil der være kåringer af de
forskellige opnåede bemærkninger i de forskellige sportsgrene.
Sportsfesten vil skabe et tæt fællesskab på gymnasiet,
muligheden for at møde nye mennesker, lærer om nye
sportsgrene og afprøve nye sportsgrene. Eleverne får en sjov
aften og forhåbentligt motivere det elever til at dyrke idræt
fremover.


Gymnasium: Lyngby Gymnasium (unord)

3. Plads
Time to play
Time to play er en app hvor man kan oprette en profil og
udforske nye sportsgrene. Ved brug af appen vil flere unge
overvinde deres grænser, flere vil dyrke sport, opleve nye
fællesskaber og blive mere fysisk aktive.


Gymnasium: Lyngby Gymnasium (unord)
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Fredag den 6/9 – DAG2 – Runde 5/6:

Vinder:
Velgørenhedsløbet
Velgørenhedsløbet er et løb hvor x antal penge doneres til 5-10
udvalgte organisationer, pr. kilometer løbet. Der vil være en
scene med musik og motivationstaler, sunde madboder og
sjove/gode facts langs løberuten. Løbet vil motivere unge til at
være fysisk aktive, da de selv kan vælge hvilken organisation
pengene går til. Ved deltagelse opnås følelsen af at være en del
af et større fællesskab, der doneres til en god sag, man dyrker
motion og opnår en bedre livsstil.


Gymnasium: KBH Syd

2. plads
Løb og lær´
Fælles
idrætsdag
med
orienteringsløb
i
udskolingen.
Orienteringsløbet skal indeholde varierende udfordringer som en
alternativ måde at lære på og dyrke sport samtidig. Vinderne af
løbet vil vinde en gratis frokost på skolen. Orienteringsløbet vil
danne rammene for sammenhold og samarbejde samt tænde
gnisten for idræt hos eleverne.


Gymnasium: Lyngby HHX

3. plads
Happy sports hour
Happy sports hour er et arrangement med gratis adgang ved
forevisning af studiekort, her får unge mulighed for at afprøve
forskellige sportsfaciliteter i håb om at de får lyst til at
fortsætte.
Happy sports hour vil skabe lokal reklame,
sammenhold mellem de unge og forhåbentligt nye
sportsmedlemmer.


Gymnasium: KBH Syd
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Fredag den 6/9 – DAG2 – Runde 6/6:
Vinder
Sundere Gym
Sundere
Gym
skal
fungere
som
et
”Gymnasiumog
foreningssamarbejde”. Et forløb foregår over 4-8 gange henover 2
måneder, her får eleverne afprøvet forskellige sportsgrene og lærer
om foreningslivet. Deltagelse er obligatorisk, men der vil ikke være
noget pres i form af karakterer, modsat vil der være fokus på at det
skal være sjovt. Forløbet vil give bedre trivsel og koncentration i
skolen, muligheden for at møde nye mennesker, en sundere hverdag
og en øget interesse for at fortsætte i en forening.


Gymnasium: Lyngby Gymnasium (unord)

2. plads
Green activities
Green activities er en app, hvor man kan tilmelde sig aktiviteter i
naturen i løbet af ugen samt et fællesarrangement en gang om
måneden. Green activities gør det fleksibelt at dyrke motion, da det
foregår ude i naturen og det ikke er konkurrencepræget. Unge vil
kunne opnå nye sociale relationer, skabe nyt fællesskab og en øget
mental sundhed.


Gymnasium: Lyngby Gymnasium (unord)

3. plads
Move to relations
Move to relations er en app med fokus på, at dyrke idrætten
sammen og dermed skabe nye relationer. For at opretholde
forbrugernes motivation, vil der være konkurrencer hvor man kan
optjene point. Ved brug af appen, vil forbrugeren udover at opnå
nye fællesskaber også opnå en fysisk og psykisk forbedring.


Gymnasium: Lyngby Gymnasium (unord)
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