
Fra d. 25. juni til 28. juni 2012 var European Athletics (EA) og 
UNESCO værter for et Young Leaders Forum i Finland i forbindelse 
med afholdelsen af Europamesterskaberne i atletik i Helsinki. Vi var 68 
unge deltagere i alt mellem 18 og 26år, repræsenterende de deltagende 
lande ved mesterskaberne. Selvom vi kun tilbragte forholdsvis få dage 
sammen, er det jo lyst døgnet rundt på de breddegrader, så dagene blev 
meget lange og det blev ikke til så meget søvn. På den måde lykkedes 
det os hurtigt at skabe værdifulde netværk samt inspirere og motivere 
hinanden til et fortsat engagement indenfor atletikken. Det giver en god 
energi når så mange unge er samlet, der alle brænder for vores 
fantastiske sport.  

 
Forummet fandt sted på Kisakallio Sports Institute en 
lille times kørsel udenfor Helsinki. Programmet var tæt 
pakket og vi havde derfor (til vores store fortrydelse) 
ikke tid til at benytte os af alle sportsfaciliteterne på 
stedet. Efter at være blevet transporteret ud til 
Kisakallio fra lufthavnen gennem regnvejr og masser af 
skov, blev vi indkvarteret i fine værelser og fik 
udleveret vores ”uniform”: blå polo t-shirt og blå 
windbreaker med instrukser om hvornår det skulle 
bæres. Alle deltagere havde forberedt et display med 
præsentation af et projekt eller et interessant aspekt af 
atletikken i deres land, som vi satte op den første 
eftermiddag. Jeg havde interviewet seks unge ledere i dansk atletik samt direktør Jakob Larsen og 
bestyrelsesmedlem Torben Dan Pedersen. Der var mange forskellige projekter og på sidstedagen 
blev de bedste (Estland, Spanien og Bosnien) præmieret med smartphones sponsoreret af Samsung. 
 
Den første aften mødte vi op i receptionen iklædt vores polo t-shirt for at blive transporteret ind til 
Helsinki for at deltage i åbningsceremonien for forummet. Busserne var dog 2 timer forsinkede og 
vi kom dermed for sent til vores egen åbningsceremoni. 

 
Næste morgen startede med team building aktiviteter 
nede ved søen. De fleste var iklædt sportstøj med 
forventninger om fysisk aktivitet. Disse blev desværre 
ikke indfriet, men gennem forskellige opgaver vi 
skulle løse, lærte vi da hinanden lidt bedre at kende i 
de fem diskussionsgrupper vi var inddelt i – min 
gruppe var gruppe nr. 2: ”Waiting to Win”.  
 

 



Den 26. juni om aftenen deltog vi i Åbningsceremonien for EM, som 
foregik på Senata Square midt i Helsinki. Heldigvis skinnede solen, for 
vi fik igen lov til at vente længe. Vi fik et indblik i finsk kultur gennem 
både musik og danse optrædener og da de deltagende lande blev 
annonceret bar vi vores eget lands flag ind på scenen (iklædt vores blå 
windbreaker) og op til Helsinki Katedral, hvor vi stillede op i finsk 
alfabetisk orden (hvorfor Danmark (Tanska) står mellem Schweiz og 
Tjekkiet). 
 
Det faglige program med oplæg og workshops stod på i tre dage. 
Marcello Scarone fortalte om UNESCO’s formål om at skabe fred i 
menneskers sind (for eksempel gennem sport), og om hvordan sport kan 
være med til at opbygge fællesskaber og samfund. Bill Glad fra EA præsenterede atletikken som 
”Your Sport for Life”, idet man kan blive i atletikken hele livet, men også idet atletikken giver os 
værdier som er gavnlige i hele vores liv. 
 

Bill Glad præsenterede tre vigtige overskrifter: 
 
IDEAS ARE IMPORTANT 
EA har oprettet European Athletics Young Leaders Community 
(http://athleticscommunity.org/), som de gerne vil udbrede til 
unge ledere i alle de europæiske lande. På denne online platform 
opretter man en profil og registrerer de frivillige timer man 
lægger indenfor atletikken. Ung lederforummet foregår kun 
hver andet år i forbindelse med mesterskaberne og kun et 
begrænset antal får muligheden for at deltage. Men på European 

Athletics Young Leaders Community kan alle være med året rundt. Som deltagere på forummet i 
Helsinki har vi lovet at hjælpe til med at promovere platformen i vores eget hjemland, og jeg vil 
derfor gerne opfordre alle jer unge ledere i dansk atletik til at oprette en profil! 
 
ACTIONS SPEAK LOUDER THAN WORDS 
Jo flere timer, der registreres på platformen, jo stærkere 
står EA og dermed atletikken i Europa over for potentielle 
samarbejdspartnere og sponsorer. EA giver anerkendelse til 
de unge ledere der registrer deres timer, således at man ved 
100timer får udstedt et bronze certifikat, ved 250t et sølv 
og ved 500t et guld certifikat. Jeg modtog selv et bronze 
certifikat i februar d.å. (http://www.dansk-

atletik.dk/da/Nyheder/2012/02/24%20ronja%20egsmose.aspx) og disse certifikater kan bruges på 
CV’et og i studie- og jobsøgning.  
 
ONE + ONE = THREE 
På platformen kan man præsentere de projekter man arbejder med og få feedback og inspiration fra 
andre unge ledere fra hele Europa. På den måde kan vi til stadighed udvikle os og lære af hinanden. 
 
 



Vi havde også oplæg om projektledelse, handicapsport, social inklusion (af minoriteter), kvindelige 
ledere i atletik, event organisering og bæredygtighed. Emnerne fra præsentationer blev fulgt op af 
workshops og diskussioner i 
grupper. Tiden afsat til 
gruppediskussioner var 
desværre knap, for det var her 
det virkelig blev interessant 
og vi kunne inspirere 
hinanden og udvikle vores 
netværk. For at afprøve 
projektledelse i praksis blev 
vi sat til at formulere et 
projekt, der skulle løse en 
udfordring i vores lokale 
atletik samfund. Grupperne kom op med nogle meget forskellige projekter, som kan ses her: 
http://www.european-athletics.org/development/european-athletics-unesco-young-leaders-
forum.html. Projektet i vores gruppe handlede om at øge inklusionen af forældre i atletikken ved at 
lade dem deltage i træning sammen med deres børn, når de henter dem fra skole. 
 
Oplæggene satte tanker i gang hos mig om hvordan vi inkluderer unge ledere i 
beslutningsprocesserne på forskellige niveauer i DAF. I Norge og Sverige findes et Ungdomsråd, 
men i Danmark har vi Børne- og Ungdomsudvalget, som har en noget anden funktion og andre 
arbejdsopgaver. Vi blev præsenteret for Youth in Action Programmet i EU, som kan søges om 
finansiel støtte (op til 8.900€) til projekter igangsat af 
unge. For at søge skal man ”blot” være 4 unge 
mennesker med en god idé. Oplægget om handikap 
atletik og social inklusion af minoriteter, fik mig til at 
ønske at de danske atletikklubber var bedre rustet til at 
tage imod handikappede og marginaliserede børn og 
voksne, der gerne vil lave atletik, også gerne gennem 
uddannelse af trænere. Vi blev præsenteret for et 
eksempel, hvor en klub i Østrig havde fået 
sponsorstøtte fra et lokalt storcenter fordi deres 
aktiviteter gav de unge et aktivitetstilbud som alternativ 
til at hænge ud i storcentret. EA har udviklet et toolkit 
til bæredygtig sports ledelse: SSET (http://www.european-athletics.org/development/sustainability-
project.html), og senere i år lanceres et projekt til grøn inspiration, som kan bruges både nationalt 
og lokalt. Gad vide om DAF har en politik på bæredygtighedsområdet, især nu hvor vi skal være 
værter for VM i halvmaraton? 
 
En repræsentant for hver gruppe (jeg blev valgt for gruppe nr. 2) samledes om at skrive en 
UNESCO deklaration, med anbefalinger og handlinger for de unge ledere, EA og UNESCO 
indenfor følgende fem punkter: Ungt lederskab, social inklusion, kvinders lederskab og ligestilling, 
uformel uddannelse og samfunds udvikling. Resultatet kan ses her (http://www.european-
athletics.org/files/development/Unesco_projects/Final_Report_of_the_Participants.pdf). 
 
To aftener var vi inde og se konkurrencerne på Helsinki stadion. Selvom det kan være svært for tv-
seerne at forstå, var det helt ufatteligt koldt på tribunerne og vi var iklædt en masse lag tøj for at 



kunne holde varmen. Det var spændende at overvære 
konkurrencerne og at sidde på Team Tribune (som vi 
var akkrediteret til) sammen med atleterne og deres 
trænere. 
 
Når vi kom retur fra stadion fik vi serveret aftensmad 
på en restaurant nede ved søen. Vi havde besøg af 
inspirerende gæstetalere, nemlig André Chaker, der 
har skrevet et antal finske bøger (herunder The 
Finnish Miracle), men oprindeligt er fra Canada, og 
kenyansk fødte Wilson Kirwa, der har finsk rekord på 
800m. Deres taler var meget motiverende og 

energigivende. Området nede ved søen var fantastisk smukt, 
og selv kl. 2 om natten var det lyst og man kunne bade.  
 
På disse sider kan EA’s beretning om dagene læses 
(http://www.european-athletics.org/development/european-
athletics-unesco-young-leaders-forum.html og 
http://www.european-athletics.org/young-leaders-forum-
news/11263-young-leaders-urged-to-shape-the-future-of-
athletics.html) og her ligger også tre videoer (en fra hver dag 
på forummet), der giver et indblik i hvad vi foretog os:  

http://www.youtube.com/watch?v=HiXno7lXFUE&feature=autoplay&list=PL3A544B74AC97BC
50&playnext=3. Forhåbentlig kan det være med til at inspirere og motivere unge ledere rundt om i 
Europa til arbejdet med vores fantastiske sport! 
 


