invitation til konferencen:

Sundere Mad i
IdrætsLivet

Torsdag d. 4. december 2014
Sæt X i kalenderen og tilmeld dig konferencen her
Oplev, hør og smag på Jumpfood og bliv klogere på, hvordan man får sundere mad ind
i idrætshallerne i Albertslund Hallen, Skallerne 14, 2620 Albertslund.
Mød folk i og omkring haller som har indført sundere mad, og få første hånds viden om
de mange fordele og udfordringer. Del din viden med partnerskabet bag projektet og
mød andre ildsjæle, som brænder for at udskifte fritterne med reelle, sunde måltider.
Læs mere om projektet på www.jumpfood.dk

program

jumpf

9.00 – 10.00 Ankomst, indskrivning og morgenmad.
10.00 – 10.10 Velkomst
Projektleder Jens Sune Jakobsen, DGI, byder velkommen til SMIL konferencen 2014.
10.10 – 10.25 ”Bedre og sundere mad – også i idrætslivet”
Videohilsen fra Fødevareminister Dan Jørgensen.
10.25 – 10.55 ”Sundere Mad i IdrætsLivet - erfaringer fra SMIL projektet”
Hanne Bebendorf Scheller fra Kræftens Bekæmpelse præsenterer et spændende sammenkog af de
mange erfaringer der er gjort i SMIL projektet. Hør om hallernes successer og udfordringer,
den kommunale involvering og meget mere.
11.00 – 11.10 Intro og pause
Introduktion til den efterfølgende rundtur på ”Markedspladsen” - og en kort pause.
11.10 – 11.55 Markedspladsen
Udvælg tre korte og intense oplæg, bliv inspireret og stil spørgsmål. Vælg mellem: Fyrtårne- før og nu,
Indretning og omgivelser, Emballage og servering, Maden, Kommunal involvering, SMIL evalueringen,
Networking mellem Frontløbere.
12.00 – 12.25 ”Forandring af madkultur – hvad kræver det, og hvilke muligheder giver det”
Københavns Madhus deler med udgangspunkt i konkrete cases ud af deres erfaringer med at introducere en ny madkultur – og lykkes med det.
12.30 – 13.30 så er der Frokost
Se og smag på de lækre retter fra Jumpfood mens du networker med din sidemand og -kvinde.
13.35 – 13.50 ”Prisvindende kommunikation”
Rasmus Holmgård, journalist, kommunikationsrådgiver og arrangør af Mad+Medier-prisen, om hvordan
SMIL med Jumpfood gjorde sig fortjent til Mad+Medier-prisen 2014 i kategorien kommunikation for virksomheder og organisationer, og om, hvad vi andre kan lære af det.
13.55 – 14.30 ”Vejen til en kulturændring – cafedrift før og efter SMIL”
Dagens værter, Idrætsdirektør i SMIL-fyrtårnet Albertslund Idrætsanlæg Ole Lindholdt og Cafeleder Pia
Christensen fortæller om en succesfuld overgang til Jumpfood og om at gå ”all in”.
14.30 -14.45 Pause m. eftermiddagsforplejning
En velfortjent pause og lidt sødt til ganen.
14.50 – 15.20 ”Idrættens udfordringer, vol. 2.0”
Vi har igen indbudt Idrættens Analyseinstitut (IDAN) til at skitsere idrættens og faciliteternes udfordringer
- og handlemuligheder – anno 2014.
15.20 – 15.30 Opsamling, tak for denne gang - og udlevering af godtepose til hjemturen.
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