




Gamechanger – et pilotprojekt i to spor

• Gamechanger vil inkludere seksuelle minoriteter i fodbold og 
håndbold (pilotfasen).

• Gamechanger kører i to parallelle spor.

A. Synlighed (Kampagne/toolkit/fysiske genstande)

B. Oplysning (dialogen med trænere, spillere og klub)



Hvorfor er Gamechanger vigtigt?

• Kulturministeriets rapport ‘Udfordringer og barrierer blandt 
LGBTI+personer i idrætsforeninger’ fra 2020
• Eksklusion fra det traditionelle foreningsliv: føler sig uvelkommen - mistrivsel.

• Konsekvenser af eksklusion: udmeldelse, ensomhed, dårligt selvværd, lav 
selvtillid.

• Viden og oplysning kan øge inklusion.



Hvad er en Gamechanger?

• En Gamechanger gør sporten mere inkluderende for seksuelle 
minoriteter.

• En Gamechanger kan være en person, en forening eller et initiativ.

• En Gamechanger ved, at sproget er vigtigt i forhold til at føle sig 
velkommen.

• En Gamechanger går forrest for at skabe forandring (rollemodel).





Gamechanger fortsætter 2023-2025 med nye 
sportsgrene

https://www.blivgamechanger.dk/bliv-gamechanger

Nye sportsgrene kan blive Gamechangere. 



Sproget

• Sproget er altafgørende for vores 
relationer og trivsel.

• Derfor: Vi skal tale ordentligt 
sammen.



Sproglige forbiere

• ‘Bøsserøv’

• ‘Svans’

• ‘Homo’

• Afledte kombinationer, fx ‘bøssespark’

Afsenderen mener det tit ikke så slemt – men effekten kan være 
voldsom.

• Hensigt vs. effekt



Sproget: At tackle forbiere

To centrale spørgsmål ved forbiere: 

A. Ved du, hvad du siger? 

B. Ved du, hvad det kan gøre ved andre?



Vis Vej, vær obs og tænk dannelse ind

Frustration forsvinder ikke som følelse.

A. Fjern adfærd: ”Lad være med at sige ‘svans’.”
B. Opnå adfærd: ”Fokuser på spillet/sporten.”

At (ud)danne spilleren

Mød udøveren, hvor udøveren er

A. Coach spilleren:
”Hvad kan du gøre i stedet for at råbe ‘svans’?”



Til eftertanke

➢Dem, vi taler om, er blandt os!

➢ Alle har et ansvar for at tale ordentligt

➢ Alle har et ansvar for at takle forbiere, både egne og andres



Værdier og kultur hænger sammen

Den retning Bueskydning Danmark sætter skal inspirere ud i klubberne

Etisk kodeks for Bueskydning Danmark kan sætte baren

- Klubber og foreninger kan lade sig inspirere og lave et sæt leveregler 
og normer for deres egen klub.



Normer

Normer er standarder for adfærd. 
Det er skrevne eller uskrevne spilleregler for, hvordan vi bør opføre os.

Tanker:
Hvilke værdier, normer gælder for Bueskydning Danmark– og hvilke bør gælde fremover?

Hvad skal være jeres normer i forhold til seksualitet?

(Hvordan bør man ‘opføre sig’ ift. seksualitet?)

Eksempel på norm-brug i forhold til minoriteter:

➢ ”På vores hold udviser vi respekt for hinanden på tværs af seksuelle, politiske, religiøse 
og kulturelle skel.”



Handleplan, leveregler, etisk kodeks?

• Hvor skal man starte?

• Handleplan på #Gamechanger

• Leveregler forebygger mange ting



Gamechanger-eksempel, Lyngby 
Svømmeklub
https://lsk.dk/politik-mod-kraenkende-adfaerd/

1. Ansvar (formål)

2. Indgriben (håndtering)
• Enhver kan og skal gribe ind
• Formand, næstformand og ledelse inddrages straks
• Træffer individuel afgørelse

3. Hvis du oplever krænkende adfærd: gå til leder/formand 
(go to)

4. Hvad er krænkende adfærd?

https://lsk.dk/politik-mod-kraenkende-adfaerd/


Workshop – del 1 

Gruppearbejde (ca. 5 personer – alle skal sige noget):

1. Nævn 2 forskellige dilemmaer som I møder indenfor bueskydning når det kommer til inklusion 
af forskellige former for kønsidentiteter? Diskutér det. Hvad er god adfærd ift. de dilemmaer og 
hvad er dårlig adfærd? 

2. Hvilke normer og værdier gælder for Bueskydning Danmark i forhold til seksualitet i dag? Tal 
om dét. Er det normer og værdier ”alle har” eller er det noget ”man bare forventer, at alle har”, 
er de synlige eller usynlige?

3. Hvad skal være Bueskydning Danmarks normer og værdier i forhold til seksualitet fremover? Med 
udgangspunkt i spørgsmål 1 og 2, hvilke ord har I brugt og hvilke vil I gerne tage med jer videre?

(Hvordan bør vi fx tale om og opføre os i forhold til seksuelle minoriteter?)

Skriv alle pointer ned 

Vælg en person der samler alle gruppernes nedskrevne noter


