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1. Indledning 

Børn og unges kostvaner vækker bekymring: De får for meget sukker, de spiser 
for lidt frugt og grønt, og de springer ofte morgenmaden over - og det bliver vær-
re, jo ældre de bliver (Sundhedsstyrelsen 2005). Et begreb som ”fedmeepidemi” 
bruges ofte til at beskrive den fare, der lurer blandt børn og unge – såvel som 
blandt voksne – hvis der ikke gøres noget (Ernæringsrådet 2003). Der er en er-
kendelse af, at det er nødvendigt med en ekstra indsats, hvis tendensen skal 
vendes. 
 
I løbet af dagen færdes børnene i flere sammenhænge eller ”miljøer”. Det meste 
af tiden opholder de sig i familien, hvor de grundlæggende spise- og drikkevaner 
dannes. Men børnene går også i daginstitution eller skole, efter skoletid går de 
fleste børn i SFO eller fritidsklub, og endelig bruger mange børn meget tid på en 
fritidsaktivitet i en forening. I dag opholder børn sig meget mere udenfor hjem-
met, end børnene gjorde for blot en generation siden. Derfor må sunde madva-
ner også skabes i disse miljøer. Det er i hvert fald tankegangen i regeringens se-
neste folkesundhedsprogram, “Sund hele livet”, som peger på vigtigheden af 
”støttende miljøer” for sundhedsfremmende indsatser (Regeringen 2002). De mil-
jøer, vi færdes i, påvirker vores adfærd, og ved at ændre på disse miljøer kan 
man ændre på adfærden.1 Ikke alene i det konkrete miljø – det antages nemlig 
også, at adfærden i ét miljø har en afsmittende effekt på adfærden i andre miljø-
er. Det er denne tankegang, der ligger bag Projekt Mad i Bevægelse – Sundere 
mad til aktive børn.   
 
Projektets overordnede formål er at skabe mulighed for et sundere madvalg for 
børn inden for idrætten samt at stimulere udviklingen af sunde madkulturer og 
dermed medvirke til at forebygge livsstilssygdomme samt fremme sundhed 
(Kræftens Bekæmpelse 2004). 
 
Men hvorledes sikrer man sig så de bedst mulige rammer for en forandring af 
madkulturen i idrætssammenhænge? Hvordan sikrer vi, at idrætsmiljøet med til-
hørende cafeteriakultur bliver et ”støttende miljø” for sundhedsfremme?  

                                                    
1 Dette er påvist i andre sammenhænge, bl.a.: Antallet af cykelstier og generel sikkerhed 
for cyklister har indflydelse på antallet af cyklister (Troelsen 2004); Ved at øge  
tilgængeligheden af kondomautomater på enkelte skoler i USA har man set en stigning 
i forbrug af kondomer (vel at mærke uden at øge ”samlejefrekvensen”) (Weiss & Cohen 1999);  
Ved opsætning af vandbeholdere på arbejdspladser i USA så man en forøgelse af indtaget  
af vand (Sheffield 1998). 
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Den første og indledende del af evalueringen af Projekt Mad i Bevægelse går ud 
på at identificere, skabe større bevidsthed om og reflektere over muligheder og 
barrierer for at fremme en sundere madkultur i idrætten. Analysen skal dels fun-
gere som en inspiration for projektet og dels indkredse problemstillinger og hypo-
teser for procesevalueringen. Analysen bygger på to vidt forskellige tilgange, der 
har baggrund i forskellige forskningstraditioner.  
 
Første tilgang er et litteraturstudie, hvor man efter en række søgekriterier finder 
frem til et antal relevante publikationer, der således danner basis for fremlæggel-
se af den fundne viden på området. Litteraturstudiet er således langt hen ad ve-
jen reproducerbart med forbehold for publicerede tekster i den forgangne tid 
samt de subjektive vurderinger af relevans, der nødvendigvis må være til stede, 
når man foretager et relativt begrænset litteraturstudie.  
 
Den anden tilgang er af helt anden karakter, idet den består af en sammenskriv-
ning af diskussioner fra et ekspertseminar. Ekspertseminaret som tilgang er ud-
tryk for en type vidensdeling, der ikke lader sig reproducere. Udfaldet af semina-
ret er afhængig af, hvilke eksperter der inviteres, deres indbyrdes diskussioner 
og forhold, styring af mødet, stemningen osv. Sammenskrivningen er ligeledes 
influeret af en høj grad af subjektivitet, idet den beror på udvalg af pointer, der 
tages ud af deres sammenhæng for at indgå i en ny. Se uddybning af metoderne 
i bilag A og bilag B. 
 
Trods de vidt forskellige tilgange til mad- og foreningsforandringer forekommer 
alligevel fælles pejlemærker - og måske i lige så høj grad tydeligheden af fravæ-
ret af pejlemærker. 
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2. Forandring af madkultur 
og -vaner 

Erfaringer med forandring af madkultur i foreningsregi forekommer begrænset el-
ler stort set fraværende. Projekt Mad i Bevægelse må således betegnes som et 
pionerprojekt, fordi projektet er afgrænset til idrætsforeninger, hvor det er frivillig-
heden, der er drivkraften og den altafgørende faktor for projektets mulighed for 
succes. Erfaringerne kan således ikke hentes fra lignende projekter, men må 
stykkes sammen af erfaringer fra andre projekter og tiltag, der har beskæftiget 
sig med nogle af de faktorer, der kan spille afgørende rolle i Projekt Mad i Bevæ-
gelse. Derfor må man være opmærksom på, at ikke alle erfaringer lader sig 
adaptere uden komplikationer. På den anden side bør man lade sig inspirere af 
tidligere erfaringer. 
 
Madkulturens træghed2

Madkultur har gennem tiderne vist sig at rumme en vis træghed. Den har vist sig 
som en kultur, der ikke så let lader sig forandre. Man skal derfor være opmærk-
som på, at man ikke nødvendigvis kan drage nytte af erfaringer fra projekter, der 
omhandler anden form for forandring inden for f.eks. foreninger eller organisatio-
ner.  
 
Mad er noget særligt! Den er mere end blot ernæring. Mad og drikke er fælles-
skabskonstituerende og betydningsbærende faktorer, hvilket i høj grad ses i til-
skuerkulturer, hvor øl, pommes frites, hotdogs og burgere ofte spiller en væsent-
lig rolle – og sundhed umådelig lidt.  
 
Mad har ikke blot noget med tilskuerkulturen at gøre. Idræt, udført i den mere sy-
stematiserede udgave, var fra begyndelsen koblet til madkultur. Idræt blev såle-
des udført i forbindelse med f.eks. høst- og kildefester. 
 
Trods Danmarks begrænsede areal ses store geografiske forskelle i madkultur. 
Disse forskelle bør man have in mente.3 Man bør være åben overfor, at noget 
kan lade sig gøre i dele af landet, mens det er stort set umuligt at få det gennem-
ført i andre dele af landet, hvor der skal andre typer af tiltag og metoder til. Man 
kan se det som kulturvilkår. På samme vis kan der også forekomme facilitets- og 

                                                    
2 Dette afsnit bygger på ekspertseminaret. 
3 Dette løses delvist af projektets sigte, nemlig at det er foreningerne selv, der skal  
formulere deres sundhedspolitik, og hvordan den skal føres ud i livet. 
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idrætsspecifikke forskelle, der kan have betydning for projektets muligheder for 
succes. 
 
I stedet for at se på mad og drikke kunne man med gevinst se på måltider og si-
tuationer, såfremt man ønsker at forandre kulturen. Et tiltag kunne være at skabe 
tradition for at spise sammen inden kamp. Denne situation, hvor ”kampmad” bli-
ver det fællesskabende element, kunne være stedet, hvor der blev tænkt i god 
mad, forstået som mad, der er velegnet inden idræt. Man kunne kalde det 
”idrætsmad”. Et andet eksempel kunne være ”stræk-ud-frugt”. Ved at tænke i si-
tuationer kan man måske forsøge at gøre tiltag, der kan forandre den herskende 
belønningskultur. 
 
Cafeteriaernes sortiment i dag stemmer sjældent overens med de krav, der stil-
les til præstationen for idrætsaktive. Sortimentet synes ikke indtænkt i termen 
”idrætsmad” men snarere ”fritidsmad” eller ”ekstramad”. Det er mad, der er let at 
tilberede, let at spise (og i nogle tilfælde let at dele). Maden er således ikke tænkt 
på idrættens præmisser men måske nærmere på cafeteriaets og/eller tilskuernes 
præmisser. Kan man få de involverede parter til at reflektere over dette, kan man 
måske igangsætte en forandring af madkulturen i hallernes cafeteriaer.4  
 
Når man tænker i situationer, bør man tænke i adskillelsen mellem hverdag og 
det ”uhverdagsagtige”, fest. Det uhverdagsagtige kan for nogens vedkommende 
være kampdage, stævner eller egentlige fester. I sådanne situationer hersker 
andre normer for indtag af mad og drikke. Sådanne fester, f.eks. DGI's lands-
stævne, kan altså ikke tages som udtryk for den enkeltes ”kostvaner”, idet disse 
vaner er lagt på hylden – for en stund. For nogle børn og deres forældre kan 
kampdage opfattes på samme måde. Det uhverdagsagtige er i den henseende et 
frirum fra hverdagen (ligesom idrætten i sig selv kan være det), hvilket kan være 
medvirkende til, at den kulturelle træghed i idrætsverdenen opleves stærk for de, 
der ønsker at forandre den herskende kultur. Omvendt skal det ikke opfattes som 
værende umuligt, hvilken den ændrede holdning til rygning er et eksempel på. 
Men maden opfattes i endnu højere grad end rygning som en privat sag. Mulig-
hederne består bl.a. i at fokusere på kontekst og kulturelle forståelser, dvs. målti-
det og rammerne herfor. En anden mulighed er at tænke i rollemodeller, det væ-
re sig ældre årgange i foreningen eller kendte sportsfolk, der kan være symboler 
på en anden og mere formålstjenlig madkultur. 
  

                                                    
4 Som eksempel på de involverede parter kunne nævnes kommunerne, der gennem  
deres forpagtnings-aftaler kan stille krav om udbud. Det kunne også være halbestyreren,  
foreningen, børnene eller deres forældre, der havde ønske om at forandre sortimentet. 
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Sundhedstermer - fordele og ulemper5

Projekt Mad i Bevægelse har undertitlen: ”sundere mad til idrætsaktive børn”. 
Projektet, som naturligt kan karakteriseres som sundhedsfremmende, benytter 
sig således af sundhedstermer. Dette kan have sine fordele og ulemper, hvoraf 
nogle nedenfor vil beskrives. 
 
Et af de primære problemer ved at fokusere på sundhed er, at sundhedsbegrebet 
ofte møder skepsis. For mange ”lugter” sund mad af ”ernæringsrigtig mad” på 
bekostning af den gode smag, en mad, der ikke er skabt til at tilfredsstille san-
serne men blot til at mætte sulten på den ”rigtige”, dvs. sunde, måde. Sund mad 
opfattes af mange som kedelig mad, som ikke synes forenelig med ”ekstramad” 
eller ”fritidsmad”. Salat og gulerødder som billede på sund mad kan være svært 
at komme af med. En mulighed er i forhold til dette at fokusere på god mad frem 
for sund mad. God og lækker mad er lettere at sætte positivt ladede billeder på 
end sund mad. At tænke i godhedstermer frem for sundhedstermer kan således i 
højere grad forenes med idræt og det uhverdagsagtige, festen. Man kunne også 
overveje at fokusere på maden som grundlag for den gode præstation.  
 
At få store idrætsbegivenheder er kendte for deres gode mad er måske et udtryk 
for, at mad og madkultur ikke har været det primære i disse situationer. Maden er 
så at sige underlagt noget andet og andre hensyn, f.eks. tilberedelse og tilgæn-
gelighed.  
 
Sundhedsfremmende tiltag har en tendens til at blive opfattet som formynderiske. 
Når man ønsker ”sundere mad”, kan det samtidig ses som en fordømmelse af 
den nuværende mad og dermed dem, der vælger at indtage den. De kan således 
opleves som et indgreb i den enkeltes handlefrihed og private sfære. De kan lige-
ledes opleves som unødvendige, hvis modtageren ikke opfatter sig som en del af 
målgruppen. Dette kan være tilfældet, når man forsøger at lave sundhedsfrem-
mende tiltag blandt børn og unge, der enten ikke tænker på sundhed, eller, for-
mentlig den ældre del af målgruppen, opfatter sig selv som sund qua deres 
idrætsaktiviteter.  
 
Foreningsliv og sundhed  
Ifølge frivillighedsundersøgelser er det få foreninger, der mener, at de skal påta-
ge sig opgaver af social karakter (Ibsen 2006). Det er derfor, i kombination med 
den forekomne skepsis overfor sundheds- og sygdomsforebyggende tiltag, tvivl-
somt, hvor mange foreninger man kan få til at indtænke sundhed i deres aktivite-
ter. Hermed ikke sagt, at de ikke gør det i praksis. Men generelt opfatter forenin-
ger sig som autonome, dvs. de vil selv definere deres opgaver, og sundhed fyl-
der ikke meget i det daglige foreningsarbejde. En risiko kan være, hvis man gri-

                                                    
5 Dette afsnit bygger på ekspertseminaret. 
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ber det forkert an, at man kommer til at splitte fællesskaber på spørgsmålet om 
sundhedens rolle i foreningsarbejdet. 
 
Omvendt kan det være en mulighed at koble sundhedsdagsordenen til den pri-
mære dagsorden. Netop idrætsforeninger, der i deres natur og historie er og har 
været holdningsorienterede, kunne være et sted, hvor man tog stilling til og ind-
tænkte sundhed i sine aktiviteter, der langt hen ad vejen opfattes som sunde a 
priori. Idrætsorganisationerne legitimerer sig netop på sundhed i disse år, hvorfor 
det synes naturligt at spørge de enkelte foreninger om, hvorvidt de har eller er in-
teresseret i at lave en sundhedspolitik, hvilket er et af tiltagene i Projekt Mad i 
Bevægelse. Ved at spørge til det kulturelt selvfølgelige kan man inspirere de in-
volverede parter til at reflektere over praksis – og evt. ændre den. 
 
På samme måde som man kan sige, at sundhed har en negativ klang for nogle, 
er det modsatte tilfældet for andre. Man kan således forestille sig at en af gevin-
sterne ved at tydeliggøre, at man er en forening, der tænker sundhed, kunne væ-
re, at man kunne tiltrække andre forældre og evt. børn. Flere foreninger har op-
levet medlemstilgang ved at promovere sig som en forening med holdninger. 
Men som tidligere nævnt har man med noget lidt andet at gøre, når foreningsud-
vikling implicerer mad.  
 
I forhold til sundhedsfremmende tiltag er der væsentlig forskel på, om man laver 
tiltag for voksne eller for børn. Lige så selvfølgeligt det er, at voksne kan tage va-
re på deres eget liv (og derfor oplever sundhedskampagner o. lign. som formyn-
deriske), er det, at man vil børn det godt. Omvendt kan man sige, at et projekt 
som Projekt Mad i Bevægelse, der bl.a. indbefatter formuleringen af en sund-
hedspolitik, formentlig vil have en effekt på resten af foreningens holdning til 
sundhed og således til resten af foreningens aktive, ledere og trænere. Spørgs-
målet er, om man kan formulere en sundhedspolitik, der ændrer på rammerne for 
børn og unge, uden det også har en effekt, der kan opfattes som negativ (men 
måske også positiv!), blandt ældre medlemmer. 
 
Sundhedsbegrebet rummer således sine fordele og ulemper. Udfordringen be-
står i en balancegang, hvor man ikke kommer til at splitte foreningen. 
 
Forening – mellem træghed og rummelighed 
Det danske foreningsliv er kendetegnet ved dets rummelighed. Der er plads til 
stort set alle, der vil yde en indsats. Hvor foreninger tidligere i højere grad var 
normative, er de det i langt mindre grad i dag. Der er plads og rum til forskellig-
hed. 
 
Fælles for frivillige i foreninger er, at de gerne vil præge børnene, men det skal 
være med deres egne holdninger. Samtidig vil de nødigt pådutte andre frivillige 
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at indtage en bestemt holdning. Der er således plads til fortolkning hos den en-
kelte frivillige.  
 
Det kan derfor blive vanskeligt at skabe fælles forståelse og engagement i pro-
jektet. Netop frivilligheden sætter grænser for, hvad man som velmenende le-
der/bestyrelse kan pålægge andre frivillige, uden at det splitter foreningen. Men 
samtidig vil projekter som dette ofte kræve en form for konsensus for at lykkes.  
 
Samtidig med denne rummelighed er foreninger også kendetegnet ved deres 
træghed. De omtales ofte som et konservativt filter mod nytænkning eller mod 
”tilfældige” modstrømninger. Trægheden skal således ikke alene tolkes negativt. 
Foreninger er ofte stabile kulturer, hvilket kan forklares ved de lange seje træk 
leveret af især ”traditionalisterne”. Dette taler umiddelbart imod, at man kan 
komme igennem med en værdiforandring på mad-/sundhedsområdet i forenin-
gerne. 
 
Omvendt så er rummeligheden medvirkende til, at denne slags projekter ofte vil 
få plads i foreningen afhængigt af de typer af frivillige, der er i foreningerne på et 
givent tidspunkt. Projektet kan, ved at melde normativt ud, appellere til nye frivil-
lige og således også på den front blive en gevinst for foreningen. En række for-
eninger har, som tidligere nævnt, haft gode erfaringer med værdiforandringer og 
fremstiller sig selv som ”en forening med holdninger”. 
 
Foreninger er båret af frivillige, der kan opdeles i tre typer. Opdelingen er natur-
ligvis tentativ, og de tre typer blev ikke uddybet lige meget, hvilket afspejles i føl-
gende beskrivelse. 
 
Traditionalisterne6

Den første type frivillige kan man kalde traditionalisterne. De tager de lange seje 
træk og er i høj grad dem, der er med til at sikre en stabil kultur i foreningerne. 
Der er en stærk loyalitet overfor foreningen, og det er oftest dem, der stiller op, 
når der skal laves noget. De lader sig ikke så nemt flytte og ej heller så nemt 
vælte. De har oftest fundet deres hylde i tilværelsen og bevæger sig i de samme 
kredse såvel fysisk som psykisk. De insisterer på deres frihed og retten til at væ-
re med, og de tager gerne ansvar – med måde. Traditionalisterne er som regel 
tolerante overfor de lidt ”skæve” personer, som der også gives plads til. 
 
Der er en tendens til, at denne type trækker en skarp grænse mellem frivilligt en-
gagement og privatliv. I den henseende vil de formentlig opfatte mad som en pri-
vatsag.  
 

                                                    
6 Bygger især på analyser, som Peter Aagaard fra Copenhagen Business School har gennemført. 
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Trods en ofte konservativ indstilling til forandring kan man ikke konkludere, at de 
er imod enhver form for forandring. Man skal derfor ikke nødvendigvis se dem 
som modstandere, hvilket også vil være en uønsket situation, idet de er vigtige 
ressourcer for foreningerne. Man skal med andre ord passe på ikke at træde 
dem over tæerne ved at forandre det bestående. Der skal stadig være plads til 
dem i de vigtige roller, som de har haft hidtil. Det er derfor vigtigt, at man får tra-
ditionalisterne i tale for at opnå de bedste muligheder for, at projektet kan lykkes.
  
Anerkendelse for det frivillige arbejde er ofte det, der ”driver værket” for traditio-
nalisterne. Derfor kan man med fordel forsøge at bevidstgøre dem om deres po-
tentiale som rollemodeller.  
 
De progressive 
De progressive er ofte dem, der går forrest, når der skal igangsættes nye tiltag i 
foreningerne. Derfor tildeles de ofte ansvaret af traditionalisterne, som, til en vis 
grænse, gerne giver plads for andre frivillige, der vil gøre en ekstra indsats. De 
progressive finder det naturligt at tage ansvar og ender derfor ofte som formænd.  
 
De fleksible 
De fleksible er den mindste af de tre grupper. Den består i høj grad af individuali-
ster, der ofte betragter sig selv som professionelle. De er formentlig den gruppe, 
der hurtigst glider ind i projektet rundt omkring i foreningerne.  
 
De fleksible kan bryde forventninger til, hvordan der arbejdes i foreningen. Dette 
kan gøres mere eller mindre hensigtsmæssigt, hvorfor nogle fleksible har en til-
bøjelighed til ikke at være vellidte i foreningen. Men de fleksible, der evner den 
hensigtsmæssige, empatiske måde at forandre, tildeles ofte lederskab af de tra-
ditionelle og de progressive, selvom de oftest gerne ville være fri. De vil gerne la-
ve opgaver i det daglige (f.eks. tage referat eller hjælpe til ved stævner), men de 
vil helst ikke bindes til denne opgave på samme måde som traditionalisterne. 
 
Disse tre typer af frivillige er vigtige at have for øje, når man vil forandre forenin-
ger. Man kan med fordel medtænke disse typer og deres indbyrdes forhold, når 
man vil formidle et budskab til foreninger. Samtidig skal man naturligvis være 
opmærksom på personspecifikke forhold, der uundgåeligt er til stede i forenin-
gens daglige virke. 
For ikke at træde nogen over tæerne kan det være formålstjenligt at fokusere på 
projektet som noget ”ekstra” frem for ”forandring af det eksisterende”, når man vil 
formidle projektet til foreningerne. 
 
Interesser på spil 
Såvel i tilblivelsen som implementeringen af projektet er der forskellige interesser 
på spil. Det kan derfor være givtigt at foretage en ”interesseanalyse” på de for-
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skellige niveauer. De forskellige parter har muligvis ikke samme interesse, og 
måske har de endda modsatrettede interesser, så der opstår egentlige interes-
sekonflikter. Alene blandt de direkte interessenter på et overordnet, organisato-
risk niveau kunne man forestille sig, at der forekommer forskellige interesser.7 
Når man så bevæger sig ned på et foreningsniveau, kan der opstå andre interes-
sekonflikter og opstå skepsis jævnfør de tidligere omtalte typer frivillige i forenin-
gerne. Skepsis kan også opstå fra et overordnet organisatorisk niveau blandt in-
teressenterne og til de konsulenter eller andre, der skal involveres direkte i opga-
ven. Skepsis kan også være rettet mod andre interessenters involvering eller 
mod selve projektet. Hvert led, projektet skal kommunikeres gennem, rummer 
således muligheden for, at projektet opfattes som formynderisk. Det er derfor vig-
tigt, at man kommunikerer på en måde, der ikke støder eller angriber en eller fle-
re af interessenterne. Dette kunne gøres på samme måde som nævnt internt i 
foreningen, nemlig at man tænker og promoverer projektet som noget ”ekstra” 
frem for at ”forandre det bestående”. 
 
En overordnet faktor er naturligvis økonomien. Den er en afgørende barriere i 
mange led og på mange niveauer, og derfor er det vigtigt, at den indgår og med-
tænkes på en måde, der gør, at projektets intentioner ikke strander undervejs i 
projektet, eller når projektet stopper. 
 
Er man ikke disse forhold bevidst, kan projektet mislykkes, idet der er en række 
faldgruber. 
 
Kostforandringer i foreningen 
Det er meget begrænset, hvad der findes af rapporterede erfaringer om kostfor-
andringer i foreningsregi. Eneste fundne tilfælde, der kan inddrages til sammen-
ligning her, er et mindre projektsamarbejde mellem Mejrup Kultur- og Fritidscen-
ter og Sundheds- og Forebyggelsesrådet (Sufo) i Holstebro Kommune.8 En ræk-
ke nye sunde produkter blev forsøgt indført, ligesom der i enkelte perioder var 
gratis gulerødder og mandariner i cafeteriaet. Erfaringerne fra projektet var bl.a., 
at det godt kan lade sig gøre at gøre det sunde valg til det lette valg i forbindelse 
med større fastlagte arrangementer, hvor de havde held med at sælge pitabrød 
og flutes med fyld. Det var vanskeligere i hverdagen, hvor salget var forbundet 
med for stort spild og arbejde. Der blev ligeledes heller ikke gjort meget reklame 
for de sunde produkter i hverdagen (måske af samme årsag). 
 

                                                    
7 På hjemmesiden www.mad-i-bevaegelse.dk under samarbejdspartnere står 17 parter nævnt. 
8 Forhistorien er, at Sufo indbød kommunens halinspektører og idrætsforeninger til en 
 inspirationsaften om sundere mad i idrætshaller. Kun en halinspektør reagerede på  
invitationen, nemlig inspektøren i Mejrup Kultur- og Fritidscenter, hvorved inspirationsaftenen  
blev aflyst. Herefter tog Sufo direkte kontakt til Mejrup Kultur- og Fritidscenter med det formål  
at indlede et samarbejde med centret om at afprøve muligheder for at få sundere produkter  
i hallens sortiment. Sundheds- og Forebyggelsesrådet (2005). 
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Projektets afsluttende anbefalinger er: 
 
 At der til stævner o.l. fortsat bør tilbydes et alternativt valg til pommes frites, 

pølser mv. i form af flutes og andre brødtyper samt frugt/grønt. 
 At der bør indledes et samarbejde med de foreninger, der benytter sig af hal-

len omkring etablering af frugt-/grøntordninger, således at medlemmerne evt. 
gennem deres kontingent betaler til ”fri” frugt/grønt efter træning.  

 At der bør holdes øje med, om industrien udvikler nye produkter, der har de 
”kvaliteter”, som de traditionelle halprodukter har hvad angår holdbarhed, 
håndterbarhed og prisniveau, men som er sundere og mere ernæringsrigtige 
– således, at det sunde valg også kan blive det lette valg i hverdagens 
haldrift. I den forbindelse bør der holdes øje med resultatet af Projekt Mad i 
Bevægelse. 

 
Kostforandringer i skolen og institutionen 
Den danske foreningskultur gør, at en række lande, som vi ellers plejer at sam-
menligne os med, i dette tilfælde er mindre velegnet til sammenligning. En række 
af disse lande har skolemad, som er til debat.9

 
Selvom skoler og andre institutioner adskiller sig på en række afgørende organi-
satoriske områder fra idrætsforeningen, så har de dog det til fælles, at børn og 
unge i vid udstrækning tilbringer tid de pågældende steder. Ca. 67 % af børn og 
unge mellem 7-15 år er medlem af en eller flere foreninger (Bille m.fl. 2005: 257). 
Det er derfor naturligt, ud fra en sundhedsfremmende tilgang, at se skoler, insti-
tutioner og foreninger, altså steder hvor børn og unge opholder sig, som potenti-
elt støttende miljøer.10

 
På europæisk plan har der været tiltag, idet WHO, i samarbejde med EU og Eu-
roparådet, har udarbejdet forslag til, hvordan man kan fremme sunde kostvaner 
blandt europæiske børn og unge (WHO m.fl., 1999).  
 
Følgende tager alene udgangspunkt i danske forhold. Også i andre lande arbej-
der man med dette felt, men idet der findes en række danske projekter, er der til-
strækkeligt til at give et indtryk af nogle af de problemstillinger, der opstår i for-
bindelse med implementeringen af projekter. 

 
                                                    

9 Den engelske kok Jamie Oliver fik i 2004-2005 sat fokus på den usunde mad, som  
skolerne serverede for børnene. Resultatet blev en ekstra bevilling til skolemad på 280 mio. £  
over en treårig periode.  
Også det norske Social- og Helsedirektorat (www.shdir.no) kører projekter omhandlende  
skolemad og skolen som ramme for sundhedsfremme. Stortinget i Norge havde ligeledes  
debat i juni 2005 om skolemåltidet. 
10 Dette har ligeledes været et emne i Sverige, hvor der på Livsmedelverkets hjemmeside  
findes flere publikationer, der omhandler madvaner i skoleregi, kost og idræt, men der  
forefindes ingen litteratur om kostforandringer i idrætssammenhænge. 
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Mad og måltider 
Sundhedsstyrelsen har i publikationen Mad og måltider som en del af skolens 
hverdag samlet erfaringer fra 10 skolers forsøg med mad- og måltidsordninger 
(Sundhedsstyrelsen 1999). Arbejdsgruppen under Sundhedsstyrelsen fremhæ-
ver bl.a., at man med fordel kan tænke mad ind i en sociokulturel kontekst, dvs. 
tænke måltider frem for ”blot” mad. Det er ment på den måde, at man med fordel 
kan medtænke og skabe rammer om selve måltidet. Rammer kan i denne hen-
seende være f.eks. tid i form af en pause, der ikke bliver forhastet, hvis der både 
skal være tid til at spise og lege. Rammer kan også være selve rummets indret-
ning. Her et eksempel fra Sundhedsstyrelsen (1999):  
 
Der kan være stor forskel på de signaler, et spiserum forventes at sende, og de 
signaler der i praksis afsendes. De daglige brugere, eleverne, ser med andre øj-
ne på rummet, end de personer der i sin tid indrettede det. Erfaringerne fra Bak-
kevejens Skole illustrerer dette forhold. Her har kantinens ildsjæle lagt megen 
energi i netop indretningen af kantinerummet. Det gælder både valg af farver ef-
ter inspiration fra Handelshøjskolen i København, anskaffelse af en udleverings-
disk på hjul samt opstilling af borde og stole i små grupper. Alligevel spiser kun få 
elever i selve lokalet. En af forklaringerne er de signaler, møblementet afsender. 
Borde og stole er aflagte kældereksemplarer, som er for gamle til at blive brugt i 
et moderne klasselokale. Derved kommer møblementet uforvarende til at signa-
lere 'undervisning', 'klasse' og 'disciplin' inden for rammerne af, hvad der skulle 
være 'afslapning', 'uformel atmosfære' og 'hygge'. Uoverensstemmelse mellem 
kantinens forventede signaler og den reelle virkning har afgørende betydning for 
brugernes interesse.  
 
På den måde gør man måltidet til en integreret del af hverdagen i skolen, hvor-
ved skolen bliver et støttende miljø for en sundhedsfremmende indsats (jf. WHO 
1986).11  
 
Børn, Mad og Bevægelse 
Modelprojektet Børn, Mad og Bevægelse i Fyns Amt fortsætter denne tanke-
gang. Et af projektets erklærede mål i første fase (2002-2005) var: 
 
 (…) at udvikle mad- og bevægelsespolitikker i daginstitutioner, skoler og fritids-
ordninger samt opsamle erfaringer om, hvordan institutioner kan integrere og 
støtte udviklingen af sunde mad- og bevægelsesvaner i børns hverdag (Børn, 
mad og bevægelse 2002). 
 
                                                    

11 Sundhedsstyrelsen har efterfølgende udgivet Mad og måltider i grundskoler og fritidsinstitutioner,  
hvordan ser det ud? En landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af vilkår og rammer for  
mad og måltider (2000).  
Her undersøges de vilkår, der gør sig gældende for børn og unge i skole og fritidsinstitutioner.  
En tilsvarende norsk undersøgelse af skolemåltid og fysisk aktivitet er Bjelland og Klepp (2000). 
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Virkemidlerne i projektet var mange. Bl.a. forsøgte en række institutioner at leve 
op til et af projektmålene, nemlig at formulere politikker på området. Således 
havde over halvdelen af de medvirkende institutioner ved projektets afslutning en 
mad- og måltidspolitik, mens ca. en tredjedel havde en bevægelsespolitik. Man 
forsøgte ligeledes at lægge op til at tænke i forbedrede rammer for mad, måltid 
og motion. Konklusionerne på projektets første fase er mange og overvejende 
positive. Lige så vigtige er de erfaringer, der er høstet i projektet. Erfaringer om-
kring det at udarbejde politikker på området er interessante i forhold til Projekt 
Mad i Bevægelse: 
 
Udvikling af politikker er en tidskrævende og vanskelig proces (…) Men skønt de 
professionelle i projektet ”Børn, Mad og Bevægelse” blev overbeviste om nytten 
af at have politikker, gik flere institutioner i stå i processen. De professionelle gav 
udtryk for at mangle redskaber til, hvordan de helt konkret kunne gå til arbejdet 
og for at have svært ved at formidle ideerne videre til deres kolleger eller ledelse. 
Flere fremhævede desuden, at det var uvant for dem at skulle formulere sig 
skriftligt om mål og værdier. Enkelte institutioner havde succes med at tage ud-
gangspunkt i politikker fra andre institutioner og lade sig inspirere af deres ind-
hold og opbygning. Dette håndgribeliggjorde for dem, hvordan slutproduktet kun-
ne se ud, og hjalp dem med at overkomme problemer med skriftligheden. (Sta-
tens Institut for Folkesundhed 2005: 140f). 
 
Pris og sortiment 
I udlandet er der lavet mindre undersøgelser af sortimentet og prisernes betyd-
ning for indtag af f.eks. frugt. Disse undersøgelser omfattede dog ikke børn. I et 
cafeteria i USA fik man, ved prispolitik (halv pris på sunde varer) og reklame, 
frugt- og salatsalget til at stige til det tredobbelte i løbet af tre uger (Jeffrey et al 
1994). Der er flere fagområder, hvor man kunne hente inspiration, alt efter om 
man rettede blikket mod individuelle, gruppe eller organisatoriske forandringer.12

  
 

                                                    
12 Om individuelle kostforandringer har Hackman et al. (1992), ud fra en sundhedspsykologisk  
tilgang i en amerikansk kontekst, skrevet om vigtigheden af trænerens rolle i forhold til at styrke  
den enkelte udøvers ”self-efficacy” og påvirke personen til at træffe sunde, hensigtsmæssige valg. 
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3. Sammenfatning: seks hypo-
teser om ”god mad” i 
idrætsforeninger 

På baggrund af ovenstående præsentation af viden og antagelser om mad- og 
drikkevaner i idræts- og foreningssammenhænge kan seks arbejdshypoteser for 
Projekt Mad i Bevægelse formuleres: 
 
1. Det tager tid at ændre mad- og drikkevaner, ikke mindst i foreningssammen-

hænge. Dels fordi disse vaner betyder noget for såvel den enkelte som fælles-
skabet, dels fordi mange foreninger er præget af en betydelig træghed og 
modstand mod, at andre skal fortælle dem, hvad de skal gøre. Derfor må et 
projekt som Mad i Bevægelse have tålmodighed, og måske ser vi først resulta-
terne af projektet flere år efter, at det er hørt op. Hellere mange små ”succe-
ser”, der langsomt ændrer holdninger og adfærd, end store ”projekter” som let 
skaber modstand og huskes, hvis de ikke lykkedes. 

2. De fleste foreninger er præget af en betydelig rummelighed. Hvis der er enga-
gement med frivillighed bag, vil foreningerne som regel også give plads til nye 
ideer. Eller hvis foreningen signalerer nye værdier, f.eks. ”god mad” før og ef-
ter idræt, så vil det også tiltrække nye frivillige, som sympatiserer med disse 
holdninger. Det handler derfor om at støtte de frivillige i foreningerne, for hvem 
sundhed, især for børnene, er en væsentlig drivkraft. Og det handler om, at 
nye ideer og initiativer bliver en succes, så det store flertal af ”traditionalister” i 
foreningerne også bliver overbevist. For det er dem, som i længden skal bære 
forandringen. 

3. I stedet for at tænke på ”sund mad” bør man fokusere på ”god mad”, fordi det 
sidste i højere grad er ladet med positive forestillinger end det første, der af 
mange forbindes med noget kedeligt og formynderisk. Derfor handler det også 
om tid til at spise, om at skabe en god stemning omkring måltidet, og om at 
stedet signalerer kvalitet og hygge (f.eks. cafeteriets indretning). 

4. I stedet for at fokusere på sammensætningen af maden (fordelingen mellem 
det ”sunde” og det ”usunde”), kunne det være fremmende i forhold til projektets 
mål at se på ”måltider” og situationer, f.eks. ”kampmad”, ”idrætsmad” eller 
”stræk-ud-frugt”, hvor den gode mad integreres i idrætten og de værdier (bl.a. 
sundhed), der forbindes dermed. 

5. Der må skelnes mellem ”hverdag” og ”fest”. Lige så lidt som bekæmpelse af 
alkoholmisbrug skal ske ved at forbyde alkohol i alle sammenhænge må 
”usund mad” ikke være bandlyst i alle sammenhænge i idrætsforeningen. Det 
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vil blive opfattet som unødigt formynderisk og vil ikke fremme forståelsen for 
foreningens bestræbelser på at få børnene i foreningen til at spise sundere, 
når de går til idræt. 

6. Det er muligt at forandre spise- og drikkevaner i idræts- og foreningssammen-
hænge. Men det kræver samarbejde – at alle involverede, forening, idrætshal, 
cafeteria m.fl., finder sammen og ser en værdi og interesse i det.  
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5. Bilag 

Bilag A: Litteraturstudiet 
Søgningen af dansk og engelsk litteratur adskiller sig væsentligt i forhold til sy-
stematik. Hvor der på engelsksproget litteratur findes store søgemaskiner, for-
holder det sig anderledes med den danske og nordiske litteratur, hvor der ikke på 
samme måde er databaser til hjælp ved afdækning af et område. Det er derfor 
ikke umuligt, at der er overset vigtig dansk litteratur. Ligeledes kan man sige om 
den engelske litteratur, at trods de mange gennemlæste abstracts er der uden 
tvivl viden placeret andre steder, evt. tilgængeligt fra andre databaser. 
 
Dette litteraturstudie er afgrænset til børn. Søgningen i den engelsksprogede da-
tabase SportsDiscus gav, trods gennemlæsning af 234 abstracts, ikke gevinst i 
form af særlig relevante artikler, idet kun en artikel fra søgningen blev anvendt 
(og det kun i en fodnote). Anden engelsk litteratur er fundet ved mere eller min-
dre tilfældigheder, der unddrager sig litteratursøgningens systematik.  
 
Søgestrategi på dansk og anden nordisk litteratur 
Som nævnt er det kompliceret at få et overblik over den nordiske litteratur på om-
rådet. Mange aktører og interessenter på området er medvirkende til, at litteratu-
ren ligger spredt og varierer meget i forhold til videnskabelighed. Litteratur, der 
naturligt overvejende blev søgt på danske sider, blev således søgt flere steder: 
 
• Bibliotek.dk, der er indgangen til alle danske bibliotekers materiale. Her indta-

stedes søgeord som f.eks. kostvaner, men der blev også søgt på specifikke for-
fattere, hvis artikler dukkede op andetsteds. 

• Fødevarestyrelsen, www.foedevarestyrelsen.dk 
• Forskningsstyrelsen, www.forsk.dk 
• Statens Institut for Folkesundhed, www.si-folkesundhed.dk 
• Kræftens Bekæmpelse, www.cancer.dk.  
• Børn, Mad og Bevægelse, www.boernmadbevaegelse.dk 
• Projekt Mad i Bevægelse, www.mad-i-bevaegelse.dk 
• Livsmedelverket, slv.se 
• Riksidrottsförbundet, www.rf.se 
• Norges Idrettsforbund, www.idrett.no 
• Folkehelseinstitutt, www.fhi.no 
• Det norske Social- og helsedirektorat, www.shdir.no 
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Disse hjemmesider rummer et væld af relevante publikationer, ligesom mange 
rummer links til andre institutioner. Disse links er fulgt i vid udstrækning, hvor de-
stinationen umiddelbart så ud til at kunne falde ind under inklusionskriterierne an-
ført i Bilag A. Derfor skal gennemgangen af intervention i forhold til kostforan-
dringer kun ses som udpluk.  
 
Søgestrategi på engelsksproget litteratur 
Oversigt over den engelsksprogede litteratur er at finde i diverse databaser. Af 
tidsmæssige årsager blev søgningen begrænset til søgning i databasen Sports-
Discus. Databasen er specialiseret i emner relateret til sport og fysisk aktivitet i 
almindelighed. Med sine over 650.000 poster er databasen den mest omfattende 
på dette specifikke område.  
 
Diverse søgeord blev forsøgt. Ud fra disse returneres et antal artikler (”hits”). 
Abstract blev læst igennem for hver enkelt artikel, hvormed der skete en redukti-
on i antallet af artikler, der efterfølgende blev bestilt og læst igennem. De heraf 
relevante artikler blev en del af selve afrapporteringen. Foruden disse artikler er 
der også i enkelte tilfælde inddraget artikler, der er blevet henvist til i de fundne, 
og som har virket særligt interessante for den enkelte problemstilling. Dette er 
dog kun sket i begrænset omfang. Sorteringen sker på baggrund af inklusions- 
og eksklusionskriterier. De specifikke søgeord og søgeresultater fremgår af bila-
get A. 
 
Søgning i SportsDiscus 
Litteratursøgningen påbegyndtes d. 6. januar 2006. Litteratursøgningen foregik i 
SportsDiscus. Ud fra bestemte søgeord i databaserne returneres et antal artikler 
(”hits”). Abstract læses igennem for hver enkelt artikel, hvormed der sker en re-
duktion i antallet af artikler, der efterfølgende læses igennem. Herfra inddrages 
de relevante i reviewet. Sorteringen sker på baggrund af nedenstående inklusi-
ons- og eksklusionskriterier: 
 
I dette tilfælde blev i alt 234 abstracts læst, hvoraf 11 artikler blev udvalgt til gen-
nemlæsning. Af disse blev 1 artikel inkluderet i litteraturstudiet. 
 
Inklusionskriterier: 
• omhandlende børn i alderen 7-16 år 
• omhandlende ændringer i madvaner 
• engelsksproget eller skandinavisk videnskabelig litteratur  
 
Eksklusionskriterier: 
• litteratur fra før 1990 
• omhandlende specifikke subgrupper (f.eks. handicappede, overvægtige eller 

etniske minoriteter). 
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• omhandlende ikke-vestlige landes børn og unge 
• omhandlende specifikke sociale forhold der ikke er sammenlignelige med dan-

ske forhold. 
 
Resultater af søgningerne 
Søgeord: food + children + sport (72 hits) 
Udvalgt til gennemlæsning: 9 artikler 
Inkluderet i litteraturstudiet: 0 artikler 
 
Søgeord: nutrition + children + setting (13 hits) 
Udvalgt til gennemlæsning: 1 artikel 
Inkluderet i litteraturstudiet: 1 artikel 
 
Søgeord: health promotion + children + setting (13 hits) 
Udvalgt til gennemlæsning: 1 artikel 
Inkluderet i litteraturstudiet: 0 artikler 
 
Søgeord: food + children + cafeteria (5 hits) 
Udvalgt til gennemlæsning: 0 artikler 
 
Søgeord: leisure + children + food (4 hits) 
Udvalgt til gennemlæsning: 0 artikler 
 
Søgeord: physical activity + children + food (33 hits) 
Udvalgt til gennemlæsning: 0 artikler 
 
Søgeord: physical activity + children + culture (90 hits) 
Udvalgt til gennemlæsning: 0 artikler 
 
Søgeord: food + children + culture (4 hits) 
Udvalgt til gennemlæsning: 0 artikler 
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Bilag B: Ekspertseminaret 
Idéen bag ekspertseminaret var at samle en række forskere, der kunne bidrage 
med deres perspektiv og inspiration i forhold til Projekt Mad i Bevægelse. Semi-
naret blev afholdt i uformel stil, hvor hver enkelt ekspert holdt et kort oplæg, der 
efterfølgende blev debatteret. Hele seminaret blev optaget digitalt og genhørt fle-
re gange i forbindelse med sammenskrivningen. Sammenskrivningen rummer ik-
ke notehenvisninger men er i højere grad essayistisk. Ulempen ved denne form 
er, at nogle udsagn kan komme til at fremstå uden videnskabelig rygdækning. 
Som ”kompensation” forefindes afslutningsvis en mindre liste over litteratur, som 
den interesserede læser kan studere nærmere.  
 
Selvom der ikke vil være nævnt, hvilke af eksperterne, der er kommet med de 
forskellige udsagn, skal sammenskrivningen ikke forstås som konsensus. Der fo-
rekom en række spændende diskussioner under seminaret, der fremhævede 
eksperternes forskellige tilgange til emnet. Sammenskrivningen er således et ud-
tryk for den dialogbaseret vidensdeling, der fandt sted på seminaret. 
 
Selvom forskerne fremstår som ”eksperter”, må man naturligvis være bevidst om, 
at de, i løbet af seminaret, kommer ud i diskussioner, hvor de ikke er på sikker 
grund men taler ud fra egne erfaringer og oplevelser. Som f.eks. da den ene for-
sker nævnte, at problemet består i sodavand og udbuddet efter træning på hver-
dagen. Dette udsagn bygger ikke på faktuel viden. Faktisk stiller indtagsmålingen 
i forbindelse med Projekt Mad i Bevægelse, retfærdigvis udført efter ekspertse-
minaret, et stort spørgsmålstegn ved dette udsagn. Udsagn af den karakter er 
forsøgt siet bort, men forskere, inklusiv undertegnede, lever jo ikke adskilt fra den 
verden, de studerer.  
 
Sammenskrivningen er opdelt i emner, der ikke nødvendigvis faldt i den angivne 
rækkefølge. Flere af emnerne blev ligeledes berørt ad flere omgange men er her 
samlet for at lette læsningen. At lave en sammenskrivning af et inspirerende 
ekspertseminar har den konsekvens, at man selv bliver inspireret til at kommen-
tere, drage sammenligninger eller konklusioner, der lægger lige for eller i forlæn-
gelse af, hvad der egentlig blev sagt under seminaret. Det har i dette tilfælde væ-
ret uundgåeligt. I skriveprocessen er det dog tilstræbt at referere udsagnene så 
korrekt som muligt. Noget er naturligvis siet fra pga. dets karakter af små hver-
dagshistorier.  
 
Deltagere 
Ekspertseminaret, der fandt sted på Syddansk Universitet d. 13. juni 2005, havde 
deltagelse af følgende forskere: 
 Ida Husby, forskningsassistent, Institut for Sygdomsforebyggelse, Københavns 
Universitet.  

 Laila Ottesen, lektor, Institut for Idræt, Københavns Universitet.  
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 Niels Kayser Nielsen, lektor, Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Uni-
versitet. 

 Bo Vestergaard Madsen, adjunkt, Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syd-
dansk Universitet. 

 Peter Aagaard, ph.d.-stipendiat, Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, 
Copenhagen Business School – Handelshøjskolen. 

 Bjarne Ibsen, lektor, Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 
Syddansk Universitet. 

 
Til stede var desuden: 
 Simon Rask, projektleder, Kræftens Bekæmpelse. 
 Jonas Havelund, forskningsassistent, Center for Forskning i Idræt, Sundhed og 
Civilsamfund, Syddansk Universitet. 

24 


	MAD- OG FORENINGSKULTUR 
	1. Indledning 
	 2. Forandring af madkultur og -vaner 
	Madkulturens træghed  
	Sundhedstermer - fordele og ulemper  
	Foreningsliv og sundhed  
	Forening – mellem træghed og rummelighed 
	Kostforandringer i foreningen 
	 
	Kostforandringer i skolen og institutionen 
	3. Sammenfatning: seks hypoteser om ”god mad” i idrætsforeninger 
	 4. Litteratur 
	 5. Bilag 
	Bilag A: Litteraturstudiet 
	 
	 Bilag B: Ekspertseminaret 




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


