Vadehavet som kajakklynge?
Interessebaserede praksisfællesskaber i dansk
landdistriktsudvikling

Fritidsklyngen

en geografisk koncentration af en mangfoldighed af aktører som kollektivt
udgør et lokalt praksisfællesskab med en bestemt fritidsaktivitet som
omdrejningspunkt. Praksisfællesskabet er indlejret i dynamiske translokale
konstellationer af beslægtede praksisfællesskaber, som kan have global
rækkevidde

Stedbundne ressourcer
• Naturgivne:
landskaber, naturfænomener,
flora og fauna, klimatiske
forhold, mv.
• Samfundsskabte:
fysisk, økonomisk, human,
social og symbolsk kapital.

Fritidslivsmønstre
• Fritidsaktivitetens udbredelse
og omfang:
skiftende popularitetsmønstre i fritidslivet, arbejdsfritids balance
• Seriøse fritidsudøvere:
kernegruppe i fritidsbaserede praksisfællesskaber

Lokale praksisfællesskaber
• Gensidigt engagement:
praksisfællesskabets
grundelement, åbent og
mangfoldigt i dynamiske
fællesskaber
• Et fælles projekt:
sammenhængskraft sikres
gennem løbende
genforhandling af fælles formål
• Et fælles repertoire:
teknik, færdigheder, udstyr,
intern jargon, mv.

Translokale praksisfællesskaber
• Fritidsaktiviteten som subkultur:
er det lokale praksisfællesskab
indlejret i en bredere
subkultur?
• Translokale forbindelser:
individuel mobilitet, personlige
netværk, virtuelle fællesskaber,
symbolske fællesskaber, mv.
• Fritidsindustrien:
udvikling, produktion og salg af
udstyr, beklædning, mv. samt
serviceydelser i form af
instruktører, guides, mv.

Opsummering af cases
Surferklyngen i Thy
• Veludviklet og robust fritidsklynge
• Naturgivne, stedbundne
ressourcer som grundlag
• Klimatiske forhold integreret i
praksisfællesskabets identitet
• Lokale aktører har påvirket alle
relationer i diamanten
• Positionering i global subkultur
• Der er arbejdet aktivt med
organisering af arbejds- og
fritidsliv

Kajakklyngen i Vadehavet
• I bedste fald en klynge på fostereller pionerstadiet
• Ansatser til et fælles projekt, men
fortsat fragmentarisk
• Igangværende projekt med
etablering og udbygning af
infrastruktur
• Naturgivne, stedbundne
ressourcer kombinerer
udfordrende forhold med
naturoplevelser

Anbefalinger
Stedbundne ressourcer
• At fremme naturgenopretning/naturbeskyttelse med tidlig
indtænkning af benyttelsesaspektet.
• At skabe ’scener’ hvor naturen/landskabet danner ramme for en
aktivitet.
• At tænke fritidsaktiviteter ind i planlægningen af det byggede miljø,
herunder havne, byfornyelse, infrastruktur, mv.
• At etablere organisatoriske platforme, hvor human og social
kapital i lokalsamfundet kan mobiliseres og synliggøres (fx
Kystbyernes Netværk).
• At arbejde med investeringer i radikale manipulationer af det
naturgivne udgangspunkt og opfattelsen af dette (fx kunstige
skibakker, bølgeanlæg og whitewater centre).

Anbefalinger
Fritidslivsmønstre
• At fremme foreningslivets institutionelle rammebetingelser,
både i forhold til de lokale klubber/foreninger og de
nationale forbund og interesseorganisationer
• At sikre den opvoksende generation en interesse med fokus
på fritidslivets mangfoldighed, fx gennem samarbejde med
skoler, ungdomsklubbe og lignende (fx HF-Cold Hawaii)
• At italesætte aktiviteterne som sunde/gode/spændende
måder at bruge sin fritid på
• At samtænke turisme- og fritidsmarkedsføring

Anbefalinger
Lokale praksisfællesskaber
• At udvikle sporten med innovative nyskabelser inden for udstyrsdesign, teknik/færdigheder, stilarter, subdiscipliner mv.
• At tænke i ekspansion af sportens oplevelsesmomenter
med fokus på forskellige grupper af udøvere (aktivt og
eksperimentelt oplevelsesdesign).
• At styrke iværksætterkulturen, herunder spinoffs på
udstyrsfronten og i det hele taget styrkelse af den
erhvervsmæssige vinkel.
• At udvikle services som supplement og levegrundlag,
herunder kurser, guidede ture, team building
arrangementer mv.

Anbefalinger
Translokale praksisfællesskaber
• At skabe nye konkurrencemomenter, logikker og praksis i sporten/
aktiviteten, finde på nye sportslige gimmicks, mv.
• At udnytte marketingpower i større organisationer, herunder
nationale og internationale specialforbund og sammenslutninger
(fx DIF, DGI…)
• At skabe nye brobyggende organisationer, som lukker
institutionelle huller, fx til lægevidenskaben, miljøområdet eller
hvad der ellers er relevant
• Ar skabe synlighed og sammenhæng i aktivitetens translokale
aspekter gennem dedikerede medier og virrtuelle fællesskaber (fx
magasiner, sociale medier, podcasts, blogosfæren, mv.)

Stedbundne ressourcer – Fritidslivsmønstre
• At trække på fritidsorganisationernes faglighed i deltagerorienteret
design af stedbundne oplevelser
• At skabe lokale events, som bruger, styrker og synliggør de
stedbundne ressourcer, herunder fremhævelse af stedets
årsrytme
• At tillade og opmuntre til perifer deltagelse, hvor ’offentligheden’
får mulighed for at prøve kræfter med aktiviteten (fx turister)
• At have ’fingeren på pulsen’ i fritidsverdenen, så potentielle match
med stedbundne ressourcer spottes tidligt (fx gennem
vidensudveksling med idrættens forskellige forbund)

Stedbundne ressourcer –
Lokale praksisfællesskaber
• At sikre en kontinuerlig planlægningsdialog og eksperimentel
åbenhed, hvor de stedslige forudsætninger bruges kreativt.
• At være proaktiv i forhold til erhvervsmæssig udvikling i klyngen
(ikke antage, at det sker af sig selv).
• At være opmærksom på, hvilken indflydelse andre tiltag og
udviklingsprojekter i området kan have for fritidsfællesskabernes
brug af de stedbundne ressourcer (fx havneudvidelsen i
Hanstholm).
• At holde fokus på balancegangen mellem at sikre fritidsfællesskaberne mulighed for at udøve deres aktiviteter og at varetage andre interesser i de stedbundne ressourcer (fx opvejning
af benyttelse og beskyttelse).

Stedbundne ressourcer –
Translokale praksisfællesskaber
• At arbejde for at stedet bliver kendt som unik testlokalitet og ’laboratorium’ for ny
praksis (fx Vadehavets særlige strømforhold til udvikling af nye manøvrer i kajak).
• At arbejde for, at stedet tilsvarende bliver en innovationshub
• på grundlag af en unik kombination af stedbundne ressourcer, fx i forbindelse
med udvikling af nyt udstyr.
• At der opbygges tradition, samt fysisk og organisatorisk kapacitet for afholdelse af
internationale konkurrencer (fx PWA World Cup Cold Hawaii).
• At der tilsvarende arbejdes med andre former for events med fokus på fx
fritidsindustri og subkultur, herunder udstyrsmesser, konferencer, koncerter og
festivaller.
• At eliten blandt de lokale fritidsudøvere promoveres internationalt og benyttes
som ambassadører i de translokale praksisfællesskaber (fx lokale topsurferes
deltagelse i Red Bull Storm Chase).

Lokale praksisfællesskaber - Fritidslivsmønstre
• At sikre et ’returløb’ af indtægter fx fra events til at sikre det
lokale understøttende foreningsliv
• At anvende historier fra praksisfællesskabet i bredere orienterede
bosætningsstrategier (testimonials)
• At gøre det fælles projekt om lokal udvikling af fritidsaktiviteten til
en sag, som hele lokalbefolkningen kan bakke op om, uanset om
der er bred interesse for selve aktiviteten (fx ved at gøre det til et
spørgsmål om lokal stolthed)
• At fritidsfællesskabet involverer sig aktivt i udviklingen af
lokalområdets øvrige fritidsliv (fx samarbejde med fodbold- eller
håndboldklubben)

Fritidslivsmønstre –
Translokale Praksisfællesskaber
• At bidrage til den storytelling, som løbende er med til at skabe nye og
omforme gamle identiteter i de translokale praksisfællesskaber (fx via
lokale skribenter i de subkulturelle medier).
• At medvirke til løbende at udbrede kendskabet til nye sub- og
hybriddiscipliner efterhånden som de opstår, uanset om de er af lokal
eller mere eksotisk oprindelse.
• At arbejde aktivt med relationerne til mere eller mindre beslægtede
translokale praksisfællesskaber ved at opfordre til nyskabelser i
grænsefeltet (fx nye hybriddiscipliner, fælles events, eller andre
synergier).
• At indlede samarbejde med fritidsindustriens magtfulde, globale spillere
med henblik på at tiltrække sponsorater og lokale afdelinger (fx
Quiksilver Europes valg af Biarritz som outlet-lokalitet).

Lokale praksisfællesskaber –
Translokale praksisfællesskaber
• At arbejde for at sikre det lokale praksisfællesskab og stedet en særlig
positionering i de translokale praksisfællesskaber (fx gennem nationale
og internationale organisationer).
• At italesætte stedet som det naturlige hjemsted for bestemte events, så
fravalg ikke bliver en risiko.
• At tiltrække de bedste og mest fremtrædende udøvere fra hele verden
til masterclasses, konkurrencer og lignende.
• At facilitere skabelsen af ’brobyggende fællesskaber’ mellem fx
udstyrsproducenter og lokale udøvere (herunder uddannelse af
udøvere med særlig sans for designoptimering og lignende)
• At invitere ’forstyrrende’ elementer ind udefra, som kan udfordre
konventionelle tankegange og lokale vaner (fx udøvere med specielle
stilarter eller udøvere fra beslægtede fritidsfællesskaber)

Konklusion
• Udvikling af fritidsklynger handler om (kollektiv)
kultivering af praksisfællesskaber
• Fritidsklyngens diamantmodel kan bruges til…
– At vurdere om der er grundlag for en fritidsklynge
– At udpege indsatsområder, potentielle stridspunkter og
bredere udviklingsstrategiske sammenhænge

