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Fra paraplyorganisation til landsforening
I 2019 besluttede Bifrosts generalforsamling at påbegynde
de endelige skridt, i arbejdet for at gå fra at være en
paraplyorganisation, til at blive en landsforening.

Hvad betyder det?

Vi har, i flere år, arbejdet på at landsforeningen skal være tæt
knyttet til vores lokale foreninger og på at skabe en samlet
identitet, som Bifrost.

Bl.a. valgte generalforsamlingen at udskifte det tidligere
Repræsentantskab med en Hovedbestyrelse, som Bifrosts
besluttende organ.

Helt konkret er flere tiltag sat i værk.

Udover hovedbestyrelsen har vi valgt en politisk strategi som
vil fokusere på forankring af lokalforeninger og et stærkere
samarbejde mellem dem og Bifrost.
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En landsforening skal tilbyde aktiviteter
Stigning i aktiviteter
Lokale aktiviteter
Igen i år er antallet af lokale aktiviteter steget, til glæde
for mange, både medlemmer af Bifrost og folk fra vores
foreningers lokalsamfund.

Nationale aktiviteter
I 2019 er deltagerantallet til vores nationale aktiviteter steget
markant, fra omkring 700 til næsten 2.000. Dette er blandt
andet takket være vores nye projekt Helt Ude i Skoven, som
arbejder med at designe og afprøve nye aktivitetstyper, som
lokalforeningerne kan tilbyde. Også vores tilbagevendende
sommerskole, der underviser unge i foreningsarbejde og
rollespilsdesign, samt nye uddannelsestilbud (se s. 6), har været
med til at aktivere mange, særligt unge, medlemmer.

Månedlige rollespil, ugentlige brætspilsturneringer,
onsdagscaféer, bestyrelsesarbejde og meget mere er
fundamentale aktiviteter i hele landet, som bringer børn, unge
og voksne sammen.

Antal lokale aktiviteter:
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En landsforening skal udvikle sine aktive
Træning af trænere
A New Hope – en ny generation.
Fra 2016-2019 har den i høj grad stået på uddannelse i Bifrost.
Rundt omkring i landet summer idéerne og virkelysten, særligt
hos de unge, og derfor tales der ofte om A New Hope, altså
den næste generation af foreningsaktive i Bifrost.
Der er sket en udvikling i vores tilgang til uddannelse, hvor vi i
højere grad fokusere på at uddanne lokale aktive.
Orkerne Kommer Sommerskole
Blev i 2019 afholdt for fjerde gang, igen under sloganet ”God
Ledelse og Aktivt Designvalg”.
Sommerskolen afprøvede denne gang Projektlinjen for tredjeog fjerdeårselever, der specifikt arbejdede med de unges egne
arrangementer og projekter, gennem vejledning, undervisning
og valgfag.

“Sommerskolen gav mig modet til
at føre mine projekter ud i livet”
- Noah Adkins
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Level up
I oktober arrangerede og afholdte Bifrosts nyoprettede
Aktivitets- og Uddannelsesudvalg det første landsdækkende
Level-up-kursus.
Level-up er et nyt koncept, som går ud på at Bifrostaktive
mødes og bruger en weekend på at dygtiggøre sig indenfor én
af fire uddannelsesspor.
I år kunne deltagerne vælge mellem sporene
Bestyrelsesarbejde, Håndværk, Sikkerhed og Fondsøgning.
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Trygdeltagelse
Projektet Trygdeltagelse underviste i år 69 unge i at håndtere
tryghed i foreningslivet og til arrangementer.
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Vi er glade og stolte over at se sikkerhed- og tryghedstiltag
springe frem i hele landet, hvor vi ofte ser den næste
generation tage de første skridt i udviklingen.
I 2019 så vi også indførslen af tryghedsværter på DUFs
delegeretmøde.
Supersoldat programmet– et kursus på 365 dage!
Bifrost havde i 2019 glæde af den tredje generation af
Supersoldater.
Hvert år får to unge muligheden for at gennemgå et
dybdegående forløb, hvor de oplæres i alle de mystiske afkroge
af foreningslivet, samt udvikle deres landsforening undervejs!
Vi er glade for at kunne levere toptrænede superhelte til det
danske foreningsliv

Aaarrggghh! Piratkursus
Én medlemsforening afprøvede i år en helt ny og alternativ
måde at afholde uddannelse for deres frivillige.
Sammen tog 50 frivillige, heriblandt 35 unge, til Kappeln i
Tyskland, hvor de gik ombord på de 90-årige sejlskibe Pipilotta
og Jonas von Friedrichstadt, der i tre dage lagde dæk til et stort
piratrollespil.
Turen var designet til at lære de frivillige om samarbejde,
rollespilsdesign og historie. Arrangementet indeholdt
både workshops, kanonkampe, klatring i masten og
spøgelsespiratskatte, alt imens skibene sejlede i Syddanske og
Nordtyske farvande.
Følgebrev Bifrost 2019

”Jeg har allerede lært en masse og
vokset som menneske, nu ved jeg
både hvad jeg skal i mit ”voksen
liv” og glæder mig til at gøre min
lokalforening sejere!”
- Martin Sinding – halvvejs i programmet.
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En landsforening skal ville noget
Bifrosts unge ændrer Danmark
Regeringens forståelsespapir – en sejr for DUF-fællesskabet
I 2019 formåede det danske foreningsliv og DUF at få en
finger med i regerings forståelsespapir, som er den officielle
aftale mellem regeringspartierne.
Efter indsatser fra mange DUF-medlemmer, herunder Bifrosts
næstformand Jacob Schulze, der bl.a. optrådte på video og
artikel hos Altinget, lykkedes det at få regeringen til at forpligte
sig på at gøre foreningsarbejde lettere.

“En ny regering vil (...) kortlægge
og afvikle bureaukratiske byrder
for det frivillige foreningsliv”
- Regeringens forståelsespapir, juni 2019

Ork-repræsentanter for Bifrost mødtes på Folkemødet 2019
med statsminister Mette Frederiksen, hvor de fik sig en snak
om lovgivninger der begrænser mange af vores medlemmer i
deres aktiviteter.
Blandt andet gik snakken på våbenlovgivningen der står i vejen
både for brug af armbrøster til rollespil og brug af knive ifm.
udendørsaktiviteter.
Statsministeren lovede at tage budskabet med til regeringen.

Orkernes våbenlov
I Bifrost lære vi unge at man kan stille krav til politikerne, især
hvis det gøres på en sjov måde.

- Jeg tager det med til regeringsforhandlingerne allerede i morgen
- Mette Frederiksen
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En landsforening skal ville noget
Lokalpolitisk interessevaretagelse
Behov for at blande sig
Orkerne bliver ofte klemt, Cosplayerne glemt og milsimmerne
sendt hjem. Vi har efterhånden oplevet en del hindringer
igennem vores tid.
Nogle steder fortsætter kampen stadig f.eks. med det danske
forsvar om offentlighedens brug af militærområder.
Og andre steder bærer vores arbejde frugt, som opførslen af
Wonderland, et kulturcenter i et nedlagt mejeri på Lolland.
Og ved ombygningen af indgangene til Amager Fælled hvor
foreningerne nu bliver hørt og kommer med indspark til
planerne.
Vi har i mange år arbejdet på at danne samarbejder mellem
vores medlemsforeninger og lokale organisationer, foreninger,
myndigheder og virksomheder.
Vi ser nu de første frugter af det hårde arbejde, når
medlemmer blander sig i lokale debatter og problematikker.
Vi ser ikke blot denne udvikling som et sundhedstegn
på aktivitetsfronten, men også som resultater af den
samfundsdannelse der sker i foreningerne.
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Fuglekrig i Kanøffelskoven
I slutningen af 2019 så vi hvordan en Bifrost lokalforening tog
fat i et presserende problem i deres lokalmiljø.
Fredningsnævnet i Aalborg Kommune vedtog i november
en afgørelse om mountainbikeres brug af naturområdet
Lundby Bakker. Beslutningen indebar konsekvenser for mange
skovbrugere, herunder de lokale rollespillere.
Efterfølgende udsendte Dansk Ornitologisk Forening Aalborg
breve til samtlige af landets kommuner, med opbakning af
beslutningen, hvilket fik den lokale Bifrost-forening, TRoA, op
af stolene.
De lokale rollespillere kontaktede lokale politikere og deres
repræsentant i Folkeoplysningsudvalget, og fik sammen med
andre brugere, dem til at anke sagen.
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En landsforening skal kigge ud i verden
Formalisering af internationalt netværk
Opbygning af samarbejdspartnere
Formaliseringen af det store internationale netværk har vist
sig at være en langsom, men frugtbar proces. I mange lande
er vores samarbejdspartnere ikke organiserede i foreninger og
derfor starter arbejdet ofte på et lavere organisationsniveau.
Derfor prøver vi at eksportere den danske foreningsmodel i
håbet om at gøre verden til et bedre sted for unge.
Et Knudepunkt for 34 lande
I 2019 var det igen Danmarks tur til af holde den
internationale konference Knudepunkt. Bifrost stod i spidsen
for konferencen og havde i år stort fokus på at inddrage unge i
både planlægning- og afviklingsfaserne.
Konferencen har fokus på oplevelses- og spildesign, og drager
alt fra lærere og kunstnere til foreningsfrivillige og folk fra
turismeindustrien, fra hele verden. I år var der deltagere fra 34
lande!
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Dragon Legion

Larpers of the World

Igennem vores samarbejde med Dragon Legion sendte vi i
år en delegation af unge til Estland for at blive uddannet i
fortællingsbaseret rollespil.

Sammen med vores ni partnerorganisationer fra hele verden,
fortsætter vi arbejdet med at opbygge en verdensorganisation
for foreninger, som deler Bifrosts idé, værdier og metode.

Her blev de sammen med unge fra 6 andre EU-lande
undervist i at bruge Dragon Legions rollespil, og hvordan det
kan bruges til at lære om et lands kultur, historier og myter.

Bifrost står fortsat i spidsen for Larpers of the World og ser
frem til mange års glædeligt samarbejde.

Palæstina
På vores syvende år af et lærerigt samarbejde med vores
palæstinensiske søsterorganisation Bait Byout, så vi i 2019
afslutningen på vores fælles projekt Global Games for Local
Change.
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Projektet har i høj grad handlet om at knytte endnu stærkere
bånd mellem vores organisationer, vha. vidensdeling,
udvekslingsrejser og fælles uddannelse.
Samtidig handlede projektet om at starte lokalafdelinger
op rundt om i Palæstina, med faste aktiviteter, demokratisk
struktur og uafhængig økonomi.
Bifrosts projekter i Palæstina har centreret sig om opbygning
af civilsamfund efter danske foreningsmodeller, tilpasset
Palæstina, og vil også gøre det i fremtiden.

Jeg har lært en masse af at
samarbejde på tværs af kultur.
Og en masse om hvad jeg har
taget for givet når jeg før har
arrangeret projekter.
- Naya Nord
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En landsforening skal have en grøn vinkel
De første tiltag for at danne et natursyn
Naturvejleder
I 2019 ansatte Bifrost naturvejleder Cæcilie Olsson, til
bl.a. at lede projektet Helt Ude i Skoven, der formidler
naturviden til børn og unge gennem rollespil, samt uddanner
foreningsfrivillige til at arbejde med natur.
Samtidig arbejder Cæcilie med Bifrosts medlemmer, på at
danne et samlet natursyn ud fra foreningernes behov og
holdninger, blandt andet ved at styrke medlemmernes viden
om natur gennem kurser og seminarer.

“Vi vil have, at medlemmerne
ikke kun bevæger sig i naturen,
men at de også er med til at forstå
og bevare den.”
- Cæcilie Olsson, Bifrosts naturvejleder
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Naturdiskussion – hvorfor?
Arbejdet med at have en holdning til naturen er blot ét skridt i
den generelle retning, som Bifrost er på vej i.
Vi lægger stor vægt på at vores medlemmer kan blive
selvstændige, kulturelt og socialt dannede mennesker, der tager
stilling til deres samfund, lokalt og nationalt.
Derfor sætter vi i disse år ind på at danne og uddanne unge
medlemmer til at deltage og blande sig, når de brænder for
noget.
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En landsforening skal skabe samarbejder
Samarbejde med professionel kultur
Kunst og Bifrost
I 2019 har flere lokalafdelinger samarbejdet med
kunstnergruppen The UNION Network, om at inddrage
Bifrosts metode og -værktøjer i kunstnernes professionelle
praksis. I bytte får de involverede medlemmer indsigt i
kunstverdenen og adgang til et internationalt netværk af
professionelle og amatørkunstnere.
I projekterne med kunstnerne er en stor del af Bifrosts bidrag,
at italesætte, afprøve og dokumentere metode. Samarbejderne
planlægges at fortsætte i 2020.
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Star Wars
I 2019 spillede en af Bifrosts lokalforeninger en stor rolle i
produktionen af Star Wars-filmprojektet The Last Padawan II,
efterfølgeren til den succesfulde, fanlavede kortfilm The Last
Padawan fra 2016.
I to uger arbejdede unge aktive under produktionen, som
production-design (rekvisitører, sminkører, runners mm.),
samtidig med at produktionen lånte materialer og telte af deres
forening.
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En landsforening skal bruge sine penge fornuftigt
Driftstilskud og indsamlede midler
Kunsten at dele penge ud
Hvert år på vores årlige landsstævne Forum, afholdes en
auktion for at samle penge ind til Bifrost-Puljen.

Brugen af driftstilskud
DUF’s driftstilskud er i 2019 brugt til at drive og udvikle
landsforeningen.

Puljen kan søges af lokalforeningerne til udviklingsprojekter
i løbet af året. Det er hovedbestyrelsens ansvar at stå for
uddelingen af disse, og sørge for at det går ordentlig til.

Konkret er pengene brugt på at have et sekretariat og at kunne
fragte Hovedbestyrelsen rundt i landet til møder. Desuden er
der brugt midler til uddannelse af de aktive landet over, samt
afholdelse af generalforsamlingen.

Derfor har året også budt på diskussioner af puljens
retningslinjer, for at sikre at de følger landsforeningens
udvikling.
I 2019 er der blevet uddelt næsten 55.000 kr. til 14 forskellige
projekter rundt om i landet.
Puljen har til formål at lære lokalforeningerne at prioritere
udvikling og oplære nye fondsansøgere.
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