Tale ved åbning af Center for Holdspil og Sundhed på KU, 3. oktober
2012. Af Rektor Ralf Hemmingsen.
Kære alle sammen
Jeg vil gerne starte med en vandrehistorie om den mest folkekære
fodboldspiller i min generation: Gavflaben fra Vanløse med smøgen i kæften –
Preben Elkjær. Jeg husker dog også Henry From og Ole Madsen.
Tidligt i karrieren spillede Elkjær for FC Köln i Rhinlandet. Dér stod den på
kæft, trit og retning. Inden en vigtig kamp blev Elkjær spottet i nattelivet med
en flaske whisky og en ung pige. Træneren forlangte et svar: Ist das die
Wahrheit? Hvortil Elkjær svarede at det var da den værste løgn han
nogensinde havde hørt – det var en flaske vodka og 2 unge piger.
Sådan er det ikke længere.
Sommerens EM-hold var i hvert fald fysisk toptunet - takket være den nyeste
forskning, som professor Jens Bangsbo overførte direkte til træningsbanen.
Men jeg tror stadig, at fodboldkulturen i Danmark næres af den folkelighed,
som Elkjær udstrålede. På landsholdet er der stadig smil på læben og Kim
Larsen for fulde drøn i spillerbussen.
Vi skal være bevidste om, at så mange 5-årige purke brændende ønsker sig et
par fodboldstøvler i julegave eller en ”Messi-trøje” – og ikke en violin, selv om
det ikke ville være dårligt.
Og netop den folkelige resonans giver et kæmpe potentiale for at forstærke
folkesundheden gennem fodbold og andre holdspil. På den måde er det center,
vi indvier i dag ganske unikt i verden. Det indeholder dét man kunne kalde FF.
Og med FF mener jeg ikke en øl i skatteklasse B. Men derimod F for forskning
og F for formidling. Her på KU ved vi godt, at vi har forskerteams i den
absolutte topklasse på det her felt.
Men det ville være en hemmelighed for omverdenen, hvis ikke I forskere og
jeres kommunikationsfolk var så dygtige til at formidle.
Forskningen er blevet spredt som en global steppebrand. Jeg tager et par
overskrifter: - fodbold er den mest effektive motionsform, træn halvt så
meget, og en 60-årig fodboldspiller har ligeså god balance som en 30-årig
sportsfornægter. På det punkt må jeg indrømme, at jeg heller ikke er helt i
balance.
På Københavns Universitet er vi i fuld gang med at kridte banan op til det nye
center.
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Her på Nørre Fælled bygger vi en hel vidensbydel for de naturvidenskabelige
og sundhedsvidenskabelige fag. Milliardbyggerier er undervejs på Panum og
med den nye Niels Bohr-bygning, der skal huse de fysiske, kemiske og
matematiske fag. Og som led i de store fakultetsfusioner på universitetet
vokser fagområder sammen, fx idræt og ernæring. I øvrigt helt i tråd med den
tværfaglighed, som også skal være centeret særkende, med humanfysiologer,
sociologer og psykologer.
Samtidig er vores gode naboer også godt på vej. Rigshospitalet udvider med
50 procent. Professionshøjskolen Metropol er i færd med at opbygge campus
på Nørrebro-siden – med uddannelser, der kan spille sammen med centeret:
Fysioterapeuter, sygeplejersker, lærere osv. Og endelig Fælledparken, den
store folkelige tumleplads. For 10 dage siden blev de nye legepladser indviet
for fuld musik og børnerock - så de nye generationer af fem-årig purke også
får lyst til at bevæge sig, også på skateboard og løbehjul.
Med andre ord har vi en enestående mulighed for at indtænke vores nye center
i de fysiske rammer, som vi har her i campusområdet mellem Nørre Alle,
Tagensvej, Jagtvej og Universitetsparken.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Nordea-Fonden for den generøse
donation. Desuden vil jeg også byde særligt velkommen til idrættens
organisationer, som vi arbejder tæt sammen med omkring centeret
- Danmarks Idræts-Forbund,
- Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger
- og Dansk Boldspil-Union.
Jeg vil gerne sende et klart signal til jer: KU vil gerne samarbejdet med
omverdenen, herunder kommuner, offentlige myndigheder - og ikke mindst
idrættens organisationer. Og jeg håber, at vi sammen arbejde videre på at
udvikle centeret i den ånd det er tænkt i, nemlig FF – eller som man sagde
dengang i 1970erne da Preben Elkjær fik debut på landsholdet: Forskning for
folket.
I dag vil jeg snarere sige: Frontforskning til gavn for folkesundheden.
Tak for ordet.
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