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RESUME
Rapporten afrapporterer en lang række af de seneste medlemstal fra idrættens hovedorganisationer; DIF, DGI og
Dansk Firmaidrætsforbund med et særligt fokus på DIF og Bevæg dig for livet. Rapporten kigger primært på
udviklingen fra 2017 til 2018. Dette korte afsnit tjener som et resumé af hovedresultaterne, hvor der ellers henvises til
de enkelte afsnit.
• Fremgang for den samlede foreningsidræt.
Både DIF, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund oplevede i 2018 en vækst i medlemstallet på henholdsvis 17.310, 51.275 og
34.685. Dermed var der fremgang for alle tre hovedorganisationer. Der er dog stadig et betydeligt overlap mellem de
tre organisationer (især DIF og DGI), således at den samlede foreningsidræt oplever en fremgang på 60.057
medlemmer. Kigger man alene på DIF og DGI er den samlede fremgang i medlemskaber – renset for overlap – på 26.158
medlemmer.
• Bevæg dig for Livet tager fart
De tolv idrætter, som var en del af Bevæg dig for livet i 2018, oplevede samlet set en vækst på 17.759 medlemmer, og
tegner sig dermed for en væsentlig del af den samlede fremgang for DIF og DGI. En stor del af væksten skyldes igen i
år en stigning i antallet af fitness-medlemmer, men også idrætter som fodbold, tennis, kano/kajak og floorball havde
hver især medlemsfremgange på over 1.000 medlemmer.
• Flere seniorer er idrætsaktive
Igennem de seneste år er der hvert år kommet flere tusinde nye senior-medlemmer i foreningerne. Dette fortsætter
i 2018, hvor DIF og DGI samlet set har fået 20.167 flere medlemmer i alderen 60+. Det betyder en samlet stigning i
antallet af senior-medlemmer på 63.658 siden 2012, hvor de tre hovedorganisationers fælles medlemsregister (CFR)
blev oprettet.
• Fremgangen på kvindesiden fortsætter
Der er igen i 2018 vækst blandt piger/kvinder i foreningsidrætten. Hele 11.931 flere piger/kvindelige medlemmer blev
det til i 2018, hvilket bringer det samlede antal kvindelige medlemmer i DIF og DGI op på 979.649. Dette er igen i år det
højeste samlede antal kvinder i organisationernes historie. Dertil kommer, at andelen af kvindelige medlemmer
ligeledes er den højeste nogensinde.
• Flere forbund i fremgang
Der er i 2018 hele 35 af DIF’s specialforbund, der har medlemsfremgang, og kun 25 der går tilbage. Det er en positiv
udvikling, at flere forbund er med til at drive den samlede DIF-idræt fremad, og at fem forbund færre end sidste år har
et fald i medlemstal.
• Dansk Svømmeunion er årets højdespringer
Dansk Svømmeunion har fremgang for tiende år i træk, og med årets fremgang på 4.847 medlemmer er deres samlede
medlemstal oppe på 189.977. Dansk Svømmeunions positive udvikling i 2018 drives i høj grad af en vækst i antallet af
medlemmer i aldersgruppen 0-12 år, hvor der er kommet hele 4.602 flere medlemmer.
• Dansk Golf Union går tilbage
Dansk Golf Union havde fremgang sidste år, men er det forbund, der går mest tilbage i 2018 med 3.381 medlemmer.
Tilbagegangen skyldes i høj grad, at der er registreret 3.216 færre golfmedlemmer i aldersgruppen 25-59 – en
aldersgruppe, som golf har oplevet tilbagegang fra siden 2010.
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INDLEDNING
I 2012 blev idrættens tre hovedorganisationer, Danmarks Idrætsforbund (DIF), DGI og Dansk Firmaidrætsforbund
(Firmaidrætten) i fællesskab enige om, at man fremover ville registrere organisationernes foreninger og medlemmer
med den samme optællings- og opgørelsesmetode. Som følge heraf blev Centralt Foreningsregister (CFR) oprettet.
Denne rapport samler op på de vigtigste hovedtendenser indenfor for DIF samt for den samlede foreningsidræt med
alle tre organisationer, ligesom der er et særskilt fokus på DIF’s og DGI’s vision Bevæg dig for livet. Rapporten
præsenterer et mindre udpluk af medlemstallene i 2018 set i forhold til 2017-tallene. I forlængelse af denne udgivelse
har DIF oprettet www.dif.dk/medlemstal, hvor det er muligt at lave en lang række datakørsler på egen hånd, ligesom
det er muligt at gå langt dybere ind i forenings- og medlemstallene. Der henvises derfor til ovenstående web-adresse,
såfremt man ønsker et endnu dybere indblik i medlemstallene for 2018.
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DET SAMLEDE OVERBLIK
I dette afsnit afrapporteres de samlede medlems- og foreningstal for idrættens tre hovedorganisationer: DIF, DGI og
Firmaidrætten. Der afrapporteres ligeledes det unikke medlems- og foreningstal, når der sorteres for
dobbeltmedlemsskaber af mere end én organisation, som således tæller som værende medlems- og foreningstallet
for den samlede foreningsidræt.

Medlemstal
Indledningsvis er fokus på de officielle medlemstal for de tre hovedorganisationer (DIF, DGI og Dansk Firmaidræts
Forbund) for 2018. Der tages i dette tilfælde ikke højde for, hvorvidt medlemmerne er medlemmer af mere end én af
hovedorganisationerne.
Tabel 1 – Officielle medlemstal for idrættens tre hovedorganisationer, 2018
Organisation

2018

DIF

1.941.523

DGI

1.637.653

Firmaidrætten

382.877

Tabellen viser, at DIF fortsat er Danmarks største idrætsorganisation med 1.941.523 medlemmer, efterfulgt af DGI
med 1.637.653 medlemmer og Firmaidrætten med 382.877 medlemmer.
Hvis der kigges på udviklingen fra 2017 til 2018 har alle tre organisationer oplevet en stigning i medlemstallet, hvilket
er første gang i fem år. I nedenstående tabel kan den numeriske og procentuelle udvikling i medlemstallet fra 2017 til
2018 aflæses.
Tabel 2 – Udvikling i medlemstallet blandt idrættens hovedorganisationer
Organisation

2017

2018

Udvikling

I pct.

DIF

1.924.213

1.941.523

17.310

0,90%

DGI

1.586.378

1.637.653

51.275

3,23%

Firmaidrætten

348.192

382.877

34.685

9,96%

Tabellen viser, at den største absolutte fremgang er i DGI, som i det forgangne år steg med 51.275 medlemmer,
svarende til en stigning på 3,23 pct. Firmaidrætten havde den største procentmæssige fremgang på 9,96 pct. DIF
havde ligeledes en stigning i medlemstallet fra 2017 til 2018. Stigningen i DIF lød på 17.310 medlemmer, svarende til en
stigning på 0,9 pct. Både DIF og DGI har således fortsat fremgang for tredje år i træk. Firmaidrætten har med dette års
fremgang fået vendt en negativ udvikling med faldende medlemstal fire år i træk.
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Hvis der fokuseres på den samlede foreningsidræt i Danmark, hvor de medlemmer, som er organiseret af mere end
én organisation kun tæller med én gang, kan det samlede medlemstal for foreningsidrætten i Danmark identificeres
i nedenstående tabel.
Tabel 3 – Medlemstallet for den samlede foreningsidræt uden dobbeltmedlemsskaber
Unikke

2017

2018

Udvikling

Medlemstal

2.552.090

2.612.147

60.057

Tabellen viser, at der i 2018 var i alt 2.612.147 medlemmer i foreningsidrætten, hvilket er en fremgang på 60.057
medlemmer i forhold til 2017. Det er dog værd at bemærke, at hvis man kun kigger på DIF og DGI er der i de to
organisationer sket en stigning i det unikke medlemstal på 26.158 medlemmer fra 2.230.856 til 2.257.014.
Foreningstal
Hvis fokus flyttes fra medlemstallene over på foreningstallene, kan det konstateres, at DIF også her er Danmarks
største idrætsorganisation. I nedenstående tabel kan antallet af foreninger i de tre hovedorganisationer aflæses.
Tabel 4 – Officielle foreningstal for idrættens hovedorganisationer, 2018
Organisation

2018

DIF

8.773

DGI

6.437

Firmaidrætten

229

Tabellen viser, at DIF samlet set organiserede 8.773 foreninger i 2017, mens DGI havde 6.437 foreninger.
Firmaidrætten havde 229 foreninger i 2018, hvilket dog ikke helt kan sammenlignes med DIF og DGI, da
Firmaidrættens foreningsmodel adskiller sig med nogle meget store foreninger dækkende et større geografisk
område.
Udviklingen fra 2017 til 2018 i foreningstallet kan aflæses i tabellen herunder.
Tabel 5 - Udvikling i foreningstallet for idrættens hovedorganisationer, 2017-2018
Organisation

2017

2018

Udvikling

Udvikling i pct.

DIF

8.932

8.773

-159

-1,8%

DGI

6.382

6.437

57

0,9%

Firmaidrætten

231

229

-2

-0,9%

Tabellen viser, at DIF og Firmaidrætten går tilbage i antallet af foreninger, mens DGI oplever en lille vækst i antallet af
foreninger. Det største foreningstab forekommer i DIF, hvor der er 159 færre foreninger i 2018 end i 2017, hvilket er et
fald på 1,8 pct. I denne sammenhæng er det værd at nævne, at der i DIF har været en betydelig tilbagegang i antallet
af foreninger de senere år, fra 9.124 i 2012 til 8.773 i 2018. Faldet i foreningstallet i DIF i år skal dog ses i lyset af
medlemsstigningen.
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Tabel 6 – Antal foreninger i foreningsidrætten uden dobbeltmedlemsskaber
Unikke

2017

2018

Udvikling

Foreningstal

11.635

11.487

-148

Tabellen viser, at DIF, DGI og Firmaidrætten samlet organiserer 11.487 idrætsforeninger i Danmark, hvilket er en
tilbagegang på 148 foreninger i forhold til 2017. Der er dermed tale om en fortsættelse af tendensen fra de seneste
år, hvor foreningstallet er faldet hvert år siden 2013. Der er siden 2013 kommet 630 færre idrætsforeninger i
Danmark. Noget kunne således tyde på, at en række idrætsforeninger landet over lukkes, hvilket muligvis kan
forklares med henvisning til generelle samfundstendenser, hvor større dele af befolkningen søger mod byerne. Hvis
man bemærker, at foreningstallet for de enkelte organisationer falder mindre, end dette samlede tal giver udtryk
for, skyldes det, at der organiseres en række foreninger, som allerede er organiseret, hvilket der kigges på i et
senere afsnit.

Foreningsstørrelser
En mulig forklaring på det faldende foreningstal kan være, at der er kommet et øget fokus på at skabe større og
stærkere foreninger, hvor man ser flere og flere foreningssammenlægninger, hvor man ved hjælp af de
stordriftsfordele et sådan forhold giver, har yderligere ressourcer til f.eks. udvikling
For at teste om postulatet holder stik, viser nedenstående tabel det gennemsnitlige antal medlemmer pr. forening i
de tre hovedorganisationer.
Tabel 7 – Antal medlemmer pr. forening i gennemsnit
Organisation

2017

2018

DIF

215

221

DGI

249

254

Firmaidrætten

1507

1672

Tabellen viser, at foreningerne i DIF i gennemsnit er blevet større med 6 medlemmer, hvilket fortsætter den tendens,
der har været de senere år med lidt større foreninger. Forklaringen på denne forskel i gennemsnitsstørrelsen er
selvsagt, at når der er en stigning i medlemstallet, men et fald i foreningstallet, vil den gennemsnitlige forening alt
andet lige være blevet større.
Gennemsnitsstørrelsen på foreningerne i DGI er ligeledes steget. Den gennemsnitlige forening i DGI er nu på 254
medlemmer, hvilket er en stigning på 5 medlemmer pr. forening. En del af fremgangen i både DIF og DGI på
medlemssiden skal forklares med, at der organiseres foreninger, som allerede er medlem af et specialforbund under
DIF eller en landsdel i DGI. Dette er typisk de lidt større foreninger, hvilket også forklarer stigningen i
gennemsnitsstørrelse hos især DGI. Dette overlap i medlems- og foreningstallet kigges der nærmere på i næste
afsnit.
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DEN SAMLEDE FORENINGSIDRÆT
Med oprettelsen af Centralt Foreningsregister (CFR) blev det gjort muligt at se nærmere på den samlede danske
foreningsidræt på tværs af de tre hovedorganisationer. I disse analyser kan eventuelle dobbeltmedlemsskaber
fordeles, så det bliver tydeligt, hvor der er tale om forenings- og medlemsoverlap mellem DIF, DGI og Firmaidrætten.
Indledningsvis ser afsnittet derfor nærmere på overlappet mellem idrættens hovedorganisationer samt udviklingen
heraf fra 2017 til 2018. Herefter ses der nærmere på udviklingen indenfor idrætsaktiviteterne i den samlede
foreningsidræt.
Det er vigtigt at understrege, at DIF’s aktivitetstal ikke er de samme som medlemstal i et specialforbund.
Specialforbund under DIF’s medlemstal er derfor ikke nødvendigvis det samme som en idrætsaktivitets samlede
medlemstal. Eksempelvis er det ikke samtlige gymnastikudøvere, der er medlem af en forening under Danmarks
Gymnastik Forbund. Derfor kan aktivitetstallene – både hvad angår antal og udvikling – variere i forhold til
specialforbundets medlemstal.
Som tidligere vist i rapporten er der samlet set 2.612.147 medlemmer fordelt på 11.487 idrætsforeninger i Danmark.
Det er disse medlemmer og foreninger, der ligger til grund for de følgende analyser omkring den samlede
foreningsorganiserede idræt.
Overlap mellem idrættens hovedorganisationer
Som tidligere vist har DIF samlet set 1.941.523 medlemmer i 2018, mens DGI og Firmaidrætten har hhv. 1.637.653 og
382.877 medlemmer.
Hvis disse tre medlemstal lægges sammen, kommer det samlede medlemstal op på langt over de tidligere nævnte
2.612.147 medlemmer, som er det samlede antal medlemmer i foreningsidrætten. Dette skyldes et betydeligt
forenings- og medlemsoverlap de tre idrætsorganisationer imellem, hvilket er interessant at studere nærmere.
Ved oprettelsen af CFR blev det som nævnt muligt at identificere dette overlap - noget, der ikke tidligere var muligt,
da idrætsorganisationerne ikke indsamlede og koordinerede medlems- og foreningstallene i fællesskab. Det er vigtigt
at understrege, at nedenstående analyser intet fortæller om, hvor stærkt tilhørsforholdet er fra foreningerne og til
hovedorganisationen
I nedenstående figur er dette overlap illustreret i et cirkelsystem, hvor hver idrætsorganisation repræsenteres med
en farvet cirkel, der afgrænser organisationens egen- og delmængder. Den røde cirkel illustrerer DIF, den blå cirkel
illustrer DGI, og den grønne cirkel illustrer Firmaidrætten.
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Figur 1 - Forenings- og medlemsoverlap mellem idrættens hovedorganisationer, F=foreninger, M=medlemmer

Den røde cirkel viser, at DIF samlet havde 1.941.523 medlemmer i 2018. Ud af disse medlemmer var 1.307.459 i en
forening, der også var organiseret i DGI. Dertil kommer 14.703 medlemmer, som er organiseret af alle tre af idrættens
hovedorganisationer. Det betyder således, at 612.659 af DIF’s medlemmer udelukkende er medlemmer af en forening,
der er organiseret DIF, hvilket svarer til 31,6 pct. af DIF’s medlemmer.
Når fokus flyttes over på DGI, kan man se, at DGI har 309.152 ud af deres 1.637.653 medlemmer, som udelukkende er
organiseret i DGI’s foreninger. Det svarer til, at 18,9 pct. af DGI’s medlemmer ikke er organiseret af andre.
I Firmaidrætten er tilfældet noget anderledes, for der er ikke tale om det store forenings- og medlemsoverlap mellem
Firmaidrættens foreninger - og DIF og DGI. Firmaidrætten organiserer således hele 92,8 pct. af deres medlemmer
alene uden noget organisatorisk overlap.
På baggrund af ovenstående figur er det muligt at lave en tilsvarende figur, der måler på udviklingen i hver af de
enkelte egen- og delmængder, hvilket medvirker til at vurdere, hvorvidt der er er tale om en tendens til et større eller
mindre overlap organisationerne imellem. Udviklingen fra 2017 til 2018 er illustreret i figuren herunder.
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Figur 2 – Udvikling i overlappet mellem idrættens hovedorganisationer, 2017-2018

Figuren viser, hvordan hver enkelt egen- og delmængde har udviklet sig fra 2017 til 2018.
Man kan således se, at overlappet mellem DIF og DGI er vokset med hele 42.727 medlemmer og 48 foreninger. Det skal
her bemærkes, at DIF samlet set oplevede en tilbagegang i foreningstallet, mens DGI oplevede en fremgang i
foreningstallet. Derfor viser tallene, at det i 2018 især var DGI, som organiserede en række foreninger, som allerede
var organiseret i et specialforbund under DIF. Dette er der dog intet overraskende i, da det ofte indgår som en naturlig
del af de fælles Bevæg dig for livet-aktiviteter.
Det skal her understreges, at denne yderligere registrering kun har betydning for den enkelte organisations
medlemstal og ikke gør noget ved det samlede tal, der tidligere er afrapporteret. CFR giver mulighed for at kigge på
antallet af medlemskaber renset for eventuelt overlap imellem organisationerne.
Største medlemsvækst
Hvis blikket rettes mod udviklingen for den samlede danske foreningsidræt (DIF, DGI og Firmaidrætten), hvor der er
renset for eventuelt overlap, kan der tegnes nogle interessante udviklingstræk.
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I nedenstående tabel kan de fem idrætsaktiviteter, som har oplevet den største numeriske vækst i 2018, aflæses.
Tabel 8 – Størst vækst for den samlede foreningsidræt
Aktivitet

2017

2018

Udvikling

Udvikling i pct.

-

36.665

36.665

-

Fitness

216.706

231.088

14.382

6,64%

Svømning

240.483

246.446

5.963

2,48%

Fodbold

358.266

362.418

4.152

1,16%

2.343

5.399

3.056

130,43%

Motion på arbejdspladsen

Esport

Tabellen viser, at den største medlemsvækst skal findes i aktiviteten ’Motion på arbejdspladsen’, som er steget med
36.665 medlemmer i 2018. Årsagen til denne fremgang skal særligt findes i to faktorer. For det første har flere
firmaidrætsforeninger styrket fokus på at skabe aktiviteter for de lokale arbejdspladser, og i den forbindelse skabe
en medlemsrelation til medarbejderne. Den anden forklaring er, at CFR-registreringen i 2018 for første gang
inkluderede kategorien "Motion på arbejdspladsen". Den nye kategori muliggør registrering af de ofte tværidrætslige
initiativer, som firmaidrætsforeningerne tilbyder arbejdspladserne. Herved har flere firmaidrætsforeninger end
tidligere registreret medlemsaktiviteter, som før var vanskelige at kategorisere i CFR-sammenhæng.
Den næststørste stigning skal findes i ’fitness’-aktiviteten, som har fået 14.382 flere medlemmer, svarende til en
stigning på 6,64 pct. Der er dermed hele 231.088 fitness-medlemmer i foreningsidrætten, og det er fortsat den
fjerdestørste foreningsidræt.
Hvis man kigger nærmere på ’fitness’ i relation til aldersgrupperne, er der vækst i alle aldersgrupper, dog er der tale
om en meget lille fremgang på 212 medlemmer for gruppen 19-24. Den største fremgang er at finde i gruppen 25-59
og 60+ med henholdsvis. 7.956 og 3.916 flere medlemmer. Hvis man kigger på køn, er der sket en stigning hos begge
køn med 7.498 flere kvinder og 6.884 flere mænd i løbet af 2018.
Svømning har igen i 2018 oplevet en flot fremgang, med 5.963 flere medlemmer. Det er især blandt de yngste børn i
alderen 0-12 år, at svømning har oplevet en stigning i medlemstallet. Hele 3.265 flere medlemmer er kommet til i løbet
af det forgangne år i den aldersgruppe. Der er også en flot fremgang for gruppen 60+, hvor der er kommet 2.198 flere
medlemmer til i svømning.
Den fjerde største fremgang er at finde for fodbold, der har formået at vende de foregående tre års tilbagegang til en
positiv udvikling med i alt 4.152 flere medlemmer. Det skyldes en fremgang blandt de voksne medlemmer (25+) med
6.925 medlemmer, fordelt på 1.474 kvinder og 5.451 mænd. Samlet set går fodbold som aktivitet frem med 1.772 flere
kvindelige medlemmer, hvilket også er en ny udvikling, at der er fremgang for kvindefodbolden.
Esport er i år placeret på en femteplads med 3.056 flere medlemmer, og der er nu totalt set registreret 5.399, som
dyrker Esport i en af de tre hovedorganisationers foreninger.
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Største medlemstab
Den samlede foreningsidræt oplevede i 2018 en fremgang på i alt 60.057 medlemmer. Denne fremgang skyldes i høj
grad en meget stor medlemsfremgang hos Dansk Firmaidrætsforbund efter fire år med tilbagegang. Til trods for
den samlede fremgang, så er det ikke alle aktiviteter, der har oplevet en positiv medlemsudvikling.
I nedenstående tabel kan de fem idrætsaktiviteter, som har oplevet den største tilbagegang i medlemstallet i 2017,
aflæses.
Tabel 9 - Største aktivitetstilbagegange i foreningsidrætten, 2017
Aktivitet

2017

2018

Udvikling

Udvikling i pct.

Gymnastik

312.247

306.304

-5.943

-1,90%

Golf

159.744

156.127

-3.617

-2,26%

Dans

42.122

38.989

-3.133

-7,44%

Løb

68.383

65.816

-2.567

-3,75%

Cykling

55.876

54.090

-1.786

-3,20%

Den idrætsaktivitet, der har mistet flest medlemmer i løbet af 2018, er gymnastik, som oplever en samlet tilbagegang
på 5.943 medlemmer, svarende til 1,90 pct. af medlemmerne. Tilbagegangen skyldes primært færre drenge i alderen
0-12 og færre kvinder i alderen 25-59.
Golf er i år den aktivitet, der går næstmest tilbage med 3.617 medlemmer svarende til 2,26 pct. For golf er der
tilbagegang på alle aldersgrupper på nær herrer 60+, som går frem med 1.739. Golf er således stadig en idræt, som
især står stærkt blandt de ældre og er den aktivitet med flest medlemmer i aldersgruppen 60+ (72.522)
Dans havde sidste år en fremgang med 1.809 medlemmer, men oplever i år en tilbagegang på 3.133 medlemmer. Her
gælder det, at dans går tilbage på alle aldersgrupper med undtagelse af kvinder 60+, som har en meget lille fremgang
på 67 medlemmer.
En anden aktivitet, som har mistet medlemmer i 2018, er løb med en tilbagegang på 2.567 medlemmer svarende til 3,75
pct. Det er andet år i træk, at der er tilbagegang i løbe-aktiviteten, som blev introduceret i CFR i 2014.
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BEVÆG DIG FOR LIVET
DIF og DGI har i samarbejde lanceret visionen Bevæg dig for livet. En del af denne ambitiøse vision er, at der skal langt
flere medlemmer ind i idrætsforeningerne. Der er de årlige medlemstal selvsagt en god indikator for, hvordan dele af
dette arbejde går. I dette kapitel kigges der således lidt nærmere på Bevæg dig for livet-aktiviteterne. De
afrapporterede medlemstal i det følgende kapitel er derfor DIF og DGI’s samlede medlemstal renset for eventuelt
overlap, mens Firmaidrættens tal ikke tæller med i disse tal. Derfor vil der være forskelle på tallene i dette kapitel i
forhold til tallene i det forrige kapitel. Det skal også understreges, at selvom en given aktivitet oplever vækst eller
tilbagegang, kan det ikke nødvendigvis spores direkte til visionen. En del af arbejdet i visionen omhandler f.eks.
klubudvikling eller udvalgte projekter/koncepter i de givne idrætter. I disse tal bliver det dog hele aktiviteten, hvor
fodbold kan bruges som eksempel. I visions-regi er der tale om Fodboldfitness, men da der ikke er tal på
Fodboldfitness alene, bruges det samlede tal for fodbold-aktiviteten. På samme måde er der i de enkelte
visionsidrætter fokus på udvalgte målgrupper i forhold til alder og køn. Disse nuancer indgår ligeledes ikke i
nedenstående tabel, som fremstiller det totale tal pr. aktivitet på tværs af alder og køn.
I nedenstående tabel kan medlemstallet og udviklingen for de tolv aktiviteter, som i 2018 var en del af Bevæg dig for
livet-samarbejdet.
Tabel 10 – Medlemsudvikling for Bevæg dig for Livet, 2017-2018
Aktivitet

2017

2018

Udvikling

Udvikling i pct.

Badminton

119.409

119.912

503

0,42%

Cykling

45.264

44.598

-666

-1,47%

Fitness

159.031

173.197

14.166

8,91%

Floorball

9.779

10.838

1.059

10,83%

Fodbold

338.882

342.292

3.410

1,01%

6.099

5.364

-735

-12,05%

107.149

106.320

-829

-0,77%

Kano/Kajak

29.157

30.436

1.279

4,39%

Løb

44.660

42.412

-2.248

-5,03%

1.165

1.336

171

14,68%

Tennis

70.698

72.632

1.934

2,74%

Volleyball

17.020

16.735

-285

-1,67%

948.313

966.072

17.759

1,87%

Gang
Håndbold

Streetsport - gadeidræt

Total

Tabellen viser, at de tolv aktiviteter i Bevæg dig for livet samlet har haft en medlemsfremgang på 17.759 medlemmer,
svarende til en stigning på 1,87 pct. Dette dækker igen i år over en stor stigning i fitness på 14.166 medlemmer, hvilket
er en stigning på knap 8,91 pct. i forhold til 2017.
Den aktivitet, som derefter har oplevet den største vækst af BDFL-idrætterne, er fodbold, der som nævnt tidligere har
fået vendt tilbagegang til fremgang med en vækst på 3.410 medlemmer.
Tennis har i 2018 også en flot fremgang med 1.934 medlemmer, hvilket er mere en fordobling af deres fremgang i 2017.
Kano/Kajak fortsætter sin fremgang med 1.279 flere medlemmer og har i alt fået 4.483 flere medlemmer siden 2012,
svarende til en vækst på 17,27 pct.
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Floorball har i år en fremgang på 1.059 medlemmer, og det er således tredje år i træk en medlemsfremgang på over
1.000 medlemmer.
Badminton går frem med 503 medlemmer, hvilket er en mindre vækst end de to foregående år. Dette skyldes især, at
badminton forsat mister voksenmedlemmer i aldersgrupperne under 60 år.
Gadeidrætten har også en lille fremgang på 171 medlemmer, hvilket giver et samlet medlemstal på 1.336.
I den negative ende af skalaen finder vi fem idrætter, der har oplevet en tilbagegang i 2018. Værst ser det ud for løb,
der går tilbage med 2.248 medlemmer, herefter kommer håndbold (-829), gang (-735), cykling (-666) og volleyball (285). For volley og håndbold gælder det dog, at de har en medlemsfremgang på henholdsvis 48 og 161, hvis man
udelukkende kigger på medlemstallet for voksne. Det modsatte gør sig gældende for badminton, der har en
tilbagegang på 612 medlemmer, hvis man kun tæller voksne medlemmer.
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UDVIKLING FOR DIF OG SPECIALFORBUNDENE
Det følgende afsnit omhandler hovedtrækkene for udviklingen blandt DIF og DIF’s 62 specialforbund. Som tidligere
nævnt er det langtfra muligt at afrapportere samtlige oplysninger på de enkelte specialforbund, hvorfor kun de
overordnede udviklingstræk afrapporteres. Der henvises til www.dif.dk/medlemstal, som tilbyder mange muligheder
for at se nærmere på både disse og mange flere fakta omkring forenings- og medlemstallene.
Indledningsvis kigger afsnittet nærmere på hvilke af DIF’s specialforbund, der har oplevet den største vækst og tab.
Dernæst ses der nærmere på medlemsudviklingen i de fem alderskategorier, der benyttes i CFR.

Største medlemsvækst
Som tidligere afrapporteret gik DIF samlet set 17.310 medlemmer frem i 2018 i forhold til 2017. Denne fremgang er dog
ikke spredt ud over samtlige af DIF’s specialforbund. Der var medlemsfremgang at spore blandt 35 ud af DIF’s 62
specialforbund, hvilket betyder, at størstedelen af specialforbundene oplevede en fremgang i medlemstallet. Der er
statusquo hos Dansk Fægte-Forbund, der har samme medlemstal som sidste år, og Dansk Surf & Rafting Forbund er
et nyt forbund og har derfor ikke noget forudgående medlemstal at måle vækst i forhold til.
I nedenstående tabel kan de fem specialforbund, som oplevede den største numeriske vækst fra 2017 til 2018, aflæses.
Tabel 11 – De fem specialforbund i DIF med størst numerisk medlemsvækst
Specialforbund

2017

2018

Udvikling

Udvikling i pct.

Dansk Svømmeunion

185.130

189.977

4.847

2,62%

Dansk Boldspil-Union

326.538

329.922

3.384

1,04%

Danmarks Gymnastik Forbund

197.224

200.490

3.266

1,66%

Dansk Arbejder Idrætsforbund

55.918

58.055

2.137

3,82%

Badminton Danmark

90.712

92.307

1.595

1,76%

Tabellen viser, at det specialforbund, som har oplevet den største stigning i medlemstallet, er Dansk Svømmeunion
med en stigning på 4.847 medlemmer, svarende til 2,62 pct. flere medlemmer i forhold til 2017. Forbundet har fremgang
for tiende år i træk, hvilket kun matches af Dansk Dart Union, og dog overgås af Dansk Kano og Kajak Forbund, der har
haft fremgang 17 år i træk.
Dansk Svømmeunions positive udvikling i 2018 drives i høj grad af en vækst i antallet af medlemmer i aldersgruppen
0-12 år, hvor der er kommet hele 4.602 flere medlemmer.
Som nævnt tidligere er fodbold gået frem som aktivitet, og det afspejler sig naturligt nok i Dansk Boldspil-Unions
medlemstal, der stiger med 3.384, som på grund af det høje samlede medlemstal kun svarer til en fremgang på 1, 04
pct. Væksten hos Dansk Boldspil-Union er størst på kvindesiden med 1.926, mens den på herresiden er på 1.458
medlemskaber.
Danmarks Gymnastik Forbund fortsætter også sin fremgang, og med 3.266 flere medlemmer er forbundet nu over
200.000 medlemmer. Væksten skyldes igen i år en fremgang for aktiviteten fitness (+4.555), mens der for aktiviteten
gymnastik er en tilbagegang på 1.289 medlemmer.

17

Idrætten i tal 2018
Udvikling for DIF og specialforbundene

Med 2.137 flere medlemmer er Dansk Arbejder Idrætsforbund det forbund, der går fjerde mest frem. Fremgangen
skyldes en vækst på herresiden med 2.324 medlemmer, det er især mænd 60+, der går frem med 1.511 flere
medlemmer i 2018.
Det gælder også for Badminton Danmark, at fremgangen er på herresiden, men her er det især de yngste
aldersgrupper, der går frem med henholdsvis 793 og 641 flere mandlige medlemmer i alderen 0-12 og 13-18.

Største medlemstab
Der er 25 af DIF’s 62 specialforbund, som oplevede medlemstilbagegang i det forgangne år. I det følgende afsnit
kigges der nærmere på, hvilke fem specialforbund som oplevede det største medlemstab i 2018. De fem
specialforbund med det største tab kan aflæses af tabellen herunder.
Tabel 12 – Specialforbund med det største numeriske tab i 2018.
Specialforbund

2017

2018

Udvikling

Udvikling i pct.

Dansk Golf Union

151.516

148.135

-3.381

-2,23%

Dansk Karate Forbund

12.488

9.429

-3.059

-24,50%

Dansk Atletik Forbund

42.149

39.684

-2.465

-5,85%

Danmarks Sportsdanserforbund

14.886

13.513

-1.373

-9,22%

Danmarks Cykle Union

32.877

31.686

-1.191

-3,62%

Dansk Golf Union, som ellers havde fremgang sidste år, er det forbund, der går mest tilbage med 3.381 færre
medlemmer. Tilbagegangen skyldes i høj grad, at der er registreret 3.216 færre golfmedlemmer i aldersgruppen 2559, som der har været tilbagegang for siden 2010.
Dansk Karate Forbund og Dansk Atletik Forbund havde ligesom Dansk Golf Union fremgang sidste år, men går i år
tilbage med henholdsvis 3.059 og 2.465 medlemmer. For Dansk Karate Forbunds vedkommende skyldes en stor del af
tilbagegangen en stor nedgang i antallet af foreninger fra 141 i 2017 til 110 i 2018.
Danmarks Sportsdanserforbund forsætter de senere års tilbagegang med et fald på 1.373, svarende til 9,22 pct. af det
samlede medlemstal.
Danmarks Cykle Union går tilbage med 1.191 medlemmer efter en lille fremgang sidste år.

Køn
En af de tendenser, der fremstår tydeligst fra de senere års medlemstal, er, at piger/kvinder fortsat i stigende grad
søger mod foreningsidrætten. I DIF’s medlemstal er der i 2018 kommet 7.577 flere kvinder, det giver samlet set 125.813
kvindelige medlemmer hos DIF, hvilket svarer til en andel på 42 pct. kvinder. Det er derfor igen i år det højeste antal
kvindelige medlemmer i DIF’s historie, ligesom at der heller aldrig tidligere har været en større andel af medlemmerne,
som var kvinder.
Blandt piger/kvinder er der fremgang i alle aldersgrupper med undtagelse af de 19-24-årige, som gik tilbage med 847
medlemmer. Den største fremgang for piger/kvinder er hos Danmarks Gymnastik Forbund, der har fået 2.429 flere
kvindelige medlemmer, og fortsat er den størst kvindeidræt med 139.259 kvindelige medlemmer.
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For drengene/mænd var der en fremgang i medlemstallet i 2018 med i alt 9.733 flere medlemmer end i 2017. Der var
dog tilbagegang for medlemmer i alderen 13-24 på samlet set 3.149 medlemmer.
På herresiden var Dansk Svømmeunion det forbund med den største fremgang på 2.489 medlemmer. Det største
forbund målt på drenge/mænd er dog stadig Dansk Boldspil-Union med 266.326.

