
 

 

 

 

 

     

   

 

IDRÆTTEN I TAL 2021 
STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK 

Thomas Baagø-Rasmussen, Peter Gottlieb & Lau Tofft-Jørgensen 

 

2021 

 

 



 

 

Titel 

Idrætten i Tal 2021 – Status på foreningsidrætten i Danmark 

Hovedforfatter 

Thomas Baagø-Rasmussen 

Øvrige bidragsydere til rapporten 

Peter Gottlieb & Lau Tofft-Jørgensen 

Øvrig grafik og opsætning 

DIF Analyse 

Udgave 

1. udgave, Brøndby, april 2022 

Udgiver 

Danmarks Idrætsforbund 

Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 

Tlf. 43 26 26 26 

E: analyse@dif.dk 

W: www.dif.dk/medlemstal 

 

Gengivelse af denne rapport er tilladt med tydelig kildehenvisning. 

  



 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

RESUME .......................................................................................................................................................... 4 

INDLEDNING ................................................................................................................................................. 5 

DET SAMLEDE OVERBLIK .............................................................................................................................6 

Medlemstal ............................................................................................................................................................................................................................................. 6 

Foreningstal ...........................................................................................................................................................................................................................................7 

Foreningsstørrelser ....................................................................................................................................................................................................................... 8 

DEN SAMLEDE FORENINGSIDRÆT ..............................................................................................................9 

Overlap mellem idrættens hovedorganisationer.............................................................................................................................................. 9 

Største medlemsvækst ............................................................................................................................................................................................................ 12 

Største medlemstab ................................................................................................................................................................................................................... 13 

Indendørs og udendørs ............................................................................................................................................................................................................ 13 

BEVÆG DIG FOR LIVET ................................................................................................................................ 14 

UDVIKLING FOR DIF OG SPECIALFORBUNDENE ...................................................................................... 16 

Største medlemsvækst ............................................................................................................................................................................................................ 16 

Største medlemstab ................................................................................................................................................................................................................... 16 

 

 

 



4  Idrætten i tal 2021 
 Resume 

 

RESUME 
 

Foreningsidrætten går frem igen 

Fra 2019-2020 oplevede foreningsidrætten et af sine værste medlemsår med en samlet tilbagegang på -128.288 

medlemmer svarende til -4,8 %. Denne tilbagegang er imidlertid bremset, og udviklingen går fremad igen. DIF, DGI og 

Firmaidrætten oplever fra 2020-2021 en samlet medlemsfremgang på 24.189 medlemmer svarende til 0,95 %. Dette 

er en flot præstation og skal særligt ses i lyset af, at store dele af idrætslivet var lukket ned i løbet af 2021. DIF alene 

går 13.254 medlemmer frem, DGI går 14.350 medlemmer frem og Firmaidrætten går 11.474 medlemmer frem. Dermed 

er medlemstallene ikke på samme niveau som i 2019, men foreningsidrætten har formået at bremse blødningen og 

udviklingen går den rigtige vej igen.  

 

Indendørs idrætter er hårdere ramt igen  

Vi ser igen i år en tendens til at udendørsidrætter har klaret sig bedre end indendørs idrætter. Denne udvikling må 

igen i høj grad forventes at kunne tilskrives corona, da indendørs idrætter har været hårdere ramt af restriktionerne 

end udendørs idrætter. Samlet set går udendørs idrætter frem med 5,51 %, mens indendørs idrætter samlet set går 

tilbage -4,36 % fra 2020-2021, når vi kigger på foreningsidrætten samlet set.  

 

Den yngste aldersgruppe går mest frem 

Aldersgruppen 0-6 år er den aldersgruppe som isoleret set går mest frem på tværs af DIF, DGI og Firmaidrætten. Denne 

gruppe har en medlemsvækst på 6,6 % fra 2020-2021. Dette er særligt positivt, da de 0-6 år var blandt de 

aldersgrupper, som gik mest tilbage fra 2019-2020. Kigger vi på fordelingen af køn, er der både vækst blandt mænd og 

kvinder fra 2020-2021 på henholdsvis 1,5 % og 0,2 % for hele foreningsidrætten.  

 

Fremgang blandt flere specialforbund  

27 ud af DIF’s 62 specialforbund går frem i medlemstal fra 2020-2021. Det er seks flere end sidste år. De fem forbund 

med den højeste medlemsfremgang målt på antal medlemmer er Dansk Boldspil-Union, Dansk Golf Union, Dansk 

Tennis Forbund, Dansk Vandski & Wakeboard Forbund og Dansk Kano og Kajak Forbund.  
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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 hovedtendenserne indenfor den samlede foreningsidræt med alle tre organisationer, 

DIF’s og DGI’s vision Bevæg dig for livet, samt DIF-idrætten selvstændigt. Rapporten undersøger desuden 

medlemstallene i 2021 set i forhold til 2020-tallene.  

 

I forlængelse af denne udgivelse har DIF oprettet https://www.dif.dk/idraetten-i-tal, hvor det er muligt at kigge på 

medlemstallene på egen hånd.   

 

 

 

 

  

https://www.dif.dk/idraetten-i-tal
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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 unikke medlems- og foreningstal, når der sorteres for 

dobbeltmedlemsskaber (for foreninger, der er medlem af mere end én organisation). De unikke tal tæller således 

som medlems- og foreningstallet for den samlede foreningsidræt. 

Medlemstal 

Indledningsvis er fokus på de officielle medlemstal for de tre hovedorganisationer (DIF, DGI og Firmaidrætten) for 

2021. Der tages i nedenstående tabel ikke højde for, hvorvidt medlemmerne er medlemmer af mere end én af 

hovedorganisationerne. 

 

Tabel 1 – Officielle medlemstal for idrættens tre hovedorganisationer, 2021 

Organisation 2021 

DIF 1.932.065 

DGI 1.648.530 

Firmaidrætten 354.953 

 

Tabellen viser, at DIF fortsat er Danmarks største idrætsorganisation med 1.932.065 medlemmer, efterfulgt af DGI 

med 1.648.530 medlemmer og Firmaidrætten med 354.953 medlemmer. 

 

Hvis der kigges på udviklingen fra 2020 til 2021, har alle tre organisationer oplevet en stigning i medlemstallet. I 

nedenstående tabel ses den numeriske og procentuelle udvikling i hovedorganisationernes medlemstal fra 2020 til 

2021.  

 

Tabel 2 – Udvikling i medlemstallet blandt idrættens hovedorganisationer 

Organisation  2020 2021 Udvikling Udvikling i pct. 

DIF 1.918.811 1.932.065 13.254 0,7 % 

DGI 1.634.180 1.648.530 14.350 0,9 % 

Firmaidrætten 343.479 354.953 11.474 3,3 % 

 

I år har der som nævnt været fremgang hos alle tre organisationer, og som tabellen viser, er det Firmaidrætten, der 

har oplevet den største procentmæssige fremgang på 3,3 %, svarende til 11.474 medlemmer. DGI og DIF har en 

fremgang på hhv. 0,9 % og 0,7 %. Fremgangen i år er særligt positiv set i lyset af sidste års store tilbagegang, som vi 

primært tilskrev nedlukningen på grund af Covid-19. Det er derfor meget positivt med en fremgang i 2021, hvor dele af 

idrætten også oplevede en hård nedlukning.  

 

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. 
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Tabel 3 – Medlemstallet for den samlede foreningsidræt uden dobbeltmedlemsskaber 

Unikke 2020 2021 Udvikling 

Medlemstal 2.536.619 2.560.808 24.189 

 

Tabellen viser, at der i 2021 var i alt 2.560.808 medlemmer i foreningsidrætten. Dette er en fremgang på 24.189 

medlemmer i forhold til 2020 svarende til en fremgang på 0,95 %.  

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, 2021 

Organisation 2021 

DIF 8.749 

DGI 6.661 

Firmaidrætten 222 

 

Tabellen viser, at DIF samlet set organiserede 8.749 foreninger i 2021, mens DGI havde 6.661 foreninger. 

Firmaidrætten havde 222 foreninger i 2021, 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 2020 til 2021 i foreningstallet kan aflæses i tabellen herunder. 

 

Tabel 5 - Udvikling i foreningstallet for idrættens hovedorganisationer, 2020-2021 

Organisation 2020 2021 Udvikling Udvikling i pct. 

DIF 8.790 8.749 -41 -0,5% 

DGI 6.646 6.661 15 0,2% 

Firmaidrætten 226 222 -4 -1,8% 

 

Tabellen viser, at DGI er den eneste af de tre organisationer der har fået flere medlemsforeninger i 2021. Ser vi på 

udviklingen tilbage fra 2013, så har DGI samlet set fået 337 flere foreninger, mens DIF og Firmaidrætten har fået hhv. 

496 og 27 færre foreninger. 

 

 

Tabel 6 – Antal foreninger i foreningsidrætten uden dobbeltmedlemsskaber 

Unikke 2020 2021 Udvikling 

Foreningstal 11.534 11.481 -53 

 

Tabellen viser, at DIF, DGI og Firmaidrætten samlet organiserer 11.481 idrætsforeninger i Danmark, hvilket er en 

tilbagegang på 53 foreninger i forhold til 2020.  
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Foreningsstørrelser 

Samtidig med at vi i år ser en stigning i foreningstallet, ser vi også en udvikling i foreningsstørrelsen, hvor det 

gennemsnitlige antal medlemmer pr. forening er faldet. Dette fremgår af nedenstående tabel, hvor man kan se det 

gennemsnitlige antal medlemmer pr. forening i de tre hovedorganisationer. 

 

Tabel 7 – Antal medlemmer pr. forening i gennemsnit 

Organisation 2020 2021 

DIF 218 221 

DGI 246 247 

Firmaidrætten 1.520 1.599 

 

Tabellen viser, at det gælder for alle tre organisationer, at deres foreninger i år er blevet lidt mindre i gennemsnit. 
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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.  

 

Det er vigtigt at understrege, at aktivitetstal ikke er det samme som medlemstal i et specialforbund. 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 2.560.808 medlemmer fordelt på 11.481 idrætsforeninger i Danmark. 

Det er disse medlemmer og foreninger, der ligger til grund for de følgende analyser om den samlede 

foreningsorganiserede idræt. 

Overlap mellem idrættens hovedorganisationer 

Som tidligere vist har DIF samlet set 1.932.065 medlemmer i 2021, mens DGI og Firmaidrætten har hhv. 1.648.530 og 

354.953 medlemmer. Hvis disse tre medlemstal lægges sammen, kommer det samlede medlemstal op på langt over 

de tidligere nævnte 2.560.808 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 tidligere 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 mellem 

foreningerne og hovedorganisationen er. 

 

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 2021, F=foreninger, M=medlemmer 

 

 
 

Den røde cirkel viser, at DIF samlet havde 1.932.065 medlemmer i 2021. Ud af disse medlemmer var 1.338.363 i en 

forening, der også var organiseret i DGI og 6.138 medlemmer i en forening, der også var organiseret i Firmaidrætten. 

Dertil kommer 13.456 medlemmer, som er organiseret i alle tre af idrættens hovedorganisationer. Det betyder således, 

at 574.108 af DIF’s medlemmer udelukkende er medlemmer af en forening, der er organiseret under DIF, hvilket svarer 

til 30 pct. af DIF’s medlemmer.  

 

Når fokus flyttes over på DGI, kan man se, at DGI har 293.384 ud af deres 1.648.530 medlemmer, som udelukkende er 

organiseret i DGI’s foreninger. Det svarer til, at 18 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 94 pct. af deres medlemmer alene 

uden organisatorisk overlap. 

 

Nedenstående er en tilsvarende figur, der illustrerer udviklingen i hver af de enkelte egen- og delmængder. Denne 

figur muliggør en vurdering af, hvorvidt der er er tale om en tendens til et større eller mindre overlap organisationerne 

imellem. Udviklingen fra 2020 til 2021 er illustreret i figuren herunder. 
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Figur 2 – Udvikling i overlappet mellem idrættens hovedorganisationer, 2020-2021 

 

 
 

 

Figuren viser, at overlappet mellem DIF og DGI er vokset med 24 foreninger fra 2020 til 2021, det vil sige, at der er 24 

flere foreninger, der både er organiseret under DIF og DGI.  De fælles foreninger repræsenterer i år 15.293 flere 

medlemmer end i 2020.  

 

Det skal her understreges, at dobbeltmedlemskaber kun har betydning for den enkelte organisations medlemstal og 

ikke har nogen indvirkning på det samlede medlemstal, der tidligere er afrapporteret. CFR giver mulighed for at kigge 

på antallet af medlemskaber renset for eventuelt overlap imellem organisationerne. 
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Største medlemsvækst 

Hvis blikket rettes mod udviklingen for den samlede danske foreningsidræt (DIF, DGI og Firmaidrætten), hvor der er 

renset for eventuelle overlap, kan der tegnes nogle interessante udviklingstræk. 

 

I nedenstående tabel fremgår de fem idrætsaktiviteter med størst numerisk vækst i 2021. 

 

Tabel 8 – Største numeriske vækst for aktiviteter 

Aktivitet 2020 2021 Udvikling Udvikling pct. 

Fodbold 334.964 368.058 33.094 9,9% 

Motion på arbejdspladsen 50.314 65.218 14.904 29,6% 

Golf 162.828 173.724 10.896 6,7% 

Kano/Kajak 31.892 33.667 1.775 5,6% 

Vandski 2.677 4.151 1.474 55,1% 

 

Fodbold er den aktivitet, som har oplevet den største medlemsfremgang i forhold til sidste år. Det er især den yngre 

aldersgruppe, som har drevet udviklingen. Fremgangen i aldersgruppen 0-12 år udgør 56 % af den samlede fremgang. 

Derudover udgør kvindelige medlemmer knapt en 1/3 af den samlede fremgang (9.830 flere kvindelige medlemmer), 

hvilket er en særlig flot udvikling sammenlignet med tidligere år. Siden det Centrale Foreningsregister blev oprettet i 

2012, har aktiviteten fodbold kun haft fremgang i kvindelige medlemmer i tre ud af ni år og aldrig på mere end 1.772 

medlemmer før 2021. Eftersom fodbold er en udeidræt, har aktiviteten formentlig også været mindre hårdt ramt af 

corona sammenlignet med andre idrætter. Derudover kan det heller ikke udelukkes, at det danske herrelandshold har 

været en god ambassadør for sporten med deres flotte præstation under EM. Fodbold var desuden den aktivitet, som 

gik mest tilbage fra 2019-2020.  

 

Hernæst følger aktiviteterne motion på arbejdspladsen, golf, kano/kajak og vandski, som de aktiviteter, der har haft 

den største fremgang i medlemsantal.  

 

Motions på arbejdspladsen har en flot fremgang på 65.218 medlemmer svarende til 29,6 %. Ifølge Dansk Firmaidræt 

er dette ikke overraskende. De lokale firmaidrætsforeninger har de seneste år arbejdet målrettet på at skabe 

relevante aktiviteter for de lokale arbejdspladser. Arbejdspladsernes behov – herunder udvikling af digitale 

muligheder for at dyrke motion med kolleger – har desuden været kraftigt ansporet af corona, og givet 

firmaidrætsforeningerne anledning til at styrke denne type aktiviteter på arbejdspladserne.  

 

For golf er det især den voksne målgruppe, som har drevet fremgangen. Fremgangen i aldersgruppen 40+ år står for 

72 % af den samlede fremgang, og andelen af mænd er noget højere end andelen af kvinder.  Golf har, ligesom fodbold, 

draget fordel af at være en udeidræt, som i et vist omfang har været mindre hårdt ramt af corona-restriktioner. Vi har 

desuden fået tilbagemeldinger fra foreninger i sommerhusområder, som oplever, at man særligt her har registreret 

en stigning i antal medlemmer.  

 

Kano og kajak melder sig ind i klubben af udendørsidrætter med en flot fremgang. Kano og kajak er steget med 1.775 

medlemmer svarende til 5,6 %. Aktiviteten udmærker sig ved at have en pæn stigning på tværs af flere aldersgrupper 

især fra 18 år og opefter. Derudover er det især kvinder, som driver denne fremgang. Kvindelige medlemmer udgør 68 

% af den samlede fremgang for kano og kajak.  

 

Endelig har vi vandski, som er aktiviteten med den højeste procentvise medlemsfremgang på 55,1 %. Det er især 

foreningen Thy Wakeboard, som har haft et flot år og alene er gået 1.057 medlemmer frem.  
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Derudover er det aldersgruppen 25-39 år, som udgør den største brik af den samlede vækst i aktiviteten på 45 %.  

Største medlemstab 

I det næste afsnit retter vi blikket mod de aktiviteter, som gik mest tilbage det seneste år.  

 

I nedenstående tabel fremgår de fem idrætsaktiviteter med størst numerisk tab i 2021. 

 

Tabel 9 – Største numeriske tilbagegang på aktiviteter  

Aktivitet 2020 2021 Udvikling Udvikling pct. 

Fitness 222.052 202.602 -19.450 -8,8% 

Gymnastik 280.106 266.380 -13.726 -4,9% 

Håndbold 106.678 100.136 -6.542 -6,1% 

Badminton 125.651 123.173 -2.478 -2,0% 

Bowling 12.890 10.672 -2.218 -17,2% 

 

Blandt de fem aktiviteter, som har oplevet den største tilbagegang det seneste år, ser vi en tydelig indendørs-tendens. 

Fitness, gymnastik, håndbold, badminton og bowling er alle indendørs idrætter, og har således være mest sårbare 

over for corona og de tilhørende restriktioner. Fitness er den aktivitet, som er gået mest tilbage med et medlemstab 

på -19.450 svarende til -8,8 %. Gymnastik og fitness var også blandt de idrætter, som gik mest tilbage fra 2019-2020.  

Indendørs og udendørs 

Vi ser en klar tendens til, at det er indendørs idrætter, der er gået tilbage i 2021. Dette var også en tendens i 

medlemstallene fra 2019-2020, og kan selvsagt i høj grad tilskrives corona og de to store samfundsnedlukninger, som 

vi har været vidne til over de seneste to år.  

 

Som det fremgår af nedenstående tabel, mistede gruppen af indendørs idrætter markant flere medlemmer 

sammenlignet med gruppen af udendørs idrætter i 2020. I 2021 gik gruppen af udendørs idrætter pænt frem, mens 

gruppen af indendørs idrætter gik tilbage.1  

 

Tabel 10 – Forskel på udendørs og indendørs idrætter for hele foreningsidrætten 

  2020 2021 

  Ændring i pct. Ændring i pct. 

Indendørs -5,98% -4,36% 

Udendørs -1,00% 5,51% 

 

  

 
1 For de idrætter, som kan dyrkes både indendørs og udendørs, er idrætten sorteret efter hvor den primært dyrkes.  
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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. Derfor er de årlige medlemstal en god indikator på effekten af dele af det 

samlede arbejde. I dette kapitel kigges der nærmere på Bevæg dig for livet-aktiviteterne.  

 

De afrapporterede medlemstal i det følgende kapitel er derfor DIF’s og DGI’s samlede medlemstal renset for eventuelt 

overlap, mens Firmaidrættens tal ikke tæller med i disse tal. Derfor vil tallene i dette kapitel divergere fra 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 her kan bruges som 

eksempel. I visions-regi er der tale om Fodbold Fitness, men da der ikke er tal på Fodbold Fitness 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 ses medlemstallet og udviklingen for de tolv aktiviteter, som i 2021 var en del af Bevæg dig for 

livet-samarbejdet. 

 

Tabel 11 – Medlemsudvikling for Bevæg dig for livet, 2020-2021 

  Alle 25+ 

  2020 2021 2020 2021 

Aktivitet Medlemstal Medlemstal Ændring pct. Ændring i antal Medlemstal Medlemstal Ændring pct. Ændring i antal 

Fodbold 321.222 355.147 10,6% 33.925 95.043 101.346 6,6% 6.303 

Kano/Kajak 31.383 33.129 5,6% 1.746 28.013 29.573 5,6% 1.560 

Idræt for 

Seniorer 
26.138 26.763 2,4% 625 26.120 26.751 2,4% 631 

Volleyball 17.647 17.880 1,3% 233 9.634 9.481 -1,6% -153 

Tennis 85.501 85.031 -0,6% -470 58.692 58.843 0,3% 151 

Floorball 11.846 11.153 -5,9% -693 7.032 6.830 -2,9% -202 

Cykling 44.186 43.392 -1,8% -794 37.923 37.255 -1,8% -668 

Svømning 224.757 223.138 -0,7% -1.619 72.646 76.078 4,7% 3.432 

Badminton 115.245 113.524 -1,5% -1.721 72.480 70.296 -3,0% -2.184 

Løb 40.111 37.660 -6,1% -2.451 36.577 34.366 -6,0% -2.211 

Håndbold 105.919 99.581 -6,0% -6.338 23.041 21.754 -5,6% -1.287 

Fitness 172.683 156.654 -9,3% -16.029 134.391 123.326 -8,2% -11.065 

I alt 1.196.638 1.203.052 0,5% 6.414 601.592 595.899 -1,0% -5.693 

 

Tabellen viser, at BDFL-idrætterne samlet set har en lille fremgang på 0,5 %. Dette skal ses i lyset af at BDFL-

idrætterne sidste år have en tilbagegang på -3,8 %, hvorfor man har formået at indhente noget af det tabte fra det 

første corona år. Som det er fremhævet tidligere i notatet, så er fodbold og kano/kajak blandt de aktiviteter, som er 

gået mest frem i medlemstal, hvilket også skinner igennem BDFL-idrætterne her. Tilsvarende er BDFL-fitness den 

aktivitet, som har oplevet størst tilbagegang på -9,3 %.  
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 Bevæg dig for livet 

 

Hvis man kigger isoleret på målgruppen 25+ år, har BDFL-idrætterne oplevet en lille tilbagegang på -1,0 %.  

Det kan være svært at sammenligne de enkelte idrætter med hinanden, da der kan være forskel på hvad de enkelte 

BDFL-idrætter arbejder med og prioritere i udviklingen af den enkelte aktivitet. Dog kan det konkluderes, at den 

samlede udvikling for BDFL er vendt, og at man nu oplever en mindre stigning.  
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 Udvikling for DIF og specialforbundene 

 

 

UDVIKLING FOR DIF OG SPECIALFORBUNDENE 
 

Følgende afsnit viser medlemsudviklingen for de forbund, som har haft henholdsvis størst fremgang og størst 

tilbagegang fra 2020-2021.  Der henvises desuden til https://www.dif.dk/idraetten-i-tal, som tilbyder flere muligheder 

for at se nærmere på både udviklingstendenser og fakta omkring forenings- og medlemstallene. 

Største medlemsvækst 

 

Tabel 12 – Specialforbund i DIF med størst numerisk vækst fra 2020-2021 

Specialforbund 2020 2021 Udvikling Udvikling pct. 

Dansk Boldspil-Union 310.138 344.678 34.540 11,1% 

Dansk Golf Union 155.334 166.110 10.776 6,9% 

Dansk Tennis Forbund 69.964 75.618 5.654 8,1% 

Dansk Vandski & Wakeboard Forbund 2.677 4.151 1.474 55,1% 

Dansk Kano og Kajak Forbund 23.764 25.010 1.246 5,2% 

 

DBU er det specialforbund, som har oplevet den største vækst målt i antal medlemmer. Udviklingen for de fem forbund 

med den største numeriske vækst, lægger sig op af den tilsvarende udvikling målt på aktiviteter.  

Største medlemstab 

 

Tabel 13 – Specialforbund i DIF med størst numerisk tab fra 2020-2021 

Specialforbund 2020 2021 Udvikling Udvikling pct. 

Danmarks Gymnastik Forbund 185.690 176.864 -8.826 -4,8% 

Dansk Håndbold Forbund 104.422 98.217 -6.205 -5,9% 

Dansk Svømmeunion 174.653 169.308 -5.345 -3,1% 

Danmarks Sportsdanserforbund 13.072 11.218 -1.854 -14,2% 

Dansk Arbejder Idrætsforbund 63.297 61.473 -1.824 -2,9% 

 

Danmarks Gymnastik Forbund er det specialforbund med størst tab målt på antal medlemmer. Danmarks Gymnastik 

Forbund og Dansk Svømmeunion var også blandt de forbund, som oplevede størst medlemsfald fra 2019-2020. Som 

det har været understreget tidligere i rapporten, ses også her en tendens til, at de hårdest ramte forbund, er forbund 

med indendørs idrætter.  

https://www.dif.dk/idraetten-i-tal

