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MEDLEMSKAB AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND 
§ 1 

 
Stk. 1 Kun ét specialforbund inden for hver idrætsgren eller hver sammenlignelig idrætsgren kan være medlem af Dan-

marks Idrætsforbund. Danmarks Idrætsforbunds repræsentantskab træffer afgørelse i sager om medlemskab. 

 

Stk. 2 For at et specialforbund kan blive medlem af Danmarks Idrætsforbund, skal følgende betingelser være opfyldt: 
1) Specialforbundets aktivitet skal være af fysisk karakter og have til hensigt at fremme individets fysiske, psyki-

ske og sociale udvikling, og aktiviteten skal efter almindelig opfattelse være af idrætslig karakter. Ved idrætslig 

karakter forstås, at den primære aktivitet, der udøves af organisationens medlemmer, udgør fysisk aktivitet af 

tekniskfysisk, kraftbetonet eller konditionskrævende karakter, idet dog brug af motorkraft herved ikke nødven-

digvis udelukker medlemskab. 
2) Specialforbundet skal i såvel national som international henseende være opbygget på grundlag af sædvanlige 

foreningsretlige regler, der ikke på urimelig måde begrænser muligheden for medlemskab. Organisationen skal 

være optaget i et internationalt forbund. 
3) Et specialforbund, der repræsenterer en enkeltstående aktivitet, skal for at blive medlem som specialforbund 

have mindst 2.000 medlemmer fordelt på mindst 15 foreninger i Danmark. 
4) Specialforbundenes love skal indeholde amatør- og ordensbestemmelser, der opfylder kravene i de af Dan-

marks Idrætsforbund udarbejdede minimumsregler herom. Lovene skal godkendes af Danmarks Idrætsfor-

bund. 

 

Stk. 3 Repræsentantskabet kan i helt særlige tilfælde optage en organisation som specialforbund, selv om betingel-

serne i stk. 2 ikke er opfyldt, såfremt der idrætsligt set er grundlag herfor. 

 

Stk. 4 Alle nationale specialforbund under internationale forbund, som forestår idrætsgrene, der er på programmet for 

olympiske lege, vil dog altid kunne være medlem som specialforbund. Dog kan der ikke anerkendes mere end ét 

forbund for hver idrætsgren, der forestås af pågældende internationale organisation. For specialforbund, der er 

optaget i DIF i henhold til det olympiske charters bestemmelser om midlertidigt udpegede olympiske idrætter, 

ophører medlemskabet uden videre, når idrættens olympiske status ophører. Specialforbundet kan på dette tids-

punkt søge om optagelse efter de almindelige optagelsesbestemmelser i § 1, stk. 1-3 eller stk. 5.    

 

Stk. 5 En organisation, som ikke opfylder betingelserne i stk. 2 eller 3, kan af Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse op-

tages som kvalifikationsforbund, såfremt der idrætsligt set er grundlag herfor.  

 

Stk. 6 Kvalifikationsforbund har tale- men ikke stemmeret i Danmarks Idrætsforbunds kompetente organer. 

 

Stk. 7 Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse kan beslutte, at medlemskab for et kvalifikationsforbund ophører, såfremt 

betingelserne for medlemskab ikke længere er til stede. 
 

Stk. 8 Et kvalifikationsforbund, der opfylder kriterierne for at blive specialforbund, kan fremsende ansøgning om æn-

dret medlemsstatus til bestyrelsen. 

 

Stk. 9 Dansk Militært Idrætsforbund, Dansk Arbejder Idrætsforbund, KFUMs Idrætsforbund i Danmark og Dansk Handi-

cap Idræts-Forbund er tværgående specialforbund, idet de hovedsageligt omfatter idrætsgrene, der i forvejen 

er repræsenteret i et specialforbund. De tværgående specialforbund er stillede som specialforbund, men har dog 

ikke de beføjelser, der i lovenes § 5, stk. 1 og stk. 2, nr. 4, er tillagt specialforbundene. Dansk Arbejder Idrætsforbund 



og KFUMs Idrætsforbund i Danmark er endvidere ikke tillagt de beføjelser, der i § 5, stk. 2, nr. 1, er tillagt special-

forbundene. 

 

Stk. 10 Nyoptagne specialforbund vil i en overgangsperiode modtage reducerede grundtilskud (grundtilskud og aktivi-

tetsgrundtilskud) med henholdsvis: 

 1. år  25 % 

 2. år  50 % 

 3. år  75 % 

 4. år  100 % 

 af grundtilskuddene i henhold til DIF’s økonomiske støttestruktur.  

 

Stk. 11  Specialforbund, hvis medlemstal falder til under 2.000, modtager reducerede grundtilskud (grundtilskud og akti-

vitetsgrundtilskud) efter DIF’s økonomiske støttestruktur. Grundtilskuddene reduceres således med 1 % for hver 

20 medlemmer, det pågældende forbunds medlemstal er under 2000. Det frigivne beløb øremærkes til drift af et 

fællessekretariat for de omfattede specialforbund, der med godkendelse fra DIF fastsætter de eksakte vilkår for 

fællessekretariatets drift.  

 

Stk. 12  Specialforbund, der fusionerer, bevarer fra og med førstkommende 1. januar efter fusionen og 4 år frem grundtil-

skuddene (grundtilskud og aktivitetsgrundtilskud) efter DIF’s økonomiske støttestruktur, idet de fusionerede 

specialforbund grundtilskudsmæssigt i perioden stilles som om de ikke er fusioneret. 

 

Stk. 13 Ved deling af specialforbund reduceres grundtilskuddene (grundtilskud og aktivitetsgrundtilskud) efter DIF’s 

økonomiske støttestruktur til 25 % i år 1, 50 % i år 2 og 75 % i år 3 efter delingen for de ved delingen nyetablerede 

henholdsvis omdannede forbund. I tilfælde hvor helt særlige omstændigheder gør sig gældende, kan repræsen-

tantskabet fastsætte lempeligere vilkår for en deling. Ved deling forstås enhver organisatorisk ændring, hvor 

flere idrætter i et eksisterende specialforbund organiseres på anden vis i nye henholdsvis omdannede forbund. 

 

  
MEDLEMSKAB AF SPECIALFORBUND OG KVALIFIKATIONSFORBUND 

§ 2 
 

Stk. 1  Medlemsorganisationerne kan som medlemmer optage foreninger, efterskoler og højskoler samt enkeltperso-

ner. 

  

Stk. 2 Foreninger skal for at opnå medlemskab opfylde følgende betingelser: 

  
a. Foreningen skal have hjemsted i Danmark. Foreninger i Sydslesvig kan dog opnå medlemskab, såfremt de 

ikke er medlem af det tyske idrætsforbund. 
 

b. Foreningens formål skal være uegennyttigt og kontinuerligt at udbyde og fremme pågældende idrætsakti-
vitet under det specialforbund, hvor medlemsforeningen er optaget.  

 
c. Foreningen skal virke på et demokratisk grundlag, hvor medlemmerne har indflydelse på forenings virke og 

er valgbare til foreningens ledelse. Foreningen skal som udgangspunkt være åben for alle.  
 

d. Foreningen kan kun have enkeltpersoner som medlemmer. En kommerciel virksomhed kan aldrig optages. 
Specialforbundet kan nægte at optage en forening, hvis der er risiko for, at personer med indflydelse i for-
eningen kan misbruge indflydelsen til at promovere egen kommerciel virksomhed.  



 
e. Medlemskabet af en forening skal som minimum have tre måneders varighed og skal bekræftes gennem et 

kontingent. Kontingentet skal stå i rimeligt forhold til opfyldelsen af foreningsformålet og skal give adgang 
til foreningens idrætslige aktiviteter. 
 

f. Uanset pkt. d. kan en erhvervsdrivende virksomhed optages som medlem, hvis dens formål er at drive elite-
idræt, og hvis den er etableret af og i direkte tilknytning til en forening, der opfylder kravene i pkt. a.-e. 

 

Stk. 3 Medlemsorganisationerne kan optage efterskoler og højskoler som medlemmer på følgende betingelser: 
 

a. Skolen skal tilbyde eleverne konkrete idrætslige aktiviteter under den medlemsorganisation, hvor skolen øn-
sker medlemskab. 
  

b. Skolen optages på baggrund af skolens vedtægter, og skolens bestyrelse tegner skolen i forhold til med-
lemsorganisationen. 

 
c. Skolen skal have demokratisk indflydelse i medlemsorganisationen. Medlemsorganisationen fastsætter 

nærmere regler herfor.  Skolemedlemmer kan dog samlet ikke besidde mere end 10 % af stemmerne i med-
lemsorganisationens repræsentantskab.  

 

Stk. 4 Medlemsorganisationerne kan som forsøgsordning optage enkeltpersoner som individuelle medlemmer på føl-

gende betingelser: 
 

a. Medlemmet skal kontinuerligt have adgang til idrætslige aktiviteter, som udbydes af medlemsorganisatio-

nen. 

 

b. Medlemskabet skal have en varighed af mindst tre måneder. Medlemmet skal betale et kontingent til orga-

nisationen, som modsvarer de idrætslige aktiviteter.  

 

c. Individuelle medlemmer skal have demokratisk indflydelse i medlemsorganisationen. Medlemsorganisatio-

nen fastsætter nærmere regler herfor.  Gruppen af individuelle medlemmer kan dog samlet ikke besidde 

mere end 10 % af stemmerne i medlemsorganisationens repræsentantskab. 

 

Stk. 5 (Ophævet) 

 

Stk. 6 Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse kan fastsætte nærmere bestemmelser for medlemskab af medlemsorga-

nisationerne. 

 

Stk. 7  Medlemsorganisationerne er forpligtede til at nægte optagelse af medlemmer henholdsvis bringe et medlem-

skab til ophør, hvis betingelserne i stk. 1-4 og eventuelle bestemmelser fastsat i henhold til stk. 6 ikke er opfyldt. 

Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse kan dog dispensere fra denne forpligtelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCEDURE FOR OPTAGELSE I DANMARKS IDRÆTSFORBUND   
§ 3 

 
Stk. 1 Ansøgere vil i almindelighed kunne optages, når de opfylder foranstående regler for medlemskab af Danmarks 

Idrætsforbund, og det over for bestyrelsen er godtgjort, at pågældende aktivitet er etableret i Danmark. Såfremt 

organisationen har eksisteret i mere end fem år, anses aktiviteten som etableret i Danmark. 

 

Stk. 2 Bestyrelsen gennemfører indledende drøftelser med optagelsessøgende forbund.  

 
Stk. 3 Bestyrelsen kan meddele afslag, såfremt det optagelsessøgende forbunds aktiviteter gør, at forbundet åbenbart 

falder uden for reglerne for medlemskab af Danmarks Idrætsforbund, eller hvis aktiviteterne er umiddelbart sam-

menhængende med aktiviteter i specialforbund under Danmarks Idrætsforbund. Endvidere kan bestyrelsen af-

vise en ansøgning om optagelse, hvis denne har været til behandling i Danmarks Idrætsforbunds repræsentant-

skab inden for de seneste tre år. 

 

Stk. 4 Hvis bestyrelsen godkender fortsat behandling af en optagelsesansøgning, udarbejder den et oplæg til forelæg-

gelse for repræsentantskabet. Oplægget skal blandt andet indeholde en udførlig redegørelse for de under regler 

for medlemskab omtalte forhold, ligesom indstillingen skal indeholde oplysning om det optagelsessøgende for-

bunds internationale relationer, herunder medlemskab af nordiske og internationale organisationer.  

 

Stk. 5 På grundlag af dette oplæg behandles sagen på repræsentantskabets førstkommende årsmøde, til hvilket re-

præsentanter for ansøgerne indbydes. For at der kan gives repræsentantskabets medlemmer lejlighed til nær-

mere undersøgelser og overvejelser, udsættes sagen til repræsentantskabets følgende budgetmøde, på hvilket 

sagen afgøres ved afstemning. 

 
Stk. 6 Hvis en optagelsesansøgning hidrører fra en organisation, som forestår en olympisk idræt, behandles ansøgnin-

gen alene én gang i repræsentantskabet. 

 

Stk. 7 Hvis en optagelsesansøgning stammer fra et kvalifikationsforbund, et associeret forbund, et forbund, der er op-

stået som følge af en deling, eller et specialforbund omfattet af § 1, stk. 4, 4. pkt., behandles ansøgningen alene én 

gang på budgetmøde. Fremgangsmåden med 2 behandlinger, jf. stk. 5 og 6, kan i øvrigt fraviges, når ganske sær-

lige forhold taler for, at endelig afgørelse træffes allerede på det første repræsentantskabsmøde, og ingen retter 

indsigelse herimod. 

 

Stk. 8 Optagelse beror i øvrigt på repræsentantskabets skøn. Repræsentantskabets afgørelse kan indbringes for DIF’s 

Appelinstans. 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtaget på Danmarks Idrætsforbunds/Danmarks Olympiske Komites repræsentantskabsmøde den 27. november 1993, samt ændret på 

repræsentantskabets møder den 26. november 1994, den 2. december 1995, den 28. november 1998, den 7. april 2001, den 3. maj 2003, den 1. 

maj 2004, den 6. maj 2006, den 26. april 2008, den 5. maj 2012, den 4. maj 2013, den 30. april 2016, den 6. maj 2017, den 19. juni 2021 og den 7. 

maj 2022. 


