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Forord

GIVER TRYGT
DEPECHEN VIDERE
Af DIF’s formand, Niels Nygaard

Aldrig i DIF’s 125-årige historie har idrætten været så
udfordret, som i det forgangne år. Årsagen er selvfølgelig ankomsten af corona og de mange restriktioner.
I lange perioder var det i 2020 forbudt at dyrke idræt
med andre i foreningerne, og jeg kan næsten ikke huske,
hvornår der sidst har været fyldte tribuner eller store
motionsarrangementer. Det har været og er en utrolig
vanskelig situation for os i DIF, for vores 62 forbund og
for vores 9.000 foreninger, og samtidig har nedlukningerne har haft store fysiske og mentale omkostninger
for den danske befolkning.
Men jeg er stolt over den måde, som foreningsidrætten har ageret på gennem coronakrisen. Den har vist
såkaldt samfundssind og ansvarlighed, selvom de mange
restriktioner har været gift for idrætten. Der har været
frustrationer og fortvivlelse, men der har hele tiden
været en løsningsorienteret tilgang med baggrund i
den kærlighed, vi alle føler for idrætten – både breddeidrætten og eliteidrætten.
Da de første nedlukninger kom i 2020, stod vi på bar
bund og kiggede ind i et katastrofescenarie. Vi var reelt
i undtagelsestilstand, og aldrig har forbund og klubber
kigget så intenst mod DIF for hjælp, råd og vejledning.
Bølgerne har til tider gået højt, fordi desperationen lå
lige under overfladen, når nye restriktioner blev meldt
ud med timers varsel, men vi fik hurtigt et godt samarbejde op at stå, så vi kunne hjælpe hinanden.
I DIF kunne vi trække på de relationer, som vi gennem
det seneste årti har opbygget på Christiansborg og i
kommunerne. Der blev etableret økonomiske hjælpepuljer til foreningerne, puljer til sommerferieaktiviteter,
og der blev vedtaget en undtagelse for eliteidrætten, så
den kunne fortsætte og give danskerne noget at samles om i en hård tid.

Dermed ikke sagt, at nedlukningerne ikke har haft eller
får alvorlige konsekvenser, men hjælpen betød, at mange
klubber økonomisk holdt skindet på næsen. Dermed
har de mulighed for at deltage i den genstart af foreningsidrætten, som så småt er igangsat, og som er
så nødvendig for det danske samfund. Værdien af foreningsidrætten har aldrig stået tydeligere end nu. Det
gælder for medlemmer, frivillige, forældre og politikere,
og det er et godt udgangspunkt for et stærkt comeback.
Det var ikke sådan et år, jeg havde drømt om at få som
mit sidste i spidsen for DIF. Men min stolthed over at være
formand har aldrig været større end nu. Det har imponeret mig dybt, hvordan alle har løftet i flok – ansatte,
politisk valgte, frivillige, udøvere, eliteatleter. Jeg er
derfor som atletikmand helt tryg ved at give depechen
videre og glæder mig til at følge foreningsidrættens
udvikling i de kommende år.
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CORONA-KRISEN
KALDTE PÅ DIF
Tidslinje

6/3 - 2020
Opfordring til at aflyse eller
udskyde idrætsarrangemen-

ter med over 1.000 deltagere/
tilskuere

11/3 - 2020
Opfordring til at lukke indendørs idræt og forsamlinger
over 100 personer. Blev
senere til et decideret forbud. DIF anbefaler også sine
foreninger at indstille udendørs idræt

17/3 - 2020
EM i fodbold bliver udskudt
fra 2020 til 2021

24/3 - 2020
OL og PL udskydes fra 2020
til 2021

25/3 - 2020
Royal Run skubbes til efteråret 2020. Senere til foråret
2021 og senest til efteråret
2021.

7/4 - 2020
Kulturministeriet annoncerer den første hjælpepulje
til foreningslivet, som
senere bliver til DIF og DGI’s
corona-hjælpepulje

20/4 - 2020
DIF tilpasser sin anbefaling, så nu kan foreninger
godt tilbyde udendørsidræt
uden kropskontakt under
hensyntagen til forsamlings-

forbuddet på 10 personer

22/4 - 2020
KIRKBI, Salling Fondene og
Kulturministeriet donerer i alt 40 millioner kroner
til OL-forberedelserne frem
mod 2021. Skole OL i 2020
aflyses.
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Tidslinjen på disse sider viser med al
tydelighed, hvor meget COVID-19 har
påvirket idrætten i det forgangne
år. Tidslinjen kunne med garanti
være længere, men deadline for
det redaktionelle indhold var den
1. marts 2021.

hjælpende hånd, hvis det hele ikke
skulle bryde sammen.

Få brancher blev ramt så hårdt
af restriktionerne i Danmark som
idrætten. Det hele startede med
anbefalingen om at aflyse alle arrangementer med over 1.000 tilskuere,
hvilket fra den ene dag til den anden
trak tæppet væk under de store
ligaer. De første restriktioner varslede en tid, hvor forbund, klubber og
udøvere fik mere brug for DIF end
nogensinde før. Kort tid efter blev
breddeidrætten nemlig også lukket
ned, og situationen var uoverskuelig.

værk på Christiansborg, og der
blev med det samme arbejdet for
at få hjælp og kompensation. Det

Foreningsidrætten går ud på at
dyrke idræt i fællesskab med andre,
men nedlukning af netop fællesskaber – i hvert fald de fysiske – blev
regeringens vigtigste våben i kampen mod corona. Både bredde- og
eliteidrætten havde brug for en

• Tabte nettoindtægter fra sponsorer/støtteforeninger
(17 mio. kroner/7%)
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GODE RELATIONER PÅ
’BORGEN’
Heldigvis har DIF gennem flere
år opbygget gode relationer til
beslutningstagere og embeds-

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje
Bevillinger i alt til foreninger for tab i 2020 = 239 millioner
kroner. De er givet til:
• Tabte nettoindtægter fra egne arrangementer
(104 mio. kroner/44%)
• Tabte nettoindtægter fra medlemmer (70 mio. kroner/29%)
• Tabte nettoindtægter fra foreningsarbejde på festival,
marked, etc. (39 mio. kroner/16%)

• Afholdte udgifter til aflyste mindre arrangementer
(1 mio. kroner/1%)
• Øvrige støtteværdige tab (f.eks. fra lokaleudlejning)
(8 mio. kroner/3%)

8/6 - 2020
Der åbnes for al indendørs
idræt. Også for svømmerne,
som ellers var blevet stil-

4/5 - 2020
Premieren på DM-ugen
udskydes fra 2021 til 2022

8/5 - 2020
Grønt lys for professionelle
atleter til at dyrke idræt. Dermed kan eksempelvis 3F
Superliga i fodbold begynde
igen

13/5 - 2020
Grønt lys til at dyrke udendørs idræt med kropskontakt

let i udsigt, at de ikke måtte
komme i vandet før til august.
Forsamlingsforbuddet
hæves fra 10 til 50 personer.
Der tillades 500 tilskuere til
idrætsbegivenheder.

19/5 - 2020
I første ansøgningsrunde
til DIF og DGI’s corona-hjælpepulje ansøger 3.000
foreninger om 258 millioner
kroner. Der er 44 millioner
kroner til rådighed.

20/6 - 2020
Den første 3F Superliga-kamp afvikles som
et forsøg med over 500
tilskuere. Det bliver efterfølgende til den såkaldte
’Superligaordning’.

19/6 - 2020
Regeringen afsætter 50
millioner kroner til sommer-

aktiviteter i foreningslivet

8/7 - 2020
Forsamlingsforbuddet
hæves fra 50 til 100 personer
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blev muligt at søge de generelle
ordninger for lønkompensation og
kompensationsordningen for større
arrangementer, men det lykkedes
også – ad flere omgange – at få midler øremærket foreningsidrætten.
DIF og DGI’s coronapulje udbetalte
i alt 239 millioner kroner til tusindvis af breddeidrætsforeningerne for
tab på grund af restriktioner i 2020.
Denne pulje har været livsvigtig i
forhold til at sikre idrætsforeninger landet over mod et økonomisk
kollaps.

Da idrætten for en relativ kort
stund blev åbnet i sommermånederne, kom idrætten med i en pulje
til sommeraktiviteter, som skabte
fysisk og social aktivitet, mens vejret var bedst.
Det lykkedes også – allerede under
den første nedlukning – at få en undtagelse for eliteidrætsudøverne, så
de kunne træne, og den professionelle idræt fik lov til at forsætte selv
under de meget hårde restriktioner i
forbindelse med den anden nedlukning i vinteren 2020/2021.

GIGANTISK
KOMMUNIKATIONSBEHOV
DIF blev mødt at en enorm mængde
af spørgsmål og ønsker fra desperate klubber og forbund, og aldrig
har den interne og eksterne kommunikation været vigtigere.
Informationsbehovet var simpelthen gigantisk. Der blev nedsat en
corona-taskforce bestående af
DIF-medarbejdere, som besvarede
tusinder af spørgsmål fra både for-

bund og frivillige i foreningerne om
de evigt skiftende retningslinjer.

DIF og DGI’s
sommerpulje
1.430 bevillinger på i alt 40 mio. kroner.
Kroner bevilliget pr. medlem pr. region:
• Region Nordjylland: 25 kroner pr.
medlem
• Region Syddanmark: 20 kroner pr.
medlem
• Region Midtjylland: 18,5 kroner pr.
medlem
• Region Sjælland: 18 kroner pr. medlem
• Region Hovedstaden: 14 kroner pr.
medlem

Tidslinje

6/8 - 2020
Den planlagte lempelse af
forsamlingsforbuddet fra 100
til 200 personer droppes

4/9 - 2020
’Superligaordningen’ udvides
til at gælde alle idrætter

7/9 - 2020
’Superligaordningen’ suspenderes i en række kommuner

18/9 - 2020
’Superligaordningen’ suspenderes i hele landet,
og forsamlingsforbuddet
nedsættes fra 100 til 50.
Anbefaling om aflysning af
alle sociale arrangementer i
foreningerne.

29/9 - 2020
Det offentliggøres, at Sport
2020-showet flyttes til DR
Byen, hvor der ikke vil være
tilskuere.

23/10 - 2020
Forsamlingsforbuddet nedsættes fra 50 til 10 personer.
Det gælder dog ikke for børn
og unge under 21 år i forbindelse med foreningsidræt

5/11 - 2020
Indendørs idræt lukkes
ned i syv nordjyske kom-

muner på grund af frygt for
mink-mutationer

23/11 - 2020
Kulturministeriet giver i sidste øjeblik DHF grønt lys til at
afvikle EM i kvindehåndbold i
Danmark
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DIF’s ledelse var ofte i de store
medier for at skabe opmærksomhed om idrættens vilkår, trængsler
og muligheder, men DIF’s egne
medier blev også vigtige værktøjer i forhold til at kommunikere til
interessenterne. Aktiviteten på
DIF’s hjemmeside, DIF’s Ekstranet
og DIF’s sociale medier slog alle
rekorder. Samtidig blev der skruet
kraftigt op for antallet af udsendte
pressemeddelelser til medierne
samt nyhedsmails til foreninger og
forbund.

9

Coronaens indtog førte til enorme
idrætsafsavn, og restriktionerne har
været gift for idrætten. Men de var
også med til at bringe DIF tættere på
sine forbund, og forbundene tættere
på foreningerne. Samtidig var savnet
efter idrætten med til at tydeliggøre
de sunde værdier og de positive
effekter, som foreningsidrætten og
de frivillige kræfter bidrager med til
de enkelte danskere og til det danske samfund.

DIF’s medier - 2020 vs. 2019
• Nyheder på dif.dk i 2020: 168 (2019: 74)
• Sidevisninger på dif.dk i 2020: 1.185.676 (2019: 642.213)
• Unikke brugere på dif.dk i 2020: 394.161 (2019: 200.454)
• Antal udsendelser af nyhedsbrevet Foreningsfokus i 2020:
37 (2019: 10)
• Antal kanalindgange til dif.dk fra nyhedsbreve i 2020: 69.771
(2019: 10.998)
• Antal kanalindgange til dif.dk fra sociale medier i 2020:
90.404 (2019: 31.376)
• Mest delte opslag på DIF’s Facebook-profil nogensinde ’Betal
kontingent’: 910 delinger
• Antal nyheder på DIF’s Ekstranet i 2020: 300 (2019: 123)
• Nyhedsvisninger på DIF’s Ekstranet i 2020: 48.859 (2019:
11.635)
• Udsendte pressemeddelelser i 2020: 113 (2019: 81)

1/12 - 2020
På grund af stigende smittetal bortfalder dispensationen
for forsamlingsforbuddet for
børn og unge i 17 kommuner i
hovedstadsområdet

7/12 -2020
Indendørs idræt lukkes ned
i 38 kommuner med højt
smittetryk. Det samme gør
dispensationen for forsamlingsforbuddet for børn og
unge

10/12 -2020
Yderligere 38 kommuner
rammes af nedlukningen af
indendørs idræt

15/12 - 2020
Der bliver lukket ned for
indendørs idræt i hele landet,
og dispensationen fra forsamlingsforbuddet for børn
og unge bortfalder helt

5/1 -2021
Forsamlingsforbuddet bliver på grund af frygt for den
britiske mutation sat ned fra
10 til 5, hvilket reelt lukker
den sidste breddeidræt ned.
Muligheden for at have op til
500 tilskuere elimineres

11/2 -2021
DIF opfordrer sammen med
KL, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund kommunerne til
at holde faciliteterne åbne
helt op til sommerferien,
så idrætssæsonen kan
forlænges

24/2 - 2021
Regeringen melder ud, at forsamlingsforbuddet lempes
fra 5 til 25 i forbindelse med
udendørs foreningsidræt for
både børn og vokse
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Rundt om DIF-fundamentet

AMBITIØS POLITISK
RETNING
Rundt om DIF-fundamentet

DIF skal være verdens bedste sted
at være frivillig. DIF skal være Danmarks vigtigste organisation for
børn. Og DIF skal mindske idrættens klima- og miljøaftryk.
Sådan lyder tre af de ambitiøse målsætninger, som er en del af DIF’s nye
politiske program.
DIF’s politiske program løber fra
2021 til 2024 med en vision om, at
idræt skal have en markant plads
hos alle danskere gennem hele livet
– i fællesskaber og gennem oplevelser, der begejstrer og samler
Danmark.
Det ambitiøse politiske program
ønsker dog ikke blot at udvikle
foreningsidrætten i Danmark. DIF
ønsker at gå endnu længere ved at
tage samfundsansvar på flere områder. Foreningslivet er en nøgle til at
skabe større sammenhængskraft

på tværs af sociale lag i det danske samfund. DIF vil derfor styrke
idrættens sociale rolle i samfundet
med udgangspunkt i foreningslivet.
BØRNENE I FOKUS
Udover fortsat at have fuld fokus på
dansk elite- og breddeidræt ønsker
DIF at være Danmarks vigtigste børneorganisation. Intet mindre. Det
skal blandt andet ske ved et øget
fokus på bevægelse i skoler og
daginstitutioner, ved at udvikle nye
idrætstilbud til og ikke mindst sammen med børnene samt ved at sikre
sunde og ambitiøse talentmiljøer.

Desuden skal DIF-idrætten være verdens bedste sted at være frivillig.
Det skal for eksempel ske gennem
anerkendelse og ved at gøre det
meningsfuldt og overskueligt at
være en af vores 470.000 frivillige.

Det var DIF’s repræsentantskab
bestående af 62 specialforbund,
som vedtog DIF’s nye politiske program. Det skete på DIF’s årsmøde
i foråret med tilstedeværelse af
blandt andre kulturminister Joy
Mogensen.
Læs det politiske program i sin fulde
længde på dif.dk.

Vision
Idræt skal have en markant plads hos
alle danskere gennem hele livet – i fællesskaber på og uden for banen og gennem oplevelser, der begejstrer og samler Danmark.

Mission
DIF bevæger Danmark gennem idræt,
frivillighed og glæde. I vores mange
idrætter og mangfoldige foreningsliv
skaber vi store præstationer og sammenhæng i samfundet.
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Rundt om DIF-fundamentet

SAMMEN I BEVÆGELSE

Danskerne skal kickstarte bevægelsen efter et stillestående 2020, hvor
corona pressede os alle både fysisk
og mentalt og udfordrede mulighederne for et aktivt liv i fællesskab.
Derfor har DR sammen med DIF,
Dansk Firmaidrætsforbund, Dansk
Skoleidræt og DGI søsat ’Sammen i
bevægelse’, der skal inspirere danskerne til at bevæge sig sammen og
hver for sig.
’Sammen i bevægelse’ blev skudt
i gang af H.K.H. Kronprinsen ved
’Sport 2020’, og gennem året bliver
der sat strøm til sommerens store
sportsbegivenheder med tilhørende
bevægelsesaktiviteter, som befolkningen kan deltage i, uanset hvor
de befinder sig. Til efteråret holdes
hele ’Danmarks Motionsuge’, hvor
alle danskere får mulighed for at
dyrke motion – hver dag.

Undervejs får alle forbund og idrætter mulighed for at spille sig selv
på banen med aktiviteter og historier, der understøtter den samlede
fortælling. Det er blandt andet en
ambition om, at så mange idrætter
som muligt skal nå at have ’Bevægelsesstafetten’, der gives videre rundt
i landet året igennem. Flere idrætter
og områder er direkte involveret i
enkelte af de seks ’bølger’, som DR
kalder de forskellige perioder henover året.
Partnerskabet bag ’Sammen i bevægelse’ arbejder sideløbende med
årets bølger på at skabe langsigtede løsninger, så flere af de store
indsatser kan leve videre også på
den anden side af det officielle partnerskab for 2021.
Læs mere om partnerskabet og de
løbende aktiviteter på www.dr.dk/
bevaegelse.

De seks bølger i
’Sammen i bevægelse’
i 2021
• Bølge 1: Danmark går sammen
(uge 3-7)
• Bølge 2: Alt tæller – bevægelse i
hverdagen
(uge 17-21)
• Bølge 3: Dans Danmark
(uge 22-25)
• Bølge 4: Lad legene begynde
(uge 26-38)
• Bølge 5: Danmarks Motionsuge
(uge 40-41)
• Bølge 6: Året vi gik
(uge 48-52)
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Rundt om DIF-fundamentet

MERE IDRÆT FOR
PENGENE
”Idræt skal have en markant plads
hos alle danskere gennem hele
livet – i fællesskaber på og uden
for banen og gennem oplevelser,
der begejstrer og samler Danmark.”
Sådan lyder DIF’s vision.
Tre indsatsområder i DIF’s nye
politiske program skal særligt
understøtte denne vision:
• Sammen om idræt og bevægelse
• Fremtidens idræt for børn og
unge
• Idrætten tager ansvar.

MERE IDRÆT FOR PENGENE
Allerede i 2018 indførte DIF ud fra
devisen ’Mere idræt for pengene’ en
ny økonomisk støttestruktur, som
er tæt forbundet med det politiske
program og det enkelte specialforbunds strategiske arbejde. Et
arbejde, som udmøntede sig i individuelle fireårige strategiaftaler
mellem det enkelte forbund og DIF.

Strategiaftalerne understøtter forbundenes arbejde med det politiske
program, ligesom de medvirker til

at udfolde det enkelte forbunds
potentiale.
SOLID OG AMBITIØS INDSATS
FRA ALLE FORBUND TRODS
CORONA-BENSPÆND
De tre indsatsområder har været
afgørende pejlemærker i de kommende strategiaftaler for perioden
2022-2025, som der blev arbejdet
intenst med i 2020.

Arbejdet med de nye strategiaftaler har været en spændende, men
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tidskrævende opgave i alle forbund
– og med et benspænd som corona
blev opgaven bestemt ikke mindre.
Selvom det blot er anden gang i
DIF-idrættens historie, at der indgås strategiaftaler mellem DIF og de
enkelte specialforbund, er der sket
et markant strategisk løft i forbundenes tilgang. Alle specialforbund
havde erfaringer at læne sig op ad
og har samtidig fra dag ét i strategiprocessen arbejdet målrettet,
prioriteret og reflekteret.
Det engagement lover godt for indfrielsen af de strategiske mål i vores
politiske program, når de kommende
strategiaftaler træder i kraft den 1.
januar 2022.

DEN ØKONOMISKE STØTTESTRUKTUR FASTHOLDES
Inden arbejdet med at udarbejde
nye strategiaftaler begyndte, blev
der gennemført en omfattende
evaluering af hele den økonomiske
støttestruktur i januar 2020.

Formålet med evalueringen var
at undersøge, om den økonomiske støttestruktur skaber et solidt
grundlag for udviklingsplanerne i det
enkelte forbund, og om den sikrer,
at forbundene og DIF kan realisere
DIF’s politiske program.
Grundlæggende viste evalueringen og den efterfølgende politiske
behandling, at der er stor opbakning til strukturens indretning og
effekt. Der blev derfor ikke justeret i støttestrukturens grundform
– hverken i støtteområderne eller i
fordelingen af midler mellem de tre
støtteområder.
Til gengæld viste evalueringen, at
der i relation til strukturens udmøntning var en række muligheder for
at forstærke strukturens effekt i
forhold til at realisere DIF’s politiske program gennem de enkelte
forbunds unikke potentialer. Det
betyder, at DIF i højere grad skal
investere midler i de områder og
hos de forbund, hvor der kan skabes mest idræt for pengene.

Fakta om strategi
aftalerne
• Der blev indleveret 231 ambitionsbeskrivelser i december 2020
• Forbundenes ambitioner omhandler
temaer: Bredde og Motion, Talent og
Elite samt Organisation og Ledelse
• De nye strategiaftaler godkendes i
oktober 2021 og træder i kraft den 1.
januar 2022
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MILEPÆLE
Fase 1: FORBEREDELSE 2020
• 20. juni
Nyt politisk program vedtages på DIF’s
årsmøde
• 26. juni
Kickoff møde for alle forbund

Fase 2: UDVIKLING 2020
• 23. august
Bestyrelsen vedtager 12 prioriterede temaer
for strategiarbejdet
• August-september
Planlægningsmøder med det enkelte forbund,
forbundskonsulenten og forbundets
bestyrelseskontakt i DIF´s bestyrelse
• Oktober
Virtuelle inspirationsworkshops ved DIF´s
fagkonsulenter
• 1. december
Deadline for at indsende ambitionsbeskrivelser

Fase 3: KONKRETISERING 2021
• Januar-april
På baggrund af bestyrelsens tilbagemelding til
de enkelte forbund nedbrydes
ambitionsbeskrivelserne i overordnede
målsætninger, resultatmål, procesmål,
hovedindsatser og budget
• Marts-april
Konkrete tilbud om faglig og metodisk sparring
fra eksterne og DIF’s fagkonsulenter
• 1. maj
Deadline for de endelige strategiaftaler

Fase 4: BESLUTNING 2021
• 14. juni-16. juli
Høringsfase: Indstillinger fra DIF’s
administration på de endelige strategiaftaler
• August
DIF’s bestyrelse drøfter og godkender
strategiaftalerne
• 9. oktober
DIF Budgetmøde godkender budget 2022
• 1. januar 2022
Strategiaftalerne træder i kraft
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Rundt om DIF-fundamentet

PULJER SKABTE MASSER
AF GLÆDE OG AKTIVITET
For tredje år i træk blev DIF og DGI’s
foreningspulje uddelt til en lang
række idrætsforeninger i Danmark.
Vanen tro var der masser af gode og
inspirerende ansøgninger, selvom
foreningerne i perioder af året var
ramt af coronarestriktioner. I alt
blev der uddelt knap 45 millioner
kroner til 1.374 ansøgere rundt om
i hele landet.
Puljens midler kommer i kraft af en
bred politisk aftale på Christiansborg og har skabt masser af glæde
og aktivitet i idrætsforeningerne.
Den har givet mange foreninger
mulighed for at realisere de drømme
og planer, som ellers havde manglet
økonomiske midler. I 2021 skal puljen
evalueres, og DIF ser i den forbindelse frem til at kunne fremhæve
alle de positive effekter af puljen
hos både store og små foreninger.
TOMS GULDPULJE
Igen i 2020 var der rift om Toms Guldpulje, der støtter familieidrætten.
I alt blev der indsendt 493 ansøg-

Familietræning i Københavns Bueskyttelaug
som blev støttet af TOMS
Guldpulje

ninger for et samlet beløb på 7,9
millioner kroner. Ansøgninger fra
91 foreninger endte med at blive
godkendt, og de delte i alt en million kroner mellem sig.
Dermed blev det atter engang
bevist, at puljen er meget populær,
og at familieidræt virkelig trender i
øjeblikket. I denne omgang blev der
blandt andet bevilget midler til så
forskellige initiativer som:
• Arrangementet ’Bat med bedste’ i Ølsted Bordtennisklub, hvor
alle bedsteforældre bliver inviteret med.
• Turneringen ’Natgolf’ sammen
med mor og far i Rønnede Golfklubs juniorafdeling.
• ’Havebadminton for mødre’,
hvis børn spiller i Brædstrup
Idrætsforening.
• ’Familiedag på vandet’ i Lolland
Falster Livredderklub.
IDRÆT FOR ALLE BØRN
’Idræt for alle børn’ er en pulje under
DIF get2sport, som finansieres af

Guldsmeden Hotels. Puljen benyttes
til at hjælpe børn i udsatte boligområder, hvis de har problemer med at
finde midler til et kontingent, benskinner, deltagelse i stævner eller
lignende.
Midlerne til puljen kommer normalt
primært fra Guldsmeden Hotels
indtægter fra deres gæsters leje
af cykler, og der blev i 2020 uddelt
hjælp for knap 200.000 kroner til
329 børn af økonomisk vanskeligt
stillede forældre. Disse uddelinger
skete på baggrund af indtjeningen
i 2019. I 2020 havde Guldsmeden
Hotels dog på grund af coronaog rejserestriktionerne stort set
ingen gæster, og derfor gik cykeludlejningen helt i stå. I stedet tog
Guldsmeden Hotels initiativ til en
juleauktion på Lauritz.com, hvor en
række hoteloplevelser blev bortauktioneret. Alle indtægter fra
auktionen, 67.443 kroner, gik ubeskåret til ’Idræt for alle børn’.
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SÅDAN BRUGTE VI PENGENE
Regnskabet for 2020 viser et underskud på 8,2 millioner kroner mod
et budgetteret underskud på 5,0
millioner kroner. Regnskabets balancesum udgør 376 millioner kroner,
og egenkapitalen udgør i alt 80 millioner kroner.
Resultatet af driften - før de ekstraordinære bidrag til Sport Event
Denmark på 5,0 millioner kroner,
DM-ugen på 0,6 millioner kroner og
understøttelse af ’Bevæg dig for
livet’ på 1,5 mio. kr. - udgør et underskud på 1,1 millioner kroner mod et
budgetteret overskud på 0,7 millioner kroner.
Den primære årsag til underskuddet på 1,1 millioner kroner er færre
indtægter fra Sport One Danmark,
fordi OL blev udskudt til 2021.
Omvendt medførte coronasituationen, at mange aktiviteter blev aflyst
eller udskudt, og det var med til at
begrænse underskuddet.
INDTÆGTER
DIF opnåede i 2020 indtægter fra
Danske Lotterispil og Klasselotteriet samt fra Sport One Danmark på
307,5 millioner kroner. 79,1 procent

(2019: 78,5 procent) af indtægterne
gik enten direkte eller indirekte til
DIF’s specialforbund samt Team
Danmark.
UDGIFTER
De direkte tilskud udgjorde 75,5
procent (2019: 74,9 procent) og

omfattede økonomisk støttestruktur, særligt tilskud til TankeSport,
revisionstilskud, Bevæg dig for livet,
Foreningsfitness, Idrættens Kompetence Center, nye medlemsformer,
strategisk udviklingspulje, tilskud til

internationalt samarbejde samt de
lovbestemte tilskud til Team Danmark og DBU.
De indirekte tilskud udgjorde 3,5
procent (2019: 3,6 procent) og
omfattede de kollektive forsikringer,
Sport Event Denmark, Diversitet og
CFR (Centralt Forenings Register).
Af de samlede midler gik 1,4 procent
(2019: 1,3 procent) til eliteaktiviteter, mens breddeidrætsaktiviteterne
udgjorde 4,1 procent (2019: 4,7 procent). Omkring 6,2 procent (2019: 6,3
procent) af de samlede midler blev
anvendt til DIF’s servicevirksomhed som fx public affairs, analyse
og kommunikation.

Administration og fællesudgifter
anvendte 4,6 procent (2019: 3,8 procent) af de samlede midler. Udgifter
til bestyrelse, repræsentantskab,
national- og international mødevirksomhed samt udvalg udgjorde
1,6 procent (2019: 1,9 procent) af de
samlede midler.
Kontorudlejning og hotelfaciliteter anvendte 0,5 procent (2019: 0,3
procent), mens der blev anvendt 2,6
procent (2019: 3,2 procent) til prioritetsrenter og afskrivninger på
bygninger.
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48,4 IDRÆTSMILLIONER
SKAL GØRE ENDNU FLERE
DANSKERE AKTIVE

Danmarkshistoriens største
idrætspartnerskab fortsætter de
kommende år med to af de største fonde. Det står klart, efter
Nordea-fonden og TrygFonden
forlængede deres støtte til ’Bevæg
dig for livet’, så det løber til og med
2024. Målet er fortsat at blive verdens mest aktive nation.
Forlængelsen kommer på et godt
tidspunkt, hvor der under og efter
corona er mere behov for de aktive
fællesskaber end nogensinde før.
MERE AF DET DER VIRKER
I de første to faser af ’Bevæg dig for
livet’ er der blandt andet udviklet forskellige motionstilbud, som er lette

at passe ind i en travl hverdag, og
som ikke kræver store fysiske forudsætninger for at komme i gang.

IDRÆT I NATUREN OPLEVER
STORT BOOST UNDER CORONA
Danskerne er vilde med at være
aktive i naturen. Og det blev kun

I den tredje fase bliver der fokus på
at gøre mere af det, der allerede virker. Desuden sættes der spot på at
forankre indsatserne hos forbund
og samarbejdspartnere - som for
eksempel visionskommuner - så det
hele lever videre længe efter 2025.

endnu mere udtalt under corona.
Blandt de aktive borgere var 84 procent aktive i naturen i 2020. I 2019
var det tal 71 procent.

Både Nordea-fonden og TrygFonden
bidrager hver med 24,2 millioner kroner frem til og med 2024. En ekstern
evaluering af indsatsen i 2021 skal
være med til at sætte den endelige
retning for den kommende periode.

Det viser den årlige motionsvaneundersøgelse fra ’Bevæg dig for livet’
foretaget blandt 34.416 borgere på
tværs af 29 kommuner. Rapporten viser blandt andet, at gåture
har oplevet en stigning. Blandt de
aktive har 54 procent prøvet kræfter
med gåture i 2020, mens tallet i 2019
var 42 procent. Dermed har corona
sat turbo på en udvikling, der alle-
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rede har gjort naturen til den mest
benyttede arena for motion blandt
de voksne danskere.
KOMMUNAL OPBAKNING
Selvom der har været trængsel i
den danske natur under corona, så
kræver det mere at holde fast i de

flotte tal, efterhånden som samfundet vender tilbage mod normalen.
Det kræver et strategisk arbejde at
skabe de bedste rammer for idræt i
naturen, når der ikke længere er den
samme tid og fleksibilitet i hverdagen for mange danskere.
I ’Bevæg dig for livet’ er der indgået
aftaler med 22 såkaldte visionskommuner, der har grebet coronatrenden
og blandt andet skabt bedre stier til
vandring og mountainbike.
Silkeborg Kommune brander sig på
at være ’Danmarks Outdoorhovedstad’, og i Faaborg-Midtfyn Kommune
har man siden 2007 arbejdet med
en strategi for outdooridræt. Her
benytter de blandt andet naturen til
indsatser for stressramte, da natur
oplevelser fremmer både den fysiske
og mentale trivsel.

Udvalgte tal fra motions
vaneundersøgelsen
• Spørgeskemaet er sendt ud til 137.994
danskere, hvoraf 34.416 har svaret.
• 84 procent af de aktive i 2020 har været aktive i naturen mod 71 procent i
2019
• Andel aktive med gåture er steget fra
42 procent i 2019 til 54 procent i 2020
• 15 procent er startet til en ny aktivitet i
løbet af seneste år
• 15 procent af de nystartede er blevet
inviteret med af en ven

DANSKERNE ONLINETRÆNER
UNDER CORONA
Mens de fleste fysiske aktiviteter
i foreningslivet lukkede ned under
corona, fandt både danskerne og
foreningerne alternative måder at
mødes på om aktiviteter online.

’Bevæg dig for livets’ januarudfordring har i år haft over dobbelt så
mange deltagere som sidste år, og
mange foreninger arrangerer træning på Skype og Facebook.
Nedlukningen har skabt en svær
start på året for landets idrætsforeninger. Og den lange coronaperiode
har også haft en negativ afsmitning på den generelle aktivitet
blandt danskerne. Til gengæld er
der opstået træningsfællesskaber
online, og de er mere populære end
nogensinde.
Forårets første nedlukning kunne
aflæses på ’Bevæg dig for livets’ app
’Træn Selv’, der blev hentet over 150
gange om dagen mod de normale
20-30 gange om dagen.

Udvalgte resultater i
’Bevæg dig for livet’
• Fra 2014 til 2019 er der kommet 72.400
flere medlemmer i DGI’s og DIF’s foreninger.
• I samme periode har der været en
stigning på 111.500 flere voksenmedlemmer i de særlige fokusidrætter i
’Bevæg dig for livet’.
• Fra 2012 til 2018 er antallet af aktive
danskere over 16 år steget med
250.000 ifølge et notat fra Danmarks
Statistik.
• Der er indgået målrettede samarbejder med 22 visionskommuner, der
repræsenterer hele Danmark på geografi, demografi og størrelse.
• I de ni kommuner, der var en del af
samarbejdet i starten af 2018, er andelen af voksne borgere, som lever op til
WHO’s minimumsanbefaling om 30
minutters motion dagligt, steget fra
67,5 pct. i 2018 til 71 pct. i 2019.
• 36.000 danskere har deltaget i deres
første motionsløb til Royal Run. Samlet har 150.000 danskere deltaget i de
to første løb i 2018 og 2019.
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Alternative træningsmuligheder i en
coronatid
8.000 deltagere deltog i Bevæg dig for
livets’ to ugers januarudfordring mod
3500 i 2020.
2.000 downloads af ’Træn Selv App’ med
øvelser, der kan laves derhjemme og
uden særligt udstyr eller forudsætninger.
Mange foreninger arrangerede træning
og sociale arrangementer online for at
holde kontakten til medlemmer og holde
formen og fællesskabet ved lige.

POPULÆR UDFORDRING
2021 startede vanen tro med ’Bevæg
dig for livets’ januarudfordring. Årets
udfordring var imødeset med stor
spænding, fordi der i år var et stort
udbud af træningsmuligheder online
på grund af corona.

Men spændingen blev hurtigt
afløst af glæde, for flere end 8.000
danskere var tilmeldt de to ugers
udfordringer med daglige videoer,
hvor alle kunne være med uanset
niveau og udstyr. Det er mere end
en fordobling fra sidste år, hvor 3.300
tog del i udfordringen på Facebook.
Også i foreningerne mærkede de
det store afsavn til fysisk aktivitet
og de stærke fællesskaber. Selvom

medlemmerne ikke længere kunne
troppe fysisk op, så fortsatte mange
med at træne sammen på Skype,
Teams eller via Facebook.
WHO-ANBEFALINGER SÆTTER
EN TYK STREG UNDER, AT AL
MOTION TÆLLER
Det er ikke altid lige let at finde motivationen til at dyrke motion. Selvom
vi er blandt de mest aktive nationer i
verden, så viser en ny undersøgelse
i ’Bevæg dig for livet’, at 73 procent
af danskerne ønsker at være mere
aktive.

Verdenssundhedsorganisationen
WHO opdaterede for første gang i
10 år deres anbefalinger for fysisk
aktivitet med fokus på, at ’hver bevæ-

gelse tæller’. Med andre ord kræver
det ikke nødvendigvis, at du snører
løbeskoene eller skal svede igennem
for, at du er fysisk aktiv. En rask gåtur,
dans på stuegulvet og cykelturen til
arbejde tæller også med.
Det læner sig op ad den tilgang, man
har arbejdet med de seneste år i

Det skriver WHO om
’hver bevægelse tæller
Al fysisk aktivitet gavner og kan udøves
som en del af arbejde, idræt eller transport til fods eller på cykel. Men det kan
også være dans, leg og huslige gøremål
som havearbejde og rengøring.
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’Bevæg dig for livet’-samarbejdet,
hvor kravene til fysisk aktivitet er
blevet sænket for at gøre det lettere
at træffe de aktive valg i hverdagen.
ALT TÆLLER
Blandt barriererne for at være mere
aktive oplever mange danskere at
være i for dårlig form. Derfor har man
i ’Bevæg dig for livet’ med kampagnen ’Alt tæller’ allerede taget hul på
arbejdet med at sænke barriererne
for de danskere, der har svært ved at
se sig selv i de klassiske idrætstilbud.

Med en humoristisk tilgang er målet
at give flere en succesoplevelse, når
havearbejdet og kastanjeturen med
børnene pludselig også kan tælles
med i motionsregnskabet.

Formålet er at bruge guleroden
i stedet for pisken til at motivere
danskerne til mere motion. Ved
at kombinere lavere barrierer og
stærke fællesskaber er der udviklet tilbud, der i et samarbejde mellem
idrætsforeninger og 25 samarbejdskommuner bliver skubbet helt ud til
nogle af de målgrupper, der har mest
brug for at komme i gang.

mere. Og et løb som Royal Run har
som nævnt fået flere end 35.000
danskere til at deltage i deres første motionsløb.

Foreningslivet har også taget de nye
motionsformer til sig. I ’Bevæg dig
for livet’ er der på landsplan flere
end 200 gå-fællesskaber, og der er
udviklet mindre krævende udgaver
af klassiske idrætter som gå-fodbold, skumtennis eller five-a-side
håndbold, hvis du savner boldspillet og ikke lige har kroppen til det

Flere forbund
samarbejder med
visionskommuner
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Som en del af arbejdet med visionskommunerne afholdes et
årligt speeddating-arrangement for at bringe flere specialforbund i spil overfor kommunerne. I 2020 blev arrangementet
som så mange andre aflyst på grund af corona, men der er
opstået flere samarbejder på baggrund af tidligere datingforløb. Blandt andet Dansk Golf Union, der har spillet ind med konceptet ’Golf og Diabetes’.
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ØKONOMISK HÅNDS
RÆKNING, DA OL OG PL
BLEV UDSKUDT
skerne i lige så høj grad som danske
atleter, der kæmper med Dannebrog
på brystet.
Der var derfor naturlig glæde, men
også ydmyghed hos DIF og Team
Danmark over for opbakningen til
dansk eliteidræt. Midlerne skulle
gøre det muligt at holde hånden
under atleter, trænere og elitearbejdet i forbundene i en meget svær tid,
så danskerne igen kunne begejstres
over verdensklassepræstationer
fra danske atleter på den største
sportslige scene i Tokyo.

OL og PL i Tokyo 2020 skulle
have været en sportsfest uden
sidestykke. Men så kom en verdensomspændende pandemi forbi, og
det betød, at OL og PL for første gang
i historien måtte udskydes et år.
Det var naturligvis en trist beslutning for alle – især for atleterne
– men det var også en logisk konsekvens af en pandemi, som ikke var
under kontrol, og som ingen kendte
følgevirkningerne af. Udskydelsen
efterlod de danske OL- og PL-operationer i noget nær kaos.
For udefrakommende kunne det
umiddelbart se let ud, for ’vi holder
jo bare den samme begivenhed det
samme sted et år senere’. Sådan
er det desværre ikke i praksis, for
man kan eksempelvis ikke bruge de

samme penge to gange, og langt de
fleste penge til forberedelser var
brugt, da OL og PL blev rykket et år.
Det krævede derfor nye ressourcer
at skulle købe trænere fri, at skulle
afholde nye træningslejre for atleter
osv. Alt skulle gentænkes, og atleterne skulle beskyttes og hjælpes,
hvis de skulle fortsætte og bevare
troen på topresultater i Tokyo – nu
i 2021.
HJÆLPEN KOM UDEFRA
Under en måned OL og PL kom
håndsrækningen til DIF og Team

Danmark. Salling Fondene, KIRKBI og
regeringen gik sammen om at støtte
dansk eliteidræt med yderligere 40
millioner kroner, som skulle hjælpe
danske atleter endnu et år frem mod
OL og PL. Et primært argument fra
giverne var at få ting samler dan-

SKOLE OL FLYTTER TIL
BILLUND
På den hjemlige olympiske scene
skete der også noget i 2020. Billund,
der er ’Børnenes Hovedstad’, skal
fra 2021 til 2024 huse Skole OL-finalerne med deltagelse af 12.000 børn
fra 4.-8. klasse. Og selvom de fysiske
Skole OL-finaler må aflyses i Billund i
2021 og konverteres til en online-udgave, så ligner det nye partnerskab
et perfekt match, for både Billund
Kommune og Skole OL deler visionen om, at børn bedst udvikler sig
og lærer gennem leg og bevægelse.

Aarhus har i en årrække været en
fantastisk finalevært, men som med
’det rigtige OL’, så har det sin charme,
at Skole OL-finalerne kommer rundt
i landet med en vis frekvens.
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SORT ELITESPORTSÅR
MED LYSENDE STJERNER
2020 var præget af mange aflysninger og udskydelser i sportens
verden, men året bragte også
danske atleter til tops på den internationale scene.
DANNEBROG KOM TIL TOPS
2020 skulle have været det helt
store sportsår med blandt andet OL
og PL i Tokyo og EM-fodbold på hjemmebane i København som nogle af
højdepunkterne. Men corona ville
det anderledes. 2020 vil derfor først
og fremmest blive husket som aflysningernes og udsættelsernes år, når
man kigger tilbage på det med elitesportsbrillerne på næsen.

Få internationale sportsbegivenheder blev dog afviklet, og ved flere af
dem kom Dannebrog til tops efter

verdensklassepræstationer fra danske atleter.
De danske eliteatleter kom flyvende
fra land i 2020 med to VM-guldmedaljer i banecykling efterfulgt
af Viktor Axelsens knusende All
England-sejr. Så lukkede sportsverdenen ned, og da den åbnede på
klem igen, så blæste Søren Kragh
Andersen afsted og vandt to etaper
i verdens største cykelløb, Tour de
France. I slutningen af året puttede
Emily Pedersen sig til tre historiske golfsejre i træk, og gennem
året løftede Pernille Harder pokaler,
scorede mål og blev tildelt flere personlige titler. Så selvom det var et
sort elitesportsår, så var der lysende
danske stjerner på sportshimlen.

18 MEDALJER SOM
SLUTRESULTAT
I de seneste mange år har danske
atleter vundet omkring 120-150 EM-,
VM- OL- og PL-medaljer om året. Når
blikket lander på årets medaljeliste,
så står der blot 18 EM- og VM-medaljer på facitlisten. Årsagen er
naturligvis, at de fleste atleter blev
hjemme i Danmark med det ene aflyste eller udskudte mesterskab efter
det andet. 2021 er desværre begyndt
på samme vis, men forude venter OL
og PL som lysende stjerner.

Se de danske EM- og VM-medaljer
fra 2020 på DIF.dk.
Pernille Harder blev
af flere medier kåret
som verdens bedste
kvindelige fodboldspiller i 2020
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DIALOG MED BORGEN
Løbende dialog med lands- og
lokalpolitikere er en kerneopgave
i DIF. Dialogen er med til at sikre, at
der er politisk forståelse for foreningsidrættens vilkår, udfordringer
og muligheder, og at vi i DIF har forståelse for politikernes situation og
arbejdsprocesser.

Forsvarsminister
Trine Bramsen
besøger en safe zone
på Amager, hvor
veteraner fra DIF Soldaterprojekt dyrker
stand up paddle.

Der er etableret stærke relationer
til mange politikere på Christiansborg og til embedsværket. Aldrig
har disse relationer været vigtigere
end under coronakrisen, hvor DIF
mange gange har skullet afklare ting,
bede om undtagelser og opfordre til
hjælpepakker i et hektisk og til tider
kaotisk politisk miljø.
Der bliver lyttet til DIF, og vores
stemme bliver taget alvorligt på Bor-

gen. Det er ikke ensbetydende med,
at vi får alle vores ønsker igennem.
Slet ikke. Men den tætte dialog har
været vigtig, og det bliver den også
på den anden side af coronakrisen.
Dialogen med folketingspolitikerne
finder sted på Christiansborg og i
Brøndby, men i lige så høj grad ude
ved udvalgte aktiviteter i DIF-idrætten. Her kan politikerne med egne
øjne se, hvad bredde- og eliteidrætten bidrager med til det danske
samfund.
For at give et indblik i DIF’s løbende
dialog med folketingspolitikerne er
her en oversigt over, hvem DIF var i
direkte kontakt med i kalenderåret
2020.

Ministerbesøg/møder:
• Mattias Tesfaye, udlændinge- og
integrationsminister – besøg på DBU
Get2 Fodboldskole i Ishøj og Nordvest
• Kaare Dybvad, boligminister – besøg
på DBU Get2 Fodboldskole i Holbæk
• Trine Bramsen, forsvarsminister –
møde og flere besøg hos DIF
Soldaterprojekt
• Joy Mogensen, kulturminister – besøg
hos DIF get2sport i Tingbjerg og
foreningsbesøg
• Morten Bødskov, skatteminister –
flere møder
• Rasmus Prehn, udviklingsminister
- besøg hos DBU Get2 Fodboldskole
• Lea Wermelin, miljøminister - møde
• Mette Frederiksen, Trine Bramsen,
Morten Bødskov, Joy Mogensen i
forbindelse med Sport 2019 i Herning

Øvrige toppolitikere –
både besøg og møder:
• Henrik Dam Kristensen, formand for
Folketinget - DIF Soldaterprojekt/
kørestolsrugby
• Jakob Ellemann-Jensen, formand for
Venstre – DIF Soldaterprojekt/
kørestolsrugby
• Søren Pape, formand for Det
Konservative Folkeparti – møde mv.
• Morten Østergaard, tidligere formand
for Radikale Venstre – møde og DIF
Soldaterprojekt/kørestolsrugby
• Pernille Vermund, formand for Nye
Borgerlige - DIF Soldaterprojekt/
kørestolsrugby
Dertil møder med flere end 40 ordførere
inden for kultur, idræt, skat, ret, sundhed,
undervisning, uddannelse osv.
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SPORTENS UVÆSEN I ØST
Rusland er et tilbagevendende emne
i denne årsberetnings behandling af
sportens uvæsen, og også i 2020 var
det store land mod øst i vælten. I de
sidste dage af 2020 traf den internationale sportsdomstol, CAS, en
afgørelse, som blev mødt med blandede følelser.
Rusland var tidligere blevet idømt
en hård sanktion af antidopingagenturet WADA for at have manipuleret
med data. Der var tale om data, som
Rusland var forpligtet til at udlevere
i forbindelse med den dopingsanktion, som landet tidligere havde fået
for dopingsnyd i forbindelse med
vinter-OL i Sochi i 2014.
CAS bekræftede i sin appelafgørelse, at Rusland havde manipuleret
med data og opfundet dækhistorier
– ganske som WADA havde konkluderet. Men CAS udvandede på
mange områder WADAs oprinde-

lige sanktioner. Først og fremmest
blev sanktionslængden forkortet fra
fire til to år, og de enkelte sanktioner
blev stærkt modificeret. Eksempelvis må der nu alligevel godt stå
’Rusland’ på de russiske atleters tøj
ved OL, og russiske regeringsrepræsentanter må alligevel gerne dukke
op ved OL- og VM-arrangementer,
hvis de bliver inviteret af værtsnationens regering.
HVIDERUSLAND I MODVIND
Til gengæld kommer Hvideruslands
præsident Alexander Lukashenko
ikke med til OL i de kommende år
– heller ikke i egenskab af sin rolle
som præsident for den hviderussi-

ske olympiske komité. I forbindelse
med de store protester om valgsvindel i Hviderusland kom der historier
frem om, at hviderussiske atleter,
der var i opposition til Lukashenko,
blev frataget støtte, udelukket eller
sendt i fængsel. Det reagerede IOC

på ved at udelukke Alexander Lukashenko og hans søn Viktor, der senere
overtog præsidentposten for den
hviderussiske olympiske komité
fra sin far. Efterfølgende fulgte den
internationale ishockeyunion op
med at fratage Hviderusland medværtskabet for VM i ishockey 2021.
SKÆRPEDE SANKTIONER VED
MATCHFIXING
På matchfixingfronten blev der
i 2020 vedtaget en opdatering af
regulativet for DIF-idrætten. Sanktionsniveauet i de danske sager
havde ligget i den lave ende, hvis
man sammenligner med det internationale niveau. Derfor blev der
vedtaget skærpede sanktioner i det
nye regulativ, så sager om matchfixing som minimum skal straffes
med to års udelukkelse, medmindre der er tale om bagateller, eller
hvor overtræderen har medvirket
til opklaring af sager.
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ETISK KOMITÉ I
ARBEJDSTØJET
På DIF’s årsmøde i 2019 besluttede
repræsentantskabet at etablere
en uafhængig etisk komité, hvor
idrættens forbund, foreninger,
instanser og atleter, der har konstateret uregelmæssigheder eller
dårlig forvaltning i idrættens verden,
kan bede om en uvildig vurdering
af problemet. Der blev ved samme
lejlighed knyttet en whistleblowerordning til komitéen.

gelig vej til indberetninger, hvis de
oplever etiske udfordringer i deres
idrætsvirke.

Skal man i kontakt med Etisk
Komité eller benytte whistleblowerordningen, så foregår det online
via difetiskkomite.dk, som i 2021
fik et ansigtsløft samtidig med, at
whistleblowerordningen blev en
del af Team Danmarks nye app til
eliteidrætsudøvere. Dermed har
eliteidrætsudøvere en let og tilgæn-

I maj og juni 2020 blev der via medierne omtalt en række alvorlige
beskyldninger mod DCU’s bestyrelsesformand og bestyrelsesarbejdet.
Da beskyldningerne havde en principiel karakter og samtidig var
alvorlige for idrættens integritet,
så besluttede Etisk Komité at gå ind
i sagen.

GOOD GOVERNANCE
Et eksempel på en af de sager, som
Etisk Komité har behandlet, og som

fik stor bevågenhed i 2020, var, da
Etisk Komité gennemgik en sag om
good governance i Danmarks Cykle
Union (DCU).

Da Etisk Komité havde færdiggjort
sin undersøgelse, udsendte komitéen en længere udtalelse med
følgende hovedkonklusion:
”Etisk Komité udtaler, at der i ledelsen
i Dansk Cykle Union (DCU) i nogle konkrete tilfælde er sket tilsidesættelse
af good governance.”
Alle udtalelser fra Etisk Komité kan
læses på difetiskkomite.dk.

Etisk komité består af:
Ole Borch (formand), advokat
Else Guldager, HR-direktør Sydbank A/S
Juliane Elander, tidligere eliteroer
Kurt Carstensen, Head of Family Businesses, KIRKBI
Jens Evald, professor, Aarhus Universitet
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TIL KAMP FOR INTER
NATIONAL INDFLYDELSE
Internationalt arbejde i en corona-tid
er udfordrende. Normalt indebærer
kampagner for at få danskere valgt
ind i internationale organer en masse
besøg og netværksmøder, men det
har stort set ikke kunnet lade sig gøre
i 2020. Derfor blev der i stedet lavet
digitale kampagner - blandt andet i
forbindelse med valgene i de internationale forbund inden for sejlsport
og triatlon.
NYGAARD SOM ’ACTING PRESIDENT FOR EOC
Niels Nygaard overtog en af de helt
tunge internationale poster, da præsidenten for European Olympic
Committees (EOC), Janez Kocijancic, døde tilbage i juni 2020. Som
næstformand for sammenslutningen af de europæiske olympiske
komitéer blev Niels Nygaard ’acting
president’ for EOC og annoncerede
senere sit kandidatur til at fortsætte
på præsidentposten.

Trods sin status som ’acting’ kom
Niels Nygaard igennem med flere
af sine dagsordener. Blandt andet
et forslag om, at der skal være mini-

mum 30 procent af hvert køn i EOC’s
bestyrelse. Det betyder konkret, at
antallet af kvinder i EOC ved den
næste generalforsamling bliver
hævet fra to til minimum fem.
Desuden kom han igennem med, at
man skal følge EOC’s regler i forhold
til valg af ny præsident på et tidspunkt, hvor nogle lande ville fravige
de nedskrevne regler. Ved redaktionens afslutning havde valget til
ny EOC-præsident endnu ikke fundet sted.
DANMARK ER NUMMER 10 I
EUROPA
Arbejdet med at få danskere valgt
ind på internationale poster fortsætter, og Danmark har generelt mere
indflydelse end vores beskedne
størrelse umiddelbart berettiger

til. Den seneste udgivelse af DIF’s
’Idrætspolitiske magtbarometer’
bekræfter dette billede.
Magtbarometeret viser, at Danmark
beholder sin plads nummer 10 på
den europæiske liste og forbedrer
sig tre pladser til nummer 21 på den

globale liste over lande med størst
idrætspolitisk indflydelse.
Arbejdet med at få international indflydelse kommer til at forsætte, da
DIF’s bestyrelse har godkendt en
opdateret international strategi.
Den indebærer blandt andet, at Danmark ikke kun skal gå efter poster
i europæiske og internationale
idrætsforbund, men også forfølge
danske interesser i forhold til EU og
opsøge nye samarbejdspartnere og
-platforme.

’Idrætspolitisk magt
barometer’ i Europa
1. Frankrig
2. Italien
3. Tyskland
4. Rusland
5. Storbritannien
6. Spanien
7. Schweiz
8. Holland
9. Sverige
10. Danmark

’Idrætspolitisk magt
barometer’ globalt
1. USA
2. Frankrig
3. Italien
4. Tyskland
5. Australien
6. Storbritannien
7. Rusland
8. Japan
9. Canada
10. Kina
--21 Danmark
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IDRÆTTEN TAGER ANSVAR

DBU Get2 Fodboldskoler har i 10
år givet børn fra
socialt udsatte
boligområder mulighed for at opleve
glæden ved fodbold i
sommerferien.

DIF bruger aktivt idrætten som redskab til at nedbryde
barrierer som sprog, kultur, religion og social klasse. Og i
de senere år har DIF og specialforbundene sat yderligere
fokus på idrætten som en samfundsmæssig løftestang
for blandt andet socialt udsatte borgere.

Da foreningslivet og dermed aktiviteterne i DIF get2sport
gradvist vendte tilbage efter de to store nedlukninger,
vakte det naturligvis stor glæde, og det vigtige arbejde
med idræt i særligt socialt belastede områder blev sat
i perspektiv.

OPBAKNING PÅ BORGEN MED DIF GET2SPORT
En kerne i DIF’s samfundsansvarlige arbejde er DIF
get2sport, som har eksisteret siden 2005. Målet med
DIF get2sport er at sikre, at der eksisterer et frivilligt
idrætsforeningsliv i de mest udsatte boligområder.
Midlet er først og fremmest at styrke de frivillige kræfters vilkår i foreningerne, så de frivillige har lyst, evner
og ressourcer til at være frivillige ledere og trænere
for områdets børn og unge. DIF get2sport sikrer samtidig, at de frivillige trænere og ledere kan koncentrere
sig om at træne børn og lede klubben og ikke drukne i
konfliktløsning og praktiske problemer.

Politikerne på Christiansborg var heller ikke i 2020 i tvivl
om gevinsterne ved DIF get2sport. Et bredt flertal i Folketinget besluttede således at afsætte 19,2 millioner
kroner til projektet over de kommende tre år.

Af gode grunde var 2020 et udfordrende år. Det var det
i hele idrættens verden, og det var det i DIF get2sport.
Corona satte i perioder en stopklods for aktiviteterne i
DIF get2sport, hvilket gjorde hverdagen for de udsatte
børn og voksne ekstra problematiske. Den faste base,
der var i idrætsforeningen, var der pludselig ikke, hvilket
i høj grad kunne mærkes på børnenes trivsel.

FODBOLDSKOLER SATTE REKORD
En succesrig del af DIF Get2sport er samarbejdet med

DBU og sommerens DBU Get2 Fodboldskoler. DIF og
DBU har siden 2011 afviklet fodboldskolerne som særlige tilbud til børn i udsatte boligområder, da udgiften
til en klassisk DBU-fodboldskole kan være stor. Derfor
betaler deltagerne på DBU Get2 Fodboldskole kun et
symbolsk beløb for at deltage, så alle har mulighed for
at opleve fodboldens fantastiske fællesskab.
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I 2020, som var 10-års-jubilæumssæson, blev der afholdt
20 fodboldskoler i de udsatte boligområder med deltagelse af 1.375 børn. Både antallet af fodboldskoler og
deltagere var ny rekord. I lang tid var det dog usikkert,
om skolerne kunne afholdes på grund af coronakrisen,
men ændringer i retningslinjerne for udendørs idræt
gav DBU Get2 Fodboldskoler grønt lys. Vigtigheden af
dette var enorm.

arbejdspartnere ønskede at hædre de københavnske
veteraner og skabe gode rammer for at hjælpe dem ud
på arbejdsmarkedet.
Omdrejningspunktet for samarbejdet var en
veteranweekend i Parken, hvor veteranerne kunne
deltage i et jobmatch-arrangement og et match day-arrangement i forbindelse med en superligakamp mellem
F.C. København og Lyngby Boldklub.

SOLDATERPROJEKT FORLÆNGES
Også det succesrige DIF Soldaterprojekt led under coronakrisen i det forgangne år. Flere events, camps og
mange af de såkaldte safe zone-tilbud til udsatte veteraner måtte løbende udskydes og aflyses.

Veteran Match blev en stor succes, hvor 45 procent af
de deltagende veteraner blev matchet, og der arbejdes
nu på en større udrulning af konceptet på landsplan.

Det lykkedes dog i perioder at få afviklet aktiviteter for
de mange udsatte veteraner, der via idræt og fællesskab forsøger at komme ’tilbage til livet’. Og ellers gik
DIF Soldaterprojekt online og forsøgte på den måde at
holde gang i fællesskabet.

RIDE4REHAB
I sommeren 2021 afholder DIF Soldaterprojekt for tredje
gang Ride4Rehab, der er et cykelevent på tværs af Danmark med et felt bestående af 60 veteraner. Formålet
er at give en gruppe skadede veteraner en unik fysisk
oplevelse med idræt og at udbrede kendskabet til DIF
Soldaterprojekt.

DIF Soldaterprojekt fortsatte også ufortrødent med at
indgå samarbejdsaftaler med kommuner med henblik
på at oprette safe zones for psykisk og fysisk skadede
veteraner. Safe zones har vist sig at være et succesrigt
redskab i bestræbelserne på at hjælpe veteranerne. DIF
Soldaterprojekt har placeret 33 safe zones landet over,
hvor skadede veteraner i trygge rammer kan dyrke forskellige idrætsgrene i et stærkt forankret fællesskab
med lokale instruktører.
Forsvarsminister Trine Bramsen besøgte flere gange
safe zones under DIF Soldaterprojekt, og ministeren er
meget begejstret for især den tryghed og det mentale
overskud, som idrætten kan give veteranerne.
Netop forsvarsminister Trine Bramsen kunne i slutningen af året meddele, at Forsvarsministeriet fortsætter
sin støtte til DIF Soldaterprojekt. Forsvarsministeriet
støtter således i den kommende periode DIF Soldaterprojekt med 3,25 millioner kroner i 2021, fire millioner
kroner i 2022 og fire millioner kroner i 2023. DIF’s egenfinansiering er minimum en million kroner årligt.
VETERANMATCH
I det hele taget var samarbejde nøgleordet i soldaterprojektets arbejde i 2020. Eksempelvis var der tale om
et ganske unikt samarbejde, da DIF Soldaterprojekt,
Københavns Kommune og F.C. København gik sammen
om veteranindsatsen Veteran Match 2020. De tre sam-

Udover veteranerne vil der på de ni etaper også deltage politikere, skuespillere, sportsfolk og andre kendte
personer, som alle bakker op om DIF Soldaterprojekt.
Ride4Rehab er langt mere end ét stort cykelevent. Ride4Rehab bygger på lokale grupper, som hver uge træner
sammen. Her lægges grundstenen til det store fællesskab, når veteranerne mødes og dyrker idrætten og
det sociale sammen.
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BEDRE IDRÆT I SKOLEN,
I FRITIDEN OG I NATUREN
Der har været ukarakteristisk
stille og tomt på mange af idrættens anlæg i det forgangne år, hvor
corona har kastet lange skygger
over foreningslivet. Der har dog
også været positivt nyt på facilitetsområdet, hvor der både er udsigt
til tiltrængt ny plads til idræt og
bevægelse, og hvor landets mest
udbredte type af idrætsfaciliteter
har udsigt til et ansigtsløft.
GAMLE GYMNASTIKSALE SKAL
GØRES ATTRAKTIVE
Folkeskolernes gymnastiksale
blev bygget i 60’erne og 70’erne, og
stort set alle danskere har minder
fra idrætsundervisningen i skoletiden. Desværre lever en stor del af
salene ikke op til de krav, der følger
med, at idræt er blevet et prøvefag
i folkeskolen, og at det er den mest
udbredte indendørs idrætsfacilitet

med godt 1700 sale over hele landet.
Det vil Lokale og Anlægsfonden,
Dansk Skoleidræt og DIF lave om
på, og i 2020 gik de sammen om kampagnen ’Gamle gymnastiksale – nye
muligheder’ for at nytænke de danske gymnastiksale. Formålet er at
gøre gymnastiksalen til en innovativ læringsramme i skoletiden og
mødested for aktive fællesskaber
i fritiden.
Nu har de tre parter udvalgt fem
gamle gymnastiksale, der skal renoveres og inspirere andre skoler til
at modernisere og gøre plads til et
bredere idrætsudbud i folkeskolen.

De fem udvalgte gymnastiksalsprojekter:
• Fjeldsted Harndrup Skole, Middelfart
Kommune
• Hou Skole, Odder Kommune
• Skolen ved Rønnebær Allé, Helsingør
Kommune
• Skolen ved søerne, Frederiksberg
Kommune
• Søndermarkskolen, Frederiksberg
Kommune

NYT OUTDOOR-SAMARBEJDE SKAL GIVE BEDRE
FACILITETER
Også på outdoorområdet er der godt
nyt. Det er generelt vanskeligt at
finansiere drift af outdoor-faciliteter, fordi der er så mange forskellige
typer af ejerskab. Derfor er der alt
for mange faciliteter i naturen, som
er misligholdte groet til eller helt
forsvundet.

Det er en af årsagerne til, at Dansk
Kyst- og Naturturisme, DIF og OnTrail
begynder et samarbejde, der skal
give ny viden og inspiration til drift
af outdoor-faciliteter. Samarbejdet er historisk, for det er første
gang, at idrætsbranchen og turistbranchen er gået sammen om en
fælles indsats for at sikre bedre
outdoor-muligheder.

Initiativet falder på et tørt sted, for
danskerne er vilde med at være
aktive i naturen. Vi går, løber, cykler,
ruller og sejler som aldrig før, og den
tendens har kun taget yderligere
fart under corona. Samtidig er der
en stigende interesse fra udlandet
i at arrangere aktive outdoor-ferier
i den danske natur.

Kommuner bygger sig
ud af coronakrisen
Mens mange faciliteter har stået tomme
under corona, så har DIF arbejdet politisk for, at kommuner og foreninger
brugte nedlukningerne til at renovere
landets idrætsfaciliteter. Regeringen
ophævede anlægsloftet for 2020, og
hævede det med 2,5 milliarder kroner i
2021. Det har betydet, at næsten alle
kommuner har fremrykket nye anlægsprojekter og afsat flere midler til modernisering af eksisterende faciliteter, så
idrætsfaciliteterne står helt klar, når
medlemmerne endelig kan vende tilbage til foreningslivet.
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KAMP FOR FRILUFTSLIVET
I NATURNATIONALPARKER
Hvordan finder man den gode
balance mellem biodiversitet og
friluftsliv? Det spørgsmål har fyldt
i både det politiske arbejde og i den
offentlige debat, siden der i december 2020 blev landet en politisk
aftale om kommende naturnationalparker i Danmark.

DIF anerkender formålet om at
styrke biodiversiteten og mener
ikke, at der skal være tale om et
enten/eller mellem friluftsliv og
biodiversitet. Det vigtige er at sikre,
at friluftslivet og idrætten fortsat
har gode adgangsmuligheder i
naturområderne.

DIF har sammen med flere forbund
både deltaget i følgegrupperne
til lovgivningen og udarbejdet
høringssvar til lovforslaget om
naturnationalparker samt hjulpet
med de første to projektforslag i
Gribskov og Fussingø.

13 IDRÆTTER I SKOVENE
De 13 idrætter, der i dag benytter
skovnaturen til at være aktive, er primært aktive i offentlige skove. Det
skyldes, at adgangsforholdene ofte
er bedre end på private skovarealer,
og at det samtidig er gratis. Derfor er

DIF-idrætten skal måle
klimaaftryk
DIF har i efteråret 2020 underskrevet
Sports for Climate Action Framework
deklarationen. Det betyder, at idrætten i
Danmark skal til at måle på det samlede
klimaaftryk og forbedre det. Underskriften kommer som en naturlig udløber af
det arbejde, der pågår for at leve op til
målsætningen i det politiske program.

der bekymring over, at der i udspillet
er lagt op til en placering af naturnationalparkerne primært i offentlige
skove. Hvis parkerne kommer til at
udgøre de 60.000 hektar, som det
har været nævnt i debatten, er det
lig med 39 procent af det skovareal,
som anvendes til skovidræt.
DYR OG MENNESKER
Lovforslaget lægger op til, at der skal
sættes store dyr ud på arealerne, og
her er DIF nødt til at anbefale fredelige dyr, der kan sameksistere med
legende børn eller voksne i løbe-,
cykle eller ridetempo.

Konkret har DIF ønsket, at det skal
indgå i vurderingen, hvilken betydning det har for adfærden og
friluftslivet, når man vælger den ene
frem for den anden type dyr. Eksempelvis har anvisningen om ikke at
løbe eller larme i indhegninger med
bisoner ødelæggende konsekvenser
for det aktive friluftsliv. DIF anbefaler, at man prøver noget forskelligt
i de 15 parker, der foreløbig er planlagt og evaluerer sammen med
brugerne, når der er gået eksempelvis fem år.
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FLERE KVINDER I
BESTYRELSERNE, TAK

Det typiske billede af et bestyrelsesmedlem i et specialforbund anno
2021 er en mand over 50 år, der har
en videregående uddannelse og et
civilt job med personaleansvar. Han
har været frivillig i sin idræt i 14 år,
før han blev valgt til forbundsbestyrelsen og er selv aktiv eller har
været aktiv i sit forbund. Hans vej
ind i forbundsbestyrelsen var et prik
på skulderen af en anden mand over
50 år med mange år som frivillig i
bagagen.
På den måde sker der en stor reproduktion af bestyrelsesmedlemmer,
som ligner hinanden. Det kan være
en udfordring. Nok kan det være
nemmere at nå til enighed, men
er det de rigtige beslutninger, der
træffes? Beslutninger, der favner
og afspejler den mangfoldighed, der
præger samfundet og det enkelte
forbund?
Ofte vil svaret være nej.

Derfor har DIF en målsætning
om, at mindst 30 procent af alle
bestyrelsesmedlemmer i DIF´s 62
specialforbund skal være kvinder i
år 2025.
ØKONOMISK GEVINST
TIL FORBUND, DER NÅR
DIVERSITETSMÅLSÆTNINGEN
I kampen for at få flere kvinder
valgt ind i forbundsbestyrelserne,
har DIF med opbakning fra specialforbundene vedtaget en ny
incitamentsordning, der sikrer
en økonomisk gevinst til alle for-

KIG NYE VEJE
Det er ikke altid let at finde kompetente kandidater til det frivillige
arbejde i forbundsbestyrelserne
– og særligt opgaven med at rekruttere kvinder er traditionelt set en
udfordring for mange. Derfor har vi
lavet inspiration til at få flere kvinder
på banen i det nye digitale diversitetsunivers på DIF Ekstranet. Vi har
også spurgt fire kvinder i forbunds-

bestyrelserne til råds.

bund, som når målsætningen om
kønsdiversitet på 30/70 procent.
Første udbetaling finder sted 1.
januar 2024, hvor der forventes at
være tre millioner kroner til ligelig
fordeling blandt forbund, der lever
op til 30/70-målsætningen. Tilsvarende beløb vil blive udbetalt 1.
januar 2025.

Årets diversitets
undersøgelse
• 26,3 procent af alle bestyrelsesmedlemmer i DIF-idrætten er kvinder– det
er en stigning på ét procentpoint i
forhold til sidste år.
• 21 specialforbund opfylder 30/70-målsætningen. Sidste år var tallet 19.

ÅRSBERETNING 2020
DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

RIKKE RØNHOLT ALBERTSEN, 45 ÅR

HANNE BLUME, 52 ÅR

Bestyrelsesmedlem i atletikforbundet

Bestyrelsesmedlem i cykelunionen

Gode råd til rekruttering af kvinder:
Forestil dig, at du er alene til en konference. Du kommer forbi et
bord med otte ældre magtfulde mænd, som du kun kender af
navn.

Gode råd til rekruttering af kvinder:
Jeg tror ganske enkelt, man skal spørge kvinder, der har en interesse og et engagement inden for idræt og frivilligt arbejde.

Hvad skal der til for, at du - som kvinde - går hen til bordet og
siger: “Hey, hvad snakker I om? Ryk lige sammen. Jeg skal sidde
her.”
                     
Sådan tror jeg, det føles for mange kvinder at gå ind i en forbundsbestyrelse.
Det kan desuden hjælpe med flere virtuelle bestyrelsesmøder.
Det er lidt gammeldags, at bestyrelsesmøder absolut skal tage
det meste af en dag og involvere lang transporttid.
Det påvirker kvinderne skævt, fordi kvinder statistisk set løfter
en større del af det uformelle arbejde i hjemmet. Derfor er
vores offeromkostning ved at deltage i lange møder relativt
højere.

LOUISE STAAL-THOMSEN,
39 ÅR
Formand for faldskærmsunionen

Det handler ofte om noget så simpelt som at blive spurgt. Der er
mange, der rigtigt gerne vil, og der er mange kompetencer at
hente.
Jeg håber, at nogle af de forbund, som har mangfoldighed i deres
bestyrelser, vil fortælle om, hvad de får ud af det – det handler
om mere end kønsdiversitet – jo flere input og forskellige meninger, der kommer på bordet, jo mere vil man kunne udvikle idrætten.
Det vil også være godt, hvis nogle af de etablerede kvindelige
bestyrelsesmedlemmer står frem som rollemodeller, og at både
mænd og kvinder tilbyder sig som mentorer for nye bestyrelsesmedlemmer.

BETINA LYNG BJERRE, 52 ÅR
Bestyrelsesmedlem i håndboldforbundet

Gode råd til rekruttering af kvinder:
Jeg tror den direkte kontakt og opbakningen til deres kandidatur er altafgørende.  

Gode råd til rekruttering af kvinder:
Man skal - uanset køn – kun kaste sig ud i det idrætspolitiske
arbejde, hvis man føler, at man kan gøre en forskel, og hvis man
brænder for at udvikle miljøet omkring idrætten.

Find nogle kvindelige medlemmer med de faglige og personlige kompetencer, som kunne være gavnlige i jeres bestyrelsesarbejde - og så spørg dem direkte og forklar, hvorfor I ønsker
netop dem som bestyrelsesmedlemmer.

Før jeg trådte ind i bestyrelsen, havde jeg gjort mig en del tanker i forhold til den tid, jeg ville bruge på arbejdet, for når jeg
siger ja, så stiller jeg store krav til både mig selv og mine omgivelser i forhold til at levere i høj kvalitet.
Beslutningen om at træde ind i bestyrelsen blev også truffet
ud fra den overbevisning, at jeg med min baggrund og de erfaringer og kompetencer, jeg har fra mit professionelle virke,
kunne bidrage til den idræt, som har betydet og betyder så
meget for både mig og min familie.
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FARVEL TIL FORMANDEN

Efter fjorten flotte år som formand for Danmarks Idrætsforbund stopper Niels Nygaard ved DIF’s årsmøde 2021.
Dermed skal DIF-idrætten med sine næsten to millioner
medlemmer og 9.000 idrætsforeninger have ny øverste
leder. Og han eller hun kan godt glæde sig, understreger den siddende formand:
”Det at være formand for DIF er ubetinget Danmarks
mest interessante politiske job. Det har jeg heller aldrig
tøvet med at fortælle de statsministre, jeg har mødt
gennem årene. At være formand for en så kæmpestor
organisation, der rummer alt fra børn, unge, bredde, elite
og hele foreningsdanmark samt en masse internationale
relationer – det har ganske enkelt alle de ingredienser,
man overhovedet kan ønske sig i et spændende og relevant job,” siger Niels Nygaard.
Niels Nygaard kan se tilbage på et begivenhedsrigt formandskab, der har budt på talrige sejre, udfordringer
og resultater. Det er derfor ingen let opgave at koge 14
år på toppen i dansk idræt ned til en række highligths.
Men her er et bud:
2007
Valget
Niels Nygaard vælges som ny formand for DIF efter Kai
Holm. Nygaard går blandt andet til valg på et opnå et
tættere samarbejde med DGI, at øge DIF’s rolle i kommunerne samt et stærkere internationalt fokus.

2008
Fusion
Niels Nygaard står i spidsen for et arbejde, der skal
udmøntes i en fusion mellem de to giganter; DIF og DGI.
Fusionen bremses dog på målstregen, da den blandt
andet møder modstand fra flere specialforbund. Et
fremtidigt samarbejde med DGI lægges dog ikke helt i
graven, og i de følgende år øges samarbejdet og kulminerer med visionen ’Bevæg dig for livet’.
2009
IOC-kongressen
Nygaard byder som formand for DIF blandt andre selveste USA’s præsident Barack Obama og resten af verden
velkommen, da IOC afholder sin kongres i København.
Her besluttes det at tildele Rio OL-værtskabet i 2016
foran Chicago, Tokyo og Madrid.
2012
OL i London
De Olympiske Lege afholdes i London og bliver en stor

succes for de engelske arrangører og ligeledes for
Danmark, der slutter på ni medaljer. Niels Nygaard har
tidligere udtalt at, Lasse Norman Hansens OL-guld i
banecykling er blandt hans største sportsoplevelser
som DIF-formand.
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2014
Visionen
Niels Nygaard arbejder målrettet for et tættere samarbejde med DGI, og i 2014 søsættes den store fælles
Vision 25-50-75. Med Vision 25-50-75, som i dag bærer
navnet ’Bevæg dig for livet’, vil DIF og DGI arbejde for,
at 50 procent af befolkningen dyrker idræt i en idræts-

forening, og at 75 procent er fysisk aktive, når vi når år
2025. Målet er senere ændret til, at Danmarks skal have
verdens mest idrætsaktive befolkning.
2015
Samfundsansvar
IOC’s præsident Thomas Bach og en lang række andre

gæster fra ind- og udland besøger Idrættens Hus,
da DIF afholder en stor idrætspolitisk kongres med
temaet: ’Skal idrætten redde verden – eller skal verden redde idrætten?’ Temaet rammesætter det store
fokus på DIF’s samfundsmæssige rolle, som bliver stadigt vigtigere gennem blandt andet DIF Get2Sport og
DIF Soldaterprojekt.
2016

OL i Rio
Danmark vinder 15 medaljer ved OL i Rio. Dermed opnår
Danmark det bedste olympiske resultat siden London
1948. Niels Nygaard er på plads i Rio, og han overværer
blandt andet Sara Slott Petersens sølvmedalje i 400
meter hæk. En præstation den tidligere atletikmand
senere har kaldt for ’magisk’ og ’aldeles forrygende’.

2018
Strategiaftaler
Ved årsskiftet til 2018 begynder overgangen til en ny
støttestruktur for DIF’s 62 specialforbund. Målet med
den nye støttestruktur er at skabe endnu mere idræt for
pengene og mindske bureaukratiet for specialforbundene. Afgørende for den nye økonomiske struktur er de
såkaldte strategiaftaler, som DIF laver med forbundene.
2018
Royal Run
Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik runder et
skarpt hjørne og fylder 50 år. I anledning af Kronprinsens runde dag omdannes Danmarks fem største byer
til den store løbefest Royal Run. Arrangementet, som er
en del af ’Bevæg dig for livet’-indsatsen, bliver en kæmpe
succes og gentages efterfølgende.
2020
Corona
Corona lægger samfundet og dermed også idrætten
ned, og DIF og specialforbundene kigger reelt ind i et
katastrofescenarie. Aldrig tidligere har dansk idræt

været nedlukket, og aldrig har forbund og klubber kigget så intenst mod DIF for hjælp, råd og vejledning.
Krisen præger store dele af arbejdet i DIF såvel politisk som praktisk.
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ESPORT MED FART PÅ

Eroning er et nyt
online trænings- og
konkurrencekoncept
fra Dansk Foreining
for Rosport.

Sved på panden og masser af watt i pedalerne i Danmarks Cykle Unions store ecykling-projekt på Zwift.
Tempo og spænding på den virtuelle racerbane i simracing, som Dansk Automobil Sports Union har stor succes
med. Vind i onlinesejlene i sejlsportsunionens satsning
på esejlsport. Og intens roning hjemme i stuerne i det
nye digitale træningskoncept eRoning fra Dansk Forening for Rosport.
Flere af DIF’s specialforbund tog i det forgangne år for
alvor esport, gaming og digital bevægelse i forskellige
former til sig og tilbyder i dag både daglige aktiviteter,
træning, officielle danmarksmesterskaber og sjov og
ballade i diverse online sportsspil og træningsprogrammer for nye som gamle medlemmer. DIF anerkender
denne udvikling og ønsker at tage en aktiv del i udviklingen af relevante esportsaktiviteter i specialforbund
og i idrætsforeningerne via blandt andet netværksdannelse, sparring og økonomisk støtte.
I OFFENSIVEN
Esporten (og gaming) i Danmark har i det hele taget i
de seneste år udviklet sig med hastige skridt, og den er
i dag en naturlig del af hverdagen for især mange børn
og unge. DIF finder det naturligt at være en aktiv del af
denne tendens og ungdomskultur.

I 2020 gik DIF således i offensiven på esportsområdet
i form af øget samarbejde med specialforbundene,
ansættelse af en esportskonsulent, økonomisk støtte
til forbund og foreninger, der tænker i digitale initiativer og dannelsen af Danmarks første esportsnetværk.
I den kommende tid skrues der yderligere op for forskellige parametre, der rimer på esport.
KÆMPE UNDERSØGELSE
Udover at samarbejde tæt med specialforbundene i
bestræbelserne på at udvikle esportsområdet, ønsker
DIF også at blive klogere på mulighederne for at koble

esport sammen med fysisk aktivitet i foreningslivet.
Derfor iværksatte man i 2020 den hidtil største undersøgelse på området. Overordnet set skal undersøgelsen
forsøge at besvare det helt store esportsspørgsmål:
Kan esport kobles sammen med konkret fysisk aktivitet
blandt børn og unge i foreningslivet? Og hvis ja: Hvad er
de optimale redskaber og fremgangsmåder?
Det er Center for Ungdomsstudier, der står for dataog vidensindsamlingen i en lang række foreninger og
organisationer. DIF er primus motor på undersøgelsen
med støtte fra Novo Nordisk Fonden, som har bidraget
til projektet med 3.296.000 kroner over en projektperiode på 2,5 år.
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DIF INNOVATION LAB AFHOLDT
’IDRÆTTENS HULE’
Innovationsuddannelse med deltagelse
af 15 konsulenter fra
DIF's specialforbund.

DIF Innovation Lab, der bygger bro
mellem erhvervslivet og idrætten,
havde som alle andre et år 2020, der
var været præget af corona-pandemien. Det gjorde dog ikke opgaverne
færre, men derimod anderledes.
Labbet afholdt eksempelvis flere
hundrede onlinemøder, en Idrættens
hule og digitale innovationsforløb.
TILFREDSE VIRKSOMHEDER…
I 2020 var DIF Innovation Lab i kontakt med 74 virksomheder, hvilket
resulterede i konkrete samarbejder med 20 virksomheder omkring
markedsmodningsforløb. De 20
virksomheders forretningsidéer

spænder bredt fra undervandskameraer og VR-briller til skosåler og
trænings-apps. Kreativiteten havde
ingen grænser under pandemien.
Blandt virksomhederne var der
stor tilfredshed med labbet. En tilfredshedsmåling foretaget af et
eksternt bureau viste, at 100 procent af virksomhederne vurderede,

at samarbejdet med DIF Innovation
Lab enten fungerede ’godt’ eller
’meget godt’, og hovedparten mente
sågar, at DIF Innovation Lab bidrog
til at skabe vækst.
…OG TILFREDSE FORBUND
Udover direkte sparring med tolv
forbund om langsigtede strategiske
innovationsindsatser, så gennemførte DIF Innovation Lab sammen
med DIF’s Trendforum i 2020 en innovationsuddannelse med deltagelse
af 15 konsulenter fra specialforbundene. Gennem to dage arbejdede
deltagerne med at udvikle løsninger på en konkret udfordring i eget
specialforbund. Også dette forløb
opnåede 100 procents tilfredshed
hos ’forbundskunderne’.
SPORTSTECH DENMARK I
VÆKST
Netværket, SportsTech Denmark,
blev lanceret i december 2019 med
over 125 deltagere fra forskellige
virksomheder. Trods coronanedluk-

ningen voksede netværket til mere
end 350 deltagere i 2020. Fire af
disse iværksættere besøgte sammen med labbet og Dansk Industri
verdens største sportstech-messe,
ISPO, før corona satte en stopper for
store forsamlinger. Messen havde
85.000 deltagere fra 120 lande, og
der blev høstet værdifulde erfaringer og indgået nye kontakter på det
internationale marked.
IDRÆTTENS HULE
I 2020 sprang DIF Innovation Lab ud
på dybt vand og afholdt med succes
Løvens hule - eller snarere Idrættens hule.

Via Keystones investornetværk inviterede DIF Innovation Lab en række
potentielle investorer og fem danske idrætsiværksættere til at pitche
deres unikke forretningsidéer på
hver 240 sekunder. Efterfølgende
kom der flere møder i kalenderen
med interesserede investorer, så
hvem ved, om der på en grå tirsdag i
november i Idrættens Hus blev sået
frø til en fremtidig eksportsucces?
Læs mere om DIF Innovation Lab
på det nye site: Difinnovationlab.dk

36

ÅRSBERETNING 2020
DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

Rundt om DIF

NÅR GRÆNSER BRYDES

I 2020 var DIF med i en række kampagner. To af de største
handlede om to så forskellige emner som at minimere
seksuelle krænkelser i idrætten og om at motivere danskerne til en sundere hverdag.
DEN SVÆRE SNAK ER BLEVET NEMMERE
Seksuelle krænkelser fyldte meget i 2020, og blandt
andet famlede store organisationer med velpolstrede
HR-afdelinger i blinde. Det siger derfor sig selv, at emnet
ikke er nemt at håndtere for idrætsforeninger, der består
af frivillige ledere og trænere.

Sammen med en række organisationer lavede DIF kampagnen ’Når grænser brydes’, som eksempelvis byder
på en række korte film, der beskriver krænkelsessitua
tioner og dilemmaer, der kan opstå i idrætsforeningerne.
Til hver film er der arbejdsspørgsmål, og der er også
en værktøjskasse med detaljerede køreplaner for foreningsworkshops af forskellig varighed. Dermed er det
lige til at gå til for eksempelvis den foreningsformand,
der ønsker at behandle emnet i sin forening.
Udover sitet Graenser-brydes.dk blev der også udarbejdet et gratis e-læringsforløb for alle i og uden for
foreningerne. Dermed kan en forening eksempelvis
gøre det obligatorisk for alle bestyrelsesmedlemmer
og trænere at tage kurset og efterfølgende afholde
en workshop.
’Når grænser brydes’ var et samarbejde mellem DIF,
KFUM-Spejderne, KFUM og KFUK, Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, Red Barnet, Dansk Skoleidræt,
DUF og SDU.

DANMARK LEVE
DIF, Team Danmark og Sport One Danmark
lancerede i 2020 en digital kampagne, der

skulle motivere danskerne til en sundere
dagligdag. Anledningen var nedlukningen
af Danmark, som betød, at flere danskere
motionerede mindre.
Via kampagnen ’Danmark Leve’ guidede
eksperter fra Team Danmark, eliteatleter og
andre idrætsprofiler i fire uger danskerne
til, hvordan de gennem små ændringer i
dagligdagen kunne skabe store resultater for deres fysiske og mentale sundhed.
Igennem de fire uger førte deltagerne
blandt andet regnskab med deres søvn,
kost og fysiske aktivitet via en app. Alt sammen for at forbedre deres vaner med hjælp
fra de metoder og den viden, elitemiljøet
ligger inde med.
Det kostede 150 kroner at deltage i kampagnen ’Danmark Leve’, som havde omkring
4.000 deltagere. Kampagnen gentages i en
lignende form i fremtiden, hvor et eventuelt overskud går til at skabe bedre rammer
og vilkår for både bredde- og eliteidrætten i Danmark.
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IDRÆTTEN VIL NEDBRYDE
TABUER OM SPISE
FORSTYRRELSER
I 2020 udkom en omfattende forskningsrapport
bestilt af DIF og Team Danmark. Rapporten handler
om spiseforstyrrelser i eliteidrætten og er en udløber
af ’svømmesagen’, som fyldte i medierne i især 2019.
At spiseforstyrrelser finder sted i eliteidrætten har
længe være kendt, men for at kunne sætte ind med de
rigtige handlinger, så ønskede DIF sammen med Team
Danmark i 2020 at få sat tal på omfanget og samtidig
få en mere nuanceret viden på området.
Rapporten, som blev udarbejdet af forskere ved Syddansk Universitet og Linnéuniversitetet i Sverige, viser,
at 4,6 procent af de adspurgte rapporterer en diagnosticeret spiseforstyrrelse, og at 17,5 procent af danske
eliteatleter er i risiko for at udvikle spiseforstyrrelser.
Resultaterne viser desuden, at der er behov for at aftabuisere området og fastholde fokus på trivsel i dansk
eliteidræt.
IDRÆTTEN ER EN UDSAT SEKTOR
I DIF tager vi problemet meget alvorligt, når så mange
atleter er i risikozonen, og vi er opmærksomme på, at

idrætten er en særlig udsat sektor, hvor kropsidealer og
vægt spiller en afgørende rolle. Derfor har vi sat gang i
forskellige initiativer, som skal nedbringe antallet af eliteatleter, der udviser symptomer på spiseforstyrrelser.
Eksempelvis har vi indført trivselsansvarlige i alle vores
62 specialforbund, vi vil sammen med Team Danmark
nedsætte en gruppe med både interne og eksterne eksperter, som skal komme med forslag til særlige indsatser
på området, og så vil vi lave en oplysningskampagne.
Alt dette - og meget mere - indføres med et mål om at
skabe bedre trivsel i idrætten.
TABU SKAL BRYDES
Rapporten dokumenterer, at det er svært for mange
atleter at tale om problemer med kost og vægt. Det er
et sted, hvor DIF og Team Danmark vil sætte ekstra ind,

da det er helt afgørende, at alle i idrættens verden taler
åbent om de udfordringer, der er ved at være eliteatlet.
Desuden vil vi kigge på, om der er behov for yderligere
tiltag i fx træneruddannelserne og i elitemiljøerne.
Rapporten ’Spiseforstyrrelser i dansk eliteidræt’ kan
hentes i fuld længde på DIF.dk.
FAKTA OM RAPPORTEN
• 417 atleter har besvaret spørgeskemaet
• 51 procent af besvarelserne er fra kvinder og 49 procent er fra mænd
• Respondenterne repræsenterer 15 sportsgrene
• Aldersgruppen er 15-47 år
• Rapporten er bestilt af Team Danmark og DIF
• Rapporten er udarbejdet af lektor og forskningsle-

der på Klinisk Institut, SDU, Mia Lichtenstein, og Anna
Melin, docent og assisterende institutleder ved Linnéuniversitet, Växjö/Kalmar
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OG VINDEREN ER…

Roerne Rasmus Quist
og Mads Rasmussen
kom i Sportens Hall
of Fame ved Sport
2020 hos DR.

To roere blev optaget i Sportens
Hall of Fame, fire banecykelryttere
blev Årets Sportsnavn, og en enkelt
ildsjæl fra Odder Rugby Klub blev
kåret til Årets Energibundt, da DIF
var med til at uddele en række priser og hylde den danske bredde- og
eliteidræt ved ’Sport 2020’.
Det årlige sportsshow blev, som
traditionen ellers foreskriver, ikke
afviklet i Jyske Bank Boxen i Herning, men i mere ydmyge rammer i
et DR-studie i København på grund
af coronarestriktionerne.
RASMUS QUIST OG MADS RASMUSSEN, RONING
Prisen: Sportens Hall of Fame.
Sportens Hall of Fame tilfalder en
dansk atlet eller et hold, der ikke
længere er aktiv på eliteniveau,

men som gennem tiden har givet

danskerne uforglemmelige sportsøjeblikke. 37 af de største, danske
sportsstjerner har modtaget hæderen siden 1992, hvor prisen blev
oprettet. Hall of Fame-medlemmet
modtager også en buste, som skal
stå side om side med de andre medlemmer i Idrættens Hus i Brøndby.
Prisen uddeles i et samarbejde mellem DIF, Team Danmark og Ekstra
Bladet.
Mads Rasmussen om prisen:
”Det er fantastisk at komme i selskab med de andre store navne. Jeg
har ofte siddet i Herning til sportsshowet og set dem blive optaget i
Hall of Fame, og med hånden på hjertet kan jeg sige, at jeg er superstolt
af, at vi nu er med i samme selskab.”
lød det fra Mads Rasmussen i forbindelse med hæderen.

DETALJEN:
Rasmus Quist og Mads Rasmussen
blev kåret til Årets Fund i 2002, i 2007
blev de Årets Sportsnavn, og i 2021
kom de med i Sportens Hall of Fame.
”Dermed kan man sige, at ringen er
sluttet,” udtalte Rasmus Quist, da
han sammen med makkeren Mads
Rasmussen kom med i den eksklusive Hall of Fame-klub.
LASSE NORMAN HANSEN,
FREDERIK RODENBERG,
RASMUS LUND PEDERSEN
OG JULIUS JOHANSEN,
BANECYKLING

Prisen: Årets Sportsnavn
Årets Sportsnavn blev i år uddelt for
30. gang. Prisen går til en atlet eller
et hold, som har opnået den største
sportspræsentation i det forgangne
år. DIF og Team Danmark uddeler
prisen, mens en komité bestående
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af blandt andre Michael Laudrup,
kulturministeren og H.K.H. Kronprins Frederik er med til at vælge
vinderen.
Frederik Rodenberg om at vinde VM,
der var den direkte årsag til, at han
sammen med sine tre rytterkolleger
blev Årets Sportsnavn 2020:
”Det er rimelig voldsomt. Det er altid
noget, man har kigget på, og vi har
for eksempel set vores egen træner
være verdensmester. Det, at man
nu selv er der i en ret ung alder, er
rimelig vildt. Det er ikke noget, man
går og tænker på sker, så det er en
vild følelse.”
DETALJEN:
Guldkvartetten, som banerytterne
blev døbt i pressen, vandt guld og
satte samtidig tre verdensrekorder på to dage ved VM i Berlin. Den
præstation gav genlyd i det internationale cykelmiljø og lover godt for
OL i Tokyo i sommeren 2021.
CASPER RUBY DAHL, RUGBY
Prisen: Årets Energibundt. Prisen
uddeles af Ørsted i samarbejde med
DIF.

Prisen Årets Energibundt hylder
det fantastiske arbejde, som tusinder af frivillige hver dag yder i DIF’s
cirka 9.000 idrætsforeninger. Prisen
tildeles en frivillig, der med sit utrættelige arbejde gør en forskel for sin
forening og for fællesskabet.
Casper Ruby Dahl om prisen:
”Jeg er både overrasket, glad og
superstolt over titlen. Det er et
stort skulderklap til både mig, Odder
Rugby Klub og rugby-sporten i Danmark,” sagde Casper Ruby Dahl i
forbindelse med overrækkelsen.

DETALJEN:
Med prisen fulgte 75.000 kroner,
hvoraf 50.000 gik til klubben, mens
de resterende 25.000 kroner gik til

Casper Ruby Dahl. Ifølge vinderen
selv så kommer nogle af pengene til
at gå til en ordentlig fejring af dem,
som har været en del af klubben, der
i 2021 fejrer 25-års jubilæum. Som
alle andre foreninger har klubben
været påvirket af corona, der har lagt
en naturlig dæmper på det sportslige fællesskab. Det skal en fejring af
klubben være med til at lave om på,
når corona er et overstået kapitel.
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DIF UDDELTE OGSÅ:
• Årets Specialforbund: Bueskyd-

ning Danmark
• Toyota, DIF og Team Danmarks
Intet er umuligt: Jeanette Ottesen, svømning
• DIF, e-Boks og DR P4-regionernes
Danskernes Idrætspris: BKOOL
Ligaen
• BESTSELLERs Olympiske Håb i
samarbejde med DIF: Stephanie
Grundsøe, skydning
• Skole OL, Dansk Skoleidræt, DIF,
TrygFonden, Nordea-fonden og
Salling Groups Danmarks Sejeste Idrætslærer: Nick Sønderskov
Hansen, Ejstrupholm Skole

Casper Ruby Dahl fra
Odder Rugby Klub
blev kåret som Årets
Energibundt.
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DIF-ÅRET I GLIMT
2020
6. MARTS:
Tidligere bestyrelsesmedlem i DIF, Else Trangbæk, tildeles
IOC’s pris Women and Sport Trophy for sin kamp for kvinders rettigheder i sport.
11. MARTS:
Foreningsdanmark lukker ned i forlængelse af Mette Frederiksens pressemøde.
24. MARTS:
IOC offentliggør, at OL i Tokyo udskydes som følge af corona.
Kort efter udsættes også PL.
8. APRIL:
Det offentliggøres, at DIF og DGI tilsammen har flere end 2,3
millioner medlemmer, hvilket er historisk mange medlemmer i foreningslivet.
20. MAJ:
Royal Run aflyses på grund af corona
6. JUNI:
DIF-formand Niels Nygaard overtager embedet som ’acting
president’ i de Europæiske Olympiske Komitéer, da den tid-

ligere præsident, Kocijancic, dør.
20. JUNI:
DIF-idrætten mødes til et årsmøde udskudt pga. corona, hvor
blandt andet Bueskydning Danmark kåres til årets specialforbund, og der vedtages nyt politisk program for 2021-24
samt nyt regelsæt mod matchfixing i idrætten.
27. JUNI:
De første børn møder ind på årets DBU Get2 Fodboldskoler.
24. SEPTEMBER:
DIF lancerer i samarbejde med seks organisationer kampagnen ’Når grænser brydes’, der skal forebygge og handle på
seksuelle krænkelser.

25. SEPTEMBER:
Nordea-fonden og TrygFonden offentliggør en fortsat støtte
til ’Bevæg dig for livet’ med 48,4 millioner kroner over fire år.
28. OKTOBER:
DIF indleder et samarbejde med Københavns Kommune og
F.C. København om at hjælpe kommunens veteraner tilbage
til et civilt liv gennem idræt.
3. DECEMBER:
Med kort varsel overtager Danmark ansvaret for at afvikle
håndbold-EM alene, da Norge trækker sig som medvært på
grund af coronaproblemer.

2021
2. JANUAR:
Sporten fejres ved en digital udgave af ’Sport 2020’.
2. JANUAR:
Ved ’Sport 2020’ offentliggør H.K.H. Kronprinsen, at blandt
andre DIF er med i årets tema på DR, der hedder ’Sammen
i bevægelse’.
23. JANUAR:
Forsvarsminister Trine Bramsen offentliggør med en check
på 11 millioner kroner, at støtten til DIF Soldaterprojekt for-

længes til udgangen af 2023.
31. JANUAR:
De danske håndboldherrer vinder suverænt VM i coronaboblen i Kairo i Egypten uden at afgive point undervejs. De
svenske naboer besejres i finalen.
10. FEBRUAR:
Ny samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune, DGI
og DIF skal gøre København til verdens mest aktive storby.

På siderne 6-9 findes en detaljeret corona-tidslinje for 2020
for DIF-idrætten
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DIF’S UDVALG OG NÆVN
BESTYRELSEN
Niels Nygaard, formand
Thomas Bach, næstformand
Hans Natorp, næstformand
Christian Pedersen,
økonomiansvarlig
Tine Teilmann
Lotte Büchert
Bent Clausen
Kenneth Plummer
Frans Hjorth Hammer
Asger Fischer Mølgaard
IOC’s medlem i Danmark: Hans
Kongelige Højhed Kronprins
Frederik
UDVIKLINGSUDVALGET
Lotte Büchert, formand
Mette Nissen
Mikkel Nørtoft Magelund
Mikkel Hartmann Grøn
Mark Gammeljord
Peter Tornbo
Anders Jacobsen
Anna Harboe Falkenberg
Gitte Hornstrup Dahl
Esben Danielsen
Anders Sørensen
Stine Sørensen
MEDIEUDVALGET
Hans Natorp, formand, DIF
Poul Sand, næstformand, Team
Danmark
Britt Spangsberg, DIF
Christian Blomgreen, Team
Danmark
Ane Rønn Johansson, Parasport
Tom Jensen, atletik
Inger Marie Godvin, rugby
Katrine Munch Bechgaard,
håndbold
Jonas Kildegaard Rasmussen,
badminton
Thomas Hansen, Dansk Tennis
Forbund

AKTIVKOMITÉEN
Henrik Them Andersen, formand
Casper Stenderup, næstformand
Asger Fischer Mølgaard
Kasper Winther Jørgensen
Rasmus Quaade
Mads Baulund
Frederik Øhrgaard
Søren Bobach
Susanne Ward
APPELINSTANSEN
Jacob Waage, formand
Ulla Ingerslev
Morten Larsen
Nanna Blach
Niels Peter Berg
John Skovbjerg
Claus Juel Hansen
Annelise Vidø
Eigil Lego Andersen
Birte Rasmussen

UDELUKKELSESNÆVNET FOR
SEKSUELLE KRÆNKELSER
Bent Clausen
Tine Teilmann, suppleant
IDRÆTSRÅDSREPRÆSEN
TANTER I DIF’S
REPRÆSENTANTSKAB
Region Nordjylland: Keld Jensen
Region Midtjylland: Charles
Damholt
Region Syddanmark: Ole Hansen
Region Sjælland: Jørn C. Nielsen
Region Hovedstaden: John Borelli
ETISK KOMITÉ
Ole Borch, formand
Juliane Elander Rasmussen
Jens Evald
Else Guldager
Kurt Carstensen

Redaktionen sluttede 1. marts 2021
MATCHFIXINGNÆVNET
Mikael Friis Rasmussen, formand
Henrik Johnsen
Peter Schønning
Helle Qvortrup Tvilum Bachmann,
suppleant
DOPINGNÆVNET
Mikael Friis Rasmussen, formand
Helle Qvortrup Tvilum Bachmann
Helle Bosselmann
Jon Rasmussen, suppleant
Henrik Johnsen, suppleant
MOTIONSDOPINGNÆVNET DIF’S REPRÆSENTANTER

Mikael Friis Rasmussen
Helle Qvortrup Tvilum Bachmann
Jon Rasmussen

41

42

ÅRSBERETNING 2020
DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

Rundt om DIF

DIF EKSTERNT
DIF-repræsentanter i eksterne udvalg, råd, bestyrelser mv. – indstillet eller udpeget af DIF.
ANTI DOPING DANMARK
Ditte Okholm-Naut, direktør i Danmarks Gymnastik Forbund
Henrik Puggaard
BRØNDBY HALLEN
Niels Nygaard, formand for DIF
Christian Pedersen, bestyrelsesmedlem i DIF
DANSKE SPIL
Niels Nygaard, formand for DIF
DEN EUROPÆISKE OLYMPISKE KOMITÉ (EOC)
Niels Nygaard, formand for DIF
HALL OF FAME
Niels Nygaard, formand for DIF
Morten Mølholm Hansen, adm. direktør i DIF
LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN
Hans Natorp, næstformand i DIF
SPORT EVENT DANMARK
Morten Mølholm Hansen, adm. direktør i DIF
Erik Kristensen, Fritids- og Landdistrikschef i Aalborg Kommune
SPORT ONE DANMARK
Morten Mølholm Hansen, adm. direktør i DIF
TEAM DANMARK
Poul Sand, bestyrelsesmedlem Dansk Ishockey Union
Anne Engdal Stig Christensen, adm. direktør for TV 2
Sara Slott Petersen, hækkeløber
Flemming Knudsen, tidligere bestyrelsesmedlem i DIF

Redaktionen sluttede 1. marts 2021

OLYMPISKE OG PARALYMPISKE PARTNERE

PARTNERE

SUPPLIERS

THE WORLDWIDE OLYMPIC PARTNERS

DIF I TAL - 2020
MEDLEMMER I ALT:
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