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DIF skal have nyt politisk program i 2015. Det politiske 

program angiver de overordnede målsætninger for DIF’s 

arbejde frem mod 2020 og er derfor en vigtig ledetråd for 

DIF’s bestyrelse. Arbejdet med det politiske program har 

stået på siden midten af 2014. Det er foregået i et tæt sam-

spil med repræsentanter fra mange specialforbund samt 

eksterne ressourcepersoner, der har stillet deres viden 

til rådighed. Jeg vil gerne sige en stor tak for indsatsen 

til alle, der har bidraget til arbejdet. Vi ser i bestyrelsen 

meget frem til at tage hul på implementeringen af det 

nye politiske program.

FÆLLES VISION
2014 blev året, hvor DIF’s og DGI’s fælles vision om en fysisk 

mere aktiv befolkning for alvor tog form. Samarbejdsafta-

ler med de første fem idrætter – løb, cykling, badminton, 

håndboldfitness og floorball – kom på plads. Det samme 

gjorde en tværgående samarbejdsaftale om forenings-

udvikling, uddannelse og frivillighed. I begyndelsen af 

2015 er en aftale omkring fælles arbejde med skolerefor-

men kommet til. Og så er sporene lagt for næste bølge af 

samarbejdsprojekter med beslutningen om at nedsætte 

analysegrupper, som i 2015 skal afdække samarbejdsmu-

ligheder inden for fodbold, gymnastik, tennis, fitness, 

triatlon og skydning.

Visionen rummer et nybrud inden for dansk idræt. 

Det skyldes, at DIF og DGI læg-

ger kræfterne sammen for 

at gøre befolkningen 

mere fysisk aktiv. 

Men også, at DIF 

og DGI med visi-

onen for første 

gang påtager 

sig et med-

ansvar 

for den 

del af idrætten i Danmark, der ligger uden for idræts-

foreningerne. Vi anser fortsat foreningsidrætten som 

en afgørende grundpille for idrætslivet i Danmark. For-

eningsidrætten betyder fællesskab, den evner at fastholde 

udøverne i idrætten bedre end andre organiseringsformer, 

og den aktiverer hundredtudsindvis af frivillige. Men sam-

tidig anerkender vi, at der er andre måder at organisere 

idræt på, som også har stor samfundsmæssig værdi, da 

de også understøtter, at flere bliver fysisk aktive.

Regeringen har med et enigt folketing i ryggen skrevet visi-

onen ind i den politiske aftale om dansk idræt fra foråret 

2014. Og Nordea-fonden og TrygFonden støtter visionen 

med hver 30 millioner kroner over de næste tre år. Det er 

stærke signaler om, at visionen peger i den helt rigtige 

retning. Og det er en opbakning, vi er stolte af.

EN FYSISK MERE AKTIV SKOLEDAG
En vigtig milepæl i 2014 var den nye skolereform, som 

både omfatter en opgradering af idrætsundervisningen 

og en generelt mere fysisk aktiv skoledag. Vi har i DIF 

fulgt og vil fortsat følge reformen tæt for at understøtte, 

at ambitionerne om at skabe en fysisk mere aktiv skole 

bliver realiseret.

REKORD MANGE MEDALJER
På eliteidrætsområdet blev 2014 et 

virkelig godt år. Danske udøvere svøm-

mede, spillede og sprang sig til ikke 

færre end 136 EM- og VM-medaljer. 

Det gør 2014 til det år, hvor Danmark har 

vundet flest EM- og VM-medaljer nogensinde. 

Det er dybt imponerende, når man holder det op 

imod en stadig hårdere international konkur-

rence. Og det giver en god fornemmelse 

forud for European Games i Baku til 

sommer og OL i Rio 2016.

Forord

IDRÆTTENS NYBRUD
Af DIF’s formand, Niels Nygaard
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ÅRETS BUZZWORD: 
SKOLEREFORMEN 

Rundt om specialforbundene
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’Volley i Skolen’ på 

Nymarkskolen i 

Slagelse. 

Var der et emne, som i den grad fik opmærksomhed i 

2014, var det folkeskolereformen, som trådte i kraft i 

august 2014. 

Set med idrætsbriller var det naturligvis kravet i refor-

men om mere fysisk aktivitet i folkeskolen, der havde 

særlig interesse. Og ekstra interessant blev det, da refor-

men samtidig indeholdt krav om, at folkeskolerne skal 

’åbne op’ for den omkringliggende verden heriblandt 

det lokale foreningsliv. 

Mange af DIF’s specialforbund så hurtigt muligheden, 

hvis de da ikke allerede var i gang, for at tilbyde deres 

idrætsgrene i skoleregi, og 2014 blev således året, hvor 

mange skoleprojekter og samarbejdsaftaler blev lavet 

af specialforbundene. 

FODBOLD TAGER MEDANSVAR 
DBU og lokalunionerne  ønsker – ved hjælp af flere pro-

jekter - at vise, hvilken effekt fodbold har på indlæring, 

og hvilke positive sundhedsmæssige perspektiver fod-
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bold har som idrætsgren. Med afsæt i projekterne kan 

DBU og lokalunionerne med fodbolden som redskab 

understøtte skolerne ved at udbyde emneperioder/

fagdage, enkeltstående events og kompetenceløft til 

skolelærerne på fodboldområdet. 

VOLLEYBALL PÅ SKOLENS GRØNNE OMRÅDER
I samarbejde med Nordea-fonden tilbyder Dansk Vol-

leyball Forbund 30 af forbundets volleyballklubber at 

være med i et unikt projekt, som har 120 skoler i fokus. 

De 120 skoler modtager hver seks bolde og tre net-sy-

stemer til at stille op på skolens grønne område. Det sker 

i et tæt samarbejde mellem klub og skole.

Projektet har til formål at flytte volleyball ud på skoler-

nes grønne områder og åbne for en helt ny idræts- og 

frikvartersaktivitet for tusindvis af elever. Skoler kan 

ikke selv melde sig til at være en del af ’Volley i Skolen’. 

Det er den lokale volleyballklub, der kontakter skolen 

for at spørge, om den vil være med. 

RUGBY LÆRER SKOLEBØRN OM 
RESPEKT 
Rugbyunionen har i samarbejde med 

Nordea-fonden søsat et projekt, der 

skal lære skolebørn respekt, disciplin 

og fairplay gennem kontaktsport.

Skoler, der er interesseret i projektet, 

kan se frem til fire besøg fra en af de 

skolekonsulenter, som Dansk Rugby 

Union har uddannet. Her introduce-

res elever og lærere til det over 100 

år gamle spil, hvor traditioner spiller 

en stor rolle. Når en spiller skiftes ud, 

klapper både med- og modspillere, 

mens spilleren forlader banen, og 

efter kampen stiller spillerne sig i to 

rækker over for hinanden og løber på 

skift i mellem de to rækker, mens alle 

andre klapper.

Syv rugbyklubber fordelt over hele 

landet har uddannet skolekonsulen-

ter og er med i projektet. 

RULLESKØJTELØB UDVIKLER 
BALANCEN 
Rulleskøjteløb er en velegnet sport 

for skoleklasser og institutioner. 

Børn og unge udfordrer og udvik-

ler deres koordination, balance 

og kondi og har det sjovt med 

rulleskøjteforløb.

Rulleskøjteunionen tilbyder forløb til skoler og institu-

tioner inklusiv leje af udstyr og  trænere. Et forløb med 

skoleelever går typisk over tre til fem uger, hvor uni-

onen indgår en aftale med skolen eller institutionen 

om planlægning af undervisning af idrætslærere og 

pædagoger. Skolen står selv for afvikling af aktivite-

terne, mens rulleskøjteforbundet formidler kontakten 

til nærtliggende klubber.

DANMARKS STÆRKESTE SKOLEROER 
Dansk Forening for Rosport har to tilbud til folkeskoler. 

Det ene er et læringstilbud for udskolingen bestående 

af både teoretisk og praktisk undervisning i roning. Til-

buddet omfatter undervisningsmateriale i fire til seks 

lektioner. 

Det andet koncept er Danmarks Stærkeste Klasse, som 

er en skoleroningskonkurrence for 6.-7. klasse. Danmarks 

Stærkeste Klasse består af to aktiviteter:

• Klassen ror 4000 meter i én romaskine - i klubben eller 

på skolen - i en idrætstime med hjælp fra en instruktør 

fra den lokale roklub. Alle fra klassen skal ro mindst 

én gang. De bedste hold udtages til en landsfinale.

• Klassen tilbydes en sjov og sikker oplevelse på vandet 

i roklubben i de nye EDON-både under hensyntagen 

til mulighederne i det lokale ro-farvand samt vejrfor-

holdene på dagen. 

ORIENTERING I SKOLEN
’Orientering i skolen’ skal inspirere idrætslærere i folke-

skolen. Derfor har forbundet samlet et antal øvelser og 

aktiviteter, som lærere kan anvende i undervisningen. 

Øvelserne og aktiviteterne findes på www.findveji.dk 

og indeholder også muligheder i andre fag end idræt. 

Der tages udgangspunkt i skolens egne faciliteter. Det 

kan være en hal, skolens udeområde eller en nærlig-

gende skov/park. 

BLIV KLOGERE PÅ BORDTENNIS 
Bordtennisforbundet har udgivet materialet ’Bord-

tennis i Folkeskolen’. Hæftet er målrettet undervisere, 

der ønsker inspiration til, hvordan der kan undervises 

i bordtennis i forbindelse med idrætsundervisningen 

i folkeskolen. 

’Bordtennis i Folkeskolen’ indeholder en kort gennem-

gang, så eleverne får de bedste forudsætninger for 

at udvikle sig teknisk og samtidig har det sjovt med 

bordtennis.



SPECIALFORBUND 
KIGGER PÅ SIG SELV
DIF’s analyseafdeling kiggede i det forgangne år nærmere 

på fire specifikke forbund, Dansk Ride Forbund, Badmin-

ton Danmark, Dansk Boldspil-Union og Dansk Håndbold 

Forbund, der alle fik udarbejdet forbundsanalyser. Rappor-

terne skal danne grundlag for nye initiativer i forbundene 

– eksempelvis med henblik på at vende en negativ med-

lemsudvikling. Og med i rapporterne var også bud på 

fremtidige strategier.

Rundt om specialforbundene

Alle fire forbund har fået udarbejdet et specialfor-

bundsnotat, som laves på baggrund af eksisterende og 

tilgængeligt talmateriale som eksempelvis medlemstal. 

Dansk Ride Forbund og Badminton Danmark har der-

udover fået udarbejdet en rapport på baggrund af en 

spørgeskemaundersøgelse, som har været med til at 

belyse specifikke problemstillinger eller give svar på 

udvalgte spørgsmål.

FORMALISERET SAMARBEJDE
Rapporterne er kommet i stand på initiativ fra forbundene. 

Det er en forudsætning for at få lavet en rapport, at rap-

porten skal bruges aktivt i forbundenes fremtidige arbejde 

og strategier. Derfor er der både en administrativ medar-

bejder og et bestyrelsesmedlem med i styregrupperne 

for analyseprojekterne. Der skal udarbejdes en projekt-

beskrivelse, som DIF og specialforbundet skal være enige 

om. Der kræves med andre ord en stor indsats af forbun-

det, hvis det skal indgå i et formaliseret samarbejde med 

DIF’s analyseafdeling.

Rapporterne har dannet baggrund for nye tiltag i de fire 

forbund. Eksempelvis har Dansk Ride Forbund udarbejdet 

sin nye strategi ’Ambition 2020’ blandt andet på baggrund 

af rapporten ’Rideklubber i Danmark’. Analytikerne fra 

DIF’s analyseafdeling har derudover - ofte i forbindelse 

med udgivelsen af rapporterne - holdt oplæg på forbun-

denes repræsentantskabsmøder og for deres lokalunioner 

og bestyrelser.

’Badmintonsportens 
medlemspotentialer’
Rapporten lodder stemningen via en 
spørgeskemaundersøgelse med besva-
relser fra 254 badmintonklubbers for-
mænd. 84 procent af formændene sva-
rer, at de tror på, at den negative 
medlemsudvikling kan vendes ved at 
gøre en ekstra indsats. Rapporten anbe-
faler klubberne at satse på gruppen af 
voksne motionister.
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Dansk Sportsdanserforbund og Dansk Sejlunion er de 

næste forbund, der skal have udarbejdet rapporter af DIF. 

DIF SOM SPARRINGSPARTNER
Ud over de store forbundsanalyser, så deltager DIF’s 

analyseafdeling som sparringspartner i en række andre 

analyseprojekter både blandt specialforbundene og eks-

terne samarbejdspartnere. Der er blandt andet mulighed 

for at få gennemført mindre krævende undersøgelser i 

samarbejde med DIF, hvor forbundene selv står for ana-

lyse- og skrivearbejdet.

’Fodbold i Danmark’
Rapporten beskriver de udfordringer og 
muligheder, som dansk fodbold står over 
for. Den giver desuden et bud på DBU’s 
rolle i et stigende kommercielt fodbold-
marked og peger på, at DBU skal udvikle 
sig for at tilfredsstille behovene hos 
især den voksne befolkningsgruppe 
mellem 25 og 59 år.

’Rideklubber i Danmark’
Rapporten består af en spørgeskemaun-
dersøgelse med besvarelser fra 219 
rideklubber. Den kortlægger udfordrin-
gerne med ’Lov om hold af heste’ og ser 
nærmere på emner som frivillighed, 
uddannelse og medlemstal. Undersøgel-
sen viser, at 39 procent af klubberne i 
dag overholder de krav, som bliver indfa-
set senest i 2020. Men også at 21 pro-
cent af de klubber, som ikke lever op til 
alle kravene, ikke har konkrete planer 
om at bygge om.

’Håndbold i Danmark’
Redegørelsen ser nærmere på med-
lemsudviklingen i DHF, som i 2017 for 
første gang siden 1970 risikerer at have 
under 100.000 medlemmer. Rapporten 
beskriver også demografiens udvikling 
og dens betydning for håndboldsporten. 
Desuden peger rapporten på, at de kon-
krete initiativer, som DHF arbejder med 
for at vende medlemsudviklingen - 
’Knæk kurven’, ’Håndboldfitness’ og 
børnekonceptet ’Trille og Trolle i Under-
skoven’ - rent faktisk virker.

VISION 25-50-75
Analysearbejdet i DIF er gennem de seneste år blevet 

styrket på baggrund af et ønske om at få adgang til mere 

konkret viden om udviklingstendenserne i dansk idræt. 

Analyseafdelingens arbejde har været et vigtigt element i 

DIF’s udviklingsprojekter, og fremadrettet vil DIF’s analyse-

resultater indgå i arbejdet med at indfri målsætningerne 

i Vision 25-50-75.



HISTORISK MANGE 
DANSKE MEDALJER

Danske atleter vandt 136 EM- og VM-medaljer i 2014. Det 

er det højeste antal vundne danske EM- og VM-medaljer 

nogensinde på et år.

SVØMMERNE TOG FOR SIG AF RETTERNE
De danske håndboldherrer fortsatte medaljehøsten og 

vandt en EM-sølvmedalje på hjemmebane, og badmin-

tonspillerne hev både individuelle- og holdmedaljer til sig 

ved EM og VM. Svømmerne ryddede nærmest bordet ved 

EM i Berlin, hvor seks af de ni vundne danske medaljer var 

af guld, også ved VM på kortbane præsterede svømmepi-

gerne på topniveau og satte blandt andet verdensrekord, 

da de tog guldet i holdkappen på 4 x 50 meter medley. 

Uden for mediernes rampelys har Danmark også skabt 

bemærkelsesværdige resultater. Bowling sejrede med 

guld ved både EM og VM, kajak vandt guld ved VM, og dan-

serne i de latinamerikanske danse blev både europa- og 

verdensmestre. Det er tre gode eksempler, som vidner 

om mangfoldigheden i de vundne EM- og VM-medaljer. 

Rundt om specialforbundene

STOR MANGFOLDIGHED
De 136 EM- og VM-medaljer blev vundet i 26 specialfor-

bund, og sammenlignes medaljehøsten med 2010, som 

har samme turnus i internationale mesterskaber, så vandt 

Danmark 13 medaljer flere i 2014. 

WOZZY, MAGNUSSEN OG BJØRN
Danmark har også markeret sig med flere flotte præsta-

tioner ved andre internationale events. I en evaluering af 

sportsåret 2014 huskes Caroline Wozniackis finaleplads 

i US Open, Kevin Magnussens sæde hos Formel 1-teamet 

McLaren og Thomas Bjørns plads på Ryder Cup-holdet, 

hvor Europa vandt trofæet ved at besejre USA.  Det er 

flotte markeringer af dansk idræt i sportsgrene med glo-

bal eksponering. 

Se DIF’s samlede medaljestatistik på www.dif.dk.
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Carsten Hansen, 

Frederik Øhrgaard 

og Thomas Larsen 

vandt VM-guld i bow-

ling i Abu Dhabi.



EVENT FØRTE TIL 
FORNEM IDRÆTSPRIS
Da Dansk Atletik Forbund i foråret 2014 fyldte Køben-

havns gader med 30.000 motions- og eliteløbere gav det 

genlyd ikke kun i Danmark. Også internationalt spærrede 

idrætsorganisationerne øjnene op. Sådan havde man 

aldrig set et VM i halvmaraton afviklet før.

Det var nemlig første gang, at VM i halvmaraton blev 

afviklet samtidig med et gigantisk motionsløb. Billet-

terne var sat til salg et år før, og arrangørerne kunne 

melde udsolgt med det samme. 

Det store arrangement gjorde så stort indtryk, at 

Dansk Atletik Forbund fik Kulturministeriets Idrætspris. 

Begrundelsen var, at VM i halvmaraton var en nyska-

bende begivenhed, som aktiverede danskerne og skabte 

international omtale af Danmark. Atletikforbundet var 

indstillet til prisen af DIF. 

VM i halvmaraton i tal:

• 30.000 tilmeldte løbere fra 76 nationer

•  27.122 fuldførende løbere

•  200.000 tilskuere 

•  1.500 frivillige

•  20 danske klubber havde lavet VM-fortræning 

•  De 20 klubber fik 1.000 nye medlemmer

ET SLAG FOR DANSK GOLF OG BADMINTON
Sport Event Denmark spiller en hovedrolle under alle 

store internationale idrætsbegivenheder på dansk grund 

og havde også mere end en finger med i spillet under 

Rundt om specialforbundene

afviklingen af to andre store idrætsbegivenheder i 2014: 

Made in Denmark (golf) og VM i badminton.

Mens Danmark tre gange før har været vært for VM i 

badminton, var golfturneringen på den europæiske 

tour Danmarks debut.

Made in Denmark er foreløbig sikret for endnu to år og 

har et samlet budget på omkring 110 millioner kroner. 

Penge som rejses i samarbejde mellem sponsorer og 

nationale, regionale samt kommunale instanser, her-

under også Sport Event Denmark og Dansk Golf Union.

Made in Denmark, der blev afviklet i Himmerland Golf 

og Spa Resort, tiltrak knap 83.000 tilskuere. 

VM i badminton blev afviklet i Ballerup Super Arena og 

havde besøg af 40.500 tilskuere. Foruden Badminton Dan-

mark og Sport Event Denmark stod også Københavns 

Kommune og Ballerup Kommune bag arrangementet.

DANMARK RYKKER FREM
På den internationale eventscene rykkede Danmark 

igen frem i 2014. I Sportcals Global Sports Nations Index 

2014 – som er superligaen for sporteventnationer – sid-

der Danmark nu på en imponerende 15. plads. Rusland, 

Canada, Storbritannien, Kina og USA ligger uforandret i 

top fem. Målt i forhold til indbyggertal ligger Danmark 

nummer to efter Qatar. 
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30.000 løbere deltog 

i VM i halvmaraton i 

Københavns gader.



PR- OG KOMMUNIKATIONS-
HJÆLP TILBYDES

Rundt om specialforbundene

I 2014 fik specialforbundene adgang til deres eget PR- og 

kommunikationsbureau, ForbundsPR, der er Idrættens 

Medieudvalgs seneste tilbud til specialforbundene. 

ForbundsPR består af kommunikationskonsulent, Berit 

Bek, der løbende kan hyres af forbundene til at rådgive 

om eller løse kommunikationsopgaver – mod en beske-

den egenbetaling. 

14 FORBUND 
Efter et års tid med ForbundsPR er status, at 14 spe-

cialforbund har gjort brug af Berit Beks PR- og 

kommunikationskompetencer – og nogle forbund har 

benyttet ’bureauet’ ved flere lejligheder. 

Som eksempler på løste kommunikationsopgaver kan 

nævnes, at taekwondoforbundet har fået lavet en kom-

munikationsstrategi, tennisforbundet har fået skrevet 

journalistiske artikler til deres medlemsblad, og kano- 

og kajakforbundet har fået medieomtale af deres ’Tour 

de Gudenå Maraton’. 

NETVÆRK
Foruden rådgivning og konkret opgaveløsning, så har 

ForbundsPR igangsat to netværk med kommunikati-

onsfolk fra DIF-idrætten. Den oprindelige tanke var ét 

netværk, men populariteten gjorde, at 44 interesse-

rede kommunikationsfolk måtte splittes i to netværk. 

Dagsordenen på netværksmøderne har indtil videre lydt 

på temaer som ’Sociale medier’, ’Hjemmesider’, ’Kom-

munikationsstrategi’ mv. 

STOR TILFREDSHED
I slutningen af 2014 blev der lavet en tilfredshedsunder-

søgelse af ForbundsPR blandt specialforbundene. Og alt 

tyder på, at medieudvalget har ramt plet med det nye 

initiativ. 18 ud af 18 respondenter var enten ’meget til-

fredse’ eller ’tilfredse’ med ForbundsPR. Desuden vil 94 

procent af forbundene anbefale ForbundsPR til andre 

specialforbund.  

Specialforbund, der ønsker at benytte sig af ForbundsPR, 

kan henvende sig på ForbundsPR@dif.dk.

GOLF GIVER 

AF BERIT HJORT BEK
redaktion@kidsnews.dk

Karen Fredgaards mor og far har spillet golf altid, så det var na-turligt for både Karen og hendes storebror at prøve kræfter med den lille hvide bold på den lokale golfbane. 
Som 10-årig blev Karen udvalgt til Asserbo Golf Club-Junior Aka-demi, som er et akademi for klub-bens mest talentfulde spillere. Undervisningen består af teknisk og fysisk træning, samt træning i, hvordan man styrer tanker og følelser – alt sammen udviklet af Dansk Golf Union (DGU) og Team Danmark og tilpasset den enkelt spiller. 

»Golf er en individuel sport. Man er ikke afhængig af et hold, 

Karen Fredsgaard har lært sig selv bedre 
at kende ved at 
kontrollere golfbolde og køller. I dag er hun et af sportens største talenter. 

STYR PÅ FØLELSERNE
point, er det derfor muligt at vinde over en spiller med et bedre handicap end en selv. Det sker, hvis man selv lever op til sit bed-ste spil, men modstanderen ikke gør,« forklarer Karen.

Handicap-systemet gør det også muligt for Karen at konkur-rere med de bedste drenge på hendes alder.
»Jeg træner rigtig meget sam-men med drengene. Det er fedt, for jeg får både mere styrke og mere selvtillid, og de betragter mig faktisk som en ligeværdig spil-ler,« siger hun, og fortsætter:»Golf en af de få sportsgrene, hvor drenge og piger sagtens kan spille mod hinanden på samme bane, til trods for at drengene ofte er fysisk stærkere end pigerne.«

Fremtidsdrømmen
»Efter sommerferien tager jeg 9. klasse på golflinjen på en idræts-efterskole i Jylland, hvor jeg skal gå i klasse med en af mine gode veninder, som jeg mødte på en af DGU’s sommer-camps for piger på otte-14 år,« siger Karen Fredgaard. Når man spørger Karen, hvad hen-des største drøm for fremtiden er, svarer hun: 
»Jeg vil gerne være en af de bedste golfspillere i verden og få mulighed for at spille på alle de store baner rundt om i verden.«

KORT OM KAREN
Navn: Karen FredgaardFødselsdag: 31. oktober 1999Klub: Asserbo Golf Club

Handicap: 4,2Ranglisteplacering for U22: #16  Favoritslag: Drive, som er det læng-ste slag, man slår i golfTræningsmængde: Træner hver dag – 10-15 timer om ugenTrænere: Kristian Ravn og Lena 
Nielsen

KARENS GODE RÅD
»Før en træningsdagbog, hvor du løbende noterer dine mål for træningen og efterfølgende evaluerer på dine fysiske og mentale resultater. Det er et værktøj, der fungerer godt for mig og gør, at jeg udvikler mig hurtigere som golfspiller.«

HVOR KAN MAN GÅ TIL GOLF?Der er 187 golfklubber i Danmark under Dansk Golf Union (DGU). Man kan læse mere om golf som sportsgren og finde den nærmeste golfklub på www.golf.dk. Man kan også kontakte DGU på www.dansk-golfunion.dk.

og andre er ikke afhængige af en for at kunne træne,« siger Karen Fredgaard, og fortsætter: »Når man bruger meget tid på golfbanen og arbejder med sine slag, får man en masse frisk luft i al slags vejr, men man lærer også sig selv rigtig godt at kende. For eksempel lærer man også at styre sit temperament og blive mere selvstændig. Det har golfen i hvert fald givet mig.«

Lige så god som drengeneI golf spiller man nemlig med noget, der hedder handicap. Han-dicap er et system, hvor spillerne inddeles efter, hvor gode de er. Jo mindre handicap, jo bedre er man. Ens handicap fortæller, hvor mange slag man forventes at gen-nemføre banen på. 
»Da man i golf kan spille om 
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I SAMARBEJDE MED 

Gratis forløb med instruktør 
Nemt og intenst forløb
Sjovt og socialt
Fokus på samarbejde
Træner kaste-, gribe- og slå-færdigheder
Når det passer jer

Prøv at spille

PROGRAM
DAG 1: SPECIALFORBUNDENES KOMMUNIKATIONSUDFORDRINGER OG -SUCCESSER

Onsdag d. 23. april: 08.30 - 09.00:  Let morgenmad
09.00  - 10.00:  Inspirationsoplæg om netværk v/Berit Hjort Bek

10.00 - 10.20:  Kort introduktion til forbundenes nye PR-bureau – ForbundsPR

10.20  - 10.30:  Pause10.30 - 12.00:  Specialforbundenes kommunikationsudfordringer og -succeser (Heat #1)

12.00 - 13.00:  Frokost + tjek ind på værelser

13.00 - 14.30:  Specialforbundenes kommunikationsudfordringer og -succeser (Heat #2) 

14.30 - 15.20:  Opsamling på specialforbundenes kommunikationsudfordringer og -succeser 

15.20 - 15.30:  Pause15.30 - 16.30:  En journalists brug af sociale medier som nyhedsgenerator v/journalist fra landsdækkende medie 

16.30  - 18.00:  Social aktivitet (medbring sportstøj)

19.00 - 21.00:  Middag21.00  - ??.??:  Hygge, netværk og socialt samvær
DAG 2: SOCIALE MEDIERTorsdag d. 24. april: 07.00 - 09.00:  Morgenmad 

09.00 - 09.30:  Hvad er de seneste trends på sociale medier? v/ Andreas Klinke Johannsen

09.30 - 10.50:  Hvilke sociale platforme dur til hvad? v/ Andreas Klinke Johannsen

10.50 - 11.00:  Pause11-00 - 11.30:  Indblik i TeamDanmarks brug af Facebook

11-30 - 12.00: Indblik i DHF’s brug af Facebook

12.00 - 13.00:  Frokost + tjek ud af værelser

13.00 - 13.30:  Indblik i DBU’s brug af Twitter

13.30 - 13.40: Pause13.40 - 15.30:  Hvordan udarbejder forbundet en social mediestrategi? v/ Andreas Klinke Johannsen

15.30 - 16.00:  Evaluering 
16.00    Tak for i dagFAKTA:

Hvornår: 23.-24. april 2014
Hvor: Gentofte Hotel, Gentoftegade 29, 2820 Gentofte 

Tilmelding: Malene Vestergren Henriksen, mvh@dif.dk senest 1. april 2014

KRAV FOR DELTAGELSE:
Du deltager på hele seminaret og ikke kun til udvalgte temaer

Maks. tre personer fra hvert forbund 

Pris: 500 kr. (Idrættens Medieudvalg betaler størstedelen af omkostningerne)

FÅ STYRKET DINE NETVÆRKS- OG KOMMUNIKATIONSKOMPETENCER

Idrættens Medieudvalg inviterer dig til kommunikationsseminar med overnatning d. 

23.-24. april på Gentofte Hotel. På seminaret sætter vi sammen fokus på to temaer

FORBUNDENES 
UDFORDRINGER OG SUCCESSER & SOCIALE MEDIER

AF BERIT HJORT BEK

redaktion@berlingske.dk

Emma Nørholm Koch på 11 år og Simone 

Lindhardt Carlsen på 12 år går til skydning. Og 

de ret gode til det. De to piger er både venin-

der og konkurrenter. Deres dyster ender altid 

tæt, men senest var det Simone, der trak det 

længste strå til det officielle Danmarks Mester-

skab (DM) i Riffelskydning i foråret: Simone fik 

en DM-guldmedalje med hjem og Emma fik en 

sølvmedalje. 

Vi hjælper hinanden

Men de to piger står også sammen – både 

til konkurrencer og til træning. I holdkonkur-

rencen til DM vandt de to piger sammen 

SKYDNING ER IKKE FOR TØSEDRENGE – MEN FOR SEJE TØSER OG DRENGE!

Hvor meget træner  

Emma og Simone?

To gange x tre timer om ugen, og ofte er der 

stævne i weekenderne.

Hvad går skydning ud på?

Skydning går ud på at ramme midten af en 

skydeskive med sine skud på en afstand 

ml. 10 meter og op til 300 meter – og der-

ved opnå flest mulige points. 

Hvor kan man gå til skydning? 

Der er 450 skytteforeninger i Danmark un-

der Dansk Skytte Union, hvor man kan gå til 

pistolskydning, riffelskydning eller flugt-

skydning. Man kan læse mere om skyd-

ning som sportsgren eller kontakte Dansk 

Skytte Union for at finde den nærmeste 

skytteforening på www.skytteunion.dk.

Er det farligt at gå til skydning?

Det er ikke farligt at gå til skydning. Alle 

skytter modtager grundig vejledning i 

våbenhåndtering, og der bliver kun dyrket 

skydning på de dertil indrettede baner i 

klubberne og altid under opsyn.

Skydning

Hvorfor vælger to piger 

på 11 og 12 år at gå til 

riffelskydning? Mød Emma 

Nørholm Koch og Simone 

Lindhardt Carlsen, der 

begge elsker at tage en tur 

ud i Nykøbing Falster Skyt-

teforening og koncentrere 

sig om at ramme midten af 

skiven.

med 12-årige Mikkel Bülow DM-guldmedalje 

for hold på hjemmebane. Simone Lindhardt 

Carlsen fortæller: 

»Vi træner sammen med en anden pige 

og seks-syv drenge på vores egen alder. Det 

fællesskab, der er blandt skytterne i klubben, 

betyder rigtig meget for os.«

»Vi er gode til at bakke hinanden op og 

hjælpe hinanden. Vi taler om, hvordan vi ople-

ver banerne og giver hinanden gode råd,« siger 

Emma Nørholm Koch.

Hvorfor skydning?

Emmas far og to brødre går til skydning, og Si-

mones morfar og far går også til skydning. Men 

hvad er det, der er så fedt ved skydning? 

»Jeg nyder bare at koncentrere mig om at 

ramme midten af skiven på enten 10, 15 eller 

50 meters afstand. Det er dejligt at rense hove-

det for tanker og lukke alt andet ude, og det er 

også nødvendigt, for ellers rammer man ikke,« 

siger Emma Nørholm Koch. 

Hvor svært kan det være?

Når Emma og Simone fortæller vennerne i 

skolen, at de går til skydning og vinder DM-

medaljer, synes kammeraterne, at det er sejt. 

Men pigerne er også flere gange blevet spurgt, 

om det virkelig kan være så svært at gå til 

skydning.

»Hvis man tror, at skydning er ligesom at 

spille Counter-Strike på computeren, så ved 

man ikke, hvad skydning er,« siger Simone 

Lindhardt Carlsen. 

Piger ligger i Nykøbing Falster Skytteforening og skyder mod målskiven. Den står 50 meter væk.

»Riffelskydning foregår med en virkelig riffel, 

og man står op og skyder på 10 og 15 meter, 

mens man ligger ned og skyder på 50 meter, 

og her handler det altså om at ramme skiven – 

ikke fantasifigurer,« siger Emma Nørholm Koch.

Skydning er for de seje

»Jeg har ind i mellem inviteret et par skeptiske 

klassekammerater en tur i klubben for at prøve 

kræfter med riffelskydning,« siger Simone 

Lindhardt Carlsen. 

»Og svaret har hver gang været: Det er 

faktisk meget sværere at ramme, end man lige 

skulle tro! Derfor siger jeg til dem: Skydning 

er ikke for tøsedrenge – men for seje tøser og 

drenge!«

Skeptisk: 

Hvis man er 

skeptisk overfor 

noget, så tror man ikke rigtigt 

på det. Hvis man for eksempel er 

skeptisk overfor sin mor, når hun 

siger, at ærtesuppen smager godt. 

Så tror man ikke på, at det hun siger 

er rigtigt.

Riffel: Det er en slags gevær. 

HEY, HVAD

BETYDER

DET...?
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GØR SOM DTDTFRA ‘DANMARK HAR TALENT’

DYRKTAEKWONDO
FIND DIN NÆRMESTE KLUB PÅ TAEKWONDO.DK 
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On-Sport – forbundenes web-tv
On-Sport er et andet tilbud til forbundene fra idrættens Medie-
udvalg. I 2014 var sociale medier et nyttigt værktøj for afsæt-
ningen af On-Sports historier. Omkring juletid lavede On-Sports 
videojournalister en julekalender, der alene via Facebook blev 
vist over 120.000 gange.
 
On-Sport-facts fra 2014:
• Antal visninger: 934.206

• Antal afsatte historier til TV: 28

Af Anne Funch

afu@berlingske.dk

N
år over 400 danskere i dag skruer 

sig ned i deres kajak, er det ikke 

kun for at nyde naturen og få rørt 

overarmene.

Maraton-kajak er det sidste nye hit i ræk-

ken af discipliner, der gerne vil være en del 

af det populære ekstremsport-univers. Også 

selv om begrebet ekstremsport efterhån-

den dækker over andet, end det oprindeligt 

gjorde: En risikobetonet disciplin, som stil-

ler store krav til deltagernes mod, styrke og 

udholdenhed.

Den stigende interesse med ironman og 

maratonløb som nogle af de mest populære 

har fået Dansk Kano og Kajak Forbund til 

i samarbejde med en række andre aktører 

at realisere det, forbundet kalder for en 

»endags-maraton i kajak«. Selv om der ikke 

er tale om den traditionelle distance på 42,2 

kilometer som ved løb.

Det bliver 73 kilometer, som udøverne 

skal tilbagelægge op ad Gudenåen i Østjyl-

land i »Tour de Gudenå«, der for første gang 

afvikles som en en-dags maratonroning. 

Med start i Silkeborg og mål i Randers.

Tidligere er løbet foregået over flere dage 

med en etape hver dag, men den nye mara-

tondistance bliver ifølge arrangørerne en tur 

med rigeligt af fysiske udfordringer under-

vejs og med mange tilmeldte, der også kom-

mer fra Sjælland.

»De seneste ti år har vi haft en fordob-

ling af medlemmer fra 11.000 til mere end 

22.000,« siger formand for Dansk Kano og 

Kajak Forbund, Ole Tikjøb.

Derudover vurderer forbundet, at mindst 

80.000 danskere ror i kajak, enten alene eller 

i privatorganiserede grupper. 

»Ekstremsporten herhjemme er eksplo-

deret de senere år. Folk vil gerne udfordres 

fysisk inden for mange forskellige discipli-

ner. Derfor har vi set et potentiale i også at 

kunne tilbyde et stigende antal kajak-roere 

en mulighed for prøve sig selv af i et ekstrem-

løb,« siger Ole Tikjøb. 

At kajak-roning er blevet så populært, 

skyldes især havkajakken, som er let at 

manøvrere.

»Den kræver ingen andre forudsætnin-

ger, end at man er i stand til at svømme, 

hvis man falder i vandet,« siger Ole Tikjøb. 

En maraton i kajak
I mål på en tidligere udgave af Tour de Gudenå. Foto: Lars Rasborg

Ekstremsport. Det er ikke 42,2 kilometer, men 73 kilometer op ad Gudenåen i en kajak. Danskerne er så 

vilde med at ro i kajak, at de gerne vil udfordres. 

Spar 70,- 
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Vidunderlig Rioja - Spar 41%

 94 point og  3 x 6 stjerner

Remelluri Rioja Reserva 2007

Vinen er sammensat af druerne Tempranillo (90%), Garnacha og Graciano. Lagringen � nder sted på 

amerikanske og franske fade i 17 måneder. Du� en har masser af sort frugt og et strejf af vanilje fra 

fadlagringen. Smagen er ra�  neret og vela� alanceret med moden bærfrugt og perfekt modne tanniner, 

som gør helhedsindtrykket harmonisk. E� ersmagen er meget lang og rummer mineralske undertoner.

Bestil på berlingskeshop.dk/remelluri Gælder til og med 14/9 2014 eller så længe lager haves. 

Fritidskajak

er en ret stabil, havkajak-lignende kajak, 

men da den ofte er uden vandtætte 

skotrum i begge ender, bør den kun  

betegnes fritidskajak.

Bruges kun, hvor det er let at bunde.  

For folk, som bare vil have en nem, stabil 

kajak til små ture tæt på land.

Havkajak 

er beregnet til brug på havet. Derfor er  

den udstyret med mindst to vandtætte 

skot-rum, dæksliner og liner til at stuve grej 

på dækket.

Havkajakken har en del spring (bananform), 

der giver en god form i bølger. Den har også 

en flad bund, som gør den mere stabil end 

kap- og turkajakker, og det er en af år- 

sagerne til havkajakkens store popularitet.

Turkajak

dækker over en bred vifte af kajakker:  

Fra smalle, hurtige typer til mere brede og 

begyndervenlige kajakker. Alt efter model 

bruges en turkajak til korte, hurtige moti-

onsture eller til dagture i roligere tempo.

En turkajak har en slank stævn, men bredere 

agterskib end kapkajakker, samt en lidt 

fladere bund omkring midten, hvilket giver 

stabilitet.

Kilde: DGI-instruktør i kajak,  

Michael Sørensen, ifølge vorespuls.dk

 > fakta

KenD DIn KajaK 
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Best Practice inden for klubudvikling og –drift

VEJEN TIL SUCCES
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TILBAGEGANG PÅ 
MEDLEMSSIDEN

Rundt om specialforbundene

I 2014 var der tilbagegang i antallet af medlemmer i 

DIF-idrætten. Helt præcis drejer det sig om 20.827 færre 

medlemmer i forhold til 2013-tallene. Størstedelen af 

tilbagegangen kan dog spores tilbage til Dansk Skytte 

Union, der valgte at ekskludere Dansk Flugtskydnings 

Forbund. Flugtskytteforeningerne valgte herefter ikke 

at indberette medlemstal, og det kostede en tilbage-

gang på cirka 14.000 medlemmer.

OP OG NED I DE STORE IDRÆTTER
Ellers viser tallene et billede, som DIF har set konturerne 

af gennem de seneste år. Svømning og gymnastik går 

fortsat markant frem, mens idrætsgrene som badminton 

og håndbold igen oplever en tilbagegang. Netop badmin-

ton og håndbold er dog med i første bølge af arbejdet 

med Vision 25-50-75, som har fået navnet ’Bevæg dig 

for livet’. Det skal gerne føre til, at medlemstilbage-

gangen i disse forbund bliver stoppet og forhåbentlig 

vendt til fremgang.

Det er også værd at bemærke, at DIF-idrættens stør-

ste specialforbund, Dansk Boldspil-Union, igen går frem 

efter to år med faldende medlemstal.

På DIF’s hjemmeside, www.dif.dk/medlemstal er der 

mulighed for at dykke dybere ned i tallene. Her kan tal-

lene blandt andet deles op i aldersgrupper, køn, regioner 

og kommuner. På hjemmesiden er det også muligt at 

hente publikationen ’Idrætten i tal 2014’, der analyse-

rer medlemsudviklingen indgående.

Medlemstal
DIF: 1.934.521 (-20.827)
DGI: 1.530.858 (+4.189)
Firmaidrætten: 372.767 (-18.259)

Foreningstal
DIF: 9.083 (-164)
DGI: 6.327 (+34)
Firmaidrætten: 246 (-3)

Største medlemsstigning
Dansk Gymnastik Forbund: +8.300
Dansk Svømmeunion: +7.408
Dansk-Boldspil Union: +5.504
Danmarks Cykle-Union: +1.379
Dansk Karate Forbund:  +1.266

Største medlemsfald
Dansk Skytte Union: -13.642
Dansk Arbejder Idrætsforbund: -6.005
Badminton Danmark: -4.504
Dansk Golf Union: -2.939
Dansk Tennis Forbund: -2.337

10 største 
specialforbund
Dansk Boldspil-Union: 
335.459 (+5.504)
Dansk Svømmeunion:  
178.047 (+7.408)
Danmarks Gymnastik Forbund:  
175.011(+8.300)
Dansk Golf Union:  
152.807 (-2.939)
Dansk Håndbold Forbund:  
108.257 (-1.449)
Badminton Danmark:  
85.249 (-4.504)
Dansk Ride Forbund:  
68.628 (-1.318)
Dansk Tennis Forbund:  
57.052 (-2.337)
Dansk Arbejder Idrætsforbund:  
55.340 (-6.005)
Dansk Sejlunion:  
52.388 (+162)
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Rundt om specialforbundene

UDVIKLINGSPROJEKTERNE 
NÅEDE MÅLSÆTNINGEN
Den 1. januar 2014 stoppede de udviklingsprojekter, der 

blev finansieret af DIF’s strategiske udviklingspulje. 

Udviklingspuljen blev vedtaget af DIF’s bestyrelse i 2010 

for at understøtte det målrettede udviklingsarbejde i 

forbundene. Fra 2010 og frem til 2012 blev der indgået 

aftaler med udvalgte specialforbund om 20 forskellige 

udviklingsprojekter.

Finansieringen af projekterne blev løftet i fælleskab 

af DIF og specialforbundene, og samlet set havde pro-

jekterne et budget på hele 65 millioner kroner. Det var 

dermed en af de allerstørste satsninger i DIF nogensinde, 

og målsætningen var klar. Projekterne skulle rekruttere 

100.000 nye medlemmer og 300 nye foreninger.

114.181 NYE MEDLEMMER
I sommeren 2014 blev den strategiske udviklingspulje og 

udviklingsprojekterne evalueret, og evalueringen viste, 

at målsætningerne samlet set var blevet opfyldt. Isole-

ret set havde udviklingsprojekterne opnået 114.181 nye 

medlemmer og 686 nye medlemsforeninger.

Der var stor forskel på, hvad de enkelte udviklingspro-

jekter bidrog med på medlemssiden. Især gymnastik 

og svømning lykkedes i ekstraordinær høj grad med 

at tiltrække nye medlemmer, men også volleyball, 

arbejderidrætten, atletik og kano og kajak nåede 

målsætningerne.

Selvom de ikke helt nåede deres målsætninger, var der 

også markant medlemsfremgang i udviklingsprojek-

terne hos badminton, tennis, golf og håndbold. Nogle 

af disse forbund har oplevet en tilbagegang i deres 

CFR-medlemstal i samme periode, men i evaluerin-

gen skønnes det, at udviklingsprojekterne har været 

med til at dæmpe medlemsnedgangen, og at de på 

sigt måske kan være med til at vende den samlede 

medlemsudvikling.

ÅRSBERETNING 2014
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Folk i alle aldre kan 

deltage i DIF og ori-

enteringsforbundets 

udviklingsprojekt 

’Find vej i Danmark’.



STOR SYNLIGHED
Ikke alle udviklingsprojekter gik dog ud på at skaffe flere 

medlemmer og foreninger. KFUM’s børnehaveprojekt 

’Rend og hop med Oliver’ udviklede et bevægelseskon-

cept til institutionerne, og her lykkedes det at komme 

i kontakt med langt flere børnehaver og børnehave-

børn end forudset. 

Desuden var der en målsætning om høj synlighed i DIF 

Soldaterprojekt, som handicap- og militæridrætten 

sammen med DIF stod bag, og i Find Vej-projektet, som 

orienteringsforbundet udviklede. 

DIF Soldaterprojekt kom i den grad ud over rampen og 

blev i projektperioden eksponeret med ca. 500 medie-

omtaler inden for TV, radio, artikler i blade og aviser. 

Derudover har projektet undervejs haft besøg af en 

række centrale beslutningstagere i form af statsmini-

ster Helle Thorning-Schmidt, daværende økonomi- og 

indenrigsminister Margrethe Vestager, daværende for-

svarsminister Nick Hækkerup og NATO’s daværende 

generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen. Endelig 

besøgte H.K.H. Kronprins Frederik projektet i forbin-

delse med overrækkelsen af IOC’s idrætspris for social 

ansvarlighed, som soldaterprojektet vandt.

Find Vej-projekt var i landsdækkende trykte medier 

26 gange, og blev omtalt i regionale/lokale medier 

245 gange. Derudover har der været dækning af Find 

Vej-dagens lokale aktiviteter på P4 regionalradio og 

lokalradiostationer, ligesom der 

har været omtale i OBS, DR Spor-

ten, TV-Avisen, TV 2 Nyhederne, Året 

i Kongehuset og TV 2’s regioner. Pro-

jektet har været i stand til at lave 

gode medieevents ud af Kronprin-

separrets tilstedeværelse på Find 

Vej-events og på den måde fået 

omtale i medier, som DIF-idrætten 

normalt ikke optræder i. 

INITIATIVERNE LEVER VIDERE
Ifølge evalueringen er en af kon-

klusionerne, at betydningen af 

det bagvedliggende analysear-

bejde forud for et projekt ikke må 

undervurderes. Desuden konklu-

derer evalueringen, at forbundene 

via arbejdet med udviklingsprojek-

terne er blevet langt skarpere til 

at arbejde med særlige projekter. 

Dette er senest kommet til udtryk 

gennem samarbejdet med DGI 

omkring Vision 25-50-75, hvor spe-

cialforbundene i drøftelserne med DGI er meget skarpe 

på de potentialer, der ligger for medlemsvækst i henhold 

til visionens mål. Den strategiske tilgang - med et klart 

og fokuseret koncept baseret på analyser - har således 

vundet indpas som forbundenes tilgang til samarbej-

det med DGI omkring flere medlemmer. 

Den strategiske udviklingspulje blev afløst af en ny 

udviklingsordning, som løber frem til 2020. Den giver 

blandt andet forbundene mulighed for at træde ud af 

fordelingsnøglen og bruge tilskuddene som delfinan-

siering af et udviklingsprojekt.
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DIF Soldaterprojekt 

skaber idrætsmu-

ligheder for sårede 

soldater.



BEVÆGELSE PÅ SKOLE-
SKEMAET  

Tema: Idræt i folkeskolen

Danmark skal have verdens mest 

aktive folkeskole. Det er DIF’s vision 

og ambition. Intet mindre.

I en årrække har DIF kæmpet for 

mere idræt i folkeskolen. 2014 blev 

året, hvor den nye folkeskolereform 

satte motion, bevægelse og idræt på 

dagsordenen.

Den nye folkeskolereform, der trådte 

i kraft i august 2014, betød nye tider 

i forhold til idræt og fysisk aktivitet. 

Reformen indeholder et krav om, at 

alle folkeskoleelever nu gennem-

snitligt skal have 45 minutters fysisk 

aktivitet om dagen, samt at fysisk 

aktivitet og sundhed i al alminde-

lighed ikke kun skal tænkes ind i 

idrætsundervisningen, men også 

i fag som fx dansk, matematik og 

engelsk. 

Reformen lægger desuden op til, 

at den enkelte folkeskole fremover 

skal åbne sig for det omkringlig-

gende samfund og eksempelvis 

indgå samarbejdsaftaler med det 

lokale foreningsliv. Og sidst men ikke 

mindst er idræt blevet et fag, som 

eleverne kan komme til eksamen i.  

TEAM AKTIV SKOLE
For DIF betød folkeskolereformen 

først og fremmest, at der blev sat 

ekstra tryk på de kedler, der allerede 

var godt tryk på i forhold til at være 

samarbejdspartner med kommu-

ner og folkeskoler. DIF afsatte i alt 

fire millioner kroner til arbejdet med 

at hjælpe kommuner og skoler til at 

gøre skolen mere aktiv og inddrage 

specialforbundenes og foreninger-
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nes ekspertise i idrætsfaget. Centralt 

i dette arbejde stod DIF’s Team Aktiv 

Skole, der i 2014 blandt andet: 

•  indgik partnerskaber med kom-

muner, der er nået langt med at 

implementere mere bevægelse og 

motion, og sætter fokus på idræt-

tens betydning i folkeskolen

•  udviklede tilbud på uddannel-

Mange specialforbund skruede i 

2014 også – såvel solo som i sam-

arbejde med DIF – op for initiativer, 

der tog udgangspunkt i reformens 

krav om mere fysisk aktivitet i 

skoledagen og muligheden for sam-

arbejdet mellem skole og det lokale 

foreningsliv. Det kom der mange pro-

jekter og samarbejdsaftaler ud af, 

hvoraf nogle er beskrevet på side 

6 og 7.

LÆNGERE SKOLEDAG
Et centralt element i folkeskole-

reformen er elevernes længere 

skoledag. Det punkt var og er der 

mange holdninger til. I efteråret 2014 

bredte der sig i kølvandet på debat-

ten om skoledagens længde en del 

historier i medierne, der gik på, at 

de længere skoledage gik ud over 

den frivillige deltagelse i forenings- 

og idrætsaktiviteter. DIF lyttede til 

bekymringerne, men opfordrede i 

samme moment foreningslivet til 

at slå koldt vand i blodet. 

”Det er alt for tidligt at konkludere på 

reformen. Den skal være bedre oppe 

at køre ude i skolerne og idrætsfor-

eningerne, inden vi kan begynde at 

evaluere. Vi vil gerne høre om de pro-

blemer, foreningerne har, og så vil vi 

undersøge alle tilfælde og følge op 

på dem,” lød det fra DIF’s idrætspoli-

tiske chef Poul Broberg i magasinet 

Idrætsliv. 

Det siger den nye folke-
skolereform om idræt 
og bevægelse
• Eleverne skal gennemsnitligt have 45 

minutters motion og bevægelse i 
løbet af skoledagen. 

• Den enkelte folkeskole skal åbne sig 
mod det omkringliggende samfund og 
eksempelvis skabe samarbejdsaftaler 
med det lokale foreningsliv.

• Det er op til den enkelte skoleleder at 
fastlægge, hvordan den fysiske aktivi-
tet skal implementeres i skoledagen

sesområdet til idrætslærere, 

pædagoger og frivillige i samar-

bejde med blandt andre VIA UC, 

DGI og Dansk Skoleidræt 

•  videreudviklede konceptet 

’Skolesport’ til også at omfatte pro-

jektet ’Fra Skolesport til forening”

•  afholdt dialogmøder med en 

lang række kommuner og 

specialforbund
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Først betydeligt længere henne 

i forløbet med folkeskolerefor-

men kan man dokumentere, om 

de nye tider i folkeskolen har bety-

det flere eller færre medlemmer til 

idrætsforeningerne. 

KOMMUNERNES ROLLE 
Én ting stod dog fra begyndelsen 

helt klart i DIF’s arbejde med at 

implementere folkeskolereformen:  

Kommunerne er en ualmindelig vig-

tig medspiller, når foreningslivet skal 

kobles sammen med skolerne, og 

derfor ligger DIF’s fokus således i høj 

grad på disse partnerskaber.  

”Det er afgørende, at kommunerne 

tager ansvaret for at koordinere 

samarbejdet mellem foreninger og 

skoler. De har overblikket og kom-

petencerne til at bringe partnerne 

sammen,” sagde DIF’s formand Niels 

Nygaard i et interview i sommeren 

2014.   

For nogle kommuner faldt dette 

helt naturligt, og de tog styring og 

initiativ på området, hvis de  ikke alle-

rede var i gang.  Aalborg Kommune 

var en af de kommuner. Faktisk har 

man her i mange år - med succes 

- systematiseret samarbejdet mel-

lem skole og idrætsforening via en 

såkaldt playmakerordning, som har 

til formål at få børn og unge til at 

bevæge sig mere. Det sker ved at 

koble foreningslivet sammen med 

børnehaver og skoler omkring 

sundhedsfremmende aktiviteter. 

Playmakeren koordinerer sam-

arbejdet mellem partnerne, hvis 

eksempelvis en skole ønsker at 

komme på besøg i en given idræts-

forening eller få en instruktør ud til 

skolen. Og mulighederne er mange. 

Pt. har skolerne i Aalborg Kom-

mune 25 forskellige idrætsgrene 

at vælge i mellem lige fra BMX-cyk-

ling til boksning. 

De gode erfaringer i Aalborg Kom-

mune var med til at gøre kommunen 

til partnerskabs- og rollemodel-

kommune på skoleområdet. DIF 

har gennem dialog med kommu-

ner også indgået partnerskaber om 

idræt, motion og bevægelse i den 

nye folkeskolereform med foreløbigt 

Slagelse, Svendborg og Hedensted.  

Partnerskabskommunerne er rolle-

modelkommuner, der hver på deres 

måde aktivt har igangsat tiltag og 

har realiseret muligheder i folkesko-

lereformen i forhold til:

•  45 minutters idræt og motion

•  Understøttende undervisning

•  Idrætten ind i den faglige 

undervisning

•  Kompetenceløft af lærere, så de 

er klar til at varetage eksamen i 

idrætsfaget

FACILITETER
De mange gode intentioner omkring 

fysisk aktivitet på folkeskolerne 

kræver også nytænkning på facili-

tetsområdet. Folkeskolereformen 

betyder, at behovet for bedre ram-

mer til idræt og bevægelse er vokset. 

Fremover skal eleverne i højere grad 

inddrages i aktiviteter med idræt og 

bevægelse. Men mange folkeskoler 

ÅRSBERETNING 2014
DANMARKS IDRÆ TSFORBUND18



DIF’s Team Aktivskole 
DIF arbejder målrettet for at skabe ver-
dens mest aktive folkeskole. Til det for-
mål er Team Aktiv Skole blandt andet 
søsat. Foreninger, forbund, kommuner 
og skoler er velkomne til at kontakte DIF 
for gode råd og inspiration på skoleom-
rådet. Teamet kan kontaktes på telefon 
43 26 20 02

har ikke indendørsfaciliteter til det og 

mangler inspiration til, hvordan faci-

liteterne kan udformes. Derfor har 

DIF i samarbejde med Realdania og 

Lokale og Anlægsfonden søsat kam-

pagnen Skole+. 

Skole+ skal vise vejen for, hvordan 

indendørsfaciliteter på landets sko-

ler kan indrettes, så de i højere grad 

inviterer til idræt og bevægelse. 

Målet er at give børn og voksne lyst 

til at være aktive - både i og efter 

skoletid. 

Gennem ny viden og inspiration til 

skoler og kommuner skal kampagnen 

bidrage til at kvalificere fremtidige 

indretninger og ombygninger af 

indendørsfaciliteter på skoler over-

alt i landet.

Parterne har afsat 26 millioner kroner 

til Skole+. Realdania har bevilget 14 

millioner kroner, Lokale og Anlægs-

fonden 10 millioner kroner, mens DIF 

bidrager med to millioner kroner. Der-

udover forventes kommunerne bag 

de udvalgte skoler samlet at bidrage 

med minimum 20 millioner kroner til 

projekternes nye anlæg.

Efter en grundig ansøgningsproces 

er seks skoler blevet udvalgt, og de 

er nu i gang med at udvikle og senere 

realisere byggeprojekter som en del 

af Skole+. 
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PÅ VEJ MOD OL I RIO

I ringenes tegn

High Performance er et nyt begreb, som DIF har indført for 

det danske OL-projekt. Det er et gennemgående olympisk 

mantra for arbejdet med Danmark til OL i 2016. 

High Performance er flere ting. Det er måden, som de 

olympiske forbund og andre involverede parter tænker 

OL-projektet på. Det skal være OL-holdets udstråling og 

den måde, som vi ønsker, at omverdenen opfatter Dan-

marks OL-hold på. 

Helt grundlæggende skal High Performance-tanke-

gangen have en præstationsoptimerende effekt for 

atleterne. DIF har blandt andet fokus på at skabe opti-

male indkvarteringsvilkår, optimale forberedelses- og 

restitutionsfaciliteter og optimerende service- og ekspert-

ydelser. Det indebærer investeringer i faciliteter uden for 

OL-byen samt ekstra servicepersonale, som kun kan lade 

sig gøre på baggrund af den fantastiske opbakning fra DIF 

og Team Danmarks kommercielle olympiske partnere.

FOKUS PÅ INDIVIDUEL PLANLÆGNING
Samarbejdet med Team Danmark er en central del af 

OL-forberedelserne. Det gælder sportsfaglig viden, koor-

dinering af indsatser og aktiviteter, kommunikation mv. 

Team Danmark, DIF og relevante olympiske forbund hol-

der blandt andet løbende OL-arbejdsgruppemøder med 

fokus på den enkelte idrætsgrens individuelle planlæg-

ning, forventningsafstemning og set up under OL.

SKYTTE OG SEJLERE BLEV DE FØRSTE
Skytten Stine Nielsen, OL-deltager fra 2012, blev i sep-

tember 2014 den første danske atlet til at sikre en dansk 

nationsplads til legene i Rio. Det blev fulgt op af 10 sejlere, 

der ved VM i Santander sikrede dansk deltagelse i indtil 

videre syv bådklasser ved OL i Rio. Det drejer sig om føl-

gende (i parentes nævnes de sejlere, der sikrede pladsen):

• Laserjolle (Thorbjørn Schierup)

• Laser radial (Anne-Marie Rindom)

• RS:X - windsurfing (Sebastian Fleischer)

• 49’er (Jonas Warrer og Anders Thomsen)

• Finnjolle (Jonas Høgh-Christensen)

• 49’er FX (Ida Marie Baad og Marie Thusgaard)

• Nacra 17 (Allan Nørregaard og Line Just)
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Hvilke atleter, der skal besætte nationspladserne og 

dermed deltage ved OL i Rio, besluttes senere, når de 

pågældende specialforbund indstiller atleter til udta-

gelse hos DIF.

FÅ OVERBLIKKET PÅ OL.DK
2015 og 2016 byder på en masse OL-kvalifikationsmu-

ligheder for atleter i de omkring 20 idrætsgrene, som 

Danmark har mulighed for at deltage i. 

OL.dk er det officielle danske OL-site, som DIF i samar-

bejde med Team Danmark relancerede 5. august 2014 

med præcis to år til OL i Rio. Ligeledes har vi gennem 

web-tv-kanalen On-Sport og Facebooksiden Danmark 

til OL rettet fokus på næste års lege, der i øvrigt bliver 

de første olympiske lege i Sydamerika nogensinde.

På OL.dk fås overblikket over danskernes kvalifikations-

muligheder sammen med andet relevant olympisk stof. 

FIRE NYE OLYMPISKE PARTNERE 
Sidste halvår af 2014 og de to første måneder af 2015 

bød på hele fire nye olympiske partnerskaber. Købstæ-

dernes Forsikring, Deloitte, Arla og DONG Energy er nye 

partnere. Derudover har Dansk Supermarked og Nor-

dea været olympiske partnere i en længere årrække. 

Det er Sport One Danmark, der er ejet af DIF og Team 

Danmark, der har indgået aftalerne om de olympiske 

partnerskaber. Sport One Danmarks formål er at skabe 

den bedst mulige platform for samspil mellem dansk 

erhvervsliv og de unikke rettigheder og kompetencer, 

der findes i dansk idræt. Partnerskaberne er baseret 

på individuelle løsninger for at få det perfekte match.

UNGDOMSLEGE I KINA
Ved ungdoms-OL i kinesiske Nanjing i august 2014 vandt 

Danmark fem medaljer. To i triatlon, to i cykling og en i 

atletik. Det betragter DIF som en absolut godkendt præ-

station, og medaljehøsten var da også på to mere end ved 

forrige ungdoms-OL i Singapore. Holdet bestod af 15 unge 

talenter, og de har alle fået en masse olympisk erfaring fra 

den store event, hvor de var i konkurrence med mange af 

verdens bedste atleter i deres årgange. Og måske bærer 

talentet og viljen de unge atleter hele vejen til ’det rigtige’ 

OL i for eksempel 2020 eller 2024.

SCHOLARSHIPS TIL DANSKE ATLETER 
DIF gav i 2014 et olympisk scholarship på 100.000 kroner 

til ni atleter, som skal gøre en forskel i atleternes forbere-

delser frem mod et topresultat ved OL i Rio. Atleterne er:

 

• Jesper Hansen, Skeet, Københavns Flugtskytte Klub 

•  Maja Jager, Recurve, Broby Bueskytte Klub 

•  Mie Ø. Nielsen, Aalborg Svømmeklub 

•  Emma Jørgensen, Maribo Kajakklub 

•  Ida Marie Baad Nielsen og Marie Thusgaard, 49erFX, 

Aarhus Sejlklub 

• Jonas Warrer, 49er, Kongelig Dansk Yachtklub 

•  Lisbeth Falch Jacobsen, Bagsværd og Mette Dyrlund, 

dobbeltsculler, Danske Studenters Roklub

#ALLFORRIO
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sikrede Danmark en 

OL-nationsplads i 

laser radial ved VM i 

sejlads i Santander.



Atleterne dyrker alle sportsgrene, hvor indtjeningsmulig-

hederne er lave, så det økonomiske bidrag kan sammen 

med anerkendelsen gøre en betydelig forskel i atleter-

nes OL-kampagne. Pengene, som kommer fra Olympic 

Solidarity, kan bruges til aflønning af specialtrænere og 

lignende, træningslejre og konkurrencer, rejseudgifter til 

OL-kvalifikationskonkurrencer mv.

DET FØRSTE EUROPÆISKE OL
European Games, der også kaldes for europæisk OL, kan 

sidestilles med Commonwealth Games og en række kon-

tinentale mesterskaber. Første udgave løber af stablen i 

juni 2015 i Baku, Aserbajdsjan, hvor i alt 6.000 atleter del-

tager fra 50 europæiske lande i 20 idrætsgrene.

Danmark stiller med omkring 65 atleter fra 17 idrætsgrene. 

I skrivende stund er fem atleter udtaget:

• René Holten Poulsen, kajak

•  Simone Tetsche Christensen, BMX

•  Casper Stenderup, triatlon

•  Peter Kildegaard Andersen, beachvolley

•  Kristoffer Abell, beachvolley

IOC FORSKNINGSCENTER I DK
I perioden 2015-2018 får Danmark forskningsaktivite-

ter på det idrætsmedicinske område med status af IOC 

Forskningscenter. Det kunne DIF offentliggøre i slutnin-

gen af 2014. Forskningscentret vil være i regi af Institut 

for Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital og Idræts-orto-

pædisk Forskningscenter på Amager-Hvidovre Hospital.

Centret skal forske i, udvikle og gennemføre undersøgelser 

i forhold til forebyggelse og behandling af idrætsrelate-

rede skader.

René Holten Poulsen 

deltager ved Euro-

pean Games i Baku 

i 2015.
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Lokale atletikklubber afholder lokale 
atletikstævner i Skole OL-rammen i: 
Greve, Hvidovre, Helsingør, Hillerød, Herning, Kolding, 

Maribo, Sønderborg, Svendborg, Sæby, Roskilde, 

Korsør, Randers, Næstved, Odense, Vejle, Aalborg, 

Silkeborg, Århus.

Med hjælp fra TrygFonden og Nordea-fonden kan Skole 

OL afvikle stævnerne og finansiere en stor del af del-

tagernes rejseudgifter for de, der kvalificerer sig til 

finalestævnet på Østerbro Stadion i København.

 

På hjemmesiden www.skoleol.tv2.dk kan alle hente træ-

ningskoncepter med lektionsplaner, som kan tilpasses 

skolens rammer og faciliteter.

Skole OL-finale på 

Østerbro Stadion.

Skole OL er OL i børnehøjde med konkurrencer i løb, 

spring og kast. Det afholdes af DIF, DAF og TV 2. Skole 

OL er for 4.-7. klasserne, og sæsonen afsluttes med 

et festligt, olympisk finalestævne i København i juni. 

I 2014 deltog 6.500 børn i finalen, og i 2015 forventes 

op mod 8.000 finaledeltagere. 

Med folkeskolereformens indtog i 2014 fulgte der spæn-

dende udfordringer med at udfylde børnenes idrætstimer 

med kvalitet – blandt andet via samarbejder mellem sko-

ler og foreningsliv. I det spændingsfelt kommer Skole OL 

for alvor til sin ret. 

I slutningen af 2013 besluttede DIF og Dansk Atletik For-

bund at gøre Skole OL til et fælles udviklingsprojekt med to 

fuldtidsansættelser med opstart i januar 2014. Målet med 

udviklingsprojektet er en endnu større national udbre-

delse af Skole OL med endnu flere involverede skoler og 

kommuner. Og Skole OL skal ikke kun ses som idræt på en 

inspirerende og anderledes måde. Skole OL handler også 

om fairplay og olympiske værdier.

Med hjælp fra lokale atletikklubber afholder 20 byer lokale 

atletikstævner i Skole OL-rammen i foråret 2015. Derud-

over kommer mange andre Skole OL på de enkelte skoler 

- oftest afholdt i idrætstimerne.

SKOLE OL I HELE LANDET

I ringenes tegn
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FÆLLES VISION GÅR NYE 
VEJE FOR DANSK IDRÆT

Tema: Vision 25-50-75 

Vision 25-50-75 rummer flere nybrud. 

Det tætte samarbejde på tværs af 

DIF, DGI, specialforbund og lands-

delsforeninger, der ligger til grund 

for visionen, er en nyskabelse 

inden for dansk idræt. Samarbejdet 

bygger på den grundholdning, at for-

eningsidrætten står stærkere og kan 

mere, når kræfterne forenes.  Samti-

dig rummer visionen det nye, at DIF og 

DGI med visionen tager et medansvar 

for idrætsdeltagelsen, der rækker ud 

over foreningsidrættens rammer. 

Visionen rummer to centrale mål-

sætninger frem mod 2025: 325.000 

flere danskere skal ind i idrætsfor-

eningerne, og 600.000 flere danskere 

skal være fysisk aktive. Den sidste 

målsætning rummer således en 

anerkendelse af, at også den del af 

idrætsdanmark, der ligger uden for 

foreningsidrætten, har en vigtig rolle i 

indsatsen for at få befolkningen til at 

dyrke mere idræt og motion.

I finansieringen af visionen er det lyk-

kedes at indgå et partnerskab med 

Nordea-fonden og TrygFonden, som i 

årene 2015-2017 hver især lægger 30 

millioner kroner.  Partnerskabet er en 

indikation på, at der også er centrale 

aktører uden for idrættens verden, 

der kan se værdien i en ambitiøs 

vision, som vil gøre den danske befolk-

ning til verdens mest idrætsaktive.

DE FØRSTE VISIONSAFTALER 
PÅ PLADS
I slutningen af 2014 godkendte de to 

bestyrelser i DIF og DGI i fællesskab 

de første seks visionsaftaler, som skal 

omsætte den fælles vision til kon-

krete initiativer, der vil gøre mange 

flere borgere fysisk aktive. Forud er 

gået et intensivt analysearbejde og 

drøftelser i arbejdsgrupper på tværs 

af DIF, DGI, specialforbund og lands-

delsforeninger for at afdække mulige 

samarbejdsflader og organiseringen 

heraf. 

Fem af de seks visionsaftaler 

omfatter løb, cykling, badminton, 

håndboldfitness og floorball. Den 

sjette visionsaftale knytter sig ikke 

til en enkelt idræt, men er bredere fun-

deret med et fokus på samarbejde om 

foreningsudvikling, uddannelse og fri-

villighed. I begyndelsen af 2015 er en 

aftale omkring fælles arbejde med 

skolereformen kommet til og bliver 

således den syvende visionsaftale. 

LØB
For løb er målsætningen for de 
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Visionens slogan er ’Bevæg dig 

for livet’. Der er udarbejdet en 

visuel identitet for visionen og 

en kernefortælling, som er:  ”Vi 

sætter Danmark i bevægelse – for 

sjov, for hinanden og for livet. Be-

vægelsen ruller igennem landet, 

byerne, sportshallerne, boldbaner-

ne, i arbejdstiden og i fremtiden. 

Uanset om det er på egen hånd 

eller sammen med alle Danmarks 

sportsklubber og idrætsforenin-

ger, skal vi have flere danskere til 

at bevæge sig – for jo flere vi er, jo 

sjovere bliver det. ’Bevæg dig for 

livet’ motiverer til fællesskab og 

skaber nye ideer til at dyrke idræt 

og motion. Det starter med dig – 

og involverer hele Danmark”.

kommende ti år at få 100.000 flere 

aktive løbere og 50.000 flere løbere 

i foreninger - enten i eksisterende 

foreninger eller i nyoprettede for-

eninger. I visionsaftalen indgår fire 

hovedindsatsområder: 

1. Træningskoncepter såsom løbe- 

skoler og fortræningsforløb

2. Events som fx ”Vores løb”, fyrtårn-

sevents, certificering, tema events 

og mindre arrangementer

3. Uddannelse af klubtrænere, 

løbere foreningsledere og 

løbsarrangørere

4. Foreningsudvikling

CYKLING
Målsætningen for cykling er 25.000 

flere foreningsmedlemmer og 25.000 

nye cykelaktive i aftaleperioden. Flere 

kvinder skal motiveres til at dyrke 

cykelmotion. Mænd, der dyrker cykel-

motion selvorganiseret, skal trækkes 

ind i foreningerne. Og så er aktivite-

terne også rettet mod personer, der 

dyrker eller gerne vil dyrke indoor 

cycling. I aftalen indgår en række 

indsatsområder, der blandt andet 

omfatter udvikling af træningsfor-

løb, spotkurser og events. Initiativerne 

suppleres med mulighed for at låne 

udstyr og foreningsudvikling.

BADMINTON
For badminton er målsætningen for 

de tre år at få stoppet det markante 

medlemsfrafald, der har præget bad-

mintonsporten i en årrække. Der 

oprettes et fælles udviklingscenter 

for badmintonklubberne i Danmark, 

Udvikling Badminton. Udviklingscen-

teret får ansvar for efteruddannelse 

af idræts- og udviklingskonsulen-

ter, klubudviklingsforløb – herunder 

udvikling af nye træningskoncepter 

og bedre facilitetsudnyttelse, leder-

uddannelse samt lokal markedsføring.

HÅNDBOLDFITNESS
Målsætningen for håndboldfitness er 

at udbrede konceptet til 200 klubber. 

I visionsaftalen indgår, at konceptet, 

som tager afsæt i nøgleordene flek-

sibilitet, sundhed og socialt samvær, 

skal udbredes gennem oplevelses-

events, instruktøruddannelse og 

etablering af instruktørnetværk.

 

FLOORBALL
I floorball er målsætningen 11.000 

- 13.000 nye medlemmer i 180 for-

eninger i de kommende tre år. 

Målgrupperne for visionsaftalen er 

voksne og seniorer, familier samt 

teenagere. Tre forskellige koncepter 

skal bidrage til at udbrede floorball-

sporten i Danmark: 

•  Floorballfit - et motionskoncept,  

 der henvender sig til individuali- 

 sten og de inaktive

•  Familiefloorball/3G - floorball – et  

 spil på tværs af generationer

•  Teenfloorball – et spil for senstar- 

 tere i alderen 13-19 år. 

UDVIKLING, UDDANNELSE OG 
FRIVILLIGHED
Den sjette visionsaftale er tværgå-

ende og omfatter foreningsudvikling, 

uddannelse og frivillighed. Målsæt-

ningen er, at 2.000 foreninger skal 

gennemføre et udviklingsforløb, 

at 25 idrætter skal arbejde med 

foreningsudvikling, at der skal gen-

nemføres kursus- og udviklingsforløb 

i 30 kommuner, og at der skal etable-

res 50 nye foreninger/fællesskaber. 

Målgrupperne for visionsaftalen er 

især foreningsledere, konsulenter 

i landsdelsforeninger, specialfor-

bund og hovedorganisationer samt 

den politiske og administrative 

ledelse i landsdelsforeninger og 

specialforbund.

FLERE VISIONSAFTALER 
PÅ VEJ
Visionsaftalerne er i første omgang af 

tre års varighed  begyndende fra den 

1. januar 2015. Aftalerne kan efter de 

tre år forlænges med udvidede eller 

justerede målsætninger, som også 

kan tage højde for, at samarbejdet til 

den tid er vel forankret i dagligdagen. 

I december 2014 traf de to besty-

relser desuden beslutning om at 

igangsætte forberedelserne af næste 

bølge af visionsaftaler, som omfatter 

en række idrætsgrene. Der er efterføl-

gende nedsat analysegrupper inden 

for gymnastik, fodbold, fitness, tennis, 

triatlon og skydning. Analysegrup-

perne har taget hul på arbejdet og 

afleverer deres anbefalinger til fælles 

behandling i de to bestyrelser inden 

sommerferien 2015.
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VISION SKREVET IND 
I POLITISK AFTALE

I foråret 2014 offentliggjorde Kulturministeriet den 

udredning om idrættens struktur og finansiering, som 

blev skrevet ind i bemærkningerne til den nye spille-

lov tilbage i 2010. Og kort efter landede kulturminister 

Marianne Jelved en stemmeaftale om dansk idræt, som 

samtlige partier i Folketinget bakkede op.

TILFREDSHED MED DIF’S AKTIVITETER
Udredningen viste meget høj tilfredshed hos såvel 

idrætsforeninger som kommuner med DIF’s aktiviteter. 

Den dokumenterede samtidig, at DIF forvalter de offent-

lige tilskud effektivt. I sin kommentar til udredningen 

fremhævede DIF’s formand, Niels Nygaard, vigtigheden 

af den høje grad af tilfredshed med foreningsidrætten 

for at kunne fastholde og udvikle positionen som dan-

skernes foretrukne leverandør af idrætstilbud.  

DIF OG DGI RYKKER TÆTTERE PÅ HINANDEN
Imidlertid afspejlede udredningen også et ønske hos 

idrætsforeninger og kommuner om et styrket samar-

bejde mellem DIF og DGI – fx når det gælder uddannelse 

af frivillige og andre tiltag, der styrker foreningslivet. 

Perspektiverne i et tættere samarbejde mellem DIF og 

DGI havde bestyrelserne i de to organisationer også set. 

Derfor var arbejdet med Vision 25-50-75 allerede igang-

Interessevaretagelsen

sat, da Kulturministeriet afleverede 

udredningen.

EVENTS, DOPING OG 
ELITEIDRÆT
Visionen blev efterfølgende skrevet 

ind i den politiske aftale om dansk 

idræt, som kulturministeren indgik 

efter et intensivt forhandlingsforløb 

med idrætsordførerne på Christi-

ansborg. Set med DIF’s briller er 

visionen det klart vigtigste resultat 

af udredningen, da den vil få mar-

kant indflydelse på det fremtidige 

idrætsbillede i Danmark. I aftalen ind-

gik desuden flere andre elementer, 

som DIF også havde arbejdet for at 

fremme. Det gælder permanent finansiering af Sport 

Event Denmark, midler til bedre bekæmpelse af doping 

og en styrket indsats for at understøtte de mange talen-

ter i dansk idræt. Afklaringen af fremtiden for Sport 

Event Denmark var vigtig for at kunne sikre, at danskerne 

fortsat kan opleve store internationale idrætsbegiven-

heder på dansk jord. 

 

FALD I INDTÆGTER
Forligspartierne blev desuden enige om, at modtagerne 

af den del af Danske Spils overskud, der går til idrætsfor-

mål, til sammen skal aflevere et såkaldt omstillingsbidrag 

på 10-12 millioner kroner til særlige omstillingsaktiviteter 

i årene 2015-2018. For DIF bliver konsekvensen heraf et 

fald i det årlige tilskud på omkring tre millioner kroner. 

DIF vil naturligvis aflevere forslag til, hvordan omstil-

lingsmidlerne kan udnyttes bedst muligt til gavn for 

idrætten i Danmark.

ET ÆNDRET SPILLEMØNSTER
På samme måde som udredningen af dansk idræt havde 

sit afsæt i den nye spillelov, blev det ved lovens vedta-

gelse også aftalt, at loven skulle evalueres efter nogle 

år. I slutningen af 2014 meldte regeringen ud, at den 

ville nedsætte en embedsmandsgruppe for at gen-

Sport Event Denmark 

var med til at skaffe 

VM i halvmaraton til 

København.
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nemføre en sådan evaluering.  DIF har sammen med de 

andre overskudsmodtagere peget på vigtigheden af, at 

embedsmandsgruppen ikke bliver en syltekrukke, da 

det haster med en justering af loven.

Set med statens øjne har liberaliseringen af spillemar-

kedet været en succes. Åbningen af det danske marked 

for sportsbetting og andre online-spil har øget Danske 

Spils samlede overskud og samtidig skabt grobund for 

yderligere indtægter til staten via den afgift, som spilud-

byderne af de såkaldte licensspil som fx sportsbetting 

hvert år afleverer til staten. 

Fremgangen i statens indtægter fra spil dækker imid-

lertid over markante forskydninger i danskernes 

spillemønstre. Færre køber lottokuponer og flere spil-

ler i stedet på sportsspil eller andre onlinespil som fx 

poker. Det skift i danskernes spillemønstre er meget 

alvorligt ikke blot for DIF, men for de over 800 frivillig-or-

ganisationer og foreninger, der hvert år får del i den 

andel af Danske Spils overskud, der kommer fra lotte-

rispillene. Det er således ikke kun idrætsorganisationer, 

men også handicaporganisationer, ungdomsorganisati-

oner, humanitære og andre almennyttige organisationer, 

landsdækkende oplysningsforbund, sociale foreninger 

og sygdomsbekæmpende organisationer, der bliver 

ramt heraf.

Overskuddet fra Lotto, Eurojackpot og Klasselotteriet 

falder år for år. Fortsætter udviklingen, vil det alene i 

DIF-idrætten betyde et årligt fald i indtægter på op mod 

8-10 millioner kroner, hvilket svarer til en årlig indtægts-

nedgang på tre til fire procent. 

MINDRE SÅRBAR FINANSIERING AF IDRÆTTEN
Det er helt afgørende, at politikerne på Christiansborg 

hurtigt finder frem til en mere fremtidssikker finansie-

ring af det frivillige foreningsliv. DIF har sammen med de 

øvrige overskudsmodtagere fremlagt bud på forskellige 

modeller for en fremtidig finansiering. Uanset hvilken 

model politikerne foretrækker, bør den være mere 

robust end den nuværende og dermed også mindre 

sårbar over for forskydninger i danskernes spillemøn-

stre i de kommende år. Det bør ikke være sådan, at det 

skal gå ud over idrætten og andet frivilligt foreningsar-

bejde i Danmark, hvis danskerne foretrækker at spille 

sportsspil frem for Lotto. 

Udgangspunktet for DIF og de andre overskudsmod-

tagere er ikke, at der skal tilføres flere penge til det 

frivillige Danmark. Målet er at sikre et økonomisk funda-

ment under det frivillige foreningsliv, der afspejler det 

niveau, organisationerne blev stillet i udsigt, da Folke-

tinget ændrede lovgivningen i 2010.

I dialogen med Christiansborg-politikerne er det fri-

villige foreningslivs positive bidrag til det danske 

samfund blevet fremhævet. Heri ligger blandt 

andet, at det frivillige foreningsliv bidrager 

både til demokratisering af danskerne og 

løfter en lang række vigtige samfunds-

mæssige opgaver, der er med til at gøre 

Danmark til et godt sted at leve. 

VISION SKREVET IND 
I POLITISK AFTALE
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SKAL IDRÆTTEN
REDDE VERDEN?
I marts 2015 blev hele idrætsdanmark sat stævne ved 

DIF Kongres 2015 under overskriften ’Skal idrætten 

redde verden, eller skal verden redde idrætten?’ Del-

tagerne strakte sig fra lokale foreningsformænd over 

forbundsledere og –ansatte, offentlige embedsfolk og 

til IOC’s præsident. I alt deltog over 600 i kongressen.

SPORTENS MÆGTIGSTE MAND
IOC-præsident Thomas Bach tegnede et opløftende bil-

lede af idrættens velbefindende på kongressen. Han 

lagde ud med at forholde sig til kongressens overord-

nede spørgsmål.

”Inden man svarer på spørgsmålet, skal man jo først og 

fremmest være sikker på, at verden overhovedet har 

brug for at blive reddet. Men jeg mener godt, man kan 

sige, at sport kan bidrage til en bedre verden,” sagde 

Thomas Bach, inden han roste det danske idræts- og 

foreningsliv. 

Interessevaretagelsen

Også H.K.H. Kronprins Frederik tog i sin åbningstale 

udgangspunkt i kongressens store temaspørgsmål: 

”Jeg tror i hvert fald på, at idrætten kan redde verden for 

den enkelte person. Sport handler nemlig ikke kun om 

konkurrencer. Sport handler også om venskab, respekt 

og om at nyde livet,” lød det fra H.K.H. Kronprins Frede-

rik med adresse til hans egen kærlighed til idræt og 

fysisk aktivitet, som for alvor begyndte, da han var i 

frømandskorpset.  

UNDERVURDER IKKE MATCHFIXING
På det alternative scenegulv i Brøndby Hallen skar 

matchfixingekspert Declan Hill ud i pap, at matchfixing 

kan blive en meget stor trussel i Danmark, hvis den ikke 

bekæmpes nu. 

Blandt hovedtalerne var også Cecilia Andrén Nystrøm, 

den svenske iværksætter og stifter af ’Futebol da forca’. 

01  Brøndbyhallen 

i forklædning under 

DIF-kongressen

02 Superligetræner for 

Hobro, Jonas Dal Andersen

03 IOC-præsident Tho-

mas Bach

04 Matchfixing-ekspert 

Declan Hill

05 H.K.H. Kronprins 

Frederik

06 Stifter af ’Futebol 

da forca’, Cecilia Andrén 

Nystrøm
1
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Kongressens
fem temaer:
• Vision 25-50-75

• Idrættens organisering i en digital og omskiftelig tidsalder

• Den store samfundsrolle

• Ny krop i gamle foreninger

• Krav, kvalitet og etiske krumspring i den frivillige idræt

Hun er i en alder af bare 23 år blevet udnævnt som en af 

svensk idræts mest magtfulde kvinder af det svenske 

idrætsmagasin ”Idrottens Affärer”, fordi hun ved hjælp 

af fodbolden har sat kvinders rettigheder i udviklings-

lande på dagsordenen.

KAST TRADITIONERNE OP I LUFTEN
”Vi har utroligt meget at tage med os i forhold til at 

gøre Danmark til et endnu bedre idrætsland. Og en af 

de hovedpointer, vi har hørt, har været, at vi med fordel 

engang i mellem kan kaste traditionerne op i luften. Det 

være sig i forhold til nye partnerskaber, større åbenhed 

over for nye idrætsgrene og nytænkning af idrætsfa-

ciliteter, Det råd vil vi lytte til i vores fremadrettede 

arbejde – blandt andet i forhold til vores store fælles 

vision med DGI,” sagde DIF’s formand Niels Nygaard i 

sin afsluttende tale. 

OPSAMLING NU SOM TEGNING OG RAP
Som noget nyt udkom der ikke efterfølgende en skriftlig 

rapport om kongressen. I stedet har alle deltagere fået 

en fil med en stor tegning, som opsamler kongressens 

mange pointer. Bag tegningen står tegne- og konsu-

lentvirksomheden Bigger Picture. 

Desuden opsummerede rappperen Per Vers i en ni-mi-

nutter lang rap, hvad der var sket på kongressens anden 

dag. Retur fik Per Vers stående ovationer fra et velop-

lagt publikum.

01 Rapperen Per 

Vers opsummerede 

kongressens dag to i en 

ni-minutter lang rap

02 Bigger Picture 

opsamlede DIF-kongres-

sen i en stor tegning

1

2
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NYE POLITISKE
UDSPIL I 2014
DIF lancerede i efteråret 2014 et vækst- og beskæftigel-

sespolitisk udspil med ti indsatsområder. Med udspillet 

giver DIF sit bud på, hvordan idrætten kan hjælpe med 

at holde Danmark på vækstsporet. Nogle af indsats-

områderne handler om idrætten som døråbner ved 

eksportfremstød, og hvordan den danske idrætsmodel 

i sig selv kan være en eksportvare. 

ANSATTE I FORENINGERNE
Et andet initiativ handler om, hvordan idrætten kan under-

støtte bedre beskæftigelse ved oprettelse af nye stillinger, 

eller ved at idrætsforeninger kan skabe aktiveringsfor-

løb for ledige. Flere foreninger har ansat administrative 

medarbejdere for at styrke ledelsen af foreningerne. DIF 

vil undersøge, hvordan den type ansættelser understøt-

ter foreningernes arbejde med især at tiltrække voksne 

udøvere. 

Det politiske udspil er også en invitation til ministerier, 

kommuner, virksomheder og organisationer om at indgå 

i partnerskaber med den organise-

rede idræt inden for vækst og 

beskæftigelse.

IDRÆT FOR ALLE
i 2014 offentliggjorde DIF 

også et socialpolitisk udspil: 

’Idræt for alle – uanset bag-

grund’. Udspillet markerer, at 

DIF-idrætten fortsat påtager sig 

et medansvar for, at børn, unge, 

voksne og ældre lever et aktivt 

liv og inkluderes i de sociale fæl-

lesskaber i foreningerne. 

I idrætsforeningerne dyrkes 

idræt på tværs af sociale, kultu-

relle og økonomiske skel. Idrætten 

har et stort socialt potentiale og 

kan inddrage lokale idrætsforenin-

ger i den sociale indsats. Men det 

skal være på idrætsforeningernes 

præmisser.

Interessevaretagelsen

I udspillet skitserer DIF tre niveauer, hvor idrætten kan 

være med til at løfte den sociale indsats:

• Det daglige sociale arbejde i foreningerne

•  Partnerskaber mellem foreninger og kommuner om 

inklusion af socialt udsatte 

•  Idræt som redskab i indsatsen med særligt udsatte 

grupper

Find DIF’s politiske udspil på www.dif.dk 

DIF-idrætten bidrager med 4,8 milli-

arder kroner til det danske bruttona-

tionalprodukt og beskæftiger knap 

16.000 personer. Tallene viser med al 

tydelighed, at der er mange ressour-

cer i DIF-idrætten på både vækst- og 

beskæftigelsesområdet. 
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DIF I DEN INTERNATIONALE 
IDRÆTSPOLITIK
International idrætspolitik er en vigtig arena for DIF og for 

DIF’s specialforbund. Det er der flere grunde til. Danske 

idrætspolitikere kan påvirke internationale idrætsorga-

nisationer indefra – og fx arbejde for øget transparens 

og ændringer i den måde, hvorpå store idrætsevents 

tildeles. Og det er også i den internationale idrætspoli-

tik, det er muligt at få indflydelse i kampen mod nogle af 

idrættens skyggesider såsom matchfixing og doping. 

REFORMSPOR FOR IOC
IOC vedtog i slutningen af 2014 en række reformtiltag, der 

skal modernisere IOC. Regelændringerne i det såkaldte 

Agenda 2020, som IOC-præsident, Thomas Bach, er ban-

nerfører for, omfatter blandt andet, at de olympiske lege 

fremover skal være mere økonomisk bæredygtige. At 

det fremover skal være lettere at søge om et OL-værts-

skab. At der sikres bedre lighed mellem kønnene. At der 

skal skabes bedre muligheder for, at ’nye’ sportsgrene 

kan blive eksponeret ved de olympiske lege. Og at IOC 

vil arbejde for at sikre ’good governance’ og etiske ret-

ningslinjer i de nationale olympiske komitéer. 

DIF bakker op om IOC’s reformspor, der skal sætte en ny 

kurs for den olympiske bevægelse – og ser samtidig gode 

Interessevaretagelsen

muligheder for, at IOC på den måde vil kunne tjene til inspi-

ration for andre internationale idrætsorganisationer.

EU – NU MED PENGE TIL AT FØRE IDRÆTSPOLITIK 
I maj 2014 var der valg til EU-parlamentet. I forbindelse 

med valget præsenterede DIF de danske MEP-kandida-

ter for fem idrætspolitiske områder, som det er vigtigt 

at fokusere på i den kommende valgperiode. Heri indgår 

blandt andet, at EU’s idrætsbudget bør gå til langsigtet 

udvikling frem for til kortsigtede projekter; at EU skal 

anerkende idrættens ejendomsret til de kampe og tur-

neringer, idrætten selv arrangerer; at EU skal være en 

stærk faktor i bekæmpelsen af matchfixing; at EU skal 

arbejde for en mere idrætsaktiv befolkning; og at EU skal 

arbejde for mere idræt i de europæiske skoler. 

Siden Lissabontraktaten trådte i kraft i 2009, har idræt 

været en del af EU’s kompetenceområde. Som et ele-

ment i den proces er idrætten således for første gang 

kommet på EU’s budget. I perioden 2014 - 2020 vil der 

årligt være omkring 240 millioner kroner til rådighed til 

at styrke idrætten i Europa.

SUCCESFULD NORDISK LEDERUDDANNELSE 
Det første hold idrætsledere afsluttede i 2014 den 

fællesnordiske idrætslederuddannelse. 29 nordiske 

idrætsledere - herunder otte danskere - har over 18 

måneder gennemgået uddannelsesforløbet. Målsæt-

ningen er at styrke deltagernes evne til at kæmpe for at 

opnå valg til poster i internationale idrætsorganisationer. 

Uddannelsen er et vigtigt element i en langsigtet inter-

national strategi, der skal få flere nordiske kandidater 

valgt til internationale idrætsorganisationer – og der-

med styrke de nordiske landes mulighed for at påvirke 

disse organisationers politik.  

IOC-præsident 

Thomas Bach.
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DIF FREM MOD ÅR 2020
DIF arbejdede i 2014 med indholdet til et nyt politisk 

program, da det forhenværende program udløb med 

udgangen af 2014. 

Det nye politiske program er retningen for DIF-idræt-

tens arbejde de næste fem år frem mod 2020. DIF vil 

værne om idrættens værdier og sikre gode rammer at 

dyrke idræt i. DIF vil desuden give mulighed for, at dan-

skerne kan involvere sig og sikre, at idrætstilbuddene 

er attraktive, fleksible og mangfoldige. Til gavn for den 

enkelte og for samfundet.

FIRE FOKUSOMRÅDER
Med det politiske program som afsæt vil DIF de kom-

mende år åbne DIF mod samfundet og være en mere 

nysgerrig og samarbejdssøgende organisation. DIF’s 

profil som politisk interesseorganisation for idrætten 

skal styrkes og også inkludere idrætsudøvelsen uden 

for foreningerne. Samtidig vil DIF styrke sin rolle som 

udviklingsorganisation for idrætten i Danmark.

Det politiske programs fire fokusområder er:

• Kvalitet: Det gode idrætsliv

• Samarbejde: Vi gør det ikke alene

• Eliteidræt: Mere end medaljer

• Faciliteter: Bedre fysiske rammer for idræt

Interessevaretagelsen

ET SAMARBEJDSPROJEKT
På repræsentantskabs- og dialogmøder har specialfor-

bundene givet input til DIF’s politiske program og de fire 

fokusområder. DIF’s bestyrelse har desuden nedsat fire 

referencegrupper med repræsentanter fra bestyrel-

sen, specialforbundene og eksterne eksperter, som har 

arbejdet med idrætspolitiske målsætninger og handlin-

ger for hvert sit fokusområde.

AMBITIØST PROGRAM
Med det politiske program for 2015-2020 sætter DIF og 

specialforbundene en ambitiøs målsætning for, hvilken 

rolle idrætten skal spille i det danske samfund og med 

markante mål for DIF’s arbejde.

DIF er organiseret i 61 specialforbund med hver sine 

styrker og særkender. Det politiske program kræver, 

at ressourcerne udnyttes bedst muligt, så specialfor-

bundenes muligheder styrkes for at arbejde strategisk 

og målrettet med indsatserne i det politiske program. 

Efter en høringsfase i foråret 2015 skal DIF’s nye politi-

ske program vedtages på årsmødet i maj. 

DIF I DEN INTERNATIONALE 
IDRÆTSPOLITIK
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FLERE NYDANSKERE 
ER FRIVILLIGE

Tema: Integration

Idrættens Sociale
Task Force
For at styrke frivilligheden i foreningslivet i socialt udsatte 
områder er Idrættens Sociale Taskforce oprettet. Over 160 
unge - primært med anden etnisk baggrund end dansk - har 
været på kursus og har gennemgået temadage og størstede-
len af målgruppen er i dag aktive i foreningslivet og indtager en 
rolle som enten trænere eller ledere.

Get2sport samarbejder 
aktivt med 17 kommuner og 
30 foreninger.

Det går fremad med integrationen i de danske 

idrætsforeninger. Det viser en evaluering fra 2014 af Social-

ministeriets satspuljeprojekt ’Forpligtende samarbejde 

om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde’. 

Flere nydanskere bliver nemlig trænere for deres børns 

fodboldhold eller påtager sig en frivillig lederpost i den 

lokale idrætsforening.

Det er en god nyhed for DIF Get2sport og fem andre fri-

villige organisationer, der i perioden 2010 til 2013 blandt 

andet har arbejdet på at øge andelen af nydanske frivil-

lige i deres organisationer. 

Af evalueringen fremgår, at der har været en markant 

vækst i antallet af nydanske frivillige ledere og trænere 

i DIF Get2sports nøgleforeninger, der alle er placeret i 

socialt belastede boligområder i Danmark. 

Hvor andelen af nydanske frivillige i 2012 udgjorde 24 pro-

cent i DIF Get2Sport-nøgleforeningerne, var det tal i 2013 
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steget til 39 procent – en stigning i nettotal fra 268 fri-

villige nydanskere til 449. 

Minister for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale 

Forhold Manu Sareen roser indsatsen: 

”Det er virkelig positivt, at organisationerne har fået 

så mange flere nydanske frivillige på så kort tid. Det er 

meget vigtigt, at nydanskere deltager i foreningslivets 

fællesskaber og på den måde bliver aktive medborgere. 

Når flere lektiehjælpere med anden etnisk baggrund 

underviser, eller flere børn bliver trænet af nydanskere 

i badminton eller fodbold, kan det være en af nøglerne 

til bedre integration og forståelse mellem borgerne”.

GET2 FODBOLDSKOLER VÆKSTER
I 2014 afvikledes DBU 13 Get2 Fodboldskoler i udsatte 

boligområder. Det var en stigning på tre i forhold til 

året før. Get2 Fodboldskolerne er en del af DIF’s Get2s-

DIF Get2sport i 

Høje-Taastrup

port projekt, der skal understøtte foreningslivet rundt 

omkring i Danmark. Projektet er støttet af Ministeriet 

for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Get2 Fodboldskolerne følger samme koncept som de 

gængse fodboldskoler bortset fra, at deltagerne bliver 

rekrutteret direkte og kun betaler et symbolsk beløb 

for deltagelse.  

Minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen, 

og Greves borgmester, Pernille Beckmann, ville selv 

opleve, hvad et stærkt foreningsliv betyder for udsatte 

boligområder, og besøgte Hundige Boldklub, mens de 

afviklede en Get2 Fodboldskole. Her blev de mødt af 

en masse glade børn og DIF’s formand, Niels Nygaard, 

der kunne fortælle om den positive forskel, som fodbol-

den kan gøre for sammenholdet blandt børn og voksne. 
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ÆNDRINGER PÅ 
DOPINGOMRÅDET
Hvor 2013 var en meget begivenhedsrigt år på doping-

fronten med indrømmelser fra blandt andre Michael 

Rasmussen og Lance Armstrong, så faldt der lidt mere 

ro over feltet i 2014.

INTERNATIONALT SAMARBEJDE
Dopingsagerne inden for landets grænser var forholds-

vis få og ikke så spektakulære. En dansk sag fik dog 

indflydelse på en sag i udlandet. Den belgiske læge Geert 

Leinders, der tidligere arbejdede for cykelholdet Rabo-

bank, blev idømt livsvarig karantæne, og det skete i høj 

grad på grund af belastende vidneudsagn fra Michael 

Rasmussen til Anti Doping Danmark. Da Michael Ras-

mussen afleverede sit vidneudsagn i København, deltog 

de amerikanske og hollandske antidopingmyndigheder 

i afhøringen, og de brugte efterfølgende Michael Ras-

mussens svar til at fælde Geert Leinders.

ANTI DOPING DANMARK
På det organisatoriske og lovmæssige plan er der til 

gengæld sket en hel del. Den politiske stemmeaftale om 

Rundt om DIF

idrættens fremtidige finansiering indebærer, at ankla-

gemyndigheden på antidopingområdet ikke længere 

skal ligge hos DIF, men hos Anti Doping Danmark. Der-

for er der også på DIF’s årsmøde i 2015 et forslag om 

at nedlægge dopingudvalget. En anden konsekvens 

af stemmeaftalen er, at Anti Doping Danmarks besty-

relse er blevet slanket, og at der ikke længere må være 

medlemmer af bestyrelsen, som samtidig sidder i DIF’s 

bestyrelse eller arbejder i DIF’s administration.

Siden det seneste DIF-årsmøde har Anti Doping Danmark 

fejret 10 års jubilæum. Det blev fejret i begyndelsen af 

marts ved et større arrangement i Idrættens Hus, hvor 

blandt andre kulturminister Marianne Jelved deltog. 

WADA CODE
1. januar 2015 blev den nye WADA Code indført. Den 

mest iøjnefaldende ændring i forhold til tidligere er, at 

normalstraffen for førstegangsforseelser med hårde 

stoffer blev fordoblet fra to til fire år. Desuden blev for-

ældelsesfristen udvidet fra otte til ti år.
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KOORDINERET INDSATS 
MOD MATCHFIXING
I efteråret 2014 offentliggjorde 

Kulturministeriet en rapport om 

bekæmpelse af matchfixing med 

anbefalingerne fra en arbejds-

gruppe med DIF, ministerier, 

spiludbydere mv.

I kølvandet på rapporten frem-

satte kulturministeren et lovforslag, 

som blandt andet vil kriminalisere 

bestikkelse i idrætten og oprette en 

såkaldt national platform, som koor-

dinerer indsatsen mod matchfixing. 

DIF bakker op om forslaget, som for-

ventes vedtaget i foråret 2015. DIF 

deltager også i udviklingen af en 

matchfixingkampagne sammen 

med Kulturministeriet.

NY INTERNATIONAL 
KONVENTION
Det er vigtigt med en koordineret 

indsats mellem idrætten og myn-

dighederne for at forebygge og 

bekæmpe matchfixing både natio-

nalt og internationalt. Det var derfor 

glædeligt, at Danmark som et af de 

første lande i september 2014 under-

skrev Europarådets nye konvention 

om bekæmpelse af matchfixing. 

DIF’s formand, Niels Nygaard, deltog 

som repræsentant for de Europæ-

iske Olympiske Komitéer (EOC) i 

sportsministermødet i Schweiz, hvor 

en række lande - heriblandt Dan-

mark - underskrev konventionen.

BØDEKASSESAGEN
DIF’s matchfixingnævn afsagde 

i september 2014 kendelse i den 

meget omtalt bødekassesag fra lan-

dets bedste håndboldrække.

Rundt om DIF

Otte spillere fra BSV fik hver en spilledags karantæne 

og en bøde på 1.000 kr. for at have udloddet 15.000 kr. 

fra BSV’s bødekasse til Sønderjyske bødekasse, hvis 

Sønderjyske kunne vinde en kamp over Skanderborg 

Håndbold i den sidste kamp i grundspillet. Da Sønderjy-

ske vandt kampen, blev beløbet efterfølgende overført 

til Sønderjyskes bødekasse.

Hovedparten af Sønderjyskes spillere fik også en spil-

ledags karantæne og en bøde på 1.000 kr. for at have 

taget imod pengene.

Der var ikke tale om matchfixing, men om en overtræ-

delse af matchfixinglovregulativets regel om uberettiget 

modtagelse og ydelse af gaver mv. Det er en af de ueti-

ske handlinger, som også er forbudt.

• Arbejdsgruppens matchfixingrap-

port kan hentes på www.kum.dk 

• DIF’s regler mod matchfixing og til-

svarende uetisk adfærd kan ses på 

www.stopmatchfixing.dk

DIF mener, at nogle former for live 

betting bør være forbudt, fordi 

det øger risikoen for snyd i form 

af spotfixing og kan være en gli-

debane mod endnu mere alvorlig 

matchfixing.
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UDDANNELSE MED 
UDVIKLING

Rundt om DIF

I idrætten er der tradition for at have fokus på de bedste 

udøvere og sikre dem udvikling, opbakning og udfordrin-

ger. DIF’s uddannelsesafdeling har det seneste år haft 

særligt fokus på dem, der står bag talenterne og elite-

idrætsudøverne, nemlig toptrænerne. 

En ny udgave af idrættens højeste træneruddannelse, 

Idrættens Træner Akademi, så dagens lys i 2014. Med 

mere end 250 timers undervisning af eksperter inden 

for blandt andet talentudvikling, træningsplanlægning 

og ledelse, bliver deltagerne klædt på til at varetage job-

bet som toptræner for de dygtigste atleter. 

Samtidig gennemførte det højeste antal trænere i flere 

år DIF Diplomtræneruddannelse, og 43 kompetente træ-

nere står nu klar til at videreudvikle atleterne.

BEDRE LEDERE, BEDRE RAMMER
Også på ledersiden var der nye tiltag i DIF’s uddan-

nelsesafdeling. Et nyt DIF Lederakademi og åbne 

weekendkurser om ’Sportslig ledelse’ og ’Ledelse af 

frivillige’ for ledere og frivillige i specialforbundene 

blev gennemført. 

For bestyrelsesmedlemmer i forbundene var der fokus 

på, hvordan en frivillig bestyrelse kan arbejde professio-

nelt. 2014 var også året, hvor DIF testede netværksmøder 

for ressourcestærke klubber af – en succes, hvor driftige 

klubber inspirerede og delte erfaringer med ligesindede.

EN ABSOLUT BESTSELLER
En af de absolutte bestsellere i DIF’s uddannelsesafde-

ling i 2014 var kurset 1-2-Træner, som DIF og 13 forbund 

står bag. Flere end 1.500 frivillige trænere gennemførte 

1-2-Træner og har på 2 x 4 timer fået viden og inspira-

tion til at blive bedre trænere. 

Det er dog ikke kun kursusdeltagerne, der nyder godt 

af initiativet. Med app’en 1-2-Træner kan alle trænere få 

inspiration til nye øvelser, opvarmning mv. 

Jon Mortola Hansen 

fra DIF Uddannelse 

underviser i 

netværksdannelse
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DIF-AMBASSADØRER 
MED MANGE ROLLER

Rundt om DIF

I 2013 udpegede DIF et ambassadørkorps bestående af 

lokale idrætsrepræsentanter fra hele Danmark. Formålet 

med DIF-ambassadørerne var blandt andet at øge DIF’s 

synlighed lokalt og sikre, at DIF har ’fingeren på pulsen’ 

i foreningslivet. De brede formål og de 20 ambassadø-

rers forskellige baggrunde har betydet, at de her knap 

to år efter lanceringen har udført rollen vidt forskelligt. 

DEN LOKALE IDRÆT
I 2014 var en af DIF-ambassadørernes vigtigste opgaver 

at involvere sig i Danskernes Idrætspis. Prisen handlede 

om at finde det bedste lokale idrætsinitiativ i Danmark, 

og ambassadørerne skulle hjælpe med at udbrede det 

lokale kendskab til prisen samt sidde med i lokale dom-

merjuryer for at vælge de initiativer, som skulle videre 

til finalen.

Derudover har et par af DIF-ambassadørerne enga-

geret sig ivrigt i skolereformen og arrangeret lokale 

debatmøder om reformen, skrevet debatindlæg under 

overskrifter som ’Kampsport i den ny folkeskole’ og 

generelt været DIF’s forlængede arm i lokalsamfundet.

FLYGTNINGE TIL LOKAL FODBOLD
Et af de ambassadørinitiativer, som vækkede mest 

genklang både lokalt og nationalt i 2014, var da DIF-am-

bassadør og formand for Nord-Als Boldklub, Jesper 

Larsen, inviterede beboere fra det lokale flygtninge-

center til fodbold. Umiddelbart en simpel lokal handling, 

men mange medier tog historien til sig, da de syriske 

flygtninge på det tidspunkt stod højt på den nationale 

politiske dagsorden. 

Mange af flygtningene var netop ankommet til Danmark, 

men i stedet for at sidde i flygtningecenteret mente 

Jesper Larsen, at de havde bedre af at møde det dan-

ske foreningsliv.

Mødet mellem de to kulturer har sidenhen ført til, at en 

stor gruppe flygtninge nu spiller fodbold i klubben. Og 

det hele kulminerede i, at initiativet blev indstillet til Kul-

turministerens Idrætspris.
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DET KAN DU FINDE PÅ 
EKSTRANETTET

Rundt om DIF

Overskriften til denne historie var svaret på mange 

specialforbundsspørgsmål i 2014. ”Hvor finder jeg point-

værdierne i fordelingsnøglen?” ”Og hvad er reglerne mod 

matchfixing?” Det - og meget mere - kan alt sammen 

findes på DIF Ekstranet, som er stedet, hvor special-

forbundene kan søge og dele viden med hinanden og 

med DIF.

GRUPPERUM ER POPULÆRE
Stadigt flere forbund fik i 2014 øjnene op for, hvad de 

kan bruge DIF Ekstranet til. Det ses i portalens besøgs-

statistik. Omkring 600 personer i DIF-idrætten klikker 

sig ugentligt ind på DIF Ekstranet, og besøgskurven 

er stigende.

Det mest besøgte på DIF Ekstranet er grupperum-

mene, hvor brugerne via få klik kan oprette grupperum 

til bestyrelsesarbejdet, administrationen eller særlige 

udviklingsprojekter. Efterfølgende kan man invitere 

andre brugere med og udveksle idéer og erfaringer på 

’væggen’, uploade dokumenter og skrive arrangemen-

ter i kalenderen. 

Ved udgangen af 2014 var der knap 150 grupperum på 

DIF Ekstranet. Nogle forbund har oprettet adskillige 

grupperum og bruger på den måde dele af DIF Ekstra-

net som en form for forbundsintranet.    

Hvad er DIF Ekstranet?
• Hvad? En lukket digital platform til 

videndeling internt i DIF-idrætten.

• Hvem? DIF-idrætten og dens nærme-
ste samarbejdspartnere

• Hvor mange? Knap 1.500 brugere
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#KOMMUNIKATION 

Rundt om DIF

Da DIF-kongressen fandt sted i begyndelsen af 2015 

blev DIF’s Twitter-mødom for alvor taget. DIF var ganske 

vist repræsenteret på Twitter i forvejen, men under kon-

gressen viste det sociale medie sin styrke ved hurtige 

opdateringer og deling af nyheder og billeder mellem 

kongresdeltagere og eksterne Twitter-brugere. 

De sociale medier fylder generelt mere og mere, når 

nyheder skal kanaliseres ud, og DIF’s interessenter skal 

informeres. Twitter er bare en af de kanaler, som DIF 

bruger som kommunikationsværktøj. DIF’s officielle 

Facebook-side og ikke mindst Facebook-siden ’Dan-

mark til OL’ med over 30.000 likes er andre væsentlige 

kommunikationsredskaber, der bruges aktivt. 

DIF’s brug af sociale medier kombineres med de mere 

traditionelle kanaler som fx: 

• Magasinet Idrætsliv bringer foreningshistorier og 

udkommer i et oplag på 22.000

• DIF Opinion er DIF’s Idrætspolitiske nyhedsbrev, som 

udkommer seks gange årligt 

• DIF@jour bringer blandede DIF-nyheder og udkom-

mer omkring 40 gange årligt 

• Foreningsfokus leverer de vigtigste foreningshisto-

rier og udkommer omkring seks gange årligt 

•  Uddannelsesnyt bringer historier og tilbud om kur-

ser og uddannelse på idrætsområdet

• On-Sport leverer aktuelle, sjove og skæve elitesports-

historier i tv-form. 

•  DIF.dk bringer stort og småt fra DIF’s verden - rettet 

mod eksterne aktører

•  DIF Ekstranet leverer stort og småt fra DIF’s verden 

– rettet mod specialforbundene

•  Debatindlæg og kronikker til landsdækkende og regi-

onale medier 
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FRIVILLIGHEDS-
STRATEGI I FORBUNDENE

Rundt om DIF

Det er målet, at alle DIF’s 61 specialforbund skal have en fri-

villighedsstrategi.  For at sætte skub i processen, søsatte 

DIF i 2014 et procesforløb for de specialforbund, der ønsker 

støtte og vejledning til at formulere frivillighedsstrategien.

Men hvorfor overhovedet formulere en frivillighedsstra-

tegi? Svaret er, at frivilligheden er krumtappen i dansk 

foreningsidræt, og der er derfor al mulig grund til at gå 

struktureret og seriøst til arbejdet med de frivillige. 

FORENINGER SAVNER FRIVILLIGE
Idans frivillighedsrapport fra 2012 konkluderer, at idræts-

foreningernes største udfordring er rekruttering og 

fastholdelse af frivillige. Og det er et paradoks, for der 

har aldrig været flere frivillige i DIF-idrætten. Arbejdsop-

gaverne er imidlertid blevet større, hvilket udgør en af 

hovedårsagerne til, at foreningerne angiver frivillighe-

den som deres største problem.

En frivillighedsstrategi på forbundsniveau skal således 

både indeholde mål for, hvad forbund og foreninger vil 

opnå med strategien, og hvordan den skal udmøntes i 

praksis og ikke kun ende som tekst på papir.

HALVDELEN ER GODT PÅ VEJ
Ved udgangen af 2014 havde halvdelen af alle specialfor-

bundene formuleret en frivillighedsstrategi eller var godt 

på vej. Yderligere 14 specialforbund har meldt sig til det 

procesforløb, som DIF har udbudt gratis til de forbund, 

der ønsker sparring med DIF og andre specialforbund. 

Det forventes, at omkring 50 forbund er i mål med fri-

villighedsstrategien, når sidste modul i procesforløbet 

afsluttes i april 2015. 

Forløbet består af tre moduler med mellemliggende for-

beredelse, som vil danne rammen om forbundets arbejde 

frem til den færdige frivillighedsstrategi. 

Målgruppen er de personer i forbundet, som har det poli-

tiske og det praktiske ansvar for, at frivillighedsstrategien 

udarbejdes.

Mellem modulerne har forbundene yderligere mulighed 

for at fremsende deres oplæg til frivillighedsstrategi til 

DIF, som inden næste modul giver feedback på det. På 

modulerne vil DIF facilitere erfaringsudveksling mellem 

forbundene, så alle får god feedback på deres strategi 

samtidig med, at arbejdet sikres fremdrift.  

Frivillige i Fremad 

Valby
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MOUNTAINBIKERE ER 
FLINKE AF NATUR

Rundt om DIF

På natur- og miljøområdet skete der en del opsigtsvæk-

kende ting i DIF-regi i 2014. Mest værd at bemærke er 

kampagnen Flink af natur, visionen for Bagsværd Sø og 

de stadigt flere grønne events.

SMIL OG DU FÅR ET SMIL IGEN
Kampagnen Flink af natur satte fokus på god og hen-

synsfuld opførsel mellem folk, der færdes i den danske 

natur. Det var Naturstyrelsen, DIF og Friluftsrådet, der 

stod bag kampagnen, der primært rettede sig mod dem, 

der kører på mountainbike i de danske skove.

Via events i skovene og hos cykelhandlere landet over 

blev mountainbikere mødt med det gode budskab om 

at være flinke af natur. Og noget tyder på, at moun-

tainbikerne er flinke mennesker. En rundspørge blandt 

danskerne viste nemlig, at det er yderst minimalt med 

problemer forårsaget af mountainbikere. Det understre-

ges af Katy Madsen, der vandt en Flink af natur award 

for at være hensynsfuld på cyklen: 

”Danskerne er flinke, når de kommer ud i skoven. Her 

kommer man rigtig langt med et smil og et ’goddag’. 

Hvis man som pige smiler til selv den sureste mand, 

som er træt af mountainbikere, kan han ikke undgå at 

smile tilbage,” siger hun.

50 MILLIONER KRONER TIL BAGSVÆRD SØ
I begyndelsen af januar 2015 jublede roerne på Bag-

sværd Sø. Det var ikke over sejre på vandet, men derimod 

over nyheden om, at moderniseringen af Bagsværd Sø 

bliver en realitet med en donation på 50 millioner kro-

ner fra A. P. Møller Fonden. 

Forud for den gode nyhed ligger et solidt forarbejde 

fra blandt andre DIF og de forbund, som benytter søen 

til deres idrætter. DIF har sammen med ro-, kano- og 

kajakforbundet og en række frivillige kræfter over en 

årrække udarbejdet en visionsplan, som gør, at idræts-

anlægget på og omkring Bagsværd Sø passer bedre ind 

i naturen samtidig med, at der kommer en tidssvarende 

sportslig forbedring. 

Ud over selve søen, så vil moderniseringen også give 

den omgivende park og de øvrige rekreative arealer 

et løft til fordel for de mange mountainbikere, løbere 

og børnefamilier. 

Arbejdet forventes at gå i gang i efteråret 2016, så det 

nye anlæg kan indvies ved udgangen af 2017.

GRØNNE EVENTS
I 2014 fik DIF i samarbejde med Sport Event Denmark ind-

ført grønne kapitler i eventorganisationens eventguide. 

Det betyder, at alle arrangører af store internationale 

idrætsarrangementer i Danmark nu har en værktøjs-

kasse til at afholde grønnere og mere bæredygtige 

arrangementer. I 2015 vil man således se flere grønne 

tiltag ved fx kano- og kajakforbundets world cup, hvor 

et kreativt initiativ er en vandbar, som miljøministe-

ren åbner. Læs mere på www.sportevendenmark.com. 

Kampagnen ’Flink af 

natur’ blev skudt i 

gang i Geel Skov.
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HISTORIEN I GODE 
HÆNDER 

Rundt om DIF

De store sportspræstationer, de udødelige sportshelte, 

de store idrætspolitiske beslutninger og de olympi-

ske lege gennem tiderne skal ikke gå i glemmebogen. 

Derfor var det en gammel drøm, der gik i opfyldelse, 

da det ganske betydelige historiske arkiv af billeder, 

pokaler, bøger, OL-dragter, film mv., som DIF råder over, 

i foråret 2014 fik museumsstatus og blev optaget som 

medlem af Organisationen Danske Museer. 

Danmarks Idrætsforbunds Museums første bestyrelse 

består af Lotte Büchert (formand), Preben Kragelund 

(næstformand), Laila Ottesen, Jesper Frigast og Morten 

Mortensen. Bestyrelsen har afholdt to bestyrelsesmø-

der i løbet af året

Efter samlingen igennem flere år har lidt af plads-

mangel, er kapaciteten blevet udvidet med fire nye 

lokaler i Idrættens Hus, hvoraf et indrettes specielt til 

beklædningsgenstande. 

Det daglige arbejde i Danmarks Idrætsforbunds Museum 

udføres på frivillig basis af Hasse Persson og Per Leon 

Jørgensen. Begge frivillige medarbejdere har deltaget 

i kurser om museal genstandshåndtering.

Tidligere OL-sølvme-

daljevinder Lis Hartel 

på Christiansborg 

Slotsplads
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DIF’S IDRÆTSPRISER
ÅRETS SPORTSNAVN
Uddeles af DIF og Jyllands-Posten

Triatleten Camilla Pedersen vandt titlen som Årets 

Sportsnavn foran svømmeren Rikke Møller Pedersen 

og Guldfireren i roning. 

Camilla Pedersen styrtede på cykel, lå 19 dage i koma, 

kom tilbage til livet og vandt på overbevisende vis VM 

i triatlon efter fire kilometer svømning, 120 kilometer 

cykling og 20 kilometer løb.  Det hele skete på blot et år.

ÅRETS FUND
Uddeles af DIF, Team Danmark og Politiken 

Årets Fund blev sejlerne Ida Marie Baad Nielsen og Marie 

Thusgaard Olsen. På andenpladsen kom fodboldspilleren 

Pierre Emile Højbjerg, mens tredjepladsen gik til cykel-

rytteren Casper Pedersen. 

De to sejlere vandt i 2014 EM-guld og VM-sølv i den nye 

olympiske bådklasse 49er FX.   

ÅRETS FIDUSBAMSE
Uddeles af DIF og Nordea-fonden

Mads Olsson på 14 år fra Jersie Håndboldklub blev årets 

bedste holdkammerat i alderen 12-19 år. Ane Emilie Niel-

sen på 17 år fra Viborg Svømmeklub og Mattias Madsen 

på 13 år fra Nr. Lyndelse/Søby IF’s fodboldafdeling blev 

slået på målstregen af Mads Olsen. 

Mads Olsson vandt blandt andet Årets Fidusbamse, fordi 

han med sin positive attitude skaber et godt idrætsmiljø 

og er en central figur i klubbens holdfællesskab. Han er 

i stand til at glæde sig over sine kammeraters præsta-

tioner, og han opmuntrer og bakker op om alle holdene 

på sin årgang. 

ÅRETS IDRÆTSFORENING
Uddeleles af DIF

Haderslev Svømmeklub blev Årets Idrætsforening. Klub-

ben har på to år fordoblet sit medlemstal og tredoblet 

antallet af frivillige. Svømmeklubben laver Idrætstilbud til 

særlige målgrupper, laver tiltag for at anerkende de frivil-

lige og inddrager de aktive i foreningens visionsarbejde.

DANSKERNES IDRÆTSPRIS
Prisen er et samarbejde mellem DIF, e-Boks og DR P4.

Svendborg Gymnastikforening og SG-Huset vandt 

Danskernes Idrætspris foran Cold Hawaii i Thisted og 

Sports- og Fritidspark Arendal i Silkeborg. 

SG-Huset i Svendborg er et bevægelseshus med moderne 

faciliteter. De mange faciliteter har givet en markant 

medlemsfremgang i Svendborg Gymnastikforening og 

åbnet manges øjne for glæderne ved foreningslivet. Der 

er blandt andet Open Gym-arrangementer, kombineret 

lektielæsning og fysisk aktivitet for børn samt styrke-

træning for seniorer. 

HALL OF FAME
Uddeles af DIF, Team Danmark og Ekstra Bladet

Håndboldspilleren Lars Christiansen blev det 30. med-

lem af Hall of Fame. På visitkortet kan Lars Christiansen 

blandt andet skrive europamester med Danmark og top-

scorer i den tyske bundesliga for Flensburg-Handewitt.

Rundt om DIF 

Triatleten Camilla 

Pedersen blev Årets 

Sportsnavn 2014.
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SÅDAN BRUGTE DIF 
PENGENE

Rundt om DIF

I 2014 lød bundlinjen i DIF’s årsregnskab på et overskud på 

264.000 kroner mod et budgetteret overskud på 300.000 

kroner. DIFs egenkapital er på lidt over 31 millioner kroner.

INDTÆGTER OG UDGIFTER
DIF havde i 2014 indtægter for knap 302 millioner kroner. 

I runde tal kom 296,6 millioner kroner fra overskuddet fra 

Danske Lotterispil/Klasselotteriet, 3,0 millioner kroner fra 

et partnerskab med Dansk Supermarked 1,8 millioner 

kroner fra Sport One Danmark og 0,6 millioner kroner fra 

renter og udbytte.  

Ud af DIF’s indtægter gik 81,3 procent (2013: 79,8 procent) 

af de samlede midler direkte eller indirekte til DIF’s spe-

cialforbund og Team Danmark. 

TILSKUD
De direkte tilskud udgjorde 71,6 procent (2013: 70,8 

procent) og omfatter bloktilskud, særligt tilskud til Tan-

keSport, Dansk Døve-Idrætsforbund, Dansk Handicap 

Idræts-Forbund, revisionstilskud, udviklingskonsulen-

tordningen, den strategiske udviklingspulje, tilskud til 

internationalt samarbejde samt lovbestemte tilskud til 

Team Danmark og DBU. 

De indirekte tilskud udgjorde 9,7 procent (2013: 9,0 

procent) og omfattede kollektive forsikringer, en frivillig-

hedspris, tilskud til Sport Event Denmark, Foreningsfitness 

og breddeidrætsaktiviteter.

DIF CENTRALT
Det olympiske og internationale arbejde samt antido-

pingarbejdet udgjorde 1,3 procent (2013: 1,5 procent) 

af de samlede midler, mens godt 5,2 procent (2013: 6,3 

procent) af de samlede midler blev anvendt til DIF’s ser-

vicevirksomhed som fx uddannelse, IT og kommunikation. 

Faldet i udgifter skyldes primært engangsudgifter i 2013 

til DIF Ekstranet, ny hjemmeside samt ny visuel identitet.

DIF’s administration anvendte 6,3 procent (2013: 6,4 

procent) af de samlede midler, mens udgifterne til besty-

relsesarbejdet, repræsentantskabet, den nationale og 

internationale mødevirksomhed samt udvalgene udgjorde 

1,9 procent (2013: 2,1 procent) af de samlede midler. Kon-

torudlejning og hotelfaciliteter anvendte 0,9 procent 

(2013: 0,7 procent) mens der blev anvendt 3,1 procent 

(2013: 3,2 procent) til prioritetsrenter og afskrivninger 

på bygninger af de samlede midler. 

Ved udgangen af 2014 havde DIF 70 fuldtidsansatte 

medarbejdere (2013: 72 fuldtidsansatte medarbejdere). 

Derudover er der ansat tre elever og en praktikant, mens 

to er på barsel.

DIF-IDRÆTTEN MED UNDERSKUD
DIF udarbejder hvert året koncernregnskab for DIF-idræt-

ten, der både omfatter DIF og de 61 specialforbund. 

Koncernregnskabet omhandler 2013, da det er det seneste 

år, hvor regnskaberne på nuværende tidspunkt er afslut-

tet for alle specialforbund. 

Regnskabet viser indtægter for 970 millioner kroner, hvil-

ket er et fald på 9 procent i forhold til 2012. Udgifterne 

lyder i 2013 på 977 millioner kroner, hvilket er et fald på 8 

procent i forhold til 2012. De store udsving i indtægter og 

udgifter skyldes primært deltagelsen ved OL i London og 

DBU’s deltagelse i EM-slutrunden i Polen/Ukraine i 2012 - 

samt en generel tilpasning af udgifterne til det faldende 

indtægtsniveau. 

Samlet set lyder bundlinjen på et underskud på knap 7 

millioner kroner for DIF-idrætten mod et overskud på 3,4 

millioner kroner i 2012.

Mangfoldigheden blandt DIF idrætten er stor – også finan-

sielt. DIF og de fire største specialforbund udgør omkring 

56 procent af omsætningen, mens de 21 mindste forbund 

blot udgør 3 procent af den samlede omsætning. 

Man siger ofte, at DIF-idrætten primært er finansieret af 

offentlige tilskud. Det er ikke korrekt. Hver gang det offent-

lige kommer med en krone, så bidrager DIF-idrætten selv 

med to kroner, hvilket er unikt i forhold til andre organisa-

tioner, der modtager offentlige tilskud.
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Lovbestemte tilskud

Lovbestemt tilskud, Team Danmark 23,6

Lovbestemt tilskud, Dansk Boldspil-Union 6,5

I alt 30,1

Aktivitetsbestemte udgifter

Bloktilskud, specialforbund 152,2

Særligt tilskud TankeSport, DDI og DHIF 2,5

Revisionstilskud, specialforbund 2,3

Frivillighedspris 0,2

Nye medlemsformer 0,1

Kollektive forsikringer 5,5

Udviklingskonsulentordningen 10,9

Sport Event Denmark 5,0

Foreningsfitness 2,2

Projekt Mangfoldighed 0,2

Strategisk udviklingspulje 16,3

Implementering af ny skolereform 1,7

Fælles medlemsregistrering – CFR 1,1

Internationalt samarbejde mv. 1,8

I alt 202,0

Eliteidrætsaktiviteter

Olympisk og internationalt arbejde 1,1

Antidoping arbejde 2,7

I alt 3,8

Uddannelsesaktiviteter

Uddannelsesvirksomhed 5,7

I alt 5,7

Breddeidrætsaktiviteter

Breddearbejde og udviklingsvirksomhed 11,4

Idræt og Integration 1,8

Tilskud, andre organisationer 0,1

I alt 13,3

Andre udgifter og servicevirksomhed

Sekretariat 5,8

Kommunikation 7,5

Økonomi 6,7

IT 2,3

HR & Administration og fællesudgifter 6,6

Vedtægtsbestemt og national mødevirksomhed                            4,6

Int. mødevirksomhed, udvalg og projekter 1,0

I alt 34,5

Ejendomsdrift og afskrivninger

Kontorudlejning 2,8

Prioritetsrenter 4,5

Afskrivninger bygninger 5,0

I alt 12,3

Udgifter i alt 301,7

INDTÆGTER Millioner kroner

Danske Lotterispil/Klasselotteriet 296,6

Sport One Danmark A/S 1,8

Renter og udbytte 0,6

Andel af donation fra Salling Fonden 3,0

Indtægter i alt 302,0

Årets resultat 0,3 millioner kroner

Overført til egenkapitalen 0,3 millioner kroner

UDGIFTER Millioner kroner
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Rundt om DIF 

BESTYRELSEN
Niels Nygaard, formand

Preben Staun, næstformand

Christian Pedersen

Tine Teilmann

Flemming Knudsen

Thomas Bach

Jonas Høgh-Christensen

Bent Clausen

Niels-Christian Levin Hansen

Lotte Büchert

IOC’s medlem i Danmark: Hans Konge-
lige Højhed Kronprins Frederik

UDVIKLINGSUDVALGET
Lotte Büchert, formand

Thomas Bach

Annette Westermann

Brian Holst Pedersen

Jonas Meyer Jensen

Lise Warren Pedersen

Morten Erfurth

Peter Morell

Søren Simonsen

Stine Høi Sørensen

Ulrik Larsen

Jan Ludvigsen

MEDLEMSUDVALGET
Thomas Bach, formand

Niels-Christian Levin Hansen

Flemming Knudsen

Bent Clausen

IDRÆTTENS MEDIEUDVALG
Fælles med Team Danmark
Britta Riis, formand

Niels-Christian Levin Hansen

Søren Willeberg

Steen Dahl Pedersen

Ane Rønn-Poulsen

Rikke Højgaard

Trine Bay

Nora Thomsen

Michael Tannis Beck

Martin Thenning

AKTIVKOMITÉEN
Fælles med Team Danmark

Rasmus Henning, formand

Jonas Høgh-Christensen

Susanne Ward

Henrik Stephansen

Adam Spliid

Asger Mølgaard

Christian Bundgaard

Cecilie Mayer

Peter Andreas Andersen

Tobias Sølver Rehling

Camilla Andersen

Mads Kruse Andersen

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE 
APPELINSTANS
Ole Græsbøll Olesen, formand

Morten Larsen

John Skovbjerg

Claus Juel Hansen

Ole Borch

Lis Hævdholm

Annelise Vidø

Eigil Lego Andersen

Birte Rasmussen

Ulla Ingerslev

MATCHFIXINGNÆVNET
Torben Jessen, formand

Nanna Blach 

Peter Schønning

Mikael Friis Rasmussen, suppleant

DOPINGNÆVNET
Torben Jessen, formand

Nanna Blach

Mogens Kreutzfeldt

DOPINGUDVALGET
Henrik Puggard, formand

Bo Nørnberg

Bo Vadt Christensen

Morten Lysdahl

Susanne Ward

Inge-Lise Kanstrup, suppleant

Mikael Friis Rasmussen, suppleant

DOPINGAPPELINSTANSEN
John Skovbjerg, formand

Jeppe Fogh

Martin Thomassen

Morten Brustad

MOTIONSDOPINGNÆVNET
Torben Jessen, formand

Nanna Blach

Mogens Kreutzfeldt

(Desuden sidder der repræ-

sentanter i nævnet fra DGI og 

Firmaidrætten)

UDELUKKELSESNÆVNET FOR 
SEKSUELLE KRÆNKELSER
Preben Staun

(Desuden sidder der repræ-

sentanter i nævnet fra DGI og 

Firmaidrætten)

DIF-AMBASSADØRER
Region Hovedstaden 
Allan Nyhus, formand for Hovedsta-

dens Svømmeklub 

Birthe Steenberg, formand for Hel-

singør IF Atletik 

Marie Krabbe, formand for Hvidovre 

Attack Floorball 

Region Sjælland 
Jan Lindorff, formand for Sydsjæl-

lands Håndboldklub 

Niels Juul-Olsen, formand for Gym-

nastikforeningen Køge Bugt 

Mads Olsen, formand for Volleyklub-

ben Vestsjælland 

Lars Dalgaard, formand for KHKS 

Håndhold 

Region Nordjylland 

Stine Sørensen, formand for Svøm-

meklubben NORD 

Christian Bang, formand for hånd-

DIF’S UDVALG OG NÆVN
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DIF-repræsentanter i eksterne udvalg, råd, bestyrelser mv. – indstillet eller 

udpeget af DIF

ANTI DOPING DANMARK
Troels Borring, formand for Efterskoleforeningen 

Marie Overbye, postdoc, Ph.d., Syddansk Universitet

BRØNDBY HALLEN
Niels Nygaard, formand for DIF

Christian Pedersen, bestyrelsesmedlem i DIF

Karl Chr. Koch, direktør i DIF

DANSKE SPIL 
Niels Nygaard, formand for DIF

EUROPÆISKE OLYMPISKE KOMITÉ (EOC)
Niels Nygaard, formand for DIF

THE EUROPEAN NON-GOVERNMENTAL SPORTS ORGANISATION 
(ENGSO) 
Lotte Büchert, bestyrelsesmedlem i DIF

FRIVILLIGRÅDET 
Lotte Büchert, bestyrelsesmedlem i DIF

HALL OF FAME 
Niels Nygaard, formand for DIF

Kai Holm, tidligere formand for DIF

LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN 
Preben Staun, næstformand for DIF

SPORT EVENT DENMARK
Dorte Vibjerg, direktør Sparta

Torben Frølich, direktør i Gentofte Kommune 

SPORT ONE DANMARK 
Karl Chr. Koch, direktør i DIF

TEAM DANMARK
Niels-Christian Levin Hansen, bestyrelsesmedlem i DIF

Flemming Knudsen, bestyrelsesmedlem i DIF 

Susanne Bach Bager, oberst og formand for Dansk Militært Idrætsforbund

Else Trangbæk, professor emeritus i idræt ved Københavns Universitet

(Redaktionen sluttede 7. marts 2015)

DIF EKSTERNT
boldafdelingen i Strandby-Elling IF 

Dorthe Mølgaard, frivillig i Brønder-

slev Badminton Club 

Region Midtjylland 

Brian Holst Pedersen, Formand for 

Herning Fremad 

Christian Nicolai Ørum-Peter-

sen, bestyrelsesmedlem i Aarhus 

Klatreklub 

Preben Jensen, formand for Viborg 

Idrætsråd 

Flemming Otvald Jensen, formand 

for Horsens Judoklub 

Lone Tørnes Andersen, medlem af 

Vejle Tennisklub og næstformand 

for Jyllands Tennis Union 

Torben Kjeldsen, forretningsfører 

ved Randers Gymnastiske Forening 

Region Syddanmark 
John Christensen, sejlerskoleleder i 

Odense Sejlklub 

Jesper Larsen, formand for Nordals 

Boldklub 

Carsten Andersen, formand for Fre-

dericia Triathlon Team 

Mette Skov Hansen, koordinator for 

Svendborgprojektet

IDRÆTSRÅDSREPRÆ-
SENTANTER I DIF ’S 
REPRÆSENTANTSKAB
Region Nordjylland: Keld Jensen

Region Midtjylland: Bent Hviid

Region Syddanmark: Ole Hansen

Region Sjælland: Jørn C. Nielsen

Region Hovedstaden: John Borelli

(Redaktionen sluttede 7. marts 2015)
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