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Rammeaftale 
 

Juni 2021 
 

Danmarks Idrætsforbund, 2021-2024 

 
Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Danmarks 

Idrætsforbund på den anden side fastlægger mål for Danmarks Idrætsforbunds virksom- 

hed i aftaleperioden inden for de givne vilkår. 

 
Målene drøftes mindst én gang årligt i forbindelse med resultatopfølgningen. 

 
1. Økonomisk ramme 

 
Der forventes, at Danmarks Idrætsforbund vil have følgende midler til rådighed: 

 
Økonomisk ramme      

 Regnskab 

(foreløbigt) 

 

Budget 

 

Budget 

 

Budget 

 

Budget 

Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 

Udlodningsmidler* 306,1 307,0** 307,0** 307,0** 307,0** 

Øvrige tilskud fra Kulturministeriet 0 0 0 0 0 

Øvrige offentlige tilskud 0 0 0 0 0 

Indtægtsdækket virksomhed 0 0 0 0 0 

Øvrige indtægter 1,4 4,4 4,5 4,5 4,5 

I alt til disposition 307,5 311,4 311,5 311,5 311,5 

Egenkapital (ultimo året) 79,9 79,4 79,4 79,4 79,4 

* DIFs andel af udlodningsmidlerne er fastsat i lov nr. 1532 af 19/12/2017 om udlodning af overskud og udbytte 

fra lotteri. 

** Budget vedr. udlodningsmidler i 2021 og estimat for 2022-2024 er baseret på prognosetal for udlodningsmid- 

ler i udlodningsåret 2021 anført i 2020-prisniveau. 

 

2. Mission og vision 

Mission: 

DIF bevæger Danmark gennem idræt, frivillighed og glæde. I vores mange idrætter og 

mangfoldige foreningsliv skaber vi store præstationer og sammenhæng i samfundet. 

Vision: 

Idræt skal have en markant plads hos alle danskere gennem hele livet – i fællesskaber 

på og uden for banen og gennem oplevelser, der begejstrer og samler Danmark. 

 
3. Opgaver og mål 

Danmarks Idrætsforbunds opgaver er følgende: 

1. Bevæg dig for Livet 

2. Trygge miljøer i idrætsforeningerne 

3. Matchfixing 

4. Doping 
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5. Socialt udsatte 

6. Ligestilling 

7. Eliteidræt 

8. Seksuelle krænkelser i foreningsidrætten 

9. Klima/bæredygtighed 

 
Med udgangspunkt i mission og vision er der aftalt nedenstående mål for Danmarks 

Idrætsforbunds opgaver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vision og mål er formuleret på baggrund af Danmarks Idrætsforbunds omverdensanalyse 

og strategi. Strategien er tilgængelig på www.dif.dk og vedlagt som bilag 1. 

Kerneopgave Resultatmål 

Bevæg dig for Livet • DIF vil – i samarbejde med DGI – øge antallet af ak- 

tive medlemmer i foreningsidrætten. 

• DIF vil – i samarbejde med DGI – øge antallet af ak- 

tive borgere. 

Trygge miljøer i idrætsfor- 

eningerne 
• DIF vil med uddannelsestiltag sikre trygge og ud- 

viklende miljøer i idrætsforeningerne. 

• DIF vil arbejde for at konkurrencestrukturen i 

idrættens udvikles, så den understøtter, at forenin- 

gerne i deres arbejde med børne- og ungeidrætten 

har fokus på udvikling og det gode miljø. 

• DIF vil arbejde for at skabe bedre rammer for 

LGBTI-personer i idrætsfællesskaber. 

Matchfixing • DIF vil bekæmpe matchfixing i idrætten. 

Doping • DIF vil fremme et dopingfrit eliteidrætsmiljø. 

• DIF vil fremme et dopingfrit motionsdopingmiljø 

Socialt udsatte • DIF vil fremme, at børn og unge fra udsatte bolig- 

områder bliver en del af idrætsfællesskaber. 

• DIF vil særligt motivere flere piger i de udsatte bo- 

ligområder til at blive en del af foreningslivet. 

Ligestilling • DIF vil fremme ligestillingen mellem kønnene i 

DIF-idrætten. 

Eliteidræt • DIF vil understøtte et trygt og sikkert talent- og eli- 

teidrætsmiljø. 

Seksuelle krænkelser i for- 

eningsidrætten 
• DIF vil bidrage til at bekæmpe seksuelle krænkelser 

i de frivillige idrætsforeninger. 

Klima/bæredygtighed • DIF vil bidrage til en bæredygtig udvikling af idræt- 

ten. 

 

http://www.dif.dk/
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Resultatmålene er konkretiseret i operationelle mål, jf. bilag 2, som lægges til grund for 

Danmarks Idrætsforbunds resultatrapportering og vurderingen af målopfyldelsen. 

 
Rapportering af resultater m.v. 

Danmarks Idrætsforbund skal sikre åbenhed og gennemsigtighed med hensyn til Dan- 

marks Idrætsforbunds resultater og virksomhed. Danmarks Idrætsforbund skal årligt 

rapportere om opfyldelse af mål i rammeaftalen som en del af årsrapporten efter de til 

enhver tid gældende retningslinjer herfor. Rapporteringen drøftes på et årligt virksom- 

hedsmøde med Kulturministeriet og danner grundlag for ministeriets resultatopfølgning. 

 
4. Aftalens status 

Denne rammeaftale skal ses i sammenhæng med bemærkningerne til § 4 i forslag til lov 

om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri, hvoraf det fremgår, at der ”indgås (…) 

en aftale mellem Danmarks Idrætsforbund og Kulturministeriet om, hvilke indsatsom- 

råder Danmarks Idrætsforbund særligt skal varetage for at sikre de kulturpolitiske 

målsætninger”. 

 
Større ændringer i Danmarks Idrætsforbunds økonomiske rammer i forhold til det forud- 

satte vil kunne give anledning til ny drøftelse af målene. 

 
Dato: 30/6 2021 Dato: 5/8 2021 

Kulturministeriet Danmarks Idrætsforbund 

 

 
 

 

 

Dorte Nøhr Andersen 

 
Hans Natorp 

Departementschef Bestyrelsesformand 

 

 
Bilag 

Bilag 1: Danmarks Idrætsforbunds strategi og omverdensanalyse 

Bilag 2: Operationelle mål 


