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PROTEKTOR 

HENDES MAJES TÆT DRONNINGEN  

DAGSORDEN 

ÅRSMØDE 2022 

FORUM REPRÆSENTANTSKABET 
Mødedato: 7. maj 2022 

Mødestart: 09:00 

Mødested: Gunnar Nu Kongressen 

Referent: Stefan Ilic 

Dagsorden i henhold til Danmarks Idrætsforbunds love §11 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

Den skriftlige beretning vedrørende DIF’s virksomhed fremgår af

vedlagte publikation ”Årsberetning 2021”. 

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Regnskabet omhandler perioden 1. januar – 31. december 2021. 

4. Behandling af forslag

Repræsentantskabet behandler følgende lovforslag:

4.1. Lovforslag om permanentgørelse af ordningen for 

enkeltpersonmedlemsskaber. 

5. Medlemsbegrebet

Repræsentantskabet orienteres om arbejdet med DIF´s medlemsbegreb.

6. Årets Specialforbund

Repræsentantskabet kårer Årets Specialforbund.

7. Valg til DIF’s bestyrelse 

To næstformandsposter skal besættes for to år.

7.1. Valg af to næstformænd for to år

Følgende har meddelt deres kandidatur: 



ÅRSMØDE 2022
DANMARKS IDRÆ TSFORBUND8

SIDE 2 AF 3 

PROTEKTOR 

HENDES MAJES TÆT DRONNINGEN 

- Thomas Bach.

- Frans Hammer

7.2. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for to år 

Tre bestyrelsesposter skal besættes for to år. 

Bent Clausen afgår som følge af 12-års reglen. Posten bliver ledig. 

Følgende har meddelt deres kandidatur: 

- Britta Riis. 

- Jette Albinus.

- Thomas Christensen

7.3. Valg af to suppleanter for et år 

To poster skal besættes for et år. 

Suppleantposterne er vakante. Kandidater kan stille op til og med 

årsmødet. 

8. Valg til DIF’s Appelinstans

8.1. Valg af to medlemmer for fem år

To poster skal besættes for fem år. 

Birte Rasmussen er på valg for fem år. Genopstiller. 

Morten Rosenmejer er på valg for fem år. Genopstiller.

9. Valg til Dopingnævnet

9.1. Valg af et medlem for tre år

En post skal besættes for tre år. 

Helle Qvortrup Tvilum Bachmann er på valg for tre år. Genopstiller. 

9.2. Valg af to suppleanter for et år

To suppleantposter skal besættes for et år. 

Henrik Johnsen er på valg for et år. Genopstiller. 

Jon Bjarke Rasmussen er på valg for et år. Genopstiller. 
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SIDE 3 AF 3 

PROTEKTOR 

HENDES MAJES TÆT DRONNINGEN  

10. Valg til Matchfixingnævnet

10.1. Valg af et medlem for to år

En post skal besættes for to år. 

Peter Schønning er på valg for to år. Genopstiller. 

10.2.  Valg af suppleant for et år

En post skal besættes for et år. 

Helle Qvortrup Tvilum Bachmann er på valg for et år. Genopstiller.

11. Valg til Etisk Komité

11.1. Valg af tre medlemmer for to år

J

Tre poster skal besættes for to år

ens Evald er på valg for to år. Genopstiller. 

Else Guldager er på valg for to år. Genopstiller. 

Kurt Carstensen er på valg for to år. Genopstiller.

12. Valg af statsautoriseret revisor 

Revisionsfirmaet EY afgår efter tur. Genopstiller.

13. Valg af to interne revisorer

Rolf Lind afgår pga. alderskravet. DIF opstiller en kandidat på årsmødet, som er på valg for et år.

Torben Kristensen er på valg for to år. Genopstiller. 

14. Eventuelt
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Side 2 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2021 for Danmarks Idrætsforbund. 

Årsrapporten er aflagt efter gældende regnskabsbestemmelser. Vi anser den valgte regnskabspraksis for 
hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2021 samt resultat og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021. 

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de 
dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre 
forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen af de midler og driften af forbundet, der er omfattet af regnskabet 

Årsrapporten for 20

Brøndby den 26. marts 2022

21 for Danmarks Idrætsforbund indstilles til repræsentantskabets godkendelse. 

Direktion:    

Morten Mølholm Hansen 
Administrerende direktør  

 
Bestyrelsen: 
 
 
   
Hans Natorp Thomas Bach Frans Hammer  
Formand Næstformand Næstformand 
 
   
     
Christian Pedersen Bent Clausen Britta Riis 
Økonomiansvarlig    
 
 
 
        
Jens Hornemann Jette Albinus Kenneth Plummer 

 
  
 
   
Asger Fischer Mølgaard Rikke Rønholt Albertsen 
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Side 3 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til repræsentantskabet i Danmarks Idrætsforbund 

  
Revisionspåtegning på årsregnskabet 
 

Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Idrætsforbund for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, 
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. 
Årsregnskabet udarbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af forbundets aktiviteter og pengestrømme for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 
1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Grundlag for konklusion  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag 
af bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.  Vores ansvar 
ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for 
revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet 
som grundlag for vores konklusion. 

Uafhængighed 

Vi er uafhængige af forbundet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' 
internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er 
gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA 
Code. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Forbundet har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 
4 og 6, som sammenligningstal medtaget de af bestyrelsen godkendte resultatbudgetter for 2021 og 2022. 
Budgettallene har ikke været underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet  

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 
med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledelsen har endvidere 
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.  

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere forbundets evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet 
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på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere 
forbundet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.  

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet  

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad 
af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i 
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan 
findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis 
det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, 
som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige 
vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:  

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, 
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.  

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af forbundets interne kontrol.  

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.  

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om forbundets 
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne 
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det 
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder 
eller forhold kan dog medføre, at forbundet ikke længere kan fortsætte driften.  

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og 
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.  

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern 
kontrol, som vi identificerer under revisionen.  
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Udtalelse om ledelsesberetningen  

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.  

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden 
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 
af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen 
er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af 
de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere 
systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og 
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores 
juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte 
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores 
forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller 
dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de 
virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske 
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.  
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København, den 26. marts 2022  

EY GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB 
CVR-nr. 30 70 02 28 
 
 
      
  
Ulrik B. Vassing   Thomas H. Christensen 
statsaut. revisor   statsaut. revisor 
mne32827    mne46321 
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Revisionspåtegning – Intern revision 

Til repræsentantskabet for Danmarks Idrætsforbund 

Som repræsentantskabsvalgte interne revisorer i Danmarks Idrætsforbund har vi i tilknytning til den revision, 
der er foretaget af de eksterne revisorer, revideret årsregnskabet for 2021. 

Den udførte revision 

Vores revision har været baseret på en række revisionshandlinger med henblik på at opnå bevis for, at 
årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Vi har herunder analyseret afvigelser mellem 
regnskabet og budgettet, gennemgået udvalgte konti, vurderet de administrative rutiner i relation til interne 
kontrolfunktioner og gennemgået årsregnskabets indhold og præsentation. 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Danmarks Idrætsforbunds resultat for 
2021 og finansielle stilling pr. 31. december 2021. 

Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger. 

 

København, den 26. marts 2022   

Torben Kristensen Rolf Lind  
intern revisor intern revisor 
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Oplysninger om forbundet 

Danmarks Idrætsforbund 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 
www.dif.dk 
 
Telefon 43 26 26 26 

Bestyrelse 

Hans Natorp (formand) 

Thomas Bach (næstformand) 

Frans Hammer (næstformand) 

Christian Pedersen (økonomiansvarlig) 

Asger Fischer Mølgaard 

Bent Clausen 

Britta Riis 

Jens Hornemann 

Jette Albinus 

Kenneth Plummer 

Rikke Rønholt Albertsen 

Direktion 

Morten Mølholm Hansen (administrerende direktør) 

Revisor 

ERNST & YOUNG 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR. nr. 30 70 02 28 

Bank 

Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige 

CVR 

56 80 83 10 

Momsregistrering 

Danmarks Idrætsforbund er som forening som hovedregel momsfritaget, dog er en del af forbundets 
salgsvirksomhed omfattet af momspligten. 

Repræsentantskab 

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes lørdag den 7. maj 2022 i Idrættens Hus. 
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Ledelsens beretning 

Regnskabet for kalenderåret 2021 udviser et underskud på 0,4 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 0,5 
mio. kr. Regnskabets balancesum udgør 426 mio. kr., og egenkapitalen udgør i alt 86 mio. kr.   
 
Resultatet af den ordinære drift, dvs. før de ekstraordinære til DM-ugen på 0,8 mio. kr., udgør et underskud på 
0,4 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 0,5 mio. kr. 
 
Efterfølgende redegøres supplerende for en række forhold af væsentlig karakter.  
 
Økonomi 
 
DIF har i 2021 opnået indtægter for overskudsandel fra Danske Lotterispil og Klasselotteriet, samt 
kommercielle indtægter fra Sport One Danmark P/S m.v.  på i alt 318,4 mio. kr. Indtægterne er i 2021 anvendt på 
følgende omkostningsgrupper:  
 

 
 
Godt 78,4 % (2020: 79,1 %) af de samlede midler går enten direkte eller indirekte til DIF’s specialforbund samt 
Team Danmark.  
 
De direkte tilskud udgør 76,2% (2020: 75,5 %) og omfatter økonomisk støttestruktur, særligt tilskud til 
TankeSport, revisionstilskud, BDFL Foreningsfitness, IKC, nye medlemsformer, vision 25-50-75, tilskud til 
internationalt samarbejde samt de lovbestemte tilskud til Team Danmark og DBU. Af regnskabets note 28 
fremgår specifikation af de direkte tilskud fordelt pr. forbund. 

76,2%

2,2%
1,3%

3,5%

6,6%

4,1 %

1,5%

1,7%

2,9%

Anvendelse af midler i DIF på hovedgrupper

Direkte tilskud specialforbund

Indirekte tilskud specialforbund

Eliteaktiviteter

Breddeidrætsaktiviteter

Servicevirksomhed

Administration og fælles udgifter

Politisk/lovbestemt og udvalg

Kontorudlejning og hotelfaciliteter

Prioritetsrenter og afs. på bygninger
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De indirekte tilskud udgør 2,2 % (2020: 3,5 %) og omfatter de kollektive forsikringer, Sport Event Denmark, 
frivillighedspris, Diversitet og CFR (Centralt Forenings Register). 
 
Af de samlede midler går 1,3 % (2020: 1,4 %) til eliteaktiviteter herunder det olympiske og internationale 
arbejde. Breddeidrætsaktiviteterne udgør 3,5 % (2020: 4,1 %) og godt 6,6% (2020: 6,2 %) af de samlede midler 
anvendes til DIF’s servicevirksomhed såsom, Public Affairs, Ledelsessekretariat og Kommunikation herunder 
Analyse samt Idrætsliv.  
 
Administrationen, dvs. Økonomi, IT, HR og fællesudgifter anvender 4,1 % (2020: 4,6 %) af de samlede midler.  
 
Udgifter til bestyrelse, repræsentantskab, national- og international mødevirksomhed samt udvalg udgør 1,5 
% (2020: 1,6 %) af de samlede midler. Kontorudlejning og hotelfaciliteter anvender 1,7 % (2020: 0,5 %), mens 
der anvendes 2,9 % (2020: 2,6 %) til prioritetsrenter og afskrivninger på bygninger.  
 
Årsrapporten udviser et underskud på 431 t.kr. mod et budgetteret underskud på 473 t.kr., hvilket resulterer i 
en positiv afvigelse på 42 t.kr. De væsentligste afvigelser fremkommer på følgende hovedposter: 
 

Hovedposter resultatopgørelsen t.kr. Faktisk 2021 Budget 2021 Afvigelse 
Kommercielle indtægter, Sport One Danmark P/S 0 2.500 -2.500 

Kommercielle indtægter, IOC Topsponsorer 11.071 2.500 8.571 

Øvrige indtægter inkl. Danske Lotterispil 307.343 306.731 612 

Indtægter i alt 318.414 311.731 6.683 
    

Aktivitetsbestemte udgifter 218.904 211.023 -7.881 

Talent og Elite 4.148 5.155 1.007 

Breddeidrætsaktiviteter 11.289 13.318 2.029 

Andre udgifter og servicevirksomhed 38.834 39.590 756 

Kontorfaciliteter 5.301 1.313 -3.988 

Afskrivninger bygninger 4.304 6.026 1.722 

Øvrige udgifter 36.065 35.779 -286 
Omkostninger i alt 318.845 312.204 -6.641 
    
Årets resultat før disponering -431 -473 42 
    
Disponeringer:    
Overført fra henlagt til tværidrætslige tiltag -1.711 -723 -988 

Overført fra henlagt til tværidrætslige tiltag -5.432 0 -5.432 

Overført fra henlagt underskudsdækning i 2022* 4.200 0 4.200 

Overført til egenkapitalen* 2.512 250 2.262 

Disponeringer i alt -431 -473 42 
 
* Henlagt underskudsdækning til at kompensere for den forventede nedgang i kommercielle indtægter fra 
Sport One Danmark, i den kommende olympiade, som det også fremgår af note 3 i DIF’s budget 2022. 
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Nedenfor er redegjort for årsagen til de væsentligste budgetafvigelser. 
 
Afvigelsesforklaringer - resultatopgørelse: 
 
Kommercielle indtægter, Sport One Danmark P/S: 
De kommercielle indtægter fra Sport One Danmark afviger negativt med 2,5 mio. kr. pga. nedjustering af 
forventede kommercielle indtægter, som følge af Coronakrisen. 
 
Kommercielle indtægter, IOC Topsponsorer: 
De kommercielle indtægter fra IOC afviger positivt med 8,6 mio. kr. Af de modtagne IOC Top sponsorater er der 
et samlet overskud for perioden 2017-2021 på 11,1 mio. kr. hvilket er indtægtsført i DIF’s regnskab. 
 
Aktivitetsbestemte udgifter specialforbund m.v. 
De aktivitetsbestemte udgifter afviger negativt med 7,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært udgifter til 
understøttelse af visionen, som er henlagt i egenkapitalen under særlige formål. 
 
Talent og elite 
Talent og elite afviger positivt med 1,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes færre aktiviteter pga. Covid-19 og en vakant 
stilling i slutningen af 2021.  
 
Breddeidrætsaktiviteter 
Breddeidrætsaktiviteterne afviger positivt med 2,0 mio. kr.. Afvigelsen skyldes primært færre uddannelses- og 
kursusforløb der blev aflyst pga. Covid-19. Derudover har der også været flere vakante stillinger i løbet af 2021. 
 
Andre udgifter og servicevirksomhed 
Andre udgifter og servicevirksomhed afviger positivt med 0,8 mio. kr. De positive afvigelser skyldes generelt 
færre aktiviteter, herunder møder og rejser pga. Covid-19. 
 
Kontorfaciliteter 
Kontorfaciliteter afviger negativt med 4,0 mio. kr. De negative afvigelser skyldes bl.a. investering i et forbedret 
netværk i Idrættens Hus og øgede vedligeholdelsesudgifter til bl.a. omklædningsrummene. 
 
Der er pr. 31. december 2021 i alt 56 fuldtidsansatte (2020: 59 fuldtidsansatte medarbejdere). Derudover 
finansieres 6 medarbejdere af Vision 25-50-75, 1 medarbejder af TRYG-fonden, 4 medarbejdere af Industriens 
Fond, 6,4 medarbejdere af Forsvarsministeriet, 4 medarbejdere af DIF & DGI’s Foreningspulje, 1 medarbejder af 
KIRKBI-donationen, 3 medarbejder af Novo Nordisk Fonden og yderligere 1 medarbejdere i Idrættens 
Medieudvalg. Derudover er der ansat 1 elev, 6 studentermedhjælper og 2 fratrådte medarbejder. 
 
Resultatet, som er et underskud på 431 t.kr., anses for tilfredsstillende og disponeres således, at 1.711 t.kr. 
overføres fra henlagt til tværidrætslige tiltag, 5.432 t.kr. overføres fra henlagt til understøttelse af visionen, 
4.200 t.kr. overføres til henlagt underskudsdækning i 2022 og 2.512 t.kr. overføres til egenkapitalen. 
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I år er det især fire balanceposter, som påvirker den samlede balancesum. Balancesummen er steget med 50 
mio. kr. i forhold til sidste år. 
 

Hovedposter balancen t.kr. Faktisk 2021 Faktisk 2020 Afvigelse 
Obligationer 139.334 0 139.334 

Bankindestående 0 79.251 -79.251 

Øvrige aktiver i alt 287.602 296.752 -9.150 

Aktiver i alt 426.270 376.003 50.267 
    

Periodeafgrænsningsposter 29.675 70.509 -40.834 

Repo-lån i egne obligationer 124.930 0 124.930 

Øvrige passiver i alt 271.665 305.494 -33.829 

Passiver i alt 426.270 376.003 50.267 
 
Balancekonti - afvigelser 
 
Obligationer: 
For at mindske udgifterne til negative renter, har vi valgt at indgå en repoforretning med Nordea, hvor vi har 
købt obligationer for 139,3 mio. kr. 
 
Bankindestående: 
Bankindeståendet er faldet med 79,3 mio. kr. fra 2020 til 2021. Faldet skyldes primært at DIF og DGI har uddelt 
de fleste Covid-19 hjælpepuljemidler, der ultimo 2020 endnu ikke var viderefordelt til foreningerne. 
 
Periodeafgrænsningsposter: 
Periodeafgrænsningsposterne er faldet med 40,8 mio. kr. fra 2020 til 2021. Faldet skyldes primært at DIF og DGI 
har uddelt de fleste Covid-19 hjælpepuljemidler, der ultimo 2020 endnu ikke var viderefordelt til foreningerne. 
 
Repo-lån i egne obligationer: 
For at mindske udgifterne til negative renter, har vi valgt at indgå en repoforretning med Nordea, hvor vi har 
købt obligationer for 139,3 mio. kr. – og i dem har vi lånt 124,9 mio. kr. ved årets udgang. 
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Bevæg dig for livet 
 
Bevæg dig for livet er DIF og DGI’s samarbejde om at gøre Danmark til verdens mest aktive nation. Med Bevæg 
dig for livet har DGI, DIF, TrygFonden og Nordea-fonden i 2015 igangsat danmarkshistoriens største 
idrætspolitiske satsning. Bevæg dig for livet blev støttet af Nordea-fonden og TrygFonden med i alt 95 mio. kr. 
i en tre årig periode 2018-20 og efterfølgende i en ny fireårig periode fra 2021-2024 med i alt 48,4 mio. kr. 
 
Regnskabet for Bevæg Dig for Livet omhandler 2020, da det er det seneste år, hvor alle projektregnskaberne 
på nuværende tidspunkt er afsluttet.  
 
I 2020 har TrygFonden bidraget med 15 mio., Nordea-fonden med 15 mio., DIF/DGI samt landsdele og forbund 
med i alt 40,4 mio. samt overført netto 1,3 mio. kr. til følgende år. Den bevilget støtten er fordelt på 6 
hovedaktiviteter på i alt 69 mio. 

Bevæg Dig For Livet-Regnskab for 2020,  samt anden bevillingsperiode 2018-2020 
        

 Budget  Regnskab Regnskab 

t.kr. 2020 2020 2018-2020 
Aktiviteter:       

Motionsidræt   54.206 50.256 158.032 

Foreningsliv og fællesskaber   1.150 856 2.749 

Motion på nye arenaer  4.340 3.966 21.026 

Synlighed og adfærd 7.135 6.202 50.291 

Medejerskab 6.960 6.444 15.686 

Understøttende indsatser  2.300 1.444 6.824 

Aktiviteter i alt  76.091 69.168 254.608 
Finansiering:     

Nordea Fonden 15.000 15.000 48.000 

Tryg Fonden 15.000 15.000 47.000 

DIF/DGI (landsdele, forbund, deltagerbet.  mv.) 44.115 40.448 155.153 

Periodiserede indtægter 1.976 -1.280 4.455 

Finansiering i alt 76.091 69.168 254.608 
 
Hvis du gerne vil læse mere om Bevæg dig for livet henviser vi til bilag 1. 
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DIF og DGI’s Foreningspulje 
 
I løbet af 2021 har DIF og DGI's Foreningspulje modtaget 2.091 ansøgninger fra danske idrætsforeninger og 
lavet 1.612 bevillinger for i alt 50,7 mio. kr. På grund af løbende tilbagebetalinger fra tidligere udmøntninger har 
puljen haft flere midler til rådighed end de samlede midler delegeret til DIF og DGI på finansloven 2021 (46,9 
mio. kr.). 
 
Bevillingerne fra DIF og DGI's Foreningspulje har støttet små og større projekter alle landets 98 kommuner og 
inden for alle typer af idrætsaktiviteter.  
 
Midlerne fra DIF og DGI's Foreningspulje er gået til et bredt udsnit af idrætsforeninger i Danmark og en lang 
række forskellige tiltag. Blandt de projekter, som midler fra DIF og DGI's Foreningspulje har været med til at 
realisere, er eksempelvis fastholdelsesprojekt i Humlum Motions- og Gymnastikforening med indkøb af udstyr 
til jumping fitness, nyt sikkerhedssystem i Morsø Moto-Cross Klub og opstart af initiativet ’Fodbold for alle’ i 
Tved Boldklub. 
 
Således har DIF og DGI's foreningspulje igen i 2021 i høj grad opfyldt puljens formål ved at støtte hverdagens 
fællesskaber og skabe rum til udvikling i en lang række danske idrætsforeninger. 
 
Hvis du gerne vil læse mere om DIF og DGI’s Foreningspulje henviser vi til bilag 2 
 
DIF og DGI’s Genstartspulje 
 
Som en del af den politiske aftale ’Aftale om sommer- og erhvervspakken af 4. juni 2021’ blev der afsat 59 mio. kr. 
til kultur- og idrætsaktiviteter i regi af foreninger og aftenskoler. DIF og DGI’s andel af midlerne (44,5 mio. kr.) 
blev udmøntet i en særlig pulje kaldet DIF og DGI's Genstartspulje. 
 
DIF og DGI's Genstartspulje var åben for ansøgning fra 7. juli til 30. september 2021 som en ekstraordinær 
særpulje under DIF og DGI's Foreningspulje. Lokale idrætsforeninger kunne søge puljen til at skabe aktiviteter 
og oplevelser i sommeren og efteråret frem til 25. oktober 2021. Puljen blev hovedsageligt udmøntet i 
bevillinger op til 50.000 kr., i enkelte tilfælde op til 150.000 kr. Puljen lavede ikke bevillinger over 150.000 kr. 
  
For at kunne åbne DIF og DGI's Genstartspulje hurtigst muligt og med mindst mulige administrative 
omkostninger, blev puljens ansøgningsplatform sat op på samme måde og samme sted som DIF og DGI's 
foreningspulje og med retningslinjer der indeholdt intentionerne i den politiske aftale og i øvrigt 
grundlæggende baserede sig på retningslinjerne for DIF og DGI's Foreningspulje. 
 
I løbet af 2021 har DIF og DGI's Genstartspulje modtaget 1.436 ansøgninger fra danske idrætsforeninger og 
lavet 1.278 bevillinger for i alt 34,0 mio. kr.  
 
På grund af de fortsatte Corona-restriktioner i efteråret 2021 var mange foreninger begrænset i deres 
muligheder for at iværksætte og gennemføre genstarts-projekter. Puljen blev derfor ikke ansøgt om det fulde 
beløb til udmøntning, ligesom en del foreninger tilbagebetalte bevillingerne fra DIF og DGI's Genstartspulje helt 
eller delvist. Overskydende midler fra puljen tilbagebetales til statskassen. 
  
Hvis du gerne vil læse mere om DIF og DGI’s Genstartspulje henviser vi til bilag 3 
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DIF og DGI’s Pulje for planlagte aktiviteter 
 
Som en del af den politiske aftale ’Aftale om sommer- og erhvervspakken af 4. juni 2021’ blev der (ud over 
ovennævnte midler til DIF og DGI's Genstartspulje) afsat 8,1 mio. kr. til DIF og DGI til udmøntning ’til lokale idræts- 
og spejderforeninger til at afholde planlagte aktiviteter fra sommeren og året ud, som ellers ikke vil kunne finde sted 
pga. manglende indtægtsgrundlag som følge af COVID-19-restriktioner i sommerperioden’. 
 
Som aftaleteksten giver indtryk af, var denne pulje en kompliceret konstruktion, som mange foreninger fandt 
uigennemskuelig og derfor undlod at søge. Puljen var åben for ansøgning fra 7. juli til 15. november 2021. I løbet 
af 2021 har DIF og DGI's Pulje for planlagte aktiviteter modtaget 126 ansøgninger fra danske idrætsforeninger 
og lavet 59 bevillinger for i alt 1,7 mio. kr. 
 
På grund af de komplicerede puljerammer og de fortsatte Corona-restriktioner i efteråret 2021 var mange 
foreninger begrænset i deres muligheder for at iværksætte og gennemføre projekter, som faldt inden for 
puljens retningslinjer. Puljen blev derfor langt fra ansøgt om det fulde beløb til udmøntning, ligesom et mindre 
antal foreninger tilbagebetalte bevillinger fra puljen helt eller delvist. Overskydende midler fra puljen 
tilbagebetales til statskassen. 
 
Hvis du gerne vil læse mere om DIF og DGI’s Pulje for planlagte aktiviteter henviser vi til bilag 4 
 
DIF og DGI’s Coronapuljer 
 
På baggrund af nedenstående politiske aftaler blev der i løbet af 2021 delegeret i alt 202,3 mio. kr. til 
udmøntning af DIF og DGI til danske idrætsforeninger, der havde lidt økonomiske tab på grund af Corona-
restriktioner. 
 

• ’Aftale om udvidelse af hjælpepakker af 27. oktober 2020’ indeholdt 80,8 mio. kr. til udmøntning af DIF og 
DGI i form af ’DIF og DGI's Corona-hjælpepulje, runde tre’ (dækningsperiode marts-dec. 2020, udbetalt 
marts 2021) 

• ’Aftale om udvidelse af hjælpepakker af 27. oktober 2020’ indeholdt 40,5 mio. kr. til udmøntning af DIF og 
DGI i form af ’DIF og DGI's Corona-hjælpepulje, runde fire’ (dækningsperiode jan.-marts 2021, udbetalt 
maj 2021) 

• ’Tillæg til aftale om genåbning af generelle kompensationsordninger af 16. december 2020’ indeholdt 40,5 
mio. kr. til udmøntning af DIF og DGI også i form af ’DIF og DGI's Corona-hjælpepulje, runde fire’ 
(dækningsperiode jan.-marts 2021, udbetalt maj 2021) 

• ’Aftale om yderligere forbedringer af hjælpepakker for ikke mindst de mindre erhvervsdrivende af 9. 
februar 2021’ indeholdt 40,5 mio. kr. til udmøntning af DIF og DGI i form af ’DIF og DGI's Corona-
hjælpepulje, runde fem’ (dækningsperiode jan.-aug. 2021, udbetalt nov. 2021) 
 

Midlerne blev afsat med det formål at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreningerne oplevede på 
grund af aflyste arrangementer, manglende indtægter mv. som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse 
med COVID-19. Midlerne skulle udmøntes til lokale idrætsforeninger, herunder også de foreninger, som 
afholder store breddeevents og herudover foreningsbaserede eventarrangører. DIF og DGI forpligtedes 
ligeledes til at administrere ansøgninger fra lokalforeninger inden for det selvorganiserede idrætsområde, 
udsatteidrætten og esport. 
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For at kunne udmønte midlerne effektivt, efter hensigten og med mindst mulige administrative omkostninger, 
etablerede DIF og DGI en særskilt pulje kaldet ’DIF og DGI's Corona-hjælpepulje’ med selvstændige 
retningslinjer, ansøgningsportal og ansøgningsperioder, adskilt fra den eksisterende DIF og DGI's 
foreningspulje. 
 
Hvis du gerne vil læse mere om DIF og DGI’s Coronapuljer henviser vi til bilag 5. 
 
DIF og DGI’s Sommerpulje 
 
Som en del af den politiske aftale ’Aftale om sommerpakken af juni 2020’ blev der bl.a. afsat 50 mio. kr. til DIF, 
DGI og DUF til udmøntning til ’Flere forenings- og idrætsoplevelser for danskerne’ i lokale foreninger. DIF og 
DGI’s andel af midlerne (42,9 mio. kr.) blev udmøntet i en særlig pulje kaldet ’Sommerpuljen’.  
 
Sommerpuljen var åben for ansøgning frem til 30. august 2020 og modtog i denne periode 1.865 ansøgninger, 
hvoraf 1.765 modtog bevillinger for et samlet beløb for et samlet beløb på 42,0 mio. kr. Midlerne fra 
Sommerpuljen er således gået til et bredt udsnit af idrætsforeninger i Danmark og en lang række forskellige 
tiltag med fokus på at skabe forenings- og idrætsoplevelser for danskerne i sommeren 2020 og umiddelbart 
derefter. 
 
Sommerpuljen har afgivet tilsagn for 42,0 mio. kr., som er fordelt på bevillinger fra 850 kr. til 140 t.kr. med 
gennemsnitligt bevilget beløb på 24 t.kr. 
 
På grund af de tiltagende Corona-restriktioner i efteråret 2020 og deraf følgende begrænsninger af 

mulighederne for at igangsætte af Sommerpuljen støttede projekter, aktiviteter og arrangementer, blev 

denne bagkant (på baggrund af dialog med Kulturministeriet) i to omgange rykket til henholdsvis d. 1. 
december 2020 og d. 31. januar 2021, og bevillingsmodtagende foreninger med endnu uafsluttede bevillinger 

blev orienteret herom. I den seneste orientering om ny bagkant d. 31. januar 2021 (udsendt d. 8. december 

2020) blev bevillingsmodtagende foreninger med endnu uafsluttede bevillinger endvidere orienteret om, at 
de skulle ’være velkomne til at anvende resterende midler til andre formål inden for Sommerpuljens retningslinjer, 
tilpasset de gældende restriktioner’ (også dette på baggrund af dialog med Kulturministeriet). 

 
Hvis du gerne vil læse mere om DIF og DGI’s Sommerpulje henviser vi til bilag 6. 
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Vækstmidler 
 
Bestyrelsen besluttede tilbage i 2019 at afsætte 34 mio. kr. til vækstinitiativer.  
Af de 34 mio. kr. blev der prioriteret 10 mio. kr. til tværidrætslige- og 24 mio. kr. til væksttiltag. 
Vækstmidlerne er anvendt på følgende områder: 
 

Tværidrætslige tiltag (t.kr.) 
Reserveret 

midler  
Udbetalt 

2019-2020 
Udbetalt 

2021 
Udbetales i 

2022- 
     

DM- ugen (DIF) 7.400 775 811 5.814 

Fitness i flere forbund (Gymnastik) 2.500 0 900 1.600 

Ej disponeret 100 0 0 100 

Tværidrætslige tiltag i alt  10.000 775 1.711 7.514 
     
 
Vækstmidler medlemsvækst(t.kr.) 

  
 

 

Vandski og Wakeboard (Urbanwake) 200 100 100 0 

Bordtennis (Bat60+) 450 225 225 0 

Styrkeløft (nye klubber) 400 200 200 0 

Klatring (klubudvik. og vækst) 600 300 300 0 

Fodbold (BDFL projekt) 1.200 0 0 1.200 

Håndbold (BDFL projekt) 500 0 0 500 

Floorball (BDFL projekt) 800 0 0 800 

Badminton (BDFL projekt) 500 0 0 500 

Rullesport Danmark (gadeidræt) 985 0 657 328 

Ej disponeret 4.365 0 0 4.365 

Vækstmidler  medlemsvækst i alt 10.000 825 1.482 7.693 

     

Vækstmidler-Innovation (t.kr.)     

Golf  3.000 29 1.575 1.396 

Ridning 3.000 625 2.375 0 

Sejl  3.000 0 0 3.000 

Innovationsproces 150 0 0 150 

Idrættens Innovationslab 900 0 0 900 

Ej disponeret  3.917 0 0 3.917 

Vækstmidler-Innovation i alt  13.967 654 3.950 9.363 
     

Vækstmidler i alt  23.967 1.479 5.432 17.056 
 
Af note 25 (Henlagt til særlige formål) fremgår det, de udbetalinger (afgange) der har være i året. 
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Grønt regnskab 
  
DIF udarbejder et grønt regnskab for Idrættens Hus’ arealer og aktiviteter. Det grønne regnskab er 
koncentreret om følgende forhold: El-, vand- og varmeforbrug, affaldsproduktion og arbejdsmiljø. 
Idrættens Hus har igennem de senere år etableret flere energibesparende tiltag. Idrættens Hus vil forsætte 
med at have fokus og arbejde på at formindske energiforbruget.  
 
Hvis du gerne vil læse mere om det Grønne regnskab henviser vi til bilag 8. 
 
KIRKBI Donationen  
 
Det er med stor glæde for DIF, at KIRKBI i perioden fra 2017-2021 har tilgodeset idrætten med en væsentlig 
donation på samlet 50 mio. kr. til OL og PL i Tokyo. Donationen er anvendt på følgende hovedområder:  
 
SAMLET ØKONOMISK OVERBLIK (OL) (t.kr.) 
INDSATSOMRÅDE  

Faktisk    
2017-2021  

Direkte støtte til atleter  12.958 
Indirekte støtte til atleter ifm. afvikling af OL 3.849 
Midlertidige ansættelser  7.641 
Test-events og forberedelse  1.896 
High Performance  6.460 
Talentarbejde og sportslig udvikling  4.975 
Aktivering 1.646 
I alt (OL) 39.425 
 
SAMLET ØKONOMISK OVERBLIK (PL) (t.kr.) 
INDSATSOMRÅDE  

Faktisk     
2017-2021 

Direkte støtte til atleter  1.278 
Midlertidige ansættelser  2.505 
Test-events og forberedelse  1.608 
High Performance  719 
Talentarbejde og sportslig udvikling  1.476 
Paralympisk projektledelse  2.989 
I alt (PL) 10.575 
  
I alt (OL og PL) 50.000 
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Idrættens Hus, Hotel og Konference  
 
Regnskabet for 2021 viser et samlet overskud på t.kr. 1.061  jf. nedenstående regnskab i hovedtal. 
 

t.kr. 2021 
Omsætning 18.904 
Kompensationer 1.303 
Vareforbrug og andre eksterne 
omkostninger 

-10.335 

Dækningsbidrag 9.872 
Udgifter -8.811 
Resultat 1.061 

 
IHHK har i 2021 givet rabat til forbundene for 1,1 mio.. kr.  til værelser og forplejning. 
 
Idrættens Kompetencecenter 
 
Årets resultat viser et driftsunderskud på t.kr. 25, mod budgetteret overskud på t.kr. 2.    
 

IKC 2021 1. januar 31. december Vækst 
Total antal specialforbund 44 45 1 
Appeludvalg 6 9 3 
Administration 12 12 0 
Faglig ledelse 18 21 3 
Kontorpladser 20 21 1 
Økonomi* 43 42 -1 

*Herudover servicerer team økonomi også Idrættens Hus Hotel og Konference samt DIF. 
 
Hvis du vil vide mere om Idrættens Kompetencecenter, kan du se regnskabet i note 29. 
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OL Tokyo 2021 
 
OL i Tokyo vil - med de danske briller på næsetippen - blive husket for en lang række store præstationer i mange 
forskellige idrætsgrene. 
 
De danske OL-atleter kæmpede sig til 11 OL-medaljer i den japanske hovedstad.  Tre guldmedaljer, fire 
sølvmedaljer og fire bronzemedaljer lyder bundlinjen på. Og medaljerne blev vundet i ikke færre end otte 
idrætsgrene, hvilket er en unik alsidighed, når vi sammenligner Danmark med andre lande. Det er samtidig flere 
medaljer end målsætningen, som lød på 8-10 medaljer.  
 
OL-medaljerne blev vundet i badminton, banecykling, håndbold, kajak, roning, sejlsport og svømning. Hvis vi 
udelukkende kigger på medaljetabellen og sammenligner Danmark med andre lande med under 10 millioner 
indbyggere, så ligger Danmark på en fornem fjerdeplads. 
 
”Vi har haft et forrygende flot dansk OL, hvor vi sprænger vores resultatmålsætning, og hvor vi med 11 OL-
medaljer præsterer det næstbedste danske OL i næsten 75 år. Mange af vores allerstørste stjerner formår at 
indfri forventningerne og vinde metal til Danmark. Samtidig har der været plads til positive overraskelser og 
også enkelte skuffelser, hvilket både er charmen og den barske virkelighed i elitesport - især til OL. Meget kan 
ske, når OL-ringene kommer på brystet og den olympiske ild brænder,” siger den danske chef de mission fra 
DIF, Søren Simonsen. 
 
Danske medaljer: 
Guld: Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen, banecykling, parløb 
Guld: Viktor Axelsen, badminton, herresingle 
Guld: Anne-Marie Rindom, sejlsport, laser radial 
 
Sølv: Håndbold, herre 
Sølv: Jesper Hansen, skydning, skeetskydning 
Sølv: Frederik Rodenberg, Niklas Larsen, Rasmus Lund og Lasse Norman Hansen, banecykling, 4 km 
holdforfølgelsesløb 
Sølv: Amalie Didriksen og Julie Leth, banecykling, parløb 
 
Bronze: Pernille Blume, svømning, 50 m fri 
Bronze: Frederic Vystavel og Joachim Sutton, roning, toer uden styrmand 
Bronze: Emma Aastrand Jørgensen, kajak, 200 m 
Bronze: Emma Aastrand Jørgensen, kajak, 500 m 
 
Deltagelse i OL i Tokyo har også en økonomisk side, der har i alt været udgifter for 19 mio. kr. som er finansieret 
med støtte fra KIRKBI Donation, Olympiske sponsorer og tilskud fra IOC. Det samlede OL regnskab for Tokyo 
2021 er, som følger: 
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t.kr. Fak. 2021 
Fak. 
2016 Fak. 2012 

Olympisk og internationalt arbejde  OL Tokyo OL RIO  
OL 

London 
Sommer OL    
Indtægter     
Olympiske sponsorer 2017-2020 5.396 12.713 11.419 

Tilskud IOC mv.  3.098 2.428 2.547 

Donation Salling Fondene mv.  0 3.825 0 

KIRKBI bevilling 10.662 0 0 

Indtægter i alt  19.156 18.966 13.966 
Udgifter     
Rejse- og opholdsudgifter  6.060 7.801 4.170 

Beklædning og provision 597 628 2.073 

Fragt og rekvisitter til atleter  1.809 2.400 382 

Støtte funktioner til atleter, forsikring mv. 1.487 1.992 1.204 

OL Byen, sekretariat, kommunikation mv.  2.093 2.634 2.197 

Adgang til idrætsanlæg  650 3.000 1.121 

Udgifter, ekskl. High Performance 12.696 18.455 11.147 
    
High Performance Faciliteter 6.460 6.013 0 
    
Udgifter i alt  19.156 24.468 11.147 
    

Sommer OL i alt 0 -5.502 2.819 
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Olympiske kommercielle indtægter IOC Topsponsorer 
 
Som national olympisk komite har DIF ansvaret for gennemførelsen af den danske deltagelse i de olympiske 
sommer- og vinterlege samt European Games. 
 
Finansieringen af dansk OL-deltagelse sker ved årlige henlæggelser, idet DIF i hver olympiade henlægger 
indtægten fra IOC vedrørende ”Top VII” sponsoraftaler samt indtægter fra øvrige sponsorater. Det er besluttet, 
at de olympiske sommer- og vinterlege, EYOF sommer og vinter, YOG sommer og vinter samt European Games 
og Beach Games skal finansieres gennem disse indtægter. Til den kommende olympiade har DIF modtaget 3,6 
mio. USD.  
 
DIF har brugt/forventer at bruge de henlagte sponsorindtægter til følgende arrangementer: 
 
 
tkr. Regnskab 

2021 
Budget 

2022 
Budget 

2023 

 
Budget 

 2024 

I alt 
2021-
2024       

      
Budget OL 2021-2024      
OL Vinter, Beijing  3.500   3.500 
EYOF vinter, Vuokatti  250   250 
EYOF sommer, Bansca  555   555 
European Games, Warsaw   1.400  1.400 
EYOF vinter, Friuli-Venezia   250  250 
EYOF sommer, Maribor   550  550 
Beach Games   300  300 
YOG vinter,    275 275 
OL sommer, Paris    17.400 17.400 
Ovf. hensættelse (2017-
2020)  

-1.700    -1.700 

Olympiske TOP sponsorer -3.846 -5.248 -6.820 -6.866 -22.780       

      
Forventet forbrug i alt -.5.546 -943 -4.320 10.809 0       

     
De forud modtaget IOC sponsorerindtægter gives over en 4-årlig periode og henlægges årligt til brug for de 
kommende omkostninger ifm. OL, EYOF, YOG mv. . 
 
Af note 26 (Forudmodtaget IOC Topsponsorer til olympiske lege m.v.) fremgår det, hvor meget der i året er 
hensat til den kommende olympiade 2021-2024, efter der er fratrukket afholdte omkostninger til OL, EYOF,YOG 
mv. og evt. indtægtsført overskudsandel for året.  
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Renteswap 
 
I slutningen af 2010 indgik DIF en låneaftale hos Nordea på 150 mio. kr. I tilknytning til låneaftalen er der indgået 
en renteswap (en fast renteaftale) på de to variabelt forrentede lån for at reducere volatiliteten/udsving i 
renteomkostningerne og dermed sikre stabile renteomkostninger.  
 
Reguleringen af renteswappen i 2021 udgør 6,6 mio. kr. og udgør således samlet 20,5 mio. kr. (2020: 27,1 mio. 
kr.). Reguleringen er, jf. regnskabspraksis, foretaget over egenkapitalen.  
 
Renteswappen udløber til kurs 100, og udsving i markedsværdien har således ikke indvirkning på resultatet, 
idet DIF ikke har aktuelle planer om at indfri de to stående renteaftaler før udløb i henholdsvis 2021 (75 mio. kr.) 
og 2031 (75 mio. kr.).  
 
Reguleringen af renteswappen på 20,5 mio. kr. vedrører alene renteaftalen, der udløber i 2031.  
 
Forventninger til det kommende år (2022) 
 
Krigen i Ukraine 
 
Ruslands militære invasion i Ukraine påvirker os alle dybt. Det er skræmmende billeder og rapporter, der 
kommer fra de eskalerende krigshandlinger time for time. Ruslands angreb på den ukrainske befolkning er 
totalt uacceptabel og kræver international fordømmelse og sanktioner. Derfor er vores holdning klar: Rusland 
og Hviderusland skal udelukkes fra al international sport og idrætsligt samkvem. I det kommende år vil vi fra 
DIF’s side arbejde intensivt sammen med såvel de nordiske idrætsforbund og andre idrætsorganisationer på 
at finde fælles veje til, hvordan vi kan lægge størst muligt pres på Rusland. Samtidig lægger en række af vores 
specialforbund pres på deres europæiske og internationale organisationer for at finde fælles fodslag for 
udelukkelse af Rusland fra sportskonkurrencer. Derudover må vi desværre forvente en flygtningekrise af 
uanede proportioner. DIF, specialforbundene og vores foreninger vil hjælpe så meget som muligt med at byde 
alle flygtninge velkommen i vores foreninger og klubber.  
 
Politisk Program – Flagskibsindsatser 
 
På årsmødet 2020 vedtog DIF’s repræsentantskab et nyt politiske program for 2021-2024. Med tre 
hovedindsatsområder; sammen om idræt og bevægelse, fremtidens idræt for børn og unge samt idrætten 
tager ansvar vil DIF i 2022 fortsat have fokus på implementering af vores tre flagskibsindsatser, så vi lever op 
til målene i det politiske program.  
 
Digitalisering 
 
DIF’s bestyrelse har i begyndelsen af 2022 vedtaget en digitaliseringsstrategi. DIF’s digitaliseringsstrategi 
indeholder en ambition om at udvikle digitale løsninger, der bidrager til at sikre idrætten en markant plads i alle 
danskeres liv - gennem hele livet. I det kommende år vil DIF fokusere på at udvikle bedre løsninger til 
medlemmerne sammen med vores specialforbund. For at lykkes med dette vil DIF etablere en 
rådgivningsfunktion, der skal rådgive specialforbundene om bl.a. digitale løsninger samt etablere et ambitiøst 
udviklingsprojekt om etablering af bedre, fælles data på tværs af specialforbundene.  
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Bevæg dig for livet 
 
Samarbejdet med DGI om Bevæg dig for livet er nu gået over i sin tredje og sidste fase. DIF og DGI har sat et 
ambitiøst mål om at være verdens mest aktive befolkning i 2025. I 2022 vil fokus være på at udvikle og forfine 
vores indsatser og samarbejder hos de idrætter og på de områder, der har vist sig at have det største 
potentiale til at få bevæget flest danskere. DIF og DGI vil i det kommende år arrangere en række stormøder 
med henblik på at få et fælles afsæt og tage de bedste erfaringer med videre både fra en netop gennemført 
evaluering og deltagerne i Bevæg dig for livets egne erfaringer. Ydermere vil drøfte og sikre udviklingen af 
vores fælles arbejde med visionskommunerne.    
 
Idrætten og Corona 
 
Idrætten er stadig ramt af konsekvenserne af Corona. Det gælder især i forhold til medlemstilbagegangen 
sammenlignet med medlemstallene fra før Corona, men det gælder i lige så høj grad også ift. tilbagegangen 
hos vores frivillige. I den kommende tid vil der stadig være behov for, at vi sammen med vores specialforbund 
fokuserer på at generobre det tabte terræn for at få vores medlemmer og frivillige tilbage til idrætten.  
 
Begivenheder indtruffet efter den 31. december 2021 
 
I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsrapporten er der ikke indtruffet forhold, som 
vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapporten. 
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Afrapportering i forhold til rammeaftalen med Kulturministeriet 

Kerneopgave Resultatmål Målopfyldelse 
Bevæg dig for Livet DIF vil – i samarbejde med DGI – øge 

antallet af medlemmer i 
foreningsidrætten. 

Ikke opfyldt. 

Bevæg dig for livet DIF vil – i samarbejde med DGI – øge 
antallet af fysisk aktive i Danmark. 

Opfyldt. 

idrætsforeningerne 
DIF vil med uddannelsestiltag sikre 
trygge og udviklende miljøer i 
idrætsforeningerne. 

Opfyldt. 

idrætsforeningerne 
DIF vil arbejde for at 
konkurrencestrukturen i idrætten 
udvikles, så den understøtter, at 
foreningerne i deres arbejde med 
børne- og ungeidrætten har fokus på 
udvikling og det gode miljø. 

Opfyldt. 

idrætsforeningerne 
DIF vil arbejde for at skabe bedre 
rammer for LGBTI-personer i 
idrætsfællesskaber. 

Opfyldt. 

Matchfixing DIF vil bekæmpe matchfixing 
i idrætten.  

Opfyldt. 

Doping DIF vil fremme et dopingfrit 
eliteidrætsmiljø.  

Opfyldt. 

Doping DIF vil fremme et dopingfrit 
motionsdopingmiljø. 

Opfyldt. 

Socialt udsatte DIF vil fremme, at børn og unge fra 
udsatte boligområder bliver en del af 
idrætsfællesskaber. 

Opfyldt. 

Socialt udsatte DIF vil særligt motivere flere piger i 
de udsatte boligområder til at blive 
en del af foreningslivet. 

Opfyldt. 

Ligestilling DIF vil fremme ligestillingen mellem 
kønnene i DIF-idrætten. 

Opfyldt. 

Eliteidræt DIF vil understøtte et trygt og sikkert 
talent- og elitemiljø. 

Delvist opfyldt. 

foreningsidrætten 
DIF vil bidrage til at bekæmpe 
seksuelle krænkelser i de frivillige 
idrætsforeninger. 

Opfyldt. 

Klima/bæredygtighed DIF vil bidrage til en bæredygtig 
udvikling af idrætten. 

Opfyldt. 

Trygge miljøer i 

Trygge miljøer i 

Trygge miljøer i 

Seksuelle krænkelser i 
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Opsummerende analyse 
 
Resultatmålet om, at DIF – i samarbejde med DGI – vil øge antallet af medlemmer i foreningsidrætten er ikke 
opfyldt.   
 
Estimatet for den samlede stigning i foreningsmedlemmer i DIF og DGI for perioden 2021-2024 blev udarbejdet 
til brug for projektbeskrivelsen til TrygFonden og Nordea-fonden i foråret 2020 og byggede på den samlede, 
årlige stigning siden baseline 2014, før Corona brød ud. Den efterfølgende nedlukning af landet og dermed 
lukning af en lang række indendørsidrætter og udendørsidrætter over en periode på 1,5 år har især haft en 
negativ indvirkning på den estimerede udvikling i det samlede medlemstal. Konsekvensen af dette er afspejlet 
i det operationelle mål for 2021, hvor estimatet på en stigning på 44.375 medlemmer endte med en faktisk 
stigning på 12.673 medlemmer.  
 
Resultatmålet om, at DIF – i samarbejde med DGI – vil øge antallet af aktive borgere er opfyldt. 
 
Med indgåelse af aftale med TrygFonden og Nordea-fonden om Fase III af Bevæg dig for livet, 2021-2024, blev 
det aftalt mellem parterne, at man i Fase III ville måle udviklingen i antallet af fysisk aktive borgere (75%-
målsætningen) via den kommunale benchmark, som er en årligt tilbagevendende undersøgelse foretaget 
blandt borgere ml. 18-75 år i de 25 visionskommuner i regi af bevæg dig for livet. Det er ambitionen, at antallet 
af fysisk aktive borgere i visionskommunerne årligt skal stige med mindst 1%point. 2021 markerer året for 
etablering af baseline for de efterfølgende, årlige målinger.  I undersøgelsen for 2021 har 28.583 besvaret 
spørgeskemaet og resultatet for spørgsmålet ”Dyrker du normalt idræt eller motion” er 59%. Dette tal 
markerer dermed baseline.  
 
Resultatmålet om at sikre trygge og udviklende miljøer i idrætsforeningerne via uddannelsestiltag er opfyldt. 
 
DIF er med til at sikre trygge og udviklende miljøer primært gennem vores strukturerede 
træneruddannelsestilbud på 4 niveauer fra begyndertræner til elitetræner. Estimatet for 2021 var 450 trænere 
igennem et uddannelsesforløb, hvor DIF har opnået 655. Dertil kommer et endnu større antal trænere 
uddannet i regi af specialforbundene. DIF har oprustet og ramt et behov for e-læring og har brugt 
markedsføringstiltag som videoer på Facebook og opslag på DIF’s hjemmeside med mulighed for deling som 
greb til at nå ud til en større målgruppe. Under Coronanedlukningen blev der samarbejdet med 
specialforbundene om, at trænerne udnyttede muligheden for at bruge netop nedlukningen til at få 
gennemført træneruddannelser. DIF gjorde også opmærksom på muligheden via ForeningsFokus, som er et 
digitalt nyhedsbrev direkte til foreninger. I 2021 var der ydermere 33.841 aktive brugere (trænere) på 
”Idrættens e-læringsplatform.” 
 
Resultatmålet om, at DIF vil arbejde for, at konkurrencestrukturen i idrætten udvikles, så den understøtter, at 
foreningerne i deres arbejde med børne- og ungeidrætten har fokus på udvikling og det gode miljø er opfyldt. 
 
DIF arbejder for sikre en konkurrencestruktur, der både fastholder og inkluderer flest mulige børn- og unge. På 
den baggrund har DIF inviteret en række forbund til gennemgå et forløb, hvor man sammen og på tværs af 
idrætter udvikler en konkurrencestruktur, der netop tager udgangspunkt i behov og ønsker fra de unge i dag. 
DIF har som led i arbejdet med strategiprocessen i 2021 motiveret og rakt ud til forbundene. DIF faciliterer et 
forløb med 15 forbund, der løber i hele 2022. Der har været hentet eksperthjælp fra Canada, og for at sikre en 
stærk forankring i forbundene er der både deltagelse af bestyrelsesmedlemmer og administration.   
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Resultatmålet om, at DIF vil arbejde for at skabe bedre rammer for LGBTI-personer i idrætsfællesskaber er 
opfyldt. 
 
DIF har ultimo 2020 modtaget en bevilling fra Kulturministeriet (KUM) til at fremme trivsel blandt LGBTI+ 
personer i idrætten. Dette på baggrund af en rapport fra KUM, der dokumenterede, at hver femte LGBTI+ person 
i idrætten ikke føler sig inkluderet i det sociale fællesskab, og mere end hver fjerde har oplevet nedsættende 
ord og fordomme. DIF har på den baggrund, sammen med Idrættens Regnbuekoalition, iværksat en række 
initiativer for at fremme trivsel blandt LGBTI personer i idrætsforeninger. I 2021 har DIF arbejdet for at 
mobilisere og igangsætte samarbejde med fyrtårns-idrætsforeninger, der kan og vil gå foran i forhold til at 
etablere inkluderende idrætsmiljøer for alle. Dette er sket i tæt samarbejde med Idrættens Regnbuekoalition, 
herunder DGI. I løbet af 2021 har der været samarbejde med 5-10 foreninger, som engagerer sig på forskellig 
vis og ud fra de forudsætninger, de har som frivillige foreninger. Indsatsen fortsætter i 2022, hvor der forventes 
at komme op imod 50 foreninger engageret i arbejdet. 
 
Resultatmålet om, at DIF vil bekæmpe matchfixing i idrætten er opfyldt.  
 
I tillæg til eksisterende tiltag, er der blevet indsamlet viden om omfanget af matchfixing fra det højeste niveau 
i ”volleyball-ligaen” og ”beach volley-ligaen.” Dertil er kendskabet til matchfixingreglerne også blevet udbredt 
i begge ligaer. I begge instanser har indsatsen foregået på både herrer og kvindesiden. Resultatet af 
indsatserne er, at udøverne har et acceptabelt kendskab til matchfixingreglerne, og der er ikke tegn på 
udefrakommende forsøg på hvervning af spillere til at begå matchfixing, eller at der generelt er en betting-
kultur i de pågældende ligaer. Det er derfor DIF’s vurdering, at risikoen for matchfixing af en organiseret 
karakter er lav i begge idrætter. 
 
Resultatmålet om, at DIF vil fremme et dopingfrit eliteidrætsmiljø er opfyldt. 
 
DIF har i samarbejde med Anti Doping Denmark (ADD) udarbejdet et online Antidoping-kursus. Kurset matcher 
de krav, der stilles fra IOC og WADA i forhold til deltagelse i OL og PL. Atleter med chance for kvalifikation (OL/PL 
bruttotrup), har inden afgang til Japan gennemført kurset.  
 
Resultatmålet om, at DIF vil fremme et dopingfrit motionsdopingsmiljø er opfyldt. 
 
DIF har i samarbejde med ADD vurderet mulighederne for et behandlingstilbud for motionister, som er havnet 
i et dopingmisbrug. Dette udmøntede sig i et politisk notat i 2019. Det nye Anti Doping kodeks trådte i kraft pr. 
1. januar 2021, og først efter dette tidspunkt, og efter der var klarhed over de nye ændringer i reglerne, er der 
blevet arbejdet videre med en konkret model.  
 
Resultatmålet om, at DIF vil fremme, at børn og unge fra udsatte boligområder bliver en del af 
idrætsfællesskaberne er opfyldt. 
 
I 2021 afholdt DIF get2sport i samarbejde med DBU 22-get2fodboldskoler fordelt over hele landet. I alt var der 
1.467 deltagere på fodboldskolerne og 227 frivillige. Derudover havde DIF get2sport en målsætning om, at 
minimum 25% af deltagere på fodboldskolerne var piger. I alt deltog 540 piger på get2fodboldskolerne i 2021, 
hvilket svarer til 37% af deltagerne. Til sammenligning var 32% af deltagerne piger på get2fodboldskolerne i 
2020.  
 
Resultatmålet om, at DIF særligt vil motivere flere piger i de udsatte boligområder til at blive en del af 
foreningslivet er opfyldt. 
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DIF get2sport har det seneste år arbejdet målrettet med særlige pigeindsatser og pigestævner, hvilket har 
båret frugt. Særligt har der været en stigning i antallet af pigehold inden for fodbold, hvor der i nogle af de 
get2sport-støttede fodboldklubber er set en fordobling i antallet af piger. Da opgørelsen over DIF og DGI’s 
medlemstal for 2021 først offentliggøres i april, kendes det endelige resultat for 2021 endnu ikke, men på 
baggrund af de pigehold, der er i de get2sport-støttede foreninger, estimeres resultatet at blive 230.  
 
Resultatmålet om, at DIF vil fremme ligestillingen mellem kønnene i DIF-idrætten er opfyldt. 
 
DIF har sat det politiske mål, at specialforbundenes bestyrelser i 2025 skal være sammensat med en 30/70 
kønsfordeling blandt bestyrelsesmedlemmerne. For at fremme dette politiske mål, har DIF udarbejdet en 
økonomisk incitamentsmodel. Modellen indebærer, at den interne fordeling af midler i DIF tilgodeser forbund, 
der lever op til målsætningerne. Konkret er der tale om, at der allokeres en del af den årlige FP-regulering til 
dette formål, og at der sker en ligelig fordeling blandt forbund, der opfylder målsætningen.  
 
Resultatmålet om, at DIF vil understøtte et trygt og sikkert talent- og elitemiljø er delvist opfyldt. 
 
Vedtagelsen af etisk kodeks blev først godkendt på bestyrelsesmøderne i Team Danmark (TD) og DIF i 
efteråret 2021. Etisk Kodeks har været igennem en revision, hvor forbundene har været inddraget undervejs. 
Det har ydermere været drøftet på et trivselsnetværk på tværs af alle forbund den 14. juni 2021, inden etisk 
kodeks var endeligt færdigt. I forbindelse med indgåelsen af strategiaftalerne, er det besluttet, at der som led 
i udbetalingen af strategisk støtte henvises til etisk kodeks, ligesom det vil indgå i arbejdet med at revidere 
konkurrencestrukturen for de 15 forbund, der er med i dette udviklingsarbejde. Derudover vil arbejdet med 
etisk kodeks indgå i DIF’s rådgivning til de 18 forbund, der som led i deres strategiaftale har formuleret et 
strategispor om talentudvikling.  
 
DIF diplomtræneruddannelse har nået sit mål på 25 opstartede trænere i 2021. Diplomtræneruddannelsen 
blev, som noget nyt, også i 2021 udbudt på engelsk, hvor 7 trænere gennemførte uddannelsen. Derudover har 
der været større interesse fra forbundenes side om at få deres klubtrænere på uddannelsen, da flere forbund 
har indskrevet i deres strategiaftaler, at de skal styrke træner-kompetencerne indenfor talent- og 
elitetræning. Bl.a. har nogle af vores specialforbund det som krav, at en træner skal have gennemført og 
bestået diplomtræneruddannelsen, før de kan træne på elite niveau.  
  
Derudover har vi også haft en del trænere, som ikke nåede at starte op i 2020 pga. Corona – og som derfor blev 
tilbudt plads på 2021 holdene. Normalt har vi gennemsnitlig 15 trænere pr. hold, men i 2021 var der en stor 
efterspørgsel fra forbundene. 
 
Resultatmålet om, at DIF vil bidrage til at bekæmpe seksuelle krænkelser i de frivillige idrætsforeninger er 
opfyldt. 
 
For at forebygge seksuelle krænkelser i foreningslivet arbejder DIF blandt andet med oplysning og uddannelse 
af frivillige og ansatte i specialforbundene. I 2021 har DIF derfor udbudt kurset omkring seksuelle krænkelser i 
idrætsforeninger på DIF’s e-lærings platform. Optælling viser, at 21 forbund (46 personer) har gennemført 
kurset i 2021. 
 
Resultatmålet om, at DIF vil bidrage til en bæredygtig udvikling af idrætten er opfyldt. 
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DIF indgik i 2021 kontrakt med 2.0 Consultants om baselineudarbejdelse for DIF’s klimaaftryk 2019, som kan 
bruges til at igangsætte konkrete handlinger. Resultatet forventes at foreligge i april 2022. Målsætningen er, 
at DIF’s klimaaftryk skal halveres frem mod 2030, hvilket DIF har tilsluttet sig under Sports for Climate Action 
Framework. Der er nedsat et klimanetværk med fire specialforbund, som også måler deres aftryk til senere 
opfølgning for flere forbund. Der er igangsat en videreudvikling af certificeringsordningen Grønt Forbund, hvor 
flere forbund inddrages. Der vil i 2022 blive afholdt et arrangement for alle forbund for at få input til uddannelse 
af forbundene på bæredygtighedsområdet. DIF igangsatte i 2021 i samarbejde med virksomheden 
Naboskaben undersøgelse af fire forskellige foreningers kvantitative klimaaftryk med fokus på kilder som 
fysiske rammer, transport, indkøb og affald. Naboskab har ydermere udført kvalitative interviews med 
foreningerne for at afdække udfordringer og oplevede potentialer for at bidrage til den grønne omstilling.  
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Danmarks Idrætsforbund for 2021 er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og 
efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6. 

 
Resultatopgørelse 

Andel overskud Danske Lotterispil og Klasselotteriet 

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i overensstemmelse med bevillingsperioden. 

Lovbestemte tilskud 

Lovbestemte tilskud til henholdsvis Team Danmark og Dansk Boldspil-Union udgør en andel af 
overskudsandelen fra Danske Lotterispil A/S og Klasselotteriet.  

Formålsbestemte indtægter 

Formålsbestemte indtægter indregnes under de respektive aktiviteter eller projekter. 

BDFL vision 25-50-75 og initiativpuljen 

Støtte fra BDFL vision 25-50-75 og initiativpuljen, der årligt bevilges til specialforbundene m.v. for en given 
periode, indregnes i resultatopgørelsen på det tidspunkt, hvor støtteperioden indledes. I det omfang 
projekterne gennemføres som planlagt, forpligter DIF sig i visse tilfælde til yderligere støtte.  

Balance 

Idrættens Hus 

Idrættens Hus er opført i 1974 med efterfølgende udvidelser og renoveringer. Idrættens Hus er opført på lejet 
grund. Der er i regnskabsåret 1993/94 opført en træningshal til Idrættens Hus. Der er modtaget eksterne bidrag 
til byggeudgifterne på i alt 16,8 mio. kr. Træningshallen er aktiveret under Idrættens Hus med fradrag af de 
eksterne bidrag. 

Idrættens Hus optages i årsrapporten til oprindelig anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede 
afskrivninger. Afskrivninger beregnes lineært over den forventede levetid. 

Driftsmidler og inventar 

Driftsmidler og inventar, herunder kunst, optages i årsrapporten til oprindelig anskaffelsessum med fradrag af 
akkumulerede afskrivninger. Der fortages lineære afskrivninger baseret på følgende vurderinger af aktivernes 
forventede brugstider: 
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Driftsmidler, inventar og kunst 5 år 

IT 3-5 år 

Kongresinventar 15 år 

Anskaffelser med en kostpris under 20 t.kr. pr. enhed indregnes som udgifter i resultatopgørelsen i 
anskaffelsesåret. 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris 
med fradrag af salgsudgifter og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab 
medtages i resultatopgørelsen. 

Kapitalinteresser 

Kapitalinteresser udgør datterselskaber og fællesledede selskaber.  

Datterselskaber og fællesledede selskaber optages i årsrapporten til oprindelig anskaffelsespris. Værdien 
reduceres med nedskrivning hvis der identificeres indikationer på et nedskrivningsbehov.  

Udlån 

Udlån optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab. 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger værdiansættes til fremstillingspriser eller salgspris, såfremt denne er lavere. 
Værdiansættelsen er i øvrigt sket under hensyntagen til ukurante og langsomt omsættelige varer. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet 
tab. 

Værdipapirer og valutabeholdninger 

Værdipapirer og valutabeholdninger værdiansættes til kursværdi pr. statusdagen. Realiserede og 
urealiserede kursgevinster og -tab føres via resultatopgørelsen. 

Hensættelser 

Under denne post indregnes tilsagn om støtte og dækning af omkostninger m.v., men hvor forpligtelsens 
nøjagtige beløb eller forfaldstidspunktet ikke kendes. 
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Finansielle instrumenter 

Finansielle instrumenter indregnes i balancen til dagsværdi, da de opfylder kriterierne for regnskabsmæssig 
afdækning. Ved en afdækning af fremtidige pengestrømme bliver dagsværdiændringen af renteswap 
indregnet på egenkapitalen. 

Pengestrømsopgørelse 

Pengestrømsopgørelsen viser forbundets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og 
finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og forbundets likvider ved årets begyndelse og 
slutning. 

Pengestrøm fra driftsaktivitet 

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter og 
ændring i driftskapital. 

Pengestrøm fra investeringsaktivitet 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af materielle 
anlægsaktiver. 

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld. 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter endvidere reguleringer af monetære aktiver og 
gældsforpligtelser samt dagsværdireguleringer af afledte finansielle instrumenter indregnet direkte på 
egenkapitalen.  
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Resultatopgørelse 

Budget 

2022 t.kr. Note 

Regnskab 

2021 

Budget 

2021 

Regnskab 

2020       

 Indtægter     

310.415 Andel overskud Danske Lotterispil 1 307.342 306.730 306.118 

0 Kommercielle indtægter  Sport One Danmark P/S  0 2.500 1.800 

0 Olympiske kommercielle indtægter IOC sponsorer 2 11.071 2.500 0 

1 Kontingent, specialforbund  1 1 1       

310.416 Indtægter i alt  318.414 311.731 307.919       

      

 Udgifter     

 Lovbestemte tilskud     

24.689 Lovbestemt tilskud, Team Danmark  24.495 24.446 24.398 

6.828 Lovbestemt tilskud, Dansk Boldspil-Union 28 6.762 6.761 6.735  
  

   

31.517 Lovbestemte tilskud i alt  31.257 31.207 31.133  
  

   

 
Aktivitetsbestemte udgifter 
specialforbund m.,v.     

186.254 Økonomisk støttestruktur strategi- / grundstøtte 28 184.410 184.410 183.950 

9.635 Økonomisk støttestruktur initiativpulje 28 9.435 9.539 9.520 

875 Særligt tilskud TankeSport 28 850 850 850 

0 Sport Event Denmark  0 0 5.000 

5.000 Kollektive forsikringer 3 6.612 5.000 5.313 

2.725 Revisionstilskud, specialforbund 28 2.680 2.620 2.587 

2.500 Idrættens Kompetence Center (IKC) 30 2.538 2.450 2.444 

0 Understøttelse af visionen 25 5.432 0 1.479 

1.782 Klima og bæredygtighed pol. program 4 1.712 1.749 1.887 

1.500 BDFL Foreningsfitness  1.500 1.500 1.532 

265 BDFL vision 25-50-75 5+28 285 0 740 

0 
Undersøgelse af forholdene for elitesvømmere i 

Dansk Svømmeunion  
0 0 366 

500 Fælles medlemsregistrering – CFR  442 500 477 

616 Særlige indsatser i København  565 602 571 

400 Internationalt samarbejde m.v. 28 19 400 183 

681 Projekt DM-uge  25 1.711 723 607 

100 Frivillighedspris  0 100 0 

80 Nye medlemsformer  22 80 45 

800 Digitalisering  512 0 0 

0 Diversitet  0 0 144 

500 Whistleblowerordning  179 500 390       

214.213 
Aktivitetsbestemte udgifter 
specialforbund, m.v. i alt  218.904 211.023 218.085       
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Budget 

2022 t.kr. Note 

Regnskab 

2021 

Budget 

2021 

Regnskab 

2020       

 Eliteidrætsaktiviteter     

5.136 Talent og Elite 6 4.148 5.155 4.523       

5.136 Eliteidrætsaktiviteter i alt  4.148 5.155 4.523       

 Breddeidrætsaktiviteter     

4.615 Udviklingsvirksomhed Organisation og Ledelse 7 4.181 4.636 4.834 

6.503 Udviklingsvirksomhed Bredde og Motion 8 4.982 5.807 5.565 

430 Uddannelses- og kursusvirksomhed 9 118 637 447 

2.049 Idræt og Integration 10 1.790 2.023 1.583 

215 Tilskud, andre organisationer  218 215 480       

13.812 Breddeidrætsaktiviteter i alt  11.289 13.318 12.909       

 Andre udgifter og servicevirksomhed     

5.111 Public Affairs 11 4.657 4.985 5.012 

7.529 Ledelsessekretariatet 12 7.544 7.441 7.320 

7.781 Kommunikation 13 8.856 7.951 7.262 

5.990 Økonomi 14 5.491 6.283 8.026 

2.914 IT Service 15 2.946 2.880 2.606 

4.174 HR og fællesudgifter 16 4.477 3.770 4.056 

5.394 Vedtægtsbestemt og national mødevirksomhed 17 4.345 5.512 4.521 

1.052 Int. mødevirksomhed, udvalg og projekter 18 518 768 454       

39.945 Andre udgifter og servicevirksomhed i alt  38.834 39.590 39.257       

 Ejendomsdrift og afskrivninger     

563 Kontorfaciliteter 19 5.301 1.313 1.488 

4.606 Prioritets- og bankrenter 20 4.808 4.572 4.436 

4.505 Afskrivninger bygninger  4.304 6.026 4.305       

9.674 Ejendomsdrift og afskrivninger i alt  14.413 11.911 10.229       

314.297 Udgifter i alt  318.845 312.204 316.136  
  

   

-3.881 ÅRETS RESULTAT FØR DISPONERING  -431 -473 -8.217 
      

 Disponering     

0 Overført fra reguleringspuljen  0 0 -5.000 

-681 Overført fra henlagt til tværidrætslige tiltag, DM-uge 25 -1.711 -723 -607 

0 Overført fra henlagt til understøttelse af visionen 25 -5.432 0 -1.479 

-4.200 Overført til henlagt underskudsdækning i 2022  4.200 0 0 

1.000 Overført til egenkapitalen, overført resultat  23 2.512 250 -1.131       

-3.881 Disponering i alt  -431 -473 -8.217 
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Balance 31. december 

t.kr. Note 31/12 2021 31/12 2020     

    

    

AKTIVER    

Anlægsaktiver    
Materielle anlægsaktiver    
Idrættens Hus 21 222.770 227.073 

Driftsmidler og inventar 22 1.039 1.218     

Materielle anlægsaktiver i alt  223.809 228.291     

Finansielle anlægsaktiver    

Kapitalinteresser, Danske Lotterispil A/S  50 50 

Kapitalinteresser, Sport One DK P/S  369 369 

Kapitalinteresser, Idrættens Hus, Hotel og Konference P/S  500 500 

Kapitalinteresser, IH ApS  50 50 

Kapitalinteresser Idrættens Kompetence Center P/S  500 500 

Kapitalinteresse, Foreningsfitness I/S  5.077 5.077 

Lån til foreninger  2.381 2.790 

Lån til specialforbund  825 240 
    

Finansielle anlægsaktiver i alt  9.752 9.576     

Anlægsaktiver i alt  233.561 237.867     
Omsætningsaktiver    

Varebeholdning    
Kursusmateriale, emnehæfter, bøger m.v.  65 140     

Tilgodehavender    
Tilgodehavender hos specialforbundene m.v.  29.853 31.013 

Øvrige debitorer m.v.  22.963 27.281 

Periodeafgrænsningsposter  494 451     

Tilgodehavender i alt  53.310 58.745     

Likvide beholdninger    

Obligationer  139.334 0 

Bankindestående  0 79.251     

Likvide beholdninger i alt  139.334 79.251     

Omsætningsaktiver i alt  192.709 138.136     
AKTIVER I ALT  426.270 376.003     
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t.kr. Note 31/12 2021 31/12 2020     

    

    

PASSIVER    
Egenkapital    
Overført resultat 23 54.093 51.581 

Reserve for dagsværdireguleringer 24 -20.505 -27.120     

I alt  33.588 24.461 

Henlagt til særlige formål/puljer 25 52.461 55.392     

Egenkapital i alt  86.049 79.853     

    

Gæld    
Langfristet gæld    
Prioritetsgæld  135.140 142.744 

Dagsværdi af renteswap  20.505 27.120 
    

Langfristet i alt  155.645 169.864     
Kortfristet gæld    

REPO- lån i egne obligationer  124.930 0 

Forudmodtaget IOC Topsponsorer til Olympiske Lege m.v. 26 4.607 5.309 

Periodeafgrænsningsposter  29.675 70.509 

Øvrige kreditorer  8.780 9.369 

Skyldig A-skat, pension, ATP m.v.  12.817 34.642 

Skyldige feriepenge  2.342 6.457 

Bankgæld  1.425 0     

Kortfristet gæld i alt  184.576 126.286     

PASSIVER I ALT  426.270 376.003     

    

Eventualforpligtelser og pantsætninger 27   
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Pengestrømsopgørelse 

t.kr.    2021  2020 
       

Årets resultat    -431  -8.217 

Afskrivninger Idrættens Hus    4.304  4.305 

Afskrivninger driftsmidler    179  158 

Forudmodtaget tilskud til OL    -702  3.877 

Resultat før afskrivninger og hensættelser     3.350   123 

       

Ændring i specialforbund    1.160  -11.313 

Ændring i øvrige debitorer    4.804  -12.458 

Ændring i varelager    75  64 

Ændring i forudmodtagne tilskud   0  0 

Ændring i skyldig A-skat, ATP, feriepenge, m.v.  -25.940  32.672 

Ændring i skyldige omk., øvrige kreditorer   -41.423  55.308 

Driftens likviditetsvirkning       -57.974   64.396 

       

Investering       

Køb af driftsmidler og inventar    0  0 

Finansielle anlægsaktiver    -176  1.838 

       

Finansiering       

Afskrivning på prioritetsgæld     -7.604  -5.079 

Tilgang/afgang særlige formål/puljer  -2.874  524 

Samlet likviditetsforskydning       -68.628   61.679 

       

Likvide beholdninger, primo    79.251  17.572 

Likvide beholdninger, ultimo    12.979  79.251 

       

Likvide beholdninger kan specificeres således:    

Bank og kassebeholdning, netto    -1.425  79.251 

Modregnet repo-lån i egne obligationer    14.404  0 

Likvide beholdninger i alt       12.979   79.251 
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Noter 

Budget 

2022 t.kr. 

Regnskab 

2021 

Budget 

2021 

Regnskab 

2020      

1 Andel overskud Danske Lotterispil    

310.415 Modtaget tilskud i året 307.342 306.730 306.118      

310.415 Andel overskud Danske Lotterispil i alt 307.342 306.730 306.118      

 
 

2 Olympiske kommercielle indtægter IOC 
sponsorer 

Indtægter 

   

 Olympiske sponsorer, netto 16.455   

 Tilskud IOC ifm. OL Tokyo  3.098   

 Licenser IOC 12   

 KIRKBI bevilling 2021 10.000   

 KIRKBI – periodiseret indtægt 662   

 Indtægtsført overskudsandel IOC Topsponsorer 2017-2021 0 2.500       

0 Indtægter i alt 30.227 2.500 0      

 Udgifter    

 Rejse- og opholdsudgifter  6.060   

 Beklædning og provision 597   

 Fragt og rekvisitter til atleter  1.809   

 Støtte funktioner til atleter, forsikring mv. 1.487   

 OL Byen, sekretariat, kommunikation mv.  2.093   

 Adgang til idrætsanlæg  650   

 High Performance 6.460        

0 Udgifter i alt 19.156 0 0      

          

0 Indtægtsført IOC Topsponsorer i alt 11.071 2.500 0      
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3 

 
 
Kollektive forsikringer 

35.344 Samlet præmie 33.662 33.560 32.030 

-2.297 Bonus Tryghedsgruppen, reg. præmie tidl. år 0 -2.685 -1.602 

-3.273 Præmiebonus -3.127 -3.273 -3.518      

29.774 Kollektive forsikringer i alt (DIF og DGI) 30.535 27.602 26.910      

     

16.376 DIF’s andel, 55 % 16.794 15.182 14.801 

11.376 Specialforbund andel (opkrævet) -10.182 -10.182 -9.488      

5.000 Kollektive forsikringer i alt (DIF - centralt) 6.612 5.000 5.313      

 

 
4 

 
Klima og bæredygtighed, pol. program 

   

1.235 Gager og pensionsudgifter  1.216 1.205 1.208 

0 Møder, rejser og repræsentation 127 0 137 

0 Administrationsudgifter  81 0 28 

47 Intern husleje 46 44 46 

500 Initiativer i 2022 0 0 0 

0 

Kortlægning og analyse af de unges ønsker til idrætsanlæg 

og mødesteder 150 100 0 

0 

Fondspartnerskab om idrætsmødesteder skabt af unge 

for unge 0 150 0 

0 Analyse af DIF-idrættens klima og miljøaftryk 15 50 0 

 Samarbejde med Idrættens Innovationslab om udvikling af    

0 bæredygtige løsninger til fremtidens idrætsevents 0 25 0 

 Synliggørelse af idrætsfaciliteter som del af     

0 velfærdsinstitutioner 63 50 0 

0 Fondspartnerskab om idræt og foreningsliv i klimatilpasning  125 0 

0 Skoleprojekt 14 0 380 

0 Byplanlægning 0 0 88      

1.782 Faciliteter, pol. program i alt 1.712 1.749 1.887      

 
 
 
 
 
 



53ÅRSMØDE 2022
DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

 
 

 
Noter 

 

 
DDaannmmaarr kkss  IIddrræættss ff oorrbbuunn dd  

Årsrapport 2021 

Side 39 

Budget                  

2022 t.kr. 
Regnskab 

2021 

Budget  

2021 

Regnskab 

2020      

 
 
3 

 
 
Kollektive forsikringer 

35.344 Samlet præmie 33.662 33.560 32.030 

-2.297 Bonus Tryghedsgruppen, reg. præmie tidl. år 0 -2.685 -1.602 

-3.273 Præmiebonus -3.127 -3.273 -3.518      

29.774 Kollektive forsikringer i alt (DIF og DGI) 30.535 27.602 26.910      

     

16.376 DIF’s andel, 55 % 16.794 15.182 14.801 

11.376 Specialforbund andel (opkrævet) -10.182 -10.182 -9.488      

5.000 Kollektive forsikringer i alt (DIF - centralt) 6.612 5.000 5.313      

 

 
4 

 
Klima og bæredygtighed, pol. program 

   

1.235 Gager og pensionsudgifter  1.216 1.205 1.208 

0 Møder, rejser og repræsentation 127 0 137 

0 Administrationsudgifter  81 0 28 

47 Intern husleje 46 44 46 

500 Initiativer i 2022 0 0 0 

0 

Kortlægning og analyse af de unges ønsker til idrætsanlæg 

og mødesteder 150 100 0 

0 

Fondspartnerskab om idrætsmødesteder skabt af unge 

for unge 0 150 0 

0 Analyse af DIF-idrættens klima og miljøaftryk 15 50 0 

 Samarbejde med Idrættens Innovationslab om udvikling af    

0 bæredygtige løsninger til fremtidens idrætsevents 0 25 0 

 Synliggørelse af idrætsfaciliteter som del af     

0 velfærdsinstitutioner 63 50 0 

0 Fondspartnerskab om idræt og foreningsliv i klimatilpasning  125 0 

0 Skoleprojekt 14 0 380 

0 Byplanlægning 0 0 88      

1.782 Faciliteter, pol. program i alt 1.712 1.749 1.887      
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5 

 
BDFL vision 25-50-75 

   

 Indtægter    

13.925 Tilskud Visionen fra TrygFonden og Nordea- fonden 16.000 16.000 30.000 

0 Tilskud til specialforbund fra TrygFonden, 3.000 0 3.000 

2.164 Periodiserede indtægter 4.657 0 -795      

16.089 Indtægter i alt 23.657 16.000 32.205      

 Udgifter    

265 DIF afholdt vision- og udviklingspulje  285 0 740 

16.089 Uddeling af ansøgte midler  23.657 16.000 32.205      

16.354 Udgifter i alt 23.942 16.000 32.945      

265 BDFL vision 25-50-75 mv. i alt 285 0 740      
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6 Talent og Elite    

 Indtægter    

0 KIRKBI Donation (se note 2) 0 0 10.000 

1.500 Ansøgte midler fra IOC, Olympic Solidarity mv. 975 600 2.285 

0 Periodiserede indtægter fra KIRKBI, IOC m.v. 4.375 0 2.451 

900 Tilskud fra IOC, Olympic Solidarity m.v. 1.055 900 987      

2.400 Indtægter i alt 6.405 1.500 15.723      

 Udgifter    

4.550 Gager og pensionsudgifter 4.257 4.441 4.223 

452 Møder, rejser, repræsentationsudgifter m.v. 245 517 138 

424 Administrationsudgifter mv. 342 494 284 

175 Intern husleje 173 173 171 

335 Varemærkerettigheder og konsulentassistance 129 330 274 

100 DM medaljer og graveringer 57 100 56 

0 Uddeling af ansøgte midler fra KIRKBI 4.375 0 12.451 

1.500 Uddeling af ansøgte midler fra IOC, Olympic Solidarity m.v. 975 600 2.285      

7.536 Udgifter i alt 10.553 6.655 19.882      

 EYOF, YOG m.v.    

0 YOG 2020 0 0 364      

0 Udgifter til EYOF, YOG m.v. i alt 0 0 364      

5.136 Talent og Elite i alt 4.148 5.155 4.523      

 
 

 Talent og Elite  - fordelt på aktiviteter    

2.298 Olympisk og internationalt arbejde 1.875 2.285 2.148 

1.280 Bekæmpelse af matchfixing, dopingnævn og udvalg m.v. 1.021 1.257 1.087 

1.558 Talentarbejde, pol. program 1.252 1.613 1.288      

5.136 Talent og Elite - fordelt på aktiviteter 4.148 5.155 4.523       
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6 Talent og Elite    

 Indtægter    

0 KIRKBI Donation (se note 2) 0 0 10.000 

1.500 Ansøgte midler fra IOC, Olympic Solidarity mv. 975 600 2.285 

0 Periodiserede indtægter fra KIRKBI, IOC m.v. 4.375 0 2.451 

900 Tilskud fra IOC, Olympic Solidarity m.v. 1.055 900 987      

2.400 Indtægter i alt 6.405 1.500 15.723      

 Udgifter    

4.550 Gager og pensionsudgifter 4.257 4.441 4.223 

452 Møder, rejser, repræsentationsudgifter m.v. 245 517 138 

424 Administrationsudgifter mv. 342 494 284 

175 Intern husleje 173 173 171 

335 Varemærkerettigheder og konsulentassistance 129 330 274 

100 DM medaljer og graveringer 57 100 56 

0 Uddeling af ansøgte midler fra KIRKBI 4.375 0 12.451 

1.500 Uddeling af ansøgte midler fra IOC, Olympic Solidarity m.v. 975 600 2.285      

7.536 Udgifter i alt 10.553 6.655 19.882      

 EYOF, YOG m.v.    

0 YOG 2020 0 0 364      

0 Udgifter til EYOF, YOG m.v. i alt 0 0 364      

5.136 Talent og Elite i alt 4.148 5.155 4.523      

 
 

 Talent og Elite  - fordelt på aktiviteter    

2.298 Olympisk og internationalt arbejde 1.875 2.285 2.148 

1.280 Bekæmpelse af matchfixing, dopingnævn og udvalg m.v. 1.021 1.257 1.087 

1.558 Talentarbejde, pol. program 1.252 1.613 1.288      

5.136 Talent og Elite - fordelt på aktiviteter 4.148 5.155 4.523       
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2021 
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2020      

 Uddeling af ansøgte midler fordeles således:    

 Indtægter (KIRKBI)    

 KIRKBI (Se note 2) 10.000 10.000 10.000 

 Periodiserede indtægter (Se note 2) 662 662 2.451 

 Periodiserede indtægter (Se note 6) 4.375 4.375 2.451      

0 Indtægter i alt 15.037 15.037 12.451      

     

 Udgifter    

 Direkte individuel støtte til atleter 1.073  4.804 

 Indirekte støtte til atleter ifm. afvikling af OL 3.825  0 

 Midlertidige ansættelser 0  3.322 

 Test-events og forberedelse 150  0 

 High-performance 6.460  0 

 Talentarbejde - tidsbegrænsede samarbejdsaftaler 0  1.429 

 Paralympiske Indsatsområder 3.290  2.445 

 Aktivering af partnerskab 239  451      

0 Udgifter  i alt 15.037 15.037 12.451      

0 KIRKBI i alt 0 0 0      

 
7 Udviklingsvirksomhed Organisation og Ledelse    

 Indtægter     

0 Ansøgte midler KUM, indsats LGBTI-personer 450 0 300 

0 Periodiserede indtægter -335 0 -300      

0 Indtægter i alt 115 0 0      

 Udgifter    

3.479 Gager og pensionsudgifter 3.336 3.442 3.321 

176 Kurser, efteruddannelse og personaleudgifter 78 176 80 

480 Møder, rejser og repræsentation 224 520 251 

100 Administrationsudgifter 87 100 167 

100 IT-anskaffelser, assistance og afskrivninger 80 140 100 

140 Intern husleje 138 138 206 

90 Publikationer og informationsmaterialer 10 70 35 

50 Udviklingsudvalg (møder, rejser, konferencer m.v.) 8 50 4 

0 Konsulent ifm. evaluering DIF’s økonomiske støttestruktur 220 0 670 

0 Uddeling af ansøgte midler  115 0 0      

4.615 Udgifter i alt 4.296 4.636 4.834      

4.615 Team Organisation og Ledelse i alt 4.181 4.636 4.834      
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8 Udviklingsvirksomhed Bredde og Motion    

 Indtægter    

0 Ansøgte midler Trivsel Undervis.min.,E-sport,P&G,TomsGuld 3.530 0 1.820 

66 Diverse indtægter 63 0 66 

0 Periodiserede indtægter  71 0 -186      

66 Indtægter i alt 3.664 0 1.700      

 Udgifter    

4.656 Gager og pensionsudgifter 4.228 4.540 4.686 

110 Kurser, efteruddannelse og personaleudgifter 101 130 118 

230 Møder, ophold, fortæring, rejser og repræsentation 123 290 148 

85 Administrationsomkostninger 104 95 83 

82 IT-anskaffelser, IT-assistance, afskrivn.  118 70 109 

186 Intern husleje 185 162 160 

20 Publikationer, pjecer og informationsmaterialer 59 20 63 

150 Innovation og partnerskab 6 150 29 

100 Børne og ungdomsidræt 64 100 235 

200 Nordisk konference 0 150 0 

150 Børne og unge kampagne 0 0 0 

0 Motionsidræt for voksne 57 100 0 

350 Indsatser politiske.arbgr. B&U-område 0 0 0 

150 Årlig udviklingskonsulentdag 0 0 0 

100 Udvikling af implementeringsmodel 0 0 0 

0 Uddeling af ansøgte midler 3.601 0 1.634      

6.569 Udgifter i alt 8.646 5.807 7.265      

6.503 Team Bredde og Motion i alt 4.982 5.807 5.565      
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8 Udviklingsvirksomhed Bredde og Motion    

 Indtægter    

0 Ansøgte midler Trivsel Undervis.min.,E-sport,P&G,TomsGuld 3.530 0 1.820 

66 Diverse indtægter 63 0 66 

0 Periodiserede indtægter  71 0 -186      

66 Indtægter i alt 3.664 0 1.700      

 Udgifter    

4.656 Gager og pensionsudgifter 4.228 4.540 4.686 

110 Kurser, efteruddannelse og personaleudgifter 101 130 118 

230 Møder, ophold, fortæring, rejser og repræsentation 123 290 148 

85 Administrationsomkostninger 104 95 83 

82 IT-anskaffelser, IT-assistance, afskrivn.  118 70 109 

186 Intern husleje 185 162 160 

20 Publikationer, pjecer og informationsmaterialer 59 20 63 

150 Innovation og partnerskab 6 150 29 

100 Børne og ungdomsidræt 64 100 235 

200 Nordisk konference 0 150 0 

150 Børne og unge kampagne 0 0 0 

0 Motionsidræt for voksne 57 100 0 

350 Indsatser politiske.arbgr. B&U-område 0 0 0 

150 Årlig udviklingskonsulentdag 0 0 0 

100 Udvikling af implementeringsmodel 0 0 0 

0 Uddeling af ansøgte midler 3.601 0 1.634      

6.569 Udgifter i alt 8.646 5.807 7.265      

6.503 Team Bredde og Motion i alt 4.982 5.807 5.565      

 
  

 
 

 
Noter 

 

 
DDaannmmaarr kkss  IIddrræættss ff oorrbbuunn dd  

Årsrapport 2021 

Side 44 

Budget 

2022 t.kr. 

Regnskab 

2021 

Budget 

2021 

Regnskab 

2020      

     

 
9 

 
Uddannelses- og kursusvirksomhed 

   

1.300 Øvrig kursusafgift og materialesalg 697 1.010 1.117 

0 Tilskud fra undervisningsministeriet 0 0 28 

0 Idrættens trænerakademi 0 450 113 

0 Lederuddannelse i talent- og eliteidræt 0 40 300 

756 Diplomtræneruddannelse 634 588 547 

222 Coachuddannelse 316 210 118 

200 E-læring 232 200 0      

2.478 Indtægter i alt 1.879 2.498 2.223      

 Udgifter    

1.390 Øvrig kursusafvikling og materialesalg 615 910 1.357 

0 Idrættens trænerakademi 9 551 118 

0 Lederuddannelse i talent- og eliteidræt 0 480 433 

816 Diplomtræneruddannelse 690 525 638 

222 Coachuddannelse 239 169 124 

430 E-læring 444 500 0 

50 Ledelsesnetværk 0 0 0      

2.908 Udgifter i alt 1.997 3.135 2.670      

430 Uddannelses- og kursusvirksomhed i alt 118 637 447      

10 Idræt og Integration 
   

 Indtægter    

12.400 Ansøgte midler, Tryg fonde,  m.v. 5.549 5.300 6.831 

0 Ansøgte midler, udlændinge- og integrationsministeriet 4.960 6.200 6.000 

0 Ansøgte midler, Kulturministeriet aktstyk.230 2.000 0 0 

0 Periodiserede ansøgte midler 1.303 0 -101 

0 Deltagergebyr, salg af rekvisitter mv.  211 0 249      

12.400 Indtægter i alt 14.023 11.500 12.979      

 Udgifter    

1.320 Gager og pensionsudgifter  1.287 1.289 1.279 

310 Møder, rejser og repræsentation 142 310 142 

135 Administrationsudgifter 107 140 54 

48 IT-anskaffelser, assistancer og afskrivninger 57 48 14 

106 Husleje 87 106 87 

0 Deltagergebyr. rekvisitter, tøj mv.  211 0 239 

12.400 Uddeling ansøgte midler 13.812 11.500 12.730 

130 Puljemidler 110 130 17      

14.449 Udgifter i alt 15.813 13.523 14.562      

2.049 Idræt og Integration i alt 1.790 2.023 1.583 
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11 Public Affairs    

 Indtægter     

3.250 Industriens Fond – Innovations Lab 2.031 3.250 1.605 

4.000 Forsvarsministeriet – Soldaterprojektet 3.250 4.000 4.000 

0 Ansøgte midler Socialstyrelsen - Indsats Ensomhed 0 0 1.000 

0 Øvrige indtægter, inkl. periodiserede ansøgte midler 1.633 0 1.438      

7.250 Indtægter i alt 6.914 7.250 8.043      

 Udgifter    

3.779 Gager og pensionsudgifter 3.587 3.686 

 

3.719 

185 Kurser, efteruddannelse og personaleudgifter 188 110 102 

430 Møder, rejser og repræsentation 185 430 186 

205 Administrationsudgifter 152 270 147 

117 Intern husleje 115 115 235 

100 IT-anskaffelser, assistance og afskrivninger 161 99 206 

25 Publikationer og informationsmaterialer 67 25 36 

0 Tilskud Ombold 0 0 100 

90 Idrætsråd og regionsmøder 5 80 41 

120 Miljø 126 110 282 

60 Juridisk og konsulent assistance 71 60 12 

7.250 Uddel.ansøgte midler Indust.Fond, Soldaterprojekt, ensomhed 6.914 7.250 7.989      

12.361 Udgifter i alt 11.571 12.235 13.055      

5.111 Public Affairs alt 4.657 4.985 5.012      

     

 Uddeling af ansøgte midler fordeles således: 

Industriens Fond  
   

3.000 Projektledelse,- udvikling og -gennemførelse m.v. 2.357 3.000 1.799 

100 Lokaleleje, netværksarrangementer, events m.v. 87 100 44 

50 Afholdelse af workshops m.v. 23 50 67 

25 Ekspertbistand – atleter og fageksperter mfl.  88 25 6 

25 Kørsel og rejseaktivitet 47 25 19 

50 Marketingsmateriale-print,video,foto m.v. 90 50 47 

0 Evaluering 330 0 0      

3.250 Industriens Fond i alt 3.022 3.250 1.982      
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11 Public Affairs    

 Indtægter     

3.250 Industriens Fond – Innovations Lab 2.031 3.250 1.605 

4.000 Forsvarsministeriet – Soldaterprojektet 3.250 4.000 4.000 

0 Ansøgte midler Socialstyrelsen - Indsats Ensomhed 0 0 1.000 

0 Øvrige indtægter, inkl. periodiserede ansøgte midler 1.633 0 1.438      

7.250 Indtægter i alt 6.914 7.250 8.043      

 Udgifter    

3.779 Gager og pensionsudgifter 3.587 3.686 

 

3.719 

185 Kurser, efteruddannelse og personaleudgifter 188 110 102 

430 Møder, rejser og repræsentation 185 430 186 

205 Administrationsudgifter 152 270 147 

117 Intern husleje 115 115 235 

100 IT-anskaffelser, assistance og afskrivninger 161 99 206 

25 Publikationer og informationsmaterialer 67 25 36 

0 Tilskud Ombold 0 0 100 

90 Idrætsråd og regionsmøder 5 80 41 

120 Miljø 126 110 282 

60 Juridisk og konsulent assistance 71 60 12 

7.250 Uddel.ansøgte midler Indust.Fond, Soldaterprojekt, ensomhed 6.914 7.250 7.989      

12.361 Udgifter i alt 11.571 12.235 13.055      

5.111 Public Affairs alt 4.657 4.985 5.012      

     

 Uddeling af ansøgte midler fordeles således: 

Industriens Fond  
   

3.000 Projektledelse,- udvikling og -gennemførelse m.v. 2.357 3.000 1.799 

100 Lokaleleje, netværksarrangementer, events m.v. 87 100 44 

50 Afholdelse af workshops m.v. 23 50 67 

25 Ekspertbistand – atleter og fageksperter mfl.  88 25 6 

25 Kørsel og rejseaktivitet 47 25 19 

50 Marketingsmateriale-print,video,foto m.v. 90 50 47 

0 Evaluering 330 0 0      

3.250 Industriens Fond i alt 3.022 3.250 1.982      
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 DIF’s Soldaterprojekt    

 Indtægter    

4.000 Tilskud fra forsvarsministeriet 3.250 4.000 4.000 

1.000 Tilskud fra DIF inkl. strategiaftaler, initiativpulje mv. . 1.077 1.000 1.007 

0 Periodiserede indtægter  -435 0 0      

5.000 Indtægter i alt 3.892 5.000 5.007      

     

 Udgifter    

180 Administration / drift 379 180 181 

1.930 Aktiviteter 547 2.000 1.996 

2.890 Løn m.v. 2.966 2.820 2.830      

5.000 Udgifter i alt 3.892 5.000 5.007      

          

0 DIF’s Soldaterprojekt i alt 0 0 0      

          

7.250 Uddeling ansøgte midler i alt 6.914 7.250 7.989      

 
12 Ledelsessekretariat    

 Udgifter    

4.872 Gager og pensionsudgifter 4.908 4.781 4.666 

56 Kurser, efteruddannelse og personaleudgifter 30 32 19 

138 Møder, rejser og repræsentation 172 192 113 

130 Administrationsudgifter mv. 112 89 312 

117 Intern husleje 115 116 85 

70 IT-anskaffelser, assistance og afskrivninger 91 35 106 

160 Autodrift 169 212 171 

1.986 Analysevirksomhed 1.947 1.984 1.848      

7.529 Ledelsessekretariat i alt 7.544 7.441 7.320      
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13 Kommunikation    

 Indtægter    

385 Idrætsliv, annoncer og abonnementer m.v. 507 440 385      

385 Indtægter i alt 507 440 385      

 Udgifter    

4.364 Gager og pensionsudgifter 4.492 4.173 4.141 

176 Kurser, efteruddannelse og personaleudgifter 148 196 108 

96 Møder, rejser og repræsentation 55 100 59 

74 Administrationsudgifter 63 66 64 

128 Intern husleje 127 127 126 

308 IT-anskaffelser, assistance og afskrivninger 166 291 387 

70 Ekstern konsulentassistance 92 70 6 

1.641 Idrætsliv, inkl. journalist og grafisk produktion 1.858 1.628 1.614 

240 Elektronisk presseklip service 145 240 220 

556 Trykkeudgifter og fotokøb 370 726 255 

130 Idrættens bibliotek 132 154 162 

200 Internetudgifter/ ny hjemmeside 1.427 400 322 

183 Hall of Fame  288 220 183      

8.166 Udgifter i alt 9.363 8.391 7.647      

7.781 Kommunikation i alt 8.856 7.951 7.262      

     

 Idrættens Medieudvalg    

 Indtægter    

2.425 TV-indtægter, DR og TV 2 2.425 2.425 2.425 

475 Øvrige indtægter 411 475 266      

2.900 Indtægter i alt 2.836 2.900 2.691      

 Udgifter    

700 DR-streaming 209 700 186 

94 DR-sportsrevy 94 94 94 

350 Sekretær, møder, 23 Video mv. 309 350 345 

670 ForbundsPR: Løn, kurser, avis + diverse 660 670 654 

573 ForbundsPR: Freelancere, herunder transport 596 573 251 

175 ForbundsPR: Netværk/seminarer 63 175 131 

70 Husleje, IT-support, soft- og hardware 87 70 63 

268 Medieudvalgets frie midler 806 268 444      

2.900 Udgifter i alt 2.824 2.900 2.168      

0 Idrættens Medieudvalg – til/fra egenkap., jf. note 25 12 0 523      
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2022 t.kr. 

Regnskab 

2021 

Budget 

2021 

Regnskab 

2020      

13 Kommunikation    

 Indtægter    

385 Idrætsliv, annoncer og abonnementer m.v. 507 440 385      

385 Indtægter i alt 507 440 385      

 Udgifter    

4.364 Gager og pensionsudgifter 4.492 4.173 4.141 

176 Kurser, efteruddannelse og personaleudgifter 148 196 108 

96 Møder, rejser og repræsentation 55 100 59 

74 Administrationsudgifter 63 66 64 

128 Intern husleje 127 127 126 

308 IT-anskaffelser, assistance og afskrivninger 166 291 387 

70 Ekstern konsulentassistance 92 70 6 

1.641 Idrætsliv, inkl. journalist og grafisk produktion 1.858 1.628 1.614 

240 Elektronisk presseklip service 145 240 220 

556 Trykkeudgifter og fotokøb 370 726 255 

130 Idrættens bibliotek 132 154 162 

200 Internetudgifter/ ny hjemmeside 1.427 400 322 

183 Hall of Fame  288 220 183      

8.166 Udgifter i alt 9.363 8.391 7.647      

7.781 Kommunikation i alt 8.856 7.951 7.262      

     

 Idrættens Medieudvalg    

 Indtægter    

2.425 TV-indtægter, DR og TV 2 2.425 2.425 2.425 

475 Øvrige indtægter 411 475 266      

2.900 Indtægter i alt 2.836 2.900 2.691      

 Udgifter    

700 DR-streaming 209 700 186 

94 DR-sportsrevy 94 94 94 

350 Sekretær, møder, 23 Video mv. 309 350 345 

670 ForbundsPR: Løn, kurser, avis + diverse 660 670 654 

573 ForbundsPR: Freelancere, herunder transport 596 573 251 

175 ForbundsPR: Netværk/seminarer 63 175 131 

70 Husleje, IT-support, soft- og hardware 87 70 63 

268 Medieudvalgets frie midler 806 268 444      

2.900 Udgifter i alt 2.824 2.900 2.168      

0 Idrættens Medieudvalg – til/fra egenkap., jf. note 25 12 0 523      
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Budget 

2022 t.kr. 

Regnskab 

2021 

Budget 

2021 

Regnskab 

2020      

14 Økonomi    

 Indtægter    

1.000 Regnskabs- og lønassistance for TD, SODK, SPF m.v. 2.169 2.280 2.327      

1.000 Indtægter i alt 2.169 2.280 2.327      

 Udgifter    

4.360 Gager og pensionsudgifter  4.327 5.657 6.817 

110 Kurser, efteruddannelse og personaleudgifter 54 110 58 

100 Møder, rejser og repræsentation 61 220 98 

92 Administrationsudgifter  114 100 110 

186 Intern husleje 185 184 183 

562 IT-anskaffelser, assistance og afskrivninger (inkl. Lessor) 456 452 612 

600 Revision, juridisk assistance  og konsulentassistance 942 500 691 

0 Eks.omk. revision procedurer fejl IKC 400 0 0 

0 Autodrift 0 160 309 

80 Bankudgifter 76 80 72 

0 Kursussystem mv. , integration til nyt økonomisystem 0 0 660 

900 Licens økonomisystem 1.045 1.100 743      

6.990 Udgifter i alt 7.660 8.563 10.353      

5.990 Økonomi i alt 5.491 6.283 8.026      

 

14 Administration af Foreningspuljen    

 Indtægter    

1.425 Administrationsbidrag Foreningspuljen 1.223 1.425 1.395      

1.425 Indtægter i alt 1.223 1.425 1.395      

 Udgifter    

 IT Systemudvikling 130 0 138 

 Revision 80 0 70 

 Kommunikation 12 0 6 

 Kontorartikler m.v. 47 0 54 

 Personaleudgifter 9 0 11 

 Løn 945 0 1.095 

 Renter 0 0 21      

1.425 Udgifter i alt 1.223 1.425 1.395      

0 Administration af Foreningspuljen i alt 0 0 0      
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2021 

Budget 

2021 

Regnskab 

2020      

     

14 Administration af Sommerpuljen    

 Indtægter    

0 Administrationsbidrag Sommerpuljen 213 0 300      

0 Indtægter i alt 213 0 300      

 Udgifter    

0 IT Systemudvikling 0 0 0 

0 Revision 100 0 50 

0 Løn 113 0 212 

0 Renter 0 0 38      

0 Udgifter i alt 213 0 300      

0 Administration af Sommerpuljen i alt 0 0 0      

 

 

14 Administration af Coronapuljer    

 Indtægter    

0 Administrationsbidrag Sommerpuljen 1.327 0 624      

0 Indtægter i alt 1.327 0 624      

 Udgifter    

0 IT Systemudvikling 0 0 38 

0 Revision 150 0 150 

0 Løn 598 0 253 

0 Renter 579 0 183      

0 Udgifter i alt 1.327 0 624      

0 Administration af Sommerpuljen i alt 0 0 0      

 

14 Administration af Genstartspulje    

 Indtægter    

0 Administrationsbidrag Genstartspulje 492 0 0      

0 Indtægter i alt 492 0 0      

 Udgifter    

0 IT Systemudvikling 69 0 0 

0 Revision 75 0 0 

0 Løn 250 0 0 

0 Renter 98 0 0      

0 Udgifter i alt 492 0 0      

0 Administration af Genstartspulje i alt 0 0 0      
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14 Administration af Sommerpuljen    

 Indtægter    

0 Administrationsbidrag Sommerpuljen 213 0 300      

0 Indtægter i alt 213 0 300      

 Udgifter    

0 IT Systemudvikling 0 0 0 

0 Revision 100 0 50 

0 Løn 113 0 212 

0 Renter 0 0 38      

0 Udgifter i alt 213 0 300      

0 Administration af Sommerpuljen i alt 0 0 0      

 

 

14 Administration af Coronapuljer    

 Indtægter    

0 Administrationsbidrag Sommerpuljen 1.327 0 624      

0 Indtægter i alt 1.327 0 624      

 Udgifter    

0 IT Systemudvikling 0 0 38 

0 Revision 150 0 150 

0 Løn 598 0 253 

0 Renter 579 0 183      

0 Udgifter i alt 1.327 0 624      

0 Administration af Sommerpuljen i alt 0 0 0      

 

14 Administration af Genstartspulje    

 Indtægter    

0 Administrationsbidrag Genstartspulje 492 0 0      

0 Indtægter i alt 492 0 0      

 Udgifter    

0 IT Systemudvikling 69 0 0 

0 Revision 75 0 0 

0 Løn 250 0 0 

0 Renter 98 0 0      

0 Udgifter i alt 492 0 0      

0 Administration af Genstartspulje i alt 0 0 0      
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2021 

Budget 

2021 

Regnskab 
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15 IT Service    

 Indtægter    

0 Brugerbetaling CMS-system m.v. 0 200 192      

0 Indtægter i alt 0 200 192      

 Udgifter    

668 Gager og pensionsudgifter  661 652 647 

50 Kurser, efteruddannelse og personaleudgifter  16 55 1 

17 Møder, rejser og repræsentation m.v. 38 35 5 

10 Hardware og afskrivninger 25 0 0 

963 Ekstern IT- og konsulentassistance og intern husleje 940 864 817 

558 Service, opdatering og abonnement 555 550 590 

380 Hosting 216 360 77 

200 Opgradering dif.dk, ekstranet m.m.  200 364 395 

68 Licenser m.v. 295 200 266      

2.914 Udgifter i alt 2.946 3.080 2.798      

2.914 IT Service i alt 2.946 2.880 2.606      

 
 

16 HR og fællesudgifter    

1.338 Gager og pensionsudgifter  1.075 807 1.089 

140 Møder, rejser og repræsentation 105 140 67 

124 Administrationsudgifter m.v. 252 220 86 

24 Intern husleje 23 23 23 

110 IT-anskaffelser, assistance og afskrivninger 55 60 214 

120 Konsulentassistance 154 120 163 

440 Porto, kopi og telefon netto (inkl. indgået fra SPF) 580 475 454 

0 Regulering af feriepengeforpligtelse 472 0 792 

336 Julefrokost lejere IH 275 330 0 

670 Fælles personale- og HR-udgifter 500 770 409 

500 ATP-kompensation, AER og Barselsfond 565 485 391 

372 Forsikringer 421 340 368      

4.174 HR og fællesudgifter i alt 4.477 3.770 4.056      
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Budget 

2021 

Regnskab  

2020      

17 Vedtægtsbestemt og national mødevirksomhed    

1.892 Honorering/frikøb bestyrelsen  1.829 1.750 1.614 

1.075 De største af de største, Sportsgalla – Herning 307 1.075 1.149 

540 Repræsentantskabs- og dialogmøder 892 490 341 

655 Andre møder, rejser og repræsentation 294 645 417 

302 Administrationsudgifter inkl. IT-udstyr 333 497 264 

352 Bestyrelsesmøder  471 396 379 

300 Årets Sportsnavn 110 300 75 

100 Kurser og efteruddannelse 0 100 0 

130 Møde specialforbundsformænd København 93 120 128 

48 Gaver, ærestegn m.v.  34 60 13 

0 Autodrift, inkl. afskriv. og salg af bil -18 79 141      

5.394 Vedtægtsbestemt og national mødevirksomhed i alt 4.345 5.512 4.521      

 Specifikation: Honorering/frikøb af bestyrelsen    

-120 Bestyrelseshonorarer fra andre organisationer -100 -200 -285 

1.284 Bestyrelseshonorar, formand 1.302 1.235 1.139 

548 Bestyrelseshonorar, næstformænd 554 535 533 

180 Frikøbsordning, bestyrelsen i øvrigt 73 180 227      

1.892 Honorering/frikøb af bestyrelsen i alt 1.829 1.750 1.614      

 
 

18 Int. mødevirksomhed, udvalg og projekter    

342 Internationale møder, rejser og repræsentation 140 347 90 

375 Lov- og appeludvalg 377 366 359 

335 Aktivkomiteen, Idrættens Fællesråd, arbejdsgrupper m.v.  1 55 5      

1.052 Int. mødevirksomhed, udvalg og projekter i alt 518 768 454      
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17 Vedtægtsbestemt og national mødevirksomhed    

1.892 Honorering/frikøb bestyrelsen  1.829 1.750 1.614 

1.075 De største af de største, Sportsgalla – Herning 307 1.075 1.149 

540 Repræsentantskabs- og dialogmøder 892 490 341 

655 Andre møder, rejser og repræsentation 294 645 417 

302 Administrationsudgifter inkl. IT-udstyr 333 497 264 

352 Bestyrelsesmøder  471 396 379 

300 Årets Sportsnavn 110 300 75 

100 Kurser og efteruddannelse 0 100 0 

130 Møde specialforbundsformænd København 93 120 128 

48 Gaver, ærestegn m.v.  34 60 13 

0 Autodrift, inkl. afskriv. og salg af bil -18 79 141      

5.394 Vedtægtsbestemt og national mødevirksomhed i alt 4.345 5.512 4.521      

 Specifikation: Honorering/frikøb af bestyrelsen    

-120 Bestyrelseshonorarer fra andre organisationer -100 -200 -285 

1.284 Bestyrelseshonorar, formand 1.302 1.235 1.139 

548 Bestyrelseshonorar, næstformænd 554 535 533 

180 Frikøbsordning, bestyrelsen i øvrigt 73 180 227      

1.892 Honorering/frikøb af bestyrelsen i alt 1.829 1.750 1.614      

 
 

18 Int. mødevirksomhed, udvalg og projekter    

342 Internationale møder, rejser og repræsentation 140 347 90 

375 Lov- og appeludvalg 377 366 359 

335 Aktivkomiteen, Idrættens Fællesråd, arbejdsgrupper m.v.  1 55 5      

1.052 Int. mødevirksomhed, udvalg og projekter i alt 518 768 454      
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2021 
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2020      

19 Kontorfaciliteter    

 Indtægter    

15.850 Husleje, specialforbundene m.fl.  15.873 15.760 15.866 

1.725 Husleje, internt DIF 1.708 1.708 1.691 

430 Øvrige indtægter  190 0 0 

500 Overskudsandel Idrættens Hus, Hotel og Konference jf. note 29 0 0 -67      

18.505 Indtægter i alt 17.771 17.468 17.490      

 Udgifter    

1.167 Gager og pensionsudgifter 1.182 1.140 1.132 

126 Administrationsudgifter mv. 216 109 143 

3.584 Kantine 3.580 3.580 3.346 

1.927 Fællesarealer vedligeholdelse, nyanskaffelser mv. 4.667 1.851 2.455 

2.980 Rengøring og vinduespolering 2.668 2.990 2.706 

2.300 El 2.051 2.338 2.406 

2.150 Fjernvarme 2.071 2.200 2.004 

1.050 Kontorudlejning vedligeholdelse, nyanskaffelser mv. 1.322 1.288 2.024 

1.330 IT-anskaffelser, assistance og afskrivninger 3.106 832 653 

654 Ejendomsforsikring 680 648 642 

600 Ejendomsskat 586 600 586 

300 Vagtordning 240 320 275 

600 Vand 400 600 340 

300 Leasing af kopimaskiner 303 285 266      

19.068 Udgifter i alt 23.072 18.781 18.978      

563 Kontorfaciliteter i alt 5.301 1.313 1.488     
   

 
 
20 

 
 
Prioritets- og bankrenter 
Indtægter 

   

59 Renter div. udlån, udbytte, obligationer m.v. 87 75 67      

59 Indtægter i alt 87 75 67      

 Udgifter    

65 Andel stiftelsesomkostninger prioritetslån 65 65 65 

400 Renter kassekredit  310 350 465 

0 Urealiseret kurstab og kurtage 671 0 0 

4.200 Prioritetsrenter 3.849 4.232 3.973      

4.665 Udgifter i alt 4.895 4.647 4.503      

4.606 Renter og udbytte i alt  4.808 4.572 4.436      
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tkr.  31/12 2021 31/12 2020     

21 Idrættens Hus   

Anskaffelsessum, primo  376.930 376.930 

Årets tilgang  0 0 

Årets afgang  0 0     

Anskaffelsessum, ultimo  376.930 376.930 

Afskrivninger, primo  -149.855 -145.552 

Årets afskrivning, via resultatopgørelsen  -4.305 -4.305     

Idrættens Hus i alt  222.770 227.073     

    

Kontantværdi ved offentlig vurdering pr. 1. oktober 2016 udgør 340.000 tkr.    

    

    

22 Driftsmidler og inventar   

Anskaffelsessum, primo  7.560 7.560 

Årets tilgang  101 0 

Årets afgang  -356 0     

Anskaffelsessum, ultimo  7.305 7.560 

Afskrivninger, primo  -6.342 -6.184 

Afskrivninger på årets afgang  254 0 

Årets afskrivning  -178 -158     

Driftsmidler og inventar i alt  1.039 1.218     

   

23 Overført resultat   

Overført resultat, primo 51.581 52.712 

Årets overførte resultat 2.512 -1.131    

Overført resultat i alt 54.093 51.581    

   

24 Reserve for dagsværdireguleringer   

Dagsværdireguleringer af finansielt instrument, primo -27.120 -27.666 

Dagsværdiregulering af finansielt instrument i årets løb 6.615 546    

Reserve for dagsværdireguleringer ultimo  -20.505 -27.120    
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tkr.  31/12 2021 31/12 2020     

21 Idrættens Hus   

Anskaffelsessum, primo  376.930 376.930 

Årets tilgang  0 0 

Årets afgang  0 0     

Anskaffelsessum, ultimo  376.930 376.930 

Afskrivninger, primo  -149.855 -145.552 

Årets afskrivning, via resultatopgørelsen  -4.305 -4.305     

Idrættens Hus i alt  222.770 227.073     

    

Kontantværdi ved offentlig vurdering pr. 1. oktober 2016 udgør 340.000 tkr.    

    

    

22 Driftsmidler og inventar   

Anskaffelsessum, primo  7.560 7.560 

Årets tilgang  101 0 

Årets afgang  -356 0     

Anskaffelsessum, ultimo  7.305 7.560 

Afskrivninger, primo  -6.342 -6.184 

Afskrivninger på årets afgang  254 0 

Årets afskrivning  -178 -158     

Driftsmidler og inventar i alt  1.039 1.218     

   

23 Overført resultat   

Overført resultat, primo 51.581 52.712 

Årets overførte resultat 2.512 -1.131    

Overført resultat i alt 54.093 51.581    

   

24 Reserve for dagsværdireguleringer   

Dagsværdireguleringer af finansielt instrument, primo -27.120 -27.666 

Dagsværdiregulering af finansielt instrument i årets løb 6.615 546    

Reserve for dagsværdireguleringer ultimo  -20.505 -27.120    
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25 Henlagt til særlige formål/puljer   

 Primo 2021 Tilgang Afgang Ultimo 2021 

Understøttelse af visionen 22.488 0 5.432 17.055 

Større tværidrætslige tiltag  9.225 0 1.711 7.514 

Huslejetilskud Idrættens Hus 15.000 0 0 15.000 

Underskudsdækning 2022 0 4.200 0 4.200 

Lånefonden 6.009 0 0 6.009 

Idrættens Medieudvalg (jf. note 13) 2.670 13 0 2.683      

Henlagt til særlige formål i alt  55.392 4.213 7.143 52.461      

    
    

  31/12 2021 31/12 2020     

26 Forudmodtaget IOC Topsponsorer til Olympiske 
Lege m.v. 

  

    

Bevægelser i 2021-2024:     

IOC Topsponsorer inkl. aktivering af IOC sponsorer  3.846 22.800 

Indtægtsført andel af IOC-indtægter for 2017-2020  0 -2.224     

Henlagt IOC-midler i alt   3.846 20.576 

    

Primo hensættelse overført til OL Tokyo mv.(IOC-indtægter 2017-2020)  18.155 0 

    

Overført hensat midler i forbindelse med OL m.v.:     

Vinter OL 2018 Pyeongchang  0 -1.323 

European Games   0 -1.098 

Sommer OL Tokyo 2021  -16.455 0     

Overført hensat midler i forbindelse med OL m.v. i alt:  -16.455 -2.421 

    

I alt hensat til OL, EYOF mv. (2021-2024)  5.546 18.155 

    

Forudbetalt vinter OL Beijing mv.  -939 -12.846     

Forudmodtaget IOC Topsponsorer til Olympiske Lege m.v. i alt  4.607 5.309      
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27 Eventualforpligtelser og pantsætninger   
Som følge af de vedtagne retningslinjer for frikøb/honorering af bestyrelsen, påhviler der DIF en forpligtelse til efterløn 

(fratrædelsesgodtgørelse) til formanden. Denne forpligtelse beror på en række forudsætninger, som skal opfyldes før forpligtelsen 

kan komme til udbetaling. Forpligtelsen bliver indregnet i årsrapporten under ”vedtægtsbestemt og national mødevirksomhed” i takt 

med, at forudsætningerne opfyldes. 

 

I forbindelse med afholdelse af omkostninger fra DIF’s initiativpulje, har DIF under en række forudsætninger om mål, opfyldelse mv., 

udover indeværende års tilsagn, en eventualforpligtelse til en række specialforbund på 0,6 mio. kr. for 2021 . 
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Side 59 

29             Idrættens Kompetencecenter 
 
 Resultatopgørelse      

Budget  Faktisk  Budget 
 

Faktisk 

2022 t.kr. 2021  2021 
 

2020 

 Indtægter 
   

  

0 DIF, Initiativpulje 0  0  0 

2.516 DIF, tilskud 2.538  2.516  2.443 

1.675 DIF, tilskud fra økonomisk støttestruktur 1.680  1.675  1.700 

345 Øvrige indtægter 529  345  124 

3.565 Regnskabsassistance 3.422  3.565  3.366 

1.222 Administrationsassistance 1.220  1.222  1.213 

600 Faglig ledelse 659  600  508 

532 Kontorplads 624  532  544 

 
 

 
 

   
10.455 Indtægter i alt 10.672 

 
10.455  9.898 

 
 

 
 

   
 Udgifter  

 
   

380 Administration 674  380  355 

857 Lokaleomkostninger 853  857  837 

217 Personaleudgifter 188  217  117 

130 Konsulenter 84  130  96 

500 IT 533  500  504 

22 Bestyrelse og møder 8  22  10 

8.347 Løn 8.357  8.347  7.971 

 
 

 
 

   
10.453 Udgifter i alt 10.697 

 
10.453  9.890 

 
 

 
 

    
2 Årets resultat -25 

 

2 
 

8 
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Antal fuldtidsansatte pr. 31. december 

Budget 

2022  

Regnskab 

2021 

Budget 

2021 

Regnskab 

2020      

 Fordelt på aktiviteter    

 Indirekte tilskud til specialforbund    

2,00 Idræt og Integration 2,00 2,00 2,00 

2,00 Faciliteter, pol. program 2,00 2,00 2,00 

1,00 Særlige indsatser i København 1,00 1,00 1,00 

1,00 Digitalisering 0,00 0,00 0,00 

4,81 Udviklingsvirksomhed, Team Organisation og Ledelse 3,00 4,81 5,14      

10,81 Indirekte tilskud til specialforbund i alt 8,00 9,81 10,14      

 Eliteidrætsaktiviteter    

4,0 Talent og Elite 4,00 4,00 4,00 

2,0 Talentarbejde, pol. program 1,00 2,00 2,00 

1,0 Projekt DM-uge 3,00 1,00 1,00 

1,50 Bekæmpelse af matchfixing, doping m.v. 0,50 1,50 1,50      

8,50 Eliteidrætsaktiviteter i alt 8,50 8,50 8,50      

 Servicevirksomhed    

7,00 Uddannelsesvirksomhed, Team Bredde og Motion 6,00 8,00 8,00 

1,00 IT Service 1,00 1,00 1,00 

5,50 Kommunikation 6,00 5,50 4,50 

1,00 Idrætsliv 1,00 1,00 1,00      

14,50 Servicevirksomhed i alt 14,00 15,50 14,50      

 Administration    

6,00 Public affairs 5,50 5,50 5,50 

8,00 Ledelsessekretariat & Analyse 7,00 8,00 8,00 

2,00 HR 2,00 1,00 2,00 

6,78 Økonomi, inkl. regnskabs- og lønassistance SOD/TD1 7,78 7,78 6,73      

22,78 Administration i alt 22,28 22,28             22,23      

 Vedtægtsbestemt og national mødevirksomhed    

1,50 Formand & næstformænd 1,50 1,50 1,50      

1,50 Vedtægtsbestemt og national mødevirksomhed i alt 1,50 1,50 1,50      

 Ejendomsdrift    

2,00 Kontorudlejning 2,00 2,00 2,00      

2,00 Ejendomsdrift i alt 2,00 2,00 2,00      

60,09 Samlet antal ansatte fordelt på aktiviteter2 56,28 59,59 58,87      

 

    1  50 % finansieres af samarbejdspartnere 

    2 Derudover er der ansat 1 elev, 6 studentermedhjælper og 2 fratrådte medarbejdere 
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Antal fuldtidsansatte pr. 31. december (fortsat) 

     

Budget 2022 

 Regnskab 

2021 

Budget 

2021 

Regnskab 

2020      

 Ansatte finansieret af eksterne midler    

1,00 Udviklingsvirksomhed (Vision 25-50-75) 1,00                    1,00 1,00 

1,00 Kommunikation (Vision 25-50-75) 1,00                    1,00 1,00 

1,50 TV-koordinator (Medieudvalg) 1,00                    2,50 2,30 

3,00 Public Affairs (Vision 25-50-75) 3,00                    3,00 2,00 

4,00 Idrættens Innovationslab (Industriens Fond) 4,00                    3,00 3,00 

5,40 DIF Soldaterprojekt (Forsvarsministeriet) 6,40                   3,40 6,33 

1,00 Get2Sport (TRYG fonden) 1,00                    1,00 1,00 

1,00 Kirkbi A/S (Parasport) 1,00                    1,00 1,00 

2,00 DIF og DGI´s Foreningspulje 4,00                    2,00 3,00 

1,00 Analyse Benchmark (vision 25-50-75) 1,00                    1,00 1,00 

1,00 William Demant Fonden 0,00                   1,00 1,00 

0,00 Royal Run (Novo Nordisk Fonden) 2,00 0,00 0,00 

      1,00 E-sport (Novo Nordisk Fonden) 1,00           0,00 1,00      

22,90 Ansatte finansieret af eksterne midler i alt 26,40 19,90 23,63      
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5,40 DIF Soldaterprojekt (Forsvarsministeriet) 6,40                   3,40 6,33 

1,00 Get2Sport (TRYG fonden) 1,00                    1,00 1,00 

1,00 Kirkbi A/S (Parasport) 1,00                    1,00 1,00 

2,00 DIF og DGI´s Foreningspulje 4,00                    2,00 3,00 

1,00 Analyse Benchmark (vision 25-50-75) 1,00                    1,00 1,00 

1,00 William Demant Fonden 0,00                   1,00 1,00 

0,00 Royal Run (Novo Nordisk Fonden) 2,00 0,00 0,00 

      1,00 E-sport (Novo Nordisk Fonden) 1,00           0,00 1,00      

22,90 Ansatte finansieret af eksterne midler i alt 26,40 19,90 23,63      
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Regnskab opstillet efter Kulturministeriets bekendtgørelse 

t.kr. 

Regnskab 

2021 

Budget   

2021 

Regnskab 

2020     

 Resultatopgørelse    

Indtægter Note    

Tilskud fra Kulturministeriet  307.342 306.730 306.118 

Tilskud fra Kulturministeriet til Foreningspuljel  24.341 0 24.341 

Tilskud fra Kulturministeriet til Coronahjælpepulje   63.000 0 125.200 

Tilskud fra Kulturministeriet til genstartspulje  23.100 0 0 

Tilskud fra Kulturministeriet til sommerpulje   0 0 22.200 

Tilskud fra Kulturministeriet til aktivetspulje   4.200 0 0 

Tilskud fra Kulturministeriet aktstyk.230-Get2sport  2.000 0 0 

Tilskud fra Kulturministeriet til LGBTI personer  450 0 300 

Tilskud fra Undervisningsministeriet  0 30 28 

Tilskud fra Undervis.ministeriet COVID19-trivsel og bevæg.  1.750 0 0 

Tilskud fra Idrættens Medieudv. – TV-koordinator og Web-tv  2.645 2.600 2.691 

Tilskud fra Team Danmark – Idrættens Træner akademi m.v.  0 100 113 

Tilskud fra Udlændinge- og Integra.ministeriet til Get2Sport  4.960 6.000 6.200 

Tilskud fra Socialstyrelsen ensomhedsindsatser  0 0 1.000 

Tilskud fra Socialstyrelsen sommerferielejre   0 0 506 

Tilskud fra Kulturministeriet Get2sport sommercamps  0 0 334 

Tilskud fra Københavns kommune sommercamps  0 0 146 

Tilskud fra Tryg Fonden til Vision 25-50-75/BDFL  8.000 0 15.000 

Tilskud fra Tryg Fonden til Get2Sport  5.500 5.500 5.500 

Tilskud fra Nordea-fonden til Vision 25-50-75/BDFL  8.000 0 15.000 

Tilskud fra Nordea-fonden til Skole OL (DAF)  3.000 0 3.000 

Tilskud fra KIRKBI til OL og PL  10.000 0 10.000 

Tilskud fra William Demant til PL  0 0 1.000 

Tilskud fra Kroagerfonden til Ride4rehab  735 0 720 

Tilskud fra Novo Nordisk til E-sport  1.130 0 420 

Donation fra Guldsmeden Hotels til Idræt for alle  49 0 145 

Tilskud fra Forsvarsministeriet til Soldaterprojektet  3.250 0 4.000 

Tilskud fra Poul Due Jensens Fond til Soldaterprojektet  2.750 0 0 

Tilskud fra Industriens Fond til Innovation Lab  2.031 0 1.605 

Tilskud fra Proctor & Gamble til #LikeAGirl  650 0 400 

Tilskud fra Toms til Toms Guldpulje  0 0 1.000 

Tilskud fra IOC/EOC/Olympic Solidarity m.v.  6.536 4.000 3.091 

Periodiseret indtægter   9.543 0 -10      

Tilskud i alt  494.962 324.960 550.048      
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Regnskab opstillet efter Kulturministeriets bekendtgørelse 
 

t.kr. 

Regnskab 

2021 

Budget   

2021 

Regnskab 

2020     

 Resultatopgørelse, fortsat   

     

     

Øvrige indtægter      

Ejendomsdrift IH – husleje, udlejning værelser m.v.  18.291 17.468 17.490 

Brugerbetaling kollektive forsikringer, SPF  10.182 10.182 9.488 

Præmiebonus m.v. kollektive forsikringer, TRYG  1.720 3.277 2.816 

Sponsorindtægt – TOP sponsor IOC  3.846 3.722 7.772 

Udbytte – Sport One Danmark P/S  0 2.500 1.800 

Kursusindtægter  1.759 2.488 1.906 

Salgsindtægter A 3.718 4.041 3.864 

Diverse indtægter  2.450 650 1.430      

Øvrige indtægter i alt  41.966 44.328 46.566      

Indtægter i alt  536.928 369.288 596.614      

     

     

Udgifter     

Lovbestemte udgifter     

Lovbestemt tilskud, Team Danmark  24.495 24.446 24.397 

Lovbestemt tilskud, Dansk Boldspil Union  6.762 6.761 6.735      

Lovbestemte udgifter i alt  31.257 31.207 31.132      

     

Aktivitetsbestemte udgifter, specialforbund, 
m.v. 

 
   

Økonomisk støttestruktur – strategi- og grundstøtte  184.411 184.410 183.950 

Økonomisk støttestruktur – initiativpulje  9.434 9.539 9.520 

Særligt tilskud TankeSport  850 850 850 

Revisionstilskud, specialforbund  2.680 2.620 2.587 

Synlighed om frivillige ledere  0 100 0 

Nye medlemsformer  22 80 45 

Kollektive forsikringer  18.514 18.459 17.617 

Vision 25-50-75  16.285 0 30.740 

Sport Event Denmark  0 0 5.000 

Fælles Medlemsregistrering – CFR   442 500 478 

Undersøgelse af forholdene for elitesvømmere Svøm  0 0 366 

Særlige indsatser København  565 602 572 

Faciliteter, pol. program  1.740 1.749 1.894 

Idrættens Kompetencecenter  2.538 2.450 2.444 

Tilskud fra Nordea-fonden til Skole OL (DAF)  3.000 0 3.000 

Projekt Foreningsfitness  1.500 1.500 1.532 

Projekt Mangfoldighed  0 0 145 

Projekt DM-ugen  811 723 607 

Whistleblowerordning  176 500 390 

Understøttelse af visionen  6.332 0 1.479 
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Regnskab opstillet efter Kulturministeriets bekendtgørelse 
 

t.kr. 

Regnskab 

2021 

Budget   

2021 

Regnskab 

2020     

 Resultatopgørelse, fortsat   

     

     

Øvrige indtægter      
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Indtægter i alt  536.928 369.288 596.614      

     

     

Udgifter     
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Lovbestemt tilskud, Team Danmark  24.495 24.446 24.397 

Lovbestemt tilskud, Dansk Boldspil Union  6.762 6.761 6.735      

Lovbestemte udgifter i alt  31.257 31.207 31.132      

     

Aktivitetsbestemte udgifter, specialforbund, 
m.v. 

 
   

Økonomisk støttestruktur – strategi- og grundstøtte  184.411 184.410 183.950 

Økonomisk støttestruktur – initiativpulje  9.434 9.539 9.520 

Særligt tilskud TankeSport  850 850 850 

Revisionstilskud, specialforbund  2.680 2.620 2.587 

Synlighed om frivillige ledere  0 100 0 

Nye medlemsformer  22 80 45 

Kollektive forsikringer  18.514 18.459 17.617 

Vision 25-50-75  16.285 0 30.740 

Sport Event Denmark  0 0 5.000 

Fælles Medlemsregistrering – CFR   442 500 478 

Undersøgelse af forholdene for elitesvømmere Svøm  0 0 366 

Særlige indsatser København  565 602 572 

Faciliteter, pol. program  1.740 1.749 1.894 

Idrættens Kompetencecenter  2.538 2.450 2.444 

Tilskud fra Nordea-fonden til Skole OL (DAF)  3.000 0 3.000 

Projekt Foreningsfitness  1.500 1.500 1.532 

Projekt Mangfoldighed  0 0 145 

Projekt DM-ugen  811 723 607 

Whistleblowerordning  176 500 390 

Understøttelse af visionen  6.332 0 1.479 
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Regnskab opstillet efter Kulturministeriets bekendtgørelse 
 

t.kr. 

Regnskab 

2021 

Budget   

2021 

Regnskab 

2020     

 Resultatopgørelse, fortsat   

     

Digitalisering  512 0 0 

Internationalt samarbejde m.v.  380 400 756      

Aktivitetsbest. udg., specialforbund, m.v. i alt  250.192 224.482 263.972      

Eliteidrætsaktiviteter     

Talent og Elite  20.279 11.027 28.268      

Eliteidrætsaktiviteter i alt  20.279 11.027 28.268      

Breddeidrætsaktiviteter     

Team Organisation og Ledelse  4.295 4.636 4.820 

Team Bredde og Motion  123.288 5.807 179.156 

Uddannelses- og kursusvirksomhed  1.997 3.435 2.664 

Idræt og Integration  15.813 13.523 14.562 

Tilskud, andre organisationer  219 215 481      

Breddeidrætsaktiviteter i alt  145.612 27.616 201.683      

     

Andre udgifter     

Public Affairs  15.615 4.985 10.805 

Ledelsessekretariatet inkl. analyse  7.565 7.441 7.310 

Kommunikation   13.248 10.991 10.954 

Økonomi  7.659 8.563 10.349 

IT Service  2.946 3.080 2.798 

HR og fællesudgifter  5.375 4.710 4.850 

Vedtægtsbestemt og national mødevirksomhed  4.390 5.512 4.521 

Int. mødevirksomhed, udvalg og projekter  518 768 470      

Andre udgifter i alt  57.316 46.050 52.057      

Ejendomsdrift og afskrivninger     

Kontorfaciliteter  23.591 18.781 18.977 

Prioritetsrenter  4.808 4.572 3.974 

Afskrivninger  4.304 6.026 4.305      

Ejendomsdrift og afskrivninger i alt  32.703 29.379 27.256      

Udgifter i alt  537.359 369.761 604.369      

ÅRETS RESULTAT  -431 -473 -8.217      
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Noter til regnskab opstillet efter Kulturministeriets bekendtgørelse 

    

    

t.kr. 

Regnskab 

2021 

Budget 

2021 

Regnskab  

2020     

A Salgsindtægter    

Kontingenter 1 1 1 

Uddannelsesvirksomhed – publikationer og royalty 143 180 161 

Kommunikation – annoncer, abonnementer m.v. 507 440 388 

Økonomi, løn- og regnskabsassistance m.v. 2.169 2.280 2.326 

IT, brugerbetaling Sitecore 0 200 192 

Fællesudgifter – porto, telefon m.v. 898 940 796     

Salgsindtægter i alt 3.718 4.041 3.864     
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Noter til regnskab opstillet efter Kulturministeriets bekendtgørelse 
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IT, brugerbetaling Sitecore 0 200 192 

Fællesudgifter – porto, telefon m.v. 898 940 796     

Salgsindtægter i alt 3.718 4.041 3.864     

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDaannmmaarr kkss  IIddrræættss ff oorrbbuunn dd  

Årsrapport 2021 

 

 

Side 66 

Bevæg dig for livet - bilag 1 
 
Hovedresultater i Bevæg dig for livet i 2021:  
 
2021 er det første år i Fase III, forankringsfasen, i Bevæg dig for livet.  
 

 

• Medlemstal: frafaldet i antallet af voksne foreningsaktive i 

fokusidrætterne under BDFL er ”kun” på 10.200 medlemmer, svarende til 

1,5% (kilde: CFR). Det giver os en tro på, at vi kan komme stærkt tilbage med 

de motionskoncepter, som vi ved virker. 

• Idrætsdeltagelsen er kontinuerligt steget i 2021: fra 53% i februar til 62% i 

oktober (kilde: IDAN) 

• Cubions evaluering af Bevæg dig for livet viser bl.a., at 

o det er lykkedes at få visionskommunerne til at samarbejde på 

tværs af forvaltninger, hvilket er en strukturel forudsætning for at 

lykkes med målsætningerne i de enkelte aftaler. 

o de udviklede idrætskoncepter med lav barriere for deltagelse er 

lette for foreningerne at implementere, og de er med til at lette 

adgangen til foreningslivet for BDFL-målgruppen. 

• Der er nu indgået aftaler med i alt 25 visionskommuner, som er det 

maksimale antal, der vil blive inkluderet i visionen. Køge og Kalundborg er 

der indgået aftaler med i 2021 som de sidst ankomne.  

• Royal Run har efter et års udsættelse vist sig stadig at være en magnet for 

fællesskab og livsglæde: knap 79.000 deltog i motionsløbet og 25,5% var 

motionsuvante. 
 

 
2021:  
 
Et år inde i Bevæg dig for livets forankringsfase kan vi påvise effekt og resultater på en lang række af Bevæg dig for 
livets indsatser, også selvom Corona og nedlukningen af Danmark influerer på aktiviteterne, særligt i første halvdel 
af 2021.  
 
Visionskommuner: 
I 2021 er der indgået aftaler med Kalundborg og Køge. Køge Kommune har aftaleperioden et samlet mål om at øge 
antallet af fysisk aktive voksne og seniorer (18+ år) fra 64 % til 70 %, og antallet foreningsaktive voksne (19+ år) fra 
43 % til 47 %. I Kalundborg er målet at øge andelen af fysisk aktive voksne fra 64 % til 73 %, og andelen 
foreningsaktive voksne fra 27 % til 31 %.   
 
I forhold til medlemstal har der på tværs af landets kommuner været et frafald pga. Corona, men en positiv historie i 
den forbindelse er, at medlemsfrafaldet blandt visionskommunerne  i gennemsnit er ét procentpoint lavere end i de 
øvrige kommuner (-3,3% mod -4,3%, kilde: CFR). Forskellen skal overordnet findes inden for BDFL-idrætterne. Det 
mindre frafald på tværs af visionskommuner er særligt bemærkelsesværdigt set i lyset af, at der i den tidligere 
periode 2018-2020 sås tre gange større medlemsfremgang i visionskommunerne sammenlignet med de øvrige 
kommuner (og dermed forventeligt flere nyaktive). 
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Bevæg dig for livet-idrætter/projekter: 
Medlemstalsmæssigt har der været en samlet tilbagegang i BDFL- idrætterne på 46.700 medlemmer. Dette kommer 
efter en årrække, hvor der generelt har været medlemsfremgang, og det vurderes, at denne tilbagegang kan 
tilskrives Covid- 19. Tilbagegangen er dog mindre, hvis man kun kigger på de voksne (18+), som er BDFL’s primære 
målgruppe; for den gruppe har der været en tilbagegang på 10.256 medlemmer i 2020, svarende til 1,5 %.  
I perioden 2014 (som er baseline) til 2020 er der i alt kommet 101.274 flere voksne medlemmer til BDFL- idrætterne, 
og med en samlet målsætning om 225.000 flere voksne, kræver det knap 124.000 flere voksne i resten af Fase III.  
 
Royal Run: 
2021 blev et brag af en løbefest med næsten 79.000 deltagere fordelt i Aalborg, Odense, Sønderjylland, Bornholm og 
København/ Frederiksberg.  
Af spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt deltagerne har vi følgende resultater: 

• Motivation: Det er muligheden for at deltage i den store løbefest, der får flest til at deltage i Royal Run (62,6 

%), efterfulgt af muligheden for at deltage med venner eller familie (58,8 %)  

• For 25,5 % af deltagerne var Royal Run deres første motionsløb 

• 58,8 % ønsker at deltage i andre motionsløb på grund af Royal Run  

• 49,2, % havde aldrig inden deltaget i Royal Run 

• 92,6 % har umiddelbart lyst til at deltage igen i 2022 

• Fællesskab, bevægelse og livsglæde er de værdier, deltagerne i størst grad forbinder med løbet 

Kampagner: 
Kampagnerne i 2021 bestod i hovedsagen af alt tæller med kampagnen ”Lad legene begynde” målrettet familier og 
”Genstartskampagnen”, som var målrettet foreninger. Herudover gentog man ”Januarudfordringen”, som var en 
væsentlig mindre kampagne end de to øvrige.  
 
Der er følgende resultater: 
 
Alt tæller ”Lad legene begynde”:  

• 3,5 mio. eksponeringer (mål: 2 mio.). Heraf var der 650.245 unikke personer 
• Der er 39.000 personer, som har klikket sig videre til landingssiden. (Mål: 40.000) 
•  

Genstartskampagnen: 
• 2,5 mio. eksponeringer (mål: 2 mio.). Heraf 578.755 unikke personer (mål: 260.000 personer) 
• 17.825 personer har klikket sig videre til en af landingssiderne (Mål: 20.000)  
• 147.655 videovisninger (mål: 200.000) 

 
Januarudfordringen: 

• Antal eksponeringer: 774.239. Heraf 270.142 unikke personer 
• 8.976 deltagere på begivenheden 
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• 3,5 mio. eksponeringer (mål: 2 mio.). Heraf var der 650.245 unikke personer 
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Januarudfordringen: 

• Antal eksponeringer: 774.239. Heraf 270.142 unikke personer 
• 8.976 deltagere på begivenheden 

 
 
 
  

DDaannmmaarr kkss  IIddrræættss ff oorrbbuunn dd  

Årsrapport 2021 

 

 

Side 68 

DIF og DGI’s Foreningspulje – bilag 2 
 
Idrætsforeninger fra hele landet kan søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje, som i 2021 uddelte 50,7 mio. 
kr.  Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber og skabe rum til udvikling i idrætsforeningerne.  
 
DIF og DGI's foreningspulje har oplevet en stor efterspørgsel efter støtte til nye udendørs initiativer, online løsninger 
og genopstart af aktiviteter i endnu et år som har været præget af Corona. Således har midlerne fra DIF og DGI's 
foreningspulje også i vid udstrækning været med til at støtte dansk foreningsidræt, der i høj grad har været udfordret 
og begrænset af Corona-restriktioner. 
 
Rammerne for ansøgning til puljen i 2021 har lignet det foregående bevillingsårs rammer. 
 
Hvis du vil vide mere om DIF og DGI's foreningspulje, kan du læse mere om puljen og se alle hidtidige bevillinger på 
https://www.dif.dk/radgivning-og-stotte/stottemuligheder/dif-og-dgi-s-foreningspulje  
 

tkr.  Regnskab 2021 Regnskab 2020 

Indtægter  
Tilskud fra Kulturministeriet  

 
 

DIF- tilskudsramme  24.341 24.341 

DGI- tilskudsramme  22.545 22.646 

Periodiseret indtægt  3.252 981 

Indtægter i alt  50.138 47.968 

  

Udlodning  2021 2020 

Afgivne tilsagn i alt  50.712 44.816 

Tilbagebetalinger  -1.927 -1.495 

Udlodning i alt   48.785 43.321 

 

Administrationsudgifter 
 

2021 2020 

IT Systemudvikling  130 138 

Revision  80 70 

Kommunikation  12 6 

Kontorhold  47 54 

Personaleudgifter  9 11 

Løn  945 1.095 

Renter  0 21 

Administrationsudgifter i alt   1.223 1.395 

 

Årets resultat i alt   130 3.252 
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Årets resultat på 130 t.kr. overføres til næste års samlede tilskudsramme til fremtidige uddelinger. 
 
DIF og DGI’s Foreningspulje har afgivet tilsagn for 50.712 t.kr., som kategoriseret efter beløb fordeles således: 
 

Overblik over afgivne tilsagn  
pr. 31-12-2021  

Antal t.kr. 

0 – 30.000 kr. 1.259 26.177 

30.000 – 300.000 kr.  353 24.535 

Afgivne tilsagn i alt 1.612  50.712 

 
DIF og DGI’s Foreningspulje laver løbende opfølgning på afgivne tilsagn. På alle afgivne tilsagn på 100.000 kr. eller 
derunder skal der indsendes tro- og love-erklæring for anvendelsen af de bevilgede midler, når projektets 
afslutningsdato er passeret. Foreninger, som har modtaget 100.001-300.000 kr. skal aflægge regnskab og beretning 
med påtegning af en regnskabskyndig person. 
 
I alt 1.177 bevillingsmodtagende foreninger har (pr. 8. marts 2022) passeret projekternes afslutningsdato og afsluttet 
deres bevillinger med tro- og love-erklæring eller regnskab for anvendelsen af de bevilgede midler. Blandt 
færdigbehandlede bevillinger realiserer 99,9 pct. af de bevillingsmodtagende foreninger deres projekter inden for de 
beskrevne formål og budgetter. Kun 0,1 pct. af de bevillingsmodtagende projekter er ikke lykkes med realisering og 
må derfor annullere projekterne samt tilbagebetale de bevilgede midler i deres helhed. 
 
På grund af Corona-restriktionerne har en væsentlig del af de bevillingsmodtagende foreninger i løbet af 2021 udsat 
projekternes afslutningsdatoer. 
 

Overblik over opfølgning på tilsagn  
pr. 04-03-2022 

Antal t.kr. 

Afventer behandling 435 21.980 

Færdigbehandlede 1.177 28.732 

Tilsagn i alt 1.612 50.712 

  
I løbet af 2021 har DIF og DGI's foreningspulje modtaget 2.091 ansøgninger fra danske idrætsforeninger og lavet 1.612 
bevillinger for i alt 50,7 mio. kr. På grund af løbende tilbagebetalinger fra tidligere udmøntninger har puljen haft flere 
midler til rådighed end de samlede midler delegeret til DIF og DGI på finansloven 2021 (46,9 mio. kr.). 
 
Bevillingerne fra DIF og DGI's foreningspulje har støttet små og større projekter alle landets 98 kommuner og inden 
for alle typer af idrætsaktiviteter.  
 
Midlerne fra DIF og DGI's foreningspulje er gået til et bredt udsnit af idrætsforeninger i Danmark og en lang række 
forskellige tiltag. Blandt de projekter, som midler fra DIF og DGI's foreningspulje har været med til at realisere, er 
eksempelvis fastholdelsesprojekt i Humlum Motions- og Gymnastikforening med indkøb af udstyr til jumping fitness, 
nyt sikkerhedssystem i Morsø Moto-Cross Klub og opstart af initiativet ’Fodbold for alle’ i Tved Boldklub. 
 
Således har DIF og DGI's foreningspulje igen i 2021 i høj grad opfyldt puljens formål ved at støtte hverdagens 
fællesskaber og skabe rum til udvikling i en lang række danske idrætsforeninger. 
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Årets resultat på 130 t.kr. overføres til næste års samlede tilskudsramme til fremtidige uddelinger. 
 
DIF og DGI’s Foreningspulje har afgivet tilsagn for 50.712 t.kr., som kategoriseret efter beløb fordeles således: 
 

Overblik over afgivne tilsagn  
pr. 31-12-2021  

Antal t.kr. 

0 – 30.000 kr. 1.259 26.177 

30.000 – 300.000 kr.  353 24.535 

Afgivne tilsagn i alt 1.612  50.712 

 
DIF og DGI’s Foreningspulje laver løbende opfølgning på afgivne tilsagn. På alle afgivne tilsagn på 100.000 kr. eller 
derunder skal der indsendes tro- og love-erklæring for anvendelsen af de bevilgede midler, når projektets 
afslutningsdato er passeret. Foreninger, som har modtaget 100.001-300.000 kr. skal aflægge regnskab og beretning 
med påtegning af en regnskabskyndig person. 
 
I alt 1.177 bevillingsmodtagende foreninger har (pr. 8. marts 2022) passeret projekternes afslutningsdato og afsluttet 
deres bevillinger med tro- og love-erklæring eller regnskab for anvendelsen af de bevilgede midler. Blandt 
færdigbehandlede bevillinger realiserer 99,9 pct. af de bevillingsmodtagende foreninger deres projekter inden for de 
beskrevne formål og budgetter. Kun 0,1 pct. af de bevillingsmodtagende projekter er ikke lykkes med realisering og 
må derfor annullere projekterne samt tilbagebetale de bevilgede midler i deres helhed. 
 
På grund af Corona-restriktionerne har en væsentlig del af de bevillingsmodtagende foreninger i løbet af 2021 udsat 
projekternes afslutningsdatoer. 
 

Overblik over opfølgning på tilsagn  
pr. 04-03-2022 

Antal t.kr. 

Afventer behandling 435 21.980 

Færdigbehandlede 1.177 28.732 

Tilsagn i alt 1.612 50.712 

  
I løbet af 2021 har DIF og DGI's foreningspulje modtaget 2.091 ansøgninger fra danske idrætsforeninger og lavet 1.612 
bevillinger for i alt 50,7 mio. kr. På grund af løbende tilbagebetalinger fra tidligere udmøntninger har puljen haft flere 
midler til rådighed end de samlede midler delegeret til DIF og DGI på finansloven 2021 (46,9 mio. kr.). 
 
Bevillingerne fra DIF og DGI's foreningspulje har støttet små og større projekter alle landets 98 kommuner og inden 
for alle typer af idrætsaktiviteter.  
 
Midlerne fra DIF og DGI's foreningspulje er gået til et bredt udsnit af idrætsforeninger i Danmark og en lang række 
forskellige tiltag. Blandt de projekter, som midler fra DIF og DGI's foreningspulje har været med til at realisere, er 
eksempelvis fastholdelsesprojekt i Humlum Motions- og Gymnastikforening med indkøb af udstyr til jumping fitness, 
nyt sikkerhedssystem i Morsø Moto-Cross Klub og opstart af initiativet ’Fodbold for alle’ i Tved Boldklub. 
 
Således har DIF og DGI's foreningspulje igen i 2021 i høj grad opfyldt puljens formål ved at støtte hverdagens 
fællesskaber og skabe rum til udvikling i en lang række danske idrætsforeninger. 
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Med bevillinger til idrætsforeninger i alle landets 98 kommuner og endda enkelte bevillinger til danske 
idrætsforeninger i Sydslesvig, er midler fra DIF og DGI's foreningspulje kommet bredt ud i Foreningsdanmark. 
 

Regional fordeling  Antal t.kr. 

Nordjylland  211           6.360  

Midtjylland  461         13.849  

Syddanmark  434         13.540  

Sjælland  202           6.633  

Hovedstaden  302         10.271  

Uden for regionerne*  2 59 

Tilsagn i alt  1.612 50.712 

* To tilsagn er givet uden for regionerne til danske idrætsforeninger i Sydslesvig. 
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DIF og DGI’s Genstartspulje – bilag 3 
 
Som en del af den politiske aftale ’Aftale om sommer- og erhvervspakken af 4. juni 2021’ blev der afsat 59 mio. kr. til kultur- 
og idrætsaktiviteter i regi af foreninger og aftenskoler. DIF og DGI’s andel af midlerne (44,5 mio. kr.) blev udmøntet i en 
særlig pulje kaldet DIF og DGI's Genstartspulje. 
 
DIF og DGI's Genstartspulje var åben for ansøgning fra 7. juli til 30. september 2021 som en ekstraordinær særpulje 
under DIF og DGI's foreningspulje. Lokale idrætsforeninger kunne søge puljen til at skabe aktiviteter og oplevelser i 
sommeren og efteråret frem til 25. oktober 2021. Puljen blev hovedsageligt udmøntet i bevillinger op til 50.000 kr., i 
enkelte tilfælde op til 150.000 kr. Puljen lavede ikke bevillinger over 150.000 kr. 
 
I løbet af 2021 har DIF og DGI's Genstartspulje modtaget 1.436 ansøgninger fra danske idrætsforeninger og lavet 1.278 
bevillinger for i alt 34,0 mio. kr. På grund af de fortsatte Corona-restriktioner i efteråret 2021 var mange foreninger 
begrænset i deres muligheder for at iværksætte og gennemføre genstarts-projekter. Puljen blev derfor ikke ansøgt 
om det fulde beløb til udmøntning, ligesom en del foreninger tilbagebetalte bevillinger fra DIF og DGI's Genstartspulje 
helt eller delvist. Overskydende midler fra puljen tilbagebetales til statskassen. 
 

t.kr.  Regnskab 2021 Regnskab 2020 

Indtægter     

DIF- tilskudsramme  23.100 0 

DGI- tilskudsramme  21.400 0 

Periodiseret indtægt  0 0 

Indtægter i alt  44.500 0 

  

Udlodning  2021 2020 

Afgivne tilsagn i alt  33.971 0 

Tilbagebetalinger  -1.460 0 

Udlodning i alt   32.511 157.631 

 

Administrationsudgifter 
 

2021 2020 

IT Systemudvikling  69 0 

Revision  75 0 

Kommunikation  0 0 

Kontorartikler  0 0 

Personaleudgifter  0 0 

Løn  250 0 

Renter  98 0 

Administrationsudgifter i alt   492 0 
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DIF og DGI’s Genstartspulje – bilag 3 
 
Som en del af den politiske aftale ’Aftale om sommer- og erhvervspakken af 4. juni 2021’ blev der afsat 59 mio. kr. til kultur- 
og idrætsaktiviteter i regi af foreninger og aftenskoler. DIF og DGI’s andel af midlerne (44,5 mio. kr.) blev udmøntet i en 
særlig pulje kaldet DIF og DGI's Genstartspulje. 
 
DIF og DGI's Genstartspulje var åben for ansøgning fra 7. juli til 30. september 2021 som en ekstraordinær særpulje 
under DIF og DGI's foreningspulje. Lokale idrætsforeninger kunne søge puljen til at skabe aktiviteter og oplevelser i 
sommeren og efteråret frem til 25. oktober 2021. Puljen blev hovedsageligt udmøntet i bevillinger op til 50.000 kr., i 
enkelte tilfælde op til 150.000 kr. Puljen lavede ikke bevillinger over 150.000 kr. 
 
I løbet af 2021 har DIF og DGI's Genstartspulje modtaget 1.436 ansøgninger fra danske idrætsforeninger og lavet 1.278 
bevillinger for i alt 34,0 mio. kr. På grund af de fortsatte Corona-restriktioner i efteråret 2021 var mange foreninger 
begrænset i deres muligheder for at iværksætte og gennemføre genstarts-projekter. Puljen blev derfor ikke ansøgt 
om det fulde beløb til udmøntning, ligesom en del foreninger tilbagebetalte bevillinger fra DIF og DGI's Genstartspulje 
helt eller delvist. Overskydende midler fra puljen tilbagebetales til statskassen. 
 

t.kr.  Regnskab 2021 Regnskab 2020 

Indtægter     

DIF- tilskudsramme  23.100 0 

DGI- tilskudsramme  21.400 0 

Periodiseret indtægt  0 0 

Indtægter i alt  44.500 0 

  

Udlodning  2021 2020 

Afgivne tilsagn i alt  33.971 0 

Tilbagebetalinger  -1.460 0 

Udlodning i alt   32.511 157.631 

 

Administrationsudgifter 
 

2021 2020 

IT Systemudvikling  69 0 

Revision  75 0 

Kommunikation  0 0 

Kontorartikler  0 0 

Personaleudgifter  0 0 

Løn  250 0 

Renter  98 0 

Administrationsudgifter i alt   492 0 
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Årets resultat i alt   11.497 0 

 
Årets resultat på 11.497 t.kr., tilbagebetales fra DIF og DGI’s Genstartspulje til statskassen. 
 
I løbet af 2021 har DIF og DGI's Genstartspulje modtaget 1.436 ansøgninger fra danske idrætsforeninger og lavet 1.278 
bevillinger for i alt 34,0 mio. kr.  
 
DIF og DGI's Genstartspulje var åben for ansøgning frem til 30. september 2021 og modtog i denne periode 1.436 
ansøgninger fra danske idrætsforeninger, hvoraf 1.278 blev til bevillinger for i alt 34,0 mio. kr. Midlerne fra puljen er 
gået til et bredt udsnit af idrætsforeninger i Danmark og en lang række forskellige tiltag med fokus på aktiviteter. 
Tiltagene er med til at højne den enkeltes livskvalitet og øge den sociale sammenhængskraft ved at skabe fælles 
oplevelser for danskerne og på aktiviteter, som aktiverer brugerne gennem deltagelse i de støttede aktiviteter. 
 
DIF og DGI’s Genstartspulje laver løbende opfølgning på afgivne tilsagn. Alle afgivne tilsagn på 100.000 kr. eller 
derunder skal indsende tro- og love-erklæring for anvendelsen af de bevilgede midler, når projektets afslutningsdato 
er passeret. Foreninger, som har modtaget 100.001-150.000 kr. skal aflægge regnskab og beretning med påtegning af 
regnskabskyndig person. 
 

Overblik over opfølgning på tilsagn  

pr. 08-03-2022 
Antal t.kr. 

Afventer opfølgning 14 607 

Færdigbehandlede 1.264 33.364 

Tilsagn i alt 1.278 33.971 

 
DIF og DGI's Genstartspulje lavede i 2021 bevillinger til idrætsforeninger i alle landets 98 kommuner. 
 

Regional fordeling  Antal t.kr. 

Nordjylland  182   4.903  

Midtjylland  294   7.644  

Syddanmark  325   8.292  

Sjælland  181   4.679  

Hovedstaden  296   8.453  

Tilsagn i alt  1.278 33.971 
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DIF og DGI’s Pulje for planlagte aktiviteter – bilag 4 
 
Som en del af den politiske aftale ’Aftale om sommer- og erhvervspakken af 4. juni 2021’ blev der (ud over ovennævnte 
midler til DIF og DGI's Genstartspulje) afsat 8,1 mio. kr. til DIF og DGI til udmøntning ’til lokale idræts- og spejderforeninger 
til at afholde planlagte aktiviteter fra i sommer og året ud, som ellers ikke vil kunne finde sted pga. manglende 
indtægtsgrundlag som følge af COVID-19-restriktioner i sommerperioden’. 
 
Puljen var åben for ansøgning fra 7. juli til 15. november 2021. I løbet af 2021 har DIF og DGI's Pulje for planlagte 
aktiviteter modtaget 126 ansøgninger fra danske idrætsforeninger og lavet 59 bevillinger for i alt 1,7 mio. kr. 
 

t.kr.  Regnskab 2021 Regnskab 2020 

Indtægter  
Tilskud  

 
 

DIF- tilskudsramme  4.200 0 

DGI- tilskudsramme  3.900 0 

Periodiseret indtægt  0 0 

Indtægter i alt  8.100 0 

  

Udlodning  2021 2020 

Afgivne tilsagn i alt  1.707 0 

Tilbagebetalinger  -12 0 

Udlodning i alt   1.695 157.631 

 

Administrationsudgifter 
 

2021 2020 

IT Systemudvikling  44 0 

Revision  75 0 

Kommunikation  0 0 

Kontorartikler  0 0 

Personaleudgifter  0 0 

Løn  95 0 

Renter  26 0 

Administrationsudgifter i alt   240 0 

 

Årets resultat i alt   6.165 0 

 
Årets resultat på 6.165 t.kr. tilbagebetales fra DIF og DGI’s Pulje for planlagte aktiviteter til statskassen. 
 
DIF og DGI's Pulje for planlagte aktiviteter laver løbende opfølgning på afgivne tilsagn. Alle afgivne tilsagn på 100.000 
kr. eller derunder skal indsende tro- og love-erklæring for anvendelsen af de bevilgede midler, når projektets 
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DIF og DGI’s Pulje for planlagte aktiviteter – bilag 4 
 
Som en del af den politiske aftale ’Aftale om sommer- og erhvervspakken af 4. juni 2021’ blev der (ud over ovennævnte 
midler til DIF og DGI's Genstartspulje) afsat 8,1 mio. kr. til DIF og DGI til udmøntning ’til lokale idræts- og spejderforeninger 
til at afholde planlagte aktiviteter fra i sommer og året ud, som ellers ikke vil kunne finde sted pga. manglende 
indtægtsgrundlag som følge af COVID-19-restriktioner i sommerperioden’. 
 
Puljen var åben for ansøgning fra 7. juli til 15. november 2021. I løbet af 2021 har DIF og DGI's Pulje for planlagte 
aktiviteter modtaget 126 ansøgninger fra danske idrætsforeninger og lavet 59 bevillinger for i alt 1,7 mio. kr. 
 

t.kr.  Regnskab 2021 Regnskab 2020 

Indtægter  
Tilskud  

 
 

DIF- tilskudsramme  4.200 0 

DGI- tilskudsramme  3.900 0 

Periodiseret indtægt  0 0 

Indtægter i alt  8.100 0 

  

Udlodning  2021 2020 

Afgivne tilsagn i alt  1.707 0 

Tilbagebetalinger  -12 0 

Udlodning i alt   1.695 157.631 

 

Administrationsudgifter  
2021 2020 

IT Systemudvikling  44 0 

Revision  75 0 

Kommunikation  0 0 

Kontorartikler  0 0 

Personaleudgifter  0 0 

Løn  95 0 

Renter  26 0 

Administrationsudgifter i alt   240 0 

 

Årets resultat i alt   6.165 0 

 
Årets resultat på 6.165 t.kr. tilbagebetales fra DIF og DGI’s Pulje for planlagte aktiviteter til statskassen. 
 
DIF og DGI's Pulje for planlagte aktiviteter laver løbende opfølgning på afgivne tilsagn. Alle afgivne tilsagn på 100.000 
kr. eller derunder skal indsende tro- og love-erklæring for anvendelsen af de bevilgede midler, når projektets 
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afslutningsdato er passeret. Foreninger, som har modtaget 100.001-150.000 kr. skal aflægge regnskab og beretning 
med påtegning af en regnskabskyndig person. 
 

Overblik over opfølgning på tilsagn  

pr. 17-03-2022 
Antal t.kr. 

Afventer opfølgning 2 160 

Færdigbehandlede 57 1.547 

Tilsagn i alt 59 1.707 

 
DIF og DGI's Pulje for planlagte aktiviteter lavede i 2021 bevillinger til idrætsforeninger i 36 kommuner fordelt på alle 
fem regioner. 
 

Regional fordeling  Antal t.kr. 

Nordjylland  8 242 

Midtjylland  9 169 

Syddanmark  21 675 

Sjælland  7 193 

Hovedstaden  14 428 

Tilsagn i alt  59 1.707 
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DIF og DGI's Corona-hjælpepulje – bilag 5 
 
På baggrund af nedenstående politiske aftaler blev der i løbet af 2021 delegeret i alt 202,3 mio. kr. til udmøntning af 
DIF og DGI til danske idrætsforeninger, der havde lidt økonomiske tab på grund af Corona-restriktioner. 
 

• ’Aftale om udvidelse af hjælpepakker af 27. oktober 2020’ indeholdt 80,8 mio. kr. til udmøntning af DIF og DGI i 
form af ’DIF og DGI's Corona-hjælpepulje, runde tre’ (dækningsperiode marts-dec. 2020, udbetalt marts 2021) 

• ’Aftale om udvidelse af hjælpepakker af 27. oktober 2020’ indeholdt 40,5 mio. kr. til udmøntning af DIF og DGI i 
form af ’DIF og DGI's Corona-hjælpepulje, runde fire’ (dækningsperiode jan.-marts 2021, udbetalt maj 2021) 

• ’Tillæg til aftale om genåbning af generelle kompensationsordninger af 16. december 2020’ indeholdt 40,5 mio. kr. 
til udmøntning af DIF og DGI også i form af ’DIF og DGI's Corona-hjælpepulje, runde fire’ (dækningsperiode 
jan.-marts 2021, udbetalt maj 2021) 

• ’Aftale om yderligere forbedringer af hjælpepakker for ikke mindst de mindre erhvervsdrivende af 9. februar 2021’ 
indeholdt 40,5 mio. kr. til udmøntning af DIF og DGI i form af ’DIF og DGI's Corona-hjælpepulje, runde fem’ 
(dækningsperiode jan.-aug. 2021, udbetalt nov. 2021) 
 

Midlerne blev afsat med det formål at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreningerne oplevede på grund af 
aflyste arrangementer, manglende indtægter mv. som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. 
Midlerne skulle udmøntes til lokale idrætsforeninger, herunder også de foreninger, som afholder store breddeevents 
og herudover foreningsbaserede eventarrangører. DIF og DGI forpligtedes ligeledes til at administrere ansøgninger 
fra lokalforeninger inden for det selvorganiserede idrætsområde, udsatteidrætten og esport. 
 
For at kunne udmønte midlerne effektivt, efter hensigten og med mindst mulige administrative omkostninger, 
etablerede DIF og DGI en særskilt pulje kaldet ’DIF og DGI's Corona-hjælpepulje’ med selvstændige retningslinjer, 
ansøgningsportal og ansøgningsperioder, adskilt fra den eksisterende DIF og DGI's foreningspulje. 
 

t.kr.  Regnskab 2021 Regnskab 2020 

Indtægter  
Tilskud  

 
 

DIF- tilskudsramme  63.000 125.200 

DGI- tilskudsramme  58.500 116.000 

Periodiseret indtægt  82.945 0 

Indtægter i alt  204.445 241.200 

  

Udlodning  2021 2020 

Afgivne tilsagn i alt  204.760 157.693 

Tilbagebetalinger  -1.462 -62 

Udlodning i alt   203.298 157.631 
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DIF og DGI's Corona-hjælpepulje – bilag 5 
 
På baggrund af nedenstående politiske aftaler blev der i løbet af 2021 delegeret i alt 202,3 mio. kr. til udmøntning af 
DIF og DGI til danske idrætsforeninger, der havde lidt økonomiske tab på grund af Corona-restriktioner. 
 

• ’Aftale om udvidelse af hjælpepakker af 27. oktober 2020’ indeholdt 80,8 mio. kr. til udmøntning af DIF og DGI i 
form af ’DIF og DGI's Corona-hjælpepulje, runde tre’ (dækningsperiode marts-dec. 2020, udbetalt marts 2021) 

• ’Aftale om udvidelse af hjælpepakker af 27. oktober 2020’ indeholdt 40,5 mio. kr. til udmøntning af DIF og DGI i 
form af ’DIF og DGI's Corona-hjælpepulje, runde fire’ (dækningsperiode jan.-marts 2021, udbetalt maj 2021) 

• ’Tillæg til aftale om genåbning af generelle kompensationsordninger af 16. december 2020’ indeholdt 40,5 mio. kr. 
til udmøntning af DIF og DGI også i form af ’DIF og DGI's Corona-hjælpepulje, runde fire’ (dækningsperiode 
jan.-marts 2021, udbetalt maj 2021) 

• ’Aftale om yderligere forbedringer af hjælpepakker for ikke mindst de mindre erhvervsdrivende af 9. februar 2021’ 
indeholdt 40,5 mio. kr. til udmøntning af DIF og DGI i form af ’DIF og DGI's Corona-hjælpepulje, runde fem’ 
(dækningsperiode jan.-aug. 2021, udbetalt nov. 2021) 
 

Midlerne blev afsat med det formål at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreningerne oplevede på grund af 
aflyste arrangementer, manglende indtægter mv. som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. 
Midlerne skulle udmøntes til lokale idrætsforeninger, herunder også de foreninger, som afholder store breddeevents 
og herudover foreningsbaserede eventarrangører. DIF og DGI forpligtedes ligeledes til at administrere ansøgninger 
fra lokalforeninger inden for det selvorganiserede idrætsområde, udsatteidrætten og esport. 
 
For at kunne udmønte midlerne effektivt, efter hensigten og med mindst mulige administrative omkostninger, 
etablerede DIF og DGI en særskilt pulje kaldet ’DIF og DGI's Corona-hjælpepulje’ med selvstændige retningslinjer, 
ansøgningsportal og ansøgningsperioder, adskilt fra den eksisterende DIF og DGI's foreningspulje. 
 

t.kr.  Regnskab 2021 Regnskab 2020 

Indtægter  
Tilskud  

 
 

DIF- tilskudsramme  63.000 125.200 

DGI- tilskudsramme  58.500 116.000 

Periodiseret indtægt  82.945 0 

Indtægter i alt  204.445 241.200 

  

Udlodning  2021 2020 

Afgivne tilsagn i alt  204.760 157.693 

Tilbagebetalinger  -1.462 -62 

Udlodning i alt   203.298 157.631 
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Administrationsudgifter 
 

2021 2020 

IT Systemudvikling  0 38 

Revision  150 150 

Kommunikation  0 0 

Kontorartikler  0 0 

Personaleudgifter  0 0 

Løn  599 253 

Renter  579 183 

Administrationsudgifter i alt   1.328 624 

 

Årets resultat i alt   -181 82.945 

 
På grund annulleringer/tilbagebetalinger samt reservation af midler til større løbsarrangører, der ikke til fulde blev 
udmøntet, er der overskydende midler fra runde ét og to af DIF og DGI's Corona-hjælpepulje. 
Overskydende/tilbagebetalte midler fra puljen i tidligere runder vil gå til udmøntning i senere runder af puljen. 
 
I runde tre til fem af DIF og DGI's Corona-hjælpepulje modtog puljen 4.966 ansøgninger, hvoraf 4.668 modtog 
bevillinger for et samlet beløb for et samlet beløb på 204,8 mio. kr. 
 
Information om samtlige bevillinger fra DIF og DGI's Corona-hjælpepulje findes på: www.dif.dk/forening/stoette 
Bevillinger fra DIF og DGI's Corona-hjælpepulje er gået til delvis dækning af de økonomiske konsekvenser, som 
foreningerne i 2021 oplevede som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. Puljen oplevede især 
stor søgning til dækning af tabte nettoindtægter fra aflyste egne arrangementer i foreningerne (f.eks. stævner, 
motionsløb, sponsordage, julefrokoster), tabte nettoindtægter fra medlemsindbetalinger (f.eks. kontingenter, køb af 
specifikke træningstilbud) og tabte nettoindtægter fra planlagt foreningsarbejde på aflyste arrangementer (f.eks. 
festivaler, markeder, byfester). 
 
Bevillinger fra DIF og DGI's Corona-hjælpepulje i 2021 er fordelt på alle landets 98 kommuner. 
 

Regional fordeling  Antal t.kr. 

Nordjylland  816  40.258  

Midtjylland  1.165  50.401  

Syddanmark  1.241  45.925  

Sjælland  604  23.322  

Hovedstaden  841  44.840  

Uden for regionerne*  1  14  

Tilsagn i alt  
4.668  204.760  

* Et tilsagn er givet uden for regionerne til en dansk idrætsforening i Slesvig. 
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DIF og DGI’s Sommerpulje – bilag 6 
 
Som en del af den politiske aftale ’Aftale om sommerpakken af juni 2020’ blev der bl.a. afsat 50 mio. kr. til DIF, DGI og 
DUF til udmøntning til ’Flere forenings- og idrætsoplevelser for danskerne’ i lokale foreninger. DIF og DGI’s andel af 
midlerne (42,9 mio. kr.) blev udmøntet i en særlig pulje kaldet ’Sommerpuljen’.  
 
For at kunne åbne og udmønte Sommerpuljen hurtigst muligt og med mindst mulige administrative omkostninger, 
blev puljens ansøgningsplatform sat op på samme måde og samme sted som DIF og DGI's foreningspulje og med 
retningslinjer der indeholdt intentionerne i den politiske aftale og i øvrigt grundlæggende baserede sig på 
retningslinjerne fra DIF og DGI's foreningspulje. 
 

t.kr.  Regnskab 2021 Regnskab 2020 

Indtægter  
Tilskud  

 
 

DIF- tilskudsramme  0 22.200 

DGI- tilskudsramme  0 20.700 

Periodiseret indtægt  1.062 0 

Returneret KUM  -1.062  

Indtægter i alt  0 42.900 

  

Udlodning   2020 

Afgivne tilsagn i alt  0 41.982 

Tilbagebetalinger  -1.861 -444 

Udlodning i alt   -1.861 41.538 

 

Administrationsudgifter 
 

2021 2020 

IT Systemudvikling  0 0 

Revision  100 50 

Kommunikation  0 0 

Kontorhold  0 0 

Personaleudgifter  0 0 

Løn  113 212 

Renter  0 38 

Administrationsudgifter i alt   213 300 

 

Årets resultat i alt   -1.648 1.062 
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Årets overskydende tilskud på 1.648 t.kr., returneres til KUM. 
 
Sommerpuljen var åben for ansøgning frem til 30. august 2020 og modtog i denne periode 1.865 ansøgninger, hvoraf 
1.765 modtog bevillinger for et samlet beløb for et samlet beløb på 42,0 mio. kr. Midlerne fra Sommerpuljen er således 
gået til et bredt udsnit af idrætsforeninger i Danmark og en lang række forskellige tiltag, med fokus på at skabe 
forenings- og idrætsoplevelser for danskerne i sommeren 2020 og umiddelbart derefter.  
 
Der er i Sommerpuljen kun givet 100 afslag til ansøgere, og størstedelen af disse er givet til foreninger, der i forvejen 
havde fået en eller flere bevillinger i Sommerpuljen, og ud fra præmissen om at fordele puljens midler bredt. Endelig 
modtog et mindre antal foreninger afslag i Sommerpuljen, da de havde ansøgt om støtte til dækning af udgifter, der 
faldt uden for puljens retningslinjer, typisk driftsudgifter eller udgifter til projekter, med planlagt realisering og 
afslutning senere end 31. oktober 2020, som var den oprindelige bagkant for benyttelse af bevillinger fra puljen. 
 
Blandt de projekter, som midler fra Sommerpuljen har været med til at realisere, er eksempelvis kæphesteridning for 
alle interesserede i Dalumgård Rideklub, åbent hus-arrangement og prøvemedlemsskaber i Østerbro Shotokan 
Karate og til Team Sammenhold, som skaber aktiviteter målrettet frafaldne foreningsmedlemmer og inaktive børn og 
unge på tværs af de mange idrætter i Idrætsforeningen BR66 Langeskov. 
 
Information om samtlige bevillinger fra Sommerpuljen findes på: www.dif.dk/forening/stoette 
 
Sommerpuljen har afgivet tilsagn for 42,0 mio. kr., som er fordelt på bevillinger fra 850 kr. til 140 t.kr. med 
gennemsnitligt bevilget beløb på 24 t.kr. 

Puljeadministrationen for Sommerpuljen laver løbende opfølgning på afgivne tilsagn. Alle afgivne tilsagn på 100.000 
kr. eller derunder skal indsende tro- og love-erklæring for anvendelsen af de bevilgede midler, når projektets 

afslutningsdato er passeret. Den ene forening, som modtog mere end 100 t.kr. skal aflægge regnskab og beretning 

med påtegning af en regnskabskyndig person. 

Overblik over opfølgning på tilsagn  

pr. 17-03-2022 
Antal tkr. 

Afventer opfølgning 2 35 

Færdigbehandlede 1.763 41.947 

Tilsagn i alt 1.765 41.982 

 
 
Med bevillinger i 96 af landets 98 kommuner og endda enkelte bevillinger til danske idrætsforeninger i Sydslesvig, er 

midler fra Sommerpulje kommet bredt ud i Foreningsdanmark. De to kommuner, hvor ingen idrætsforeninger modtog 

bevillinger fra Sommerpuljen er Fanø og Læsø.  
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Regional fordeling  Antal tkr. 

Nordjylland  258 6.107 

Midtjylland  447 10.629 

Syddanmark  439 10.325 

Sjælland  259 5.830 

Hovedstaden  361 9.041 

Uden for regionerne*  1 50 

Tilsagn i alt  1.765 41.982 

* Et tilsagn er givet uden for regionerne til en dansk idrætsforening i Flensborg. 

 

Da Sommerpuljen blev etableret, var det på baggrund af den politisk aftale ’Aftale om sommerpakken af juni 2020’, 

hvoraf det fremgår at midlerne til puljen skulle være anvendt af DIF og DGI til udmøntning i lokale foreninger senest 

d. 1. september 2020. I opfølgende dialog med Kulturministeriet fik DIF og DGI præciseret, at de lokale foreningers 
anvendelse af midlerne skulle finde sted senest d. 31. oktober 2020. Pga. de tiltagende Corona-restriktioner i 

efteråret 2020 og deraf følgende begrænsninger af mulighederne for at igangsætte af Sommerpuljen støttede 

projekter, aktiviteter og arrangementer, blev denne bagkant (på baggrund af dialog med Kulturministeriet) i to 
omgange rykket til henholdsvis d. 1. december 2020 og d. 31. januar 2021, og de bevillingsmodtagende foreninger 

med endnu uafsluttede bevillinger blev orienteret herom. I den seneste orientering om ny bagkant d. 31. januar 2021 

(udsendt d. 8. december 2020) blev bevillingsmodtagende foreninger med endnu uafsluttede bevillinger endvidere 
orienteret om, at de skulle ’være velkomne til at anvende resterende midler til andre formål inden for Sommerpuljens 
retningslinjer, tilpasset de gældende restriktioner’ (også dette på baggrund af dialog med Kulturministeriet). 
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Initiativpulje – bilag 7 
 
Initiativpuljen blev indført som en del af den nye økonomiske støttestruktur. Med initiativpuljen kan både forbund og 
DIF søge om midler til nye initiativer. Der er så at sige tre veje ind i initiativpuljen: 
  

1. Specialforbunds initiativer der relaterer til de af DIF’s bestyrelsen særligt udpegede temaer og efterfølgende 
ansøgning fra forbund. I 2021 valgte bestyrelsen følgende temaer:  
 
1. Samfundsmæssigt ansvar 
2. Tværidrætsligt samarbejde 
3. Unge og seniorer 
4. Innovation og implementering af motionstilbud 

 
2. DIF’s selvstændige initiativer – f.eks. på baggrund af anbefalinger fra DIF Trendforum, DIF Udviklingsudvalg, 

Good governance-gruppen, HR-gruppens fokus på frivillighed osv..  
 

3. Specialforbunds nyskabende initiativer – på baggrund af åbne ansøgninger fra forbund. Disse temaer kan 
favne meget bredt og tager alene afsæt i forbundets behov og motivation. Der kan således være ansøgninger 
inden for alt fra nye metoder til at udvikle forbundets talentarbejde til tilskud til et enkeltstående initiativ. 

 
Status for initiativpuljen 2021:  
Som det fremgår af nedenstående overblik, rammer 2021-bevillingerne en meget bred vifte af forbund. 
 
Der er modtaget 28 ansøgninger, hvoraf 24 indstillinger blev bevilliget.  
 
Bevillingerne fordeler sig således fordelt på temaer: 
 
Type  Antal ansøgninger  Total bevilling  
Bestyrelsens temaer:  
Tema 1: Samfundsmæssigt ansvar  2 2 
Tema 2: Tværidrætsligt samarbejde 5 5 
Tema 3: Unge og seniorer 2 2 
Tema 4: Innovation og implementering af motionstilbud 2 2 
Tema 5: DIF Øvrige 3 3 
Specialforbund (ansøgninger der ligger udover temaerne)  7 5 
Corona puljen – kompensation økonomiske udfordringer                     7 5 
TOTAL  28 24 
 
Nedenfor ses bevillingerne til de enkelte forbund – og det initiativ de har modtaget støtte til: 
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Forbund Initiativ Bevilling 2021 
Dansk Kickboxing Forbund Flere piger/kvinder i kickboxing 300.000 
Dansk Boldspil-Union Samarbejde fodboldklubber og børnehaver 298.000 
Flere forbund - DIF Soldaterprojekt Tværforbund - DIF Soldaterprojekt 770.000 
Bordtennis Danmark og Parasport Danmark Klub og træningsmiljøer 200.000 
Dansk Automobil Sports Union og Dansk 
Orienterings-Forbund Det demokratiske orienteringsløb 299.300 
DIF, DGF, DHF, DB, DKF, BDTK og SVØM Afdækning af gode idrætsmiljøer for drenge 447.000 
DIU, DCuF, DSU og DSkiF Vintersportskampagne 400.000 
Floorball Danmark Floorballens dag tilbage til floorball 299.000 
Danmarks Ishockey Union Tilbage til Ishockey 240.800 
Volleyball Danmark Flexvolley - det fleksible medlemskab 100.000 
Danmarks Cykle Union Tour De storebælt 200.000 
Danmarks Idrætsforbund E-sport 1.130.000 
Dansk Surf og Rafting Forbund Isabella Nichols 200.000 
Dansk Forening for Rosport Coastalcenter 290.000 
Danmarks Bokse-Union Pilotprojekt Høje Taastrup Boksecenter 210.000 
Dansk Ride Forbund Elæring for forældre  205.000 
Dansk Sportsdykker Forbund Omstrukturering af uddannelse 151.250 
Danmarks Basketball Forbund 3 x3 i mindre byer 350.000 
Dans Danmark Break dance initiativ 600.000 
Danmarks Gymnastik Forbund Coronapulje 1.500.000 
Dansk Skøjte Union Coronapulje 200.000 
Dansk Ride Forbund Coronapulje 400.000 
Floorball Danmark Coronapulje 274.000 
Dansk Svømmeunion Coronapulje 450.000 
   
Tilbagebetalinger ej forbrugte midler  -80.575 
   
I ALT   9.433.775 
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Grønt regnskab – bilag 8 
 
Idrættens Hus arbejder kontinuerligt på og har igennem årene etableret flere energibesparende tiltag. Der er i årenes 
løb opsat strømbesparende LED-loftslamper med tænd/sluk funktioner, div. vandbesparende foranstaltninger mv.  
 
DIF har fokus på arbejdsmiljøreglerne, hvilket bl.a. medfører, at vi hvert tredje år gennemfører arbejdspladsvurdering 
(APV). Der er senest gennemført APV i 2019.  
 
Arbejdstilsynet har den 16. januar 2019 været på besøg hos Danmarks Idrætsforbund. Arbejdstilsynet har på besøget 
hverken set eller konstateret nogen overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. Det har medført at Danmarks 
Idrætsforbund kan bibeholde sine grønne smiley. 
 

      2021 2020 Udvikling i % 
         

1.   Opvarmet areal m²  36.000 36.000 0% 
       

2.   Antal brugere  615 592 3,9% 
       

3.   Varmeforbrug     

3.1. Fjernvarme MWh  2.937 2.639 11,3% 

3.2. Varme pr. m²  0,07 0,07 0% 
       

4.    Elforbrug     

4.1. Fælles målere KWh  1.052.665 1.056.963 -0,4% 

4.2. Elforbrug (kWh) pr. m² 29,24 29,36 -0,4% 
       

5.   Vandforbrug     

5.1. Tilført drikkevand (m³) 6.528 5.226 24,9% 

5.2. Drikkevand (m³) pr. bruger 10,61 8,83 20,2% 
       

6.   Affaldsproduktion     

6.1 Brændbart (ton)  30,38 43,32 -29,9% 

6.2. Ikke brændbart (ton)  3,22 0,46 600,0% 

6.3. Papir og pap(ts)   19,47 15,01 29,7% 

6.4. Jern (ton)   4,06 2,29 77,3% 

6.5. E-skrot (ton)    0,53 1,59 -66,7% 
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FORSLAG 
 DEN 7. MAJ 2022
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ÅRSMØDEFORSLAG 

Permanentgørelse af ordningen om individuelt medlemskab af specialforbund 

Repræsentantskabet vedtog i 2012 at indføre to nye alternative medlemsformer for specialforbundene; med-
lemskab for efterskoler og højskoler samt individuelle medlemskaber af specialforbund. Disse medlemsformer 
blev indført på forsøgsbasis for en femårig periode.  

På årsmødet 2017 blev ordningen for skolemedlemskaber gjort permanent, mens ordningen om individuelle 
medlemskaber af specialforbund blev forlænget for en ny forsøgsperiode til udløb med udgangen af 2021. 
Denne blev ved årsmødet i 2021 forlænget yderligere til udgangen af 2022 grundet den igangværende proces 
med moderniseringen af DIF’s medlemsbegreb.  

Bestyrelsen fremsætter hermed forslag om, at forsøgsordningen med individuelle medlemskaber gøres per-
manent. 

Baggrund 
De to medlemsformer blev i 2012 vedtaget af repræsentantskabet som del af en samlet pakke, der skulle frem-
tidssikre DIF’s medlemsregler og herunder åbne op for alternative medlemsformer. Forslag herom blev frem-
lagt efter drøftelser af DIF’s medlemsformer i en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra Medlemsudvalget 
og Udviklingsudvalget. Der blev på baggrund af arbejdsgruppens forslag bl.a. også gennemført enkelte lempel-
ser i DIF’s optagelseskriterier for specialforbund og kvalifikationsforbund.  

I 2020 blev der igangsat en proces, som har til hensigt at forny DIF’s medlemsbegreb, jf. Politisk Program 2021-
2024. Indledningsvis blev der nedsat en politisk arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra DIF’s besty-
relse, specialforbund og eksterne eksperter, som havde til formål at drøfte mulige måder, hvorpå medlemsbe-
grebet kunne moderniseres baseret på det nuværende idrætsbillede med bl.a. et stigende omfang af selvorga-
niseret idrætsudøvelse, nye idrætsaktører og vækst i alternative aktiviteter.  

På baggrund af dette arbejde blev det på DIF’s årsmøde 2021 besluttet at forlænge forsøgsordningen for en-
keltpersonsmedlemskaber i yderligere ét år, da resultatet af drøftelserne i den politiske arbejdsgruppe samt de 
kommende drøftelser med specialforbundene potentielt kunne influere på forsøgsordningens relevans og be-
rettigelse i DIF’s medlemsformer.  

Efter årsmødet 2021 har der været afholdt en række dialogmøder med DIF’s specialforbund, som har haft til 
formål at indsamle viden om det nuværende medlemsbegrebs potentielle udfordringer samt specialforbunde-
nes ønsker for den kommende modernisering, og herigennem identificere hvordan DIF-idrætten ideologisk og 
strukturelt bør moderniseres i relation til medlemsbegrebet. Disse drøftelser pågår stadigvæk, men bestyrel-
sen finder, at ordningen for enkeltmedlemskaber allerede nu bør gøres permanent.         

Det individuelle medlemskab 
Det individuelle medlemskab indebærer, at personligt medlemskab tegnes direkte i specialforbundet uden om 
foreningsleddet, og specialforbundet vil således typisk have både foreninger og individuelle personer som med-
lemmer.  

Det er en betingelse i ordningen for det individuelle medlemskab, at specialforbundet kontinuerligt tilbyder ad-
gang til idrætslige aktiviteter, og at tilbuddet har en varighed af mindst tre måneder. Medlemmet skal betale et 
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kontingent til forbundet, som modsvarer de idrætslige aktiviteter. Endelig skal de individuelle medlemmer have 
demokratisk indflydelse i specialforbundet.  

Det er op til specialforbundene selv, om de ønsker at anvende muligheden for individuelle medlemskaber i egne 
medlemsregler, og ordningen er derfor en mulighed for de specialforbund, der finder den relevant og attraktiv, 
mens ordningen modsat ikke er en forpligtelse for specialforbundene. De specialforbund, der har individuelle 
medlemmer, bliver tildelt medlemstilskud ud fra samme principper som medlemmer i specialforbundets klub-
ber, jf. den økonomiske støttestruktur, men også i denne sammenhæng på forsøgsbasis. Medlemsformen må i 
øvrigt kun udløse begrænset demokratisk indflydelse i specialforbundet  

Forsøgsordningen finansieres over de aktivitetsbestemte tilskud, mens en permanentgørelse af ordningen vil 
betyde, at finansieringen vil ske på lige fod med det normale medlemsbaserede tilskud som en del af grundstøt-
ten.     

Det individuelle medlemskab har kun været anvendt systematisk af Triatlon Danmark, der under ordningen har 
fået godkendt deres tilbud til individuelle medlemmer og derfor modtaget grundstøttemidler. Dansk Surf & Raf-
ting Forbund har anmodet DIF om at få godkendt deres individuelle medlemmer med henblik på godkendelse 
fra 2023. Derudover har der været dialog med en række forbund om ordningen, uden det dog har afstedkommet 
konkrete godkendelser af ordninger for individuelt forbundsmedlemskab. Det drejer sig bl.a. om Dansk Kano og 
Kajak Forbund, Moderne Femkamp og Dansk Forening for Rosport. Dansk Orienterings-Forbund og Volleyball 
Danmark har i regi af Initiativpuljen modtaget midler, som har været anvendt til at afprøve alternative former 
for organisering af de aktive. Det er endnu ikke afklaret, om disse forbund fremover vil gøre aktivt brug af mu-
ligheden for individuelle medlemmer. 

Således vinder ordningen indpas hos flere specialforbund, men den er fortsat ikke bredt funderet blandt speci-
alforbundene.  

Bestyrelsens overvejelser 
I forbindelse med den igangværende proces om moderniseringen af DIF’s medlemsbegreb foregår der aktuelt 
overvejelser om regulering af medlemsforholdene i DIF, herunder alternative former for tilhørsforhold til DIF 
end det klassiske foreningsmedlemskab. Denne proces fortsætter i 2022, da drøftelserne er vigtige og kom-
plekse og indeholder flere elementer i og omkring medlemsbegrebet, som skal overvejes grundigt, såfremt der 
skal sikres en relevant modernisering af medlemsforholdene. Resultaterne af disse overvejelser forventes fo-
relagt repræsentantskabet i 2023.  

Det er imidlertid bestyrelsens vurdering, at ordningen for enkeltpersonsmedlemmer i specialforbund kan og 
bør gøres permanent allerede nu.  

I forbindelse med vedtagelse af ordningen i 2012 blev den på baggrund af et ændringsforslag på repræsentant-
skabsmødet vedtaget som forsøgsordning, da der var bekymring for, om ordningen ville kompromittere med-
lemsforholdene i foreningsidrætten lokalt. Under forsøgsperioden har dette dog efter bestyrelsens opfattelse 
ikke været tilfældet. I 2020 blev der registeret 2543 medlemmer under ordningen gennem Triatlon Danmark, og 
der forventes kun en mindre stigning i dette tal, såfremt der foretages en godkendelse af nye ordninger for en-
keltpersonsmedlemmer for andre specialforbund, som aktuelt er i dialog med DIF om godkendelse.  

Som omtalt ovenfor er det op til det enkelte specialforbund selv, om dette ønsker at anvende muligheden for 
individuelle medlemskaber i egne medlemsregler, og ordningen er derfor en mulighed for de specialforbund, 
der finder den relevant og attraktiv, mens ordningen modsat ikke er en forpligtelse for specialforbundene. 
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kontingent til forbundet, som modsvarer de idrætslige aktiviteter. Endelig skal de individuelle medlemmer have 
demokratisk indflydelse i specialforbundet.  
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øvrigt kun udløse begrænset demokratisk indflydelse i specialforbundet  

Forsøgsordningen finansieres over de aktivitetsbestemte tilskud, mens en permanentgørelse af ordningen vil 
betyde, at finansieringen vil ske på lige fod med det normale medlemsbaserede tilskud som en del af grundstøt-
ten.     

Det individuelle medlemskab har kun været anvendt systematisk af Triatlon Danmark, der under ordningen har 
fået godkendt deres tilbud til individuelle medlemmer og derfor modtaget grundstøttemidler. Dansk Surf & Raf-
ting Forbund har anmodet DIF om at få godkendt deres individuelle medlemmer med henblik på godkendelse 
fra 2023. Derudover har der været dialog med en række forbund om ordningen, uden det dog har afstedkommet 
konkrete godkendelser af ordninger for individuelt forbundsmedlemskab. Det drejer sig bl.a. om Dansk Kano og 
Kajak Forbund, Moderne Femkamp og Dansk Forening for Rosport. Dansk Orienterings-Forbund og Volleyball 
Danmark har i regi af Initiativpuljen modtaget midler, som har været anvendt til at afprøve alternative former 
for organisering af de aktive. Det er endnu ikke afklaret, om disse forbund fremover vil gøre aktivt brug af mu-
ligheden for individuelle medlemmer. 

Således vinder ordningen indpas hos flere specialforbund, men den er fortsat ikke bredt funderet blandt speci-
alforbundene.  

Bestyrelsens overvejelser 
I forbindelse med den igangværende proces om moderniseringen af DIF’s medlemsbegreb foregår der aktuelt 
overvejelser om regulering af medlemsforholdene i DIF, herunder alternative former for tilhørsforhold til DIF 
end det klassiske foreningsmedlemskab. Denne proces fortsætter i 2022, da drøftelserne er vigtige og kom-
plekse og indeholder flere elementer i og omkring medlemsbegrebet, som skal overvejes grundigt, såfremt der 
skal sikres en relevant modernisering af medlemsforholdene. Resultaterne af disse overvejelser forventes fo-
relagt repræsentantskabet i 2023.  

Det er imidlertid bestyrelsens vurdering, at ordningen for enkeltpersonsmedlemmer i specialforbund kan og 
bør gøres permanent allerede nu.  

I forbindelse med vedtagelse af ordningen i 2012 blev den på baggrund af et ændringsforslag på repræsentant-
skabsmødet vedtaget som forsøgsordning, da der var bekymring for, om ordningen ville kompromittere med-
lemsforholdene i foreningsidrætten lokalt. Under forsøgsperioden har dette dog efter bestyrelsens opfattelse 
ikke været tilfældet. I 2020 blev der registeret 2543 medlemmer under ordningen gennem Triatlon Danmark, og 
der forventes kun en mindre stigning i dette tal, såfremt der foretages en godkendelse af nye ordninger for en-
keltpersonsmedlemmer for andre specialforbund, som aktuelt er i dialog med DIF om godkendelse.  

Som omtalt ovenfor er det op til det enkelte specialforbund selv, om dette ønsker at anvende muligheden for 
individuelle medlemskaber i egne medlemsregler, og ordningen er derfor en mulighed for de specialforbund, 
der finder den relevant og attraktiv, mens ordningen modsat ikke er en forpligtelse for specialforbundene. 

På denne baggrund er det bestyrelsens opfattelse, at en permanent ordning vil udgøre en relevant fornyelse 
for de interesserede specialforbund, som vil sikre større fleksibilitet og flere anvendelsesmuligheder i DIF’s 
medlemsformer. En permanentgørelse vil samtidig give en større sikkerhed for de specialforbund, der enten 
har taget ordningen i anvendelse eller overvejer at gøre det, og endelig er det bestyrelsens vurdering, at en per-
manentgørelse af ordningen stemmer godt med de tilkendegivelser, der foreløbigt har været fremsat fra spe-
cialforbundenes side på de afholdte dialogmøder. Der er modsat på baggrund af de hidtidige erfaringer efter 
bestyrelsens vurdering ikke anledning til at tro, at en permanentgørelse vil kompromittere foreningsidrætten.  

Tilskud efter den økonomiske støttestruktur 
Hvis ordningen gøres permanent, skal den økonomiske støtte efter den økonomiske støttestruktur tilsvarende 
gøres permanent. Som omtalt ovenfor finansieres forsøgsordningen over de aktivitetsbestemte tilskud, mens 
en permanentgørelse af ordningen vil betyde, at finansieringen vil ske på lige fod med det klassiske forenings-
medlemsbaserede tilskud som en del af grundstøtten.  

Denne omlægning blev også anvendt, da skolemedlemskaberne blev gjort permanente. Omlægningen er også 
forudsat i den gældende støttestruktur, hvor der på side 19, øverst er anført følgende: 

Prøveordning omkring individuelle medlemmer  
DIF har lige nu en prøveordning, hvor forbund kan få godkendt individuelle medlemmer eller skoler som medlemmer. Efter prøveordningen 
skal DIF evaluere prøveordningen og beslutte om medlemsbegrebet skal udvides. Hvis DIF beslutter sig for det, vil de individuelle medlem-
mer tælle med i beregningen af grundstøtten.   

Forslag  
Bestyrelsen foreslår således på denne baggrund, at ordningen for individuelt medlemskab af specialforbund 
gøres permanent. 

Ændringerne gennemføres ved i Lovregulativ 1 at fjerne tidsbegrænsningsklausulen for ordningen, og ved at 
gennemføre ændringer af den økonomiske støttestruktur, hvor foreningsmedlemskab og individuelt 
forbundsmedlemskab sidestilles i grundstøtten. Ændringerne fremgår af vedhæftede. 

Det foreslås, at ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.  



ÅRSMØDE 2022
DANMARKS IDRÆ TSFORBUND102

FORSLAG – Ændring af Lovregulativ 1 
 
 

 
GÆLDENDE REGLER 

 

 
FORSLAG 

 
 

MEDLEMSKAB AF SPECIALFORBUND  
OG KVALIFIKATIONSFORBUND 

§ 2 
 
….. 
 
Stk. 4 Medlemsorganisationerne kan som forsøgsordning 
optage enkeltpersoner som individuelle medlemmer på føl-
gende betingelser: 
 
a. Medlemmet skal kontinuerligt have adgang til idræts-

lige aktiviteter, som udbydes af medlemsorganisatio-
nen. 

 
b. Medlemskabet skal have en varighed af mindst tre må-

neder. Medlemmet skal betale et kontingent til organi-
sationen, som modsvarer de idrætslige aktiviteter.  

 
c. Individuelle medlemmer skal have demokratisk indfly-

delse i medlemsorganisationen. Medlemsorganisatio-
nen fastsætter nærmere regler herfor.  Gruppen af indi-
viduelle medlemmer kan dog samlet ikke besidde mere 
end 10 % af stemmerne i medlemsorganisationens re-
præsentantskab. 

 
Stk. 5. Ovenstående stk. 4 ophæves den 31. december 2022. 
 

 
MEDLEMSKAB AF SPECIALFORBUND  

OG KVALIFIKATIONSFORBUND 
§ 2 

 
….. 
 
Stk. 4 Medlemsorganisationerne kan som forsøgsordning 
optage enkeltpersoner som individuelle medlemmer på føl-
gende betingelser: 
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lige aktiviteter, som udbydes af medlemsorganisatio-
nen. 

 
b. Medlemskabet skal have en varighed af mindst tre må-

neder. Medlemmet skal betale et kontingent til organi-
sationen, som modsvarer de idrætslige aktiviteter.  

 
c. Individuelle medlemmer skal have demokratisk indfly-

delse i medlemsorganisationen. Medlemsorganisatio-
nen fastsætter nærmere regler herfor.  Gruppen af indi-
viduelle medlemmer kan dog samlet ikke besidde mere 
end 10 % af stemmerne i medlemsorganisationens re-
præsentantskab. 

 
Stk. 5. Ovenstående stk. 4 ophæves den 31. december 2022. 
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FORSLAG – Ændring af den økonomiske støttestruktur 
 

 

Der foretages følgende ændringer i den økonomiske støttestruktur på side 5-6 og i appendiks på side 14, 15 og 
19:  
 
 

Gældende bestemmelser 
 
 
 
Afsnit 3.1 GRUNDSTØTTEN 
Side 5 midten til side 6 toppen 
….. 
 
Grundstøttens fordelingskriterier  
Grundstøtten bliver baseret på to fordelingskriterier og indeholder 
derudover et grundtilskud og et aktivitetsgrundtilskud: 
 
• Grundtilskud – et fast beløb til hvert eneste forbund.  
• Aktivitetsgrundtilskud – tilskud pr. antal godkendte aktivite-

ter i de enkelte forbund.  
• Antal foreninger – det konkrete antal foreninger, som forbun-

det har haft i løbet af året, opgjort pr. 31. december.  
• Antal medlem det konkrete antal medlemmer, som forbundet 

har haft i løbet af året, opgjort pr. 31. december. 
….. 
 
 
 
Vægtning og fordeling af grundtilskuddet  
24 pct. af grundstøtten bliver fordelt i form af et grundtilskud.  
17 pct. af grundstøtten bliver fordelt på baggrund af antallet af ak-
tiviteter. 
18 pct. af grundstøtten bliver fordelt på baggrund af antallet af for-
eninger.  
41 pct. af grundstøtten bliver fordelt på baggrund af antallet af 
medlemmer. 
 
 
 
….. 
 
Appendiks 2 – GRUNDSTØTTEN 
Side 14 – over midten 
….. 
 
Grundstøtten udgør 40 pct. af de samlede støttemidler. Den ind-
byrdes vægtning og fordeling af grundtilskuddet er, som følger:  
 
24 pct. af grundstøtten bliver fordelt i form af et grundtilskud.  
17 pct. af grundstøtten bliver fordelt som aktivitetsgrundtilskud.  
18 pct. af grundstøtten bliver fordelt på baggrund af antallet af for-
eninger.  
41 pct. af grundstøtten bliver fordelt på baggrund af antallet af 
medlemmer.  
….. 
 

Forslag 
 
 
 
Afsnit 3.1 GRUNDSTØTTEN 
Side 5 midten til side 6 toppen 
….. 
 
Grundstøttens fordelingskriterier  
Grundstøtten bliver baseret på to fordelingskriterier og indeholder 
derudover et grundtilskud og et aktivitetsgrundtilskud: 
 
• Grundtilskud – et fast beløb til hvert eneste forbund.  
• Aktivitetsgrundtilskud – tilskud pr. antal godkendte aktivite-

ter i de enkelte forbund.  
• Antal foreninger – det konkrete antal foreninger, som forbun-

det har haft i løbet af året, opgjort pr. 31. december.  
• Antal medlem det konkrete antal medlemmer, som forbundet 

har haft i løbet af året, dvs. medlemmer af foreningerne 
og medlemmer med individuelt medlemskab direkte 
i specialforbundet, opgjort pr. 31. december. 

….. 
 
Vægtning og fordeling af grundtilskuddet  
24 pct. af grundstøtten bliver fordelt i form af et grundtilskud.  
17 pct. af grundstøtten bliver fordelt på baggrund af antallet af ak-
tiviteter. 
18 pct. af grundstøtten bliver fordelt på baggrund af antallet af for-
eninger.  
41 pct. af grundstøtten bliver fordelt på baggrund af antallet af 
medlemmer af foreningerne og medlemmer med individu-
elt medlemskab direkte i specialforbundet, opgjort pr. 31. 
december. 
 
….. 
 
Appendiks 2 – GRUNDSTØTTEN 
Side 14 – over midten 
….. 
 
Grundstøtten udgør 40 pct. af de samlede støttemidler. Den ind-
byrdes vægtning og fordeling af grundtilskuddet er, som følger:  
 
24 pct. af grundstøtten bliver fordelt i form af et grundtilskud.  
17 pct. af grundstøtten bliver fordelt som aktivitetsgrundtilskud.  
18 pct. af grundstøtten bliver fordelt på baggrund af antallet af for-
eninger.  
41 pct. af grundstøtten bliver fordelt på baggrund af antallet af 
medlemmer af foreningerne og antallet af medlemmer 
med individuelt medlemskab direkte i specialforbundet.  
….. 
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Side 15 – midten 
 
Antal medlemmer 
Alle medlemmer tæller med samme vægt uagtet alder. Fordeling 
af midler sker på baggrund af det enkelte forbunds medlemstal, jfr. 
den årlige godkendte medlemsindberetning til DIF. 
….. 
 
 
 
Side 19 – toppen 
 
Prøveordning omkring individuelle medlemmer  
DIF har lige nu en prøveordning, hvor forbund kan få godkendt in-
dividuelle medlemmer eller skoler som medlemmer. Efter prøve-
ordningen skal DIF evaluere prøveordningen og beslutte om med-
lemsbegrebet skal udvides. Hvis DIF beslutter sig for det, vil de in-
dividuelle medlemmer tælle med i beregningen af grundstøtten. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Side 15 – midten 
 
Antal medlemmer 
Alle medlemmer tæller med samme vægt uagtet uanset alder. 
Fordeling af midler sker på baggrund af det enkelte forbunds med-
lemstal for medlemmer af foreningerne og medlemmer med 
individuelt medlemskab direkte i specialforbundet, jf. den 
årlige godkendte medlemsindberetning til DIF. 
….. 
 
Side 19 – toppen 
 
 Prøveordning omkring individuelle medlemmer  
DIF har lige nu en prøveordning, hvor forbund kan få godkendt in-
dividuelle medlemmer eller skoler som medlemmer. Efter prøve-
ordningen skal DIF evaluere prøveordningen og beslutte om med-
lemsbegrebet skal udvides. Hvis DIF beslutter sig for det, vil de in-
dividuelle medlemmer tælle med i beregningen af grundstøtten. 
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ÅRETS SPECIALFORBUND 2022 

Baggrund 
DIF har indstiftet en pris til Årets Specialforbund, der uddeles for femte gang i 

2022. Prisen uddeles ved DIF’s årsmøde den 7. maj 2022. Repræsentantskabet 

vælger via elektronisk afstemning på årsmødet den endelige vinder. Årets 

Specialforbund modtager udover æren en check på 100.000 kroner. 

I perioden 16.februar – 9. marts 2022 har alle forbund haft mulighed for at indstille 

sit eget eller et andet forbund til prisen. Der er blevet indstillet i alt 11 forbund i 

perioden.   

DIF’s bestyrelse har vurderet de modtagne indstillinger med afsæt i 

nedenstående kriterier og har på den baggrund fundet frem til de tre nominerede.  

Kriterier 
Ud over de normale vurderingsparametre om at understøtte de politiske mål i DIF’s 

politiske program, er der igen i år tilføjet et kriterie om at fremme forbund, der i 

særlig grad har formået at tilpasse sig- eller få det bedste ud af corona-situationen. 

Dette skyldes, at der  også i 2021 var nedlukninger som følge af COVID-19. 

I vurderingen vil der derfor samlet blive lagt vægt på, at Årets Specialforbund har 

gjort en markant forskel inden for et eller flere af følgende områder: 

• Forbundet har formået at få det bedste ud af corona-situationen for

medlemmerne, foreningerne eller forbundet, f.eks. ved kreativ

nytænkning af aktiviteter, der har udviklet idrætten og fællesskaberne på

trods af restriktionerne.

• Forbundet har arbejdet for at skabe en mangfoldighed af fleksible tilbud,

der kan tiltrække og fastholde medlemmer - især voksne motionister og

teenagere. 

• Forbundet har gennem strategiaftalen med DIF vist politisk mod og vilje til

at prioritere særlige områder og derfor skabt en tydelig strategisk retning

for forbundet. 

• Forbundet har på særlig inspirerende vis skabt et tværidrætsligt 

samarbejde med andre specialforbund. 
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• Forbundet har arbejdet for at styrke mangfoldigheden i rekrutteringen af 

frivillige ledere til forbundets udvalg, komiteer, bestyrelse etc.  

 

• Forbundet har arbejdet for at styrke idrættens samfundsmæssige ansvar 

ved at skabe en større synlighed af og forståelse for, hvor meget 

idrættens daglige aktiviteter og tilbud er værd for samfundet.  

 

• Forbundet har i særlig grad arbejdet for at værne om og styrke 

mangfoldigheden i idrætten, fx ved at optage nye idrætstendenser eller 

arbejdet med nye måder at organisere sig på.  

 

Vurderingskriterier 
De opstillede kriterier er inkluderende i den forstand, at mange forbund kan leve op 

til et eller flere punkter afhængig af tolkning og forståelse af kriteriet. Vurderingen 

er foretaget ud fra: 

 

1. En faglig tilgang (er det innovativt, er det overførbart til andre forbund, har 

de fulgt anbefalinger og analyser på området? )  

 

2. Dybden og omfanget af forbundets tiltag (har de virkelig ydet en indsats 

eller er det klaret på et ’par timer’ ift. forbundets ressourcer?)  

 

3. Er der resultater af indsatsen (eller er det indtil videre intentioner og 

hensigter?)  

 

På baggrund af en samlet vurdering af indstillingerne ud fra ovennævnte kriterier 

har DIF’s bestyrelse udvalgt tre nominerede.:  

1. Dansk Boldspil-Union (DBU)  

2. Dansk Golf Union (DGU)  

3. Dansk Automobil Sports Union (DASU)  
 
Begrundelsen for forbundenes nomineringer beskrives i følgende afsnit.  

 
Dansk Boldspil-Union (DBU) 
 

Dansk Boldspil-Union (DBU) er indstillet til årets specialforbund 2022, da forbundet 

har investeret i at aktivere fodbolden efter corona, udbudt aktivitetstilbud 

(herunder i regi af Bevæg dig for livet), samarbejdet bredt med andre forbund og 

været et samlingspunkt i samfundet i 2021. 

 

I 2021 blev der lagt en indsats i at genstarte fodbold oven på COVID-19-

nedlukningerne og udbrede deltagelsen i fodbold yderligere. DBU etablerede en 

genstartspulje og lancerede en ny børnestrategi med ambitionen om at være 

førende på området. Dertil samarbejdede DBU bredt i DIF-idrætten i 2021 og havde 

mange tværgående projekter med andre specialforbund.  DBU er på den baggrund 

nomineret til Årets Specialforbund 2022.  Endelig viste DBU i sommeren 2021, 

hvordan dansk fodbold kunne samle og begejstre både på banen, på 
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Dansk Boldspil-Union (DBU) 
 

Dansk Boldspil-Union (DBU) er indstillet til årets specialforbund 2022, da forbundet 

har investeret i at aktivere fodbolden efter corona, udbudt aktivitetstilbud 

(herunder i regi af Bevæg dig for livet), samarbejdet bredt med andre forbund og 

været et samlingspunkt i samfundet i 2021. 

 

I 2021 blev der lagt en indsats i at genstarte fodbold oven på COVID-19-

nedlukningerne og udbrede deltagelsen i fodbold yderligere. DBU etablerede en 

genstartspulje og lancerede en ny børnestrategi med ambitionen om at være 

førende på området. Dertil samarbejdede DBU bredt i DIF-idrætten i 2021 og havde 

mange tværgående projekter med andre specialforbund.  DBU er på den baggrund 

nomineret til Årets Specialforbund 2022.  Endelig viste DBU i sommeren 2021, 

hvordan dansk fodbold kunne samle og begejstre både på banen, på 
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tilskuerpladserne, foran tv-skærmene, hvor fodbolden blev omdrejningspunkt for 

fællesskab. Af særlige positive indsatser kan nævnes: 

 

1. Opstart efter corona: DBU har aktivt investeret i- og arbejdet for sportens 

genopstart efter corona-nedlukningerne og i den forbindelse investeret 5 

mio. kr. i en genstartspulje. 

2. Børnestrategi og aktivitetstilbud: DBU arbejder strategisk og har iværksat 

en ny børnestrategi, hvormed DBU arbejder aktivt for at udvikle 

børnefodbold med visionen om at være de bedste i verden på området 

gennem forpligtende fællesskaber – både med plads til piger og drenge. 

Dette sker igennem en målrettet indsats på at sikre ordentlig kvalitet, flere 

uddannede trænere og et tættere samarbejde med kommuner omkring 

mere bevægelse i skoler og daginstitutioner, som DBU investerer massivt 

i. DBU har dertil også forstærket sin indsats for at øge aktivitetstilbud, 

herunder med indsatsen omkring Fodbold Fitness, som tilbydes i store og 

små klubber bredt i landet.  

3. Samarbejde med andre specialforbund: DBU har samarbejdet og 

samarbejder bredt med andre specialforbund i dansk idræt. Dette 

kommer blandt andet til udtryk i et samarbejde med parasport, hvor der 

arbejdes for at skabe bedre vilkår for, at personer med handicap kan spille 

fodbold. Dertil deltager DBU i et samarbejde med andre specialforbund 

om at få større indsigt i trivsel og motion i idrætten. 

4. Fodbold-EM 2020 (afviklet i 2021): DBU’s herrelandshold var 

omdrejningspunkt for fællesskab under herrernes fodbold EM på banen, 

på tilskuerpladserne og foran tv-skræmene. 

 
 
Dansk Golf Union 
Dansk Golf Union (DGU) er indstillet til Årets Specialforbund 2022, da forbundet har 

udmærket sig på flere områder til trods for COVID-19-nedlukningerne. DGU har set 

en stigning i medlemstal, arbejdet målrettet med klima- og miljø og gjort en indsats 

for folkesundheden. 

 

I 2021 voksede deltagelsen i golf yderligere, og antallet af golfspillere i Danmark 

nærmer sig 165.000. Dette er rekordstor interesse for- og deltagelse i golf, som DGU 

har opnået til trods for COVID-19-nedlukningerne. Det bemærkes, at i en tid med 

nedlukninger og restriktioner, har golf kunnet tilbyde motion, frisk luft og socialt 

samvær, som har givet sporten medvind. Stigningen i deltagelse, som golf har 

oplevet, skal dog også ses i sammenhæng med en indsats for rekruttering af nye 

medlemmer. Dertil har DGU også arbejdet aktivt med klima- og miljøområdet og 

folkesundheden og set flotte sportslige præstationer. DGU er på den baggrund 

nomineret til Årets Specialforbund. Af særlige positive indsatser kan nævnes: 

 

1. Medlemstal: Pr. 30. september 2021 havde golf 9.300 flere medlemmer 

sammenlignet med samme tidspunkt året forinden. Stigningen i 

medlemstal har særligt kunnet ses i kategorien juniorer, som DGU har 

arbejdet strategisk med at løfte. DGU har fokuseret på at skabe 

opstartshold for de mindste juniorer, hvor leg og golf går hånd i hånd. 
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Dette er etableret i flere end 50 klubber. Dertil er der etableret ny 

turneringsstruktur på juniorområdet, hvilket har betydet, at 41 procent af 

juniorspillere i 2021 havde deltaget i mindst en turnering uden for deres 

hjemmeklub. Udover indsatsen for juniorer, kan den generelle stigning i 

medlemstal i 2021 også fremhæves her. 

2. Klima- og miljø: DGU har i en årrække arbejdet med klima- og miljøområdet 

og oplyser, at forbruget af pesticider er blevet nedsat med mere end 80% 

i de seneste år. DGU rådgiver golfklubber om miljøvenlig pleje, herunder 

hvordan forbruget af pesticider reduceres, og hvordan biodiversitet kan 

forbedres på golfbanerne. Derudover deltager DGU i flere 

samarbejdsprojekter om at udvikle- og synliggøre arbejdet på miljø- og 

klimaområdet og fremme den grønne omstilling. Dette er blandt andet 

projekt Bæredygtig Bundlinje 2.0, hvor der arbejdes for at kvantificere 

golfsportens klimabelastning og komme med konkrete anbefalinger til 

golfklubberne om CO2-besparelser. Dertil arbejdes der også på et projekt, 

som søger at gøre golfbaner venlige for bier. 

3. Sundhed: DGU har et samarbejde med Diabetesforeningen, der flere 

steder i landet har givet personer med type 2-diabetes mulighed for at 

prøve golf og for nogle dyrke sporten fast. I 2021 nåede DGU op på 600 

personer med forskellige kroniske sygdomme, der sagde ja til 

skræddersyede forløb i danske golfklubber. I alt 48 danske golfklubber har 

i 32 forskellige kommuner etableret samarbejder mellem 

sundhedscentre, patientforeninger og golfklubber. 

4. Sportslige præstationer: 2021 var et enestående år for dansk elitegolf. 

Dette tæller blandt andet en individuel guldmedalje i herrekategorien ved 

EM i Frankrig, en guldmedalje i herrekategorien ved EM for hold i Spanien 

og top 10 ved OL i Tokyo i kvindekategorien. Der har endvidere været flere 

internationale guldmedaljer i 2021, som alle er beskrevet i DGU’s indstilling. 
 
Dansk Automobil Sports Union 
Dansk Automobil Sports Union (DASU) er indstillet til Årets Specialforbund 2022, 

da forbundet har arbejdet målrettet med klima- og miljøområdet, har ydet en stor 

en stor samfundsmæssig indsats og har indført og udviklet e-sport som en disciplin 

i forbundet.  

 

I 2021 formåede DASU’s at fremme sit arbejde inden for to centrale strategispor: 

klima- og miljø og samfundssansvar. DASU har i den forbindelse arbejdet aktivt 

med klima- og miljø ved at engagere både forbundet og klubber i tværfagligt 

samarbejde om vidensdeling, konkrete initiativer og inddragelse af internationale 

målsætninger i arbejdet, herunder FN’s 17 verdensmål. DASU har dertil ydet en 

konkret indsats i samfundet via deres engagement på erhvervsskoler, efterskoler 

og i forbindelse med kommunal- og regionsvalget i 2021. DASU har også yderligere 

udviklet deres indsats inden for e-sport, der nu er en integreret disciplin i 

forbundet, og hvor der nu arbejdes på at holde et officielt e-sports-DM. Af særlige 

positive indsatser kan nævnes: 

 

1. Klima- og miljø: DASU arbejder målrettet med at reducere bilsportens 

samlede klima- og miljøbelastning, som er et af to centrale spor i 
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forbundets strategiaftale. Forbundet har f.eks. indkøbt elektriske gokarts, 

som er taget i brug på banerne. I samarbejde med eksperter og 

producenter, arbejder forbundet på at undersøge, hvordan man hurtigst 

muligt kan udfase fossilt brændstof fra motorsporten. I den forbindelse 

arbejder DASU på en certificeringsordning, der både skal gælde klubber 

og events. Ordningen skal engagere klubber og deres medlemmer i den 

grønne dagsorden, og samtidigt sikre vidensdeling og udvikling. DASU er 

tæt på at blive trestjernet miljøakkrediteret af den internationale 

bilsportsorganisation FIA, og DASU har besluttet at blive en del af FN’s 

Sports for Climate Action Framework. Dertil arbejder forbundet med at 

øge biodiversiteten på banerne. 

2. Samfundsindsats: Sammen med Dansk Metal har DASU siden efteråret 

2021 sat fokus på uddannelsesmuligheder, fagbevægelsen og 

erhvervsuddannelser for efterskoleelever. Fra DASU’s samfundsindsats 

kan det fremhæves, at DASU har samarbejdet med Dansk Orienterings-

Forbund om projektet ”Det Demokratiske Forhindringsløb.” Dette projekt 

havde fokus på unge og demokrati i forbindelse med kommunal- og 

regionsvalget, hvor sporten blev brugt til at oplyse om demokrati, 

foreningsdemokrati og kommunal-, regions-, lands- og EU-politik. 

Samarbejde med brancheorganisationer og erhvervsskoler har også 

været en gevinst for DASU, der har modtaget 1,25 mio. kr. i støttemidler til 

rekrutterings- og fastholdelsesprojektet ”Kartingslalom på 

erhvervsskoler.” DASU har ydermere brugt e-sport som en del af 

aktivering af skoleelever i forbindelse med besøg på skoler og landet over. 

3. E-sport: I løbet af det seneste år har DASU arbejdet på at udvikle e-

sportssiden af forbundet, som DASU indførte i 2018. Disciplinen er nu 

officielt på DM-niveau med en tilknyttet promoter, og i 2022 har DASU søgt 

om DIF-DM-status for mesterskabet. DASU arbejder i den forbindelse på at 

deltage i DM-ugen 2022 i Aalborg med e-sport som DM-disciplin. 

4. Udsyn: DASU’s har siden 2018 kørt det succesrige skolekoncept 

’Hestekræfter - motorsport på skoleskemaet’. Ved begyndelsen i 2019 var 

målet, at 120 klasser og 2500 elever skulle gennem projektet. Ved 

afslutningen var det - trods Covid19 - lykkedes forbundet at undervise 132 

klasser med i alt 2892 elever. Projektet har åbnet flere døre, og DASU har 

blandt andet eksporteret idéen til Grønland i en tilpasset version, som nu 

er oversat til grønlandsk.  
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VALG
DEN 7. MAJ 2022
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Kandidatindstilling til næstformand for DIF’s bestyrelse  
 

Navn: Thomas Bach 

Indstiller: DAI – Dansk Arbejder Idrætsforbund 

Født 23. juni 1973 (Olympic Day) 

Bor i København sammen med Annemarie 

Telefon: 2278 9669 

Mail: tba@dif.dk 

Facebook: https://www.facebook.com/thomas.bach.1973 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thomas.bach-104b401 

Twitter: @BachDif 

 

1. Hvad er din motivation for at stille op som næstformand for DIF’s bestyrelse?  
’DIF Bevæger Danmark’ er vores fælles mission i DIF-idrætten, i 62 specialforbund og 8.800 

foreninger – det er vores løfte til danskerne og samfundet. Som næstformand er den røde tråd 

mellem den internationale og nationale idrætspolitik og den lokale idrætsforening og frivillige 

træner og leders vilkår helt afgørende. Det er den, der giver mig motivation, energi og brændstof til 

at arbejde for vores mangfoldige idrætsbillede – både som næstformand og i mit job som 

idrætschef i København. I DIF mærker jeg det i alt fra arbejdet med strategiaftaler og 

medlemsbegreb, diskussionerne af diversitet og bæredygtighed, det sociale ansvar og 

eliteidrætten, og i den tætte kontakt med både specialforbund, samarbejdspartnere og 

beslutningstagere i og omkring idrætten. Men også når vi står tæt sammen i krig og corona, jubel og 

tårer, udlodning og økonomisk fordeling. 

 

2. Hvilke erfaringer og kompetencer bringer du ind i bestyrelsen?  
Jeg har gennem hele mit ungdoms- og voksenliv været dybt involveret i dansk idræts- og 

foreningsliv både professionelt og som frivillig. De seneste seks år som næstformand i DIF har givet 

en uvurderlig erfaring i feltet mellem politisk interessevaretagelse, organisatorisk lederskab og 

samspil mellem alle niveauer i DIF-idrætten, specialforbund og foreninger. Dertil har jeg et 

vidtforgrenet netværk i og udenfor idrætten, som er med til hver dag både at fange tendenser og 

bringe fremdrift til gavn for DIF-idrætten. Jeg har et stort overblik over idrættens mangfoldige 

verden – men også dyb indsigt i forbund, foreninger og samarbejdspartnere fra motion til elite.  

 

3. Hvilke områder vil du især bidrage til i bestyrelsesarbejdet?  
Oplevelser, begejstring og fællesskaber på og udenfor banen giver idrætten en markant plads hos 

alle danskere gennem hele livet. Foreningslivet, specialforbundene og DIF er danske verdensmestre 

i netop dét. Men for at udvikle den position er DIF-idrættens autonomi, integritet og 

samfundsrelevans nøgleord, når vi skal slås for idrættens fremtidige vilkår og økonomiske rammer, 

politiske forståelse og folkelige opbakning. Det er en hovedprioritet for mit engagement som 

næstformand. Som næstformand er det helt nødvendigt og naturligt at kunne tage ansvar og 
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bidrage bredt i DIFs bestyrelsesarbejde. Det er ikke en specialistfunktion, og mit bidrag er både til 

den tætte dialog med specialforbund og til den politiske interessevaretagelse, de afgørende 

netværk blandt beslutningstager og til samarbejde mellem forbund, Team Danmark og DGI og alle 

andre, der bidrager til, at ’DIF Bevæger Danmark’. 
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bidrage bredt i DIFs bestyrelsesarbejde. Det er ikke en specialistfunktion, og mit bidrag er både til 

den tætte dialog med specialforbund og til den politiske interessevaretagelse, de afgørende 

netværk blandt beslutningstager og til samarbejde mellem forbund, Team Danmark og DGI og alle 

andre, der bidrager til, at ’DIF Bevæger Danmark’. 

  

CV for Thomas Bach 
2018- Idrætschef, Københavns Kommune 

Ult. 2017- primo 2018 Specialkonsulent, Roskilde Kommune 

2015-2017 Public affairs rådgiver, Røde Kors 

2012-2015 Centerchef for Borgerservice, Kultur & Fritid, Greve Kommune 

2011  Konst. adm. dir, Børn- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune 

2006-2011   Fritidschef, Børn- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune 

2000-2005  Afdelingsleder og konsulent i Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) 

1998-1999 Konsulent i Kommunernes Landsforening (KL) 

 
Frivilligt engagement 
2018-  Bestyrelsesmedlem, CCPA – Cross Cultures 

2016-  Næstformand, DIF 

2016-2019  Bestyrelsesmedlem, Friluftsrådet 

2012-2015  Member of EU expert group: non-formal learning 

2005-2015  Bestyrelsesmedlem i Danmark Idrætsforbund (DIF) 

2008-2015  Medlem af Frivilligrådet udpeget af socialministeren 

2012-2014  Bestyrelsesmedlem, Sport Event Denmark 

2007-2014  Bestyrelsesformand, Center for Ungdomsforskning (CeFU) 

2011-2013  Bestyrelsesmedlem, Center for Frivilligt Socialt Arbejde 

2003-2005 Medlem af bestyrelsen i Københavns Idrætsanlæg (KI) 

2002-2005 Forbundsformand i DAI – Dansk Arbejder Idrætsforbund 

2000-2006 Medlem af DIFs Breddeidrætsudvalg (2006 formand) 

1999-2002 Medlem af forbundsledelsen i DAI 

 

Uddannelse 
Uddannet cand.scient.adm. fra Roskilde Universitet i 1999, herunder studier på LIUC-universitet i 

Italien. Derefter en lang række uddannelsesforløb, herunder relevant leder- og 

bestyrelsesuddannelse på Idrættens Lederakademi (1998-1999) og IOAPA på det internationale 

olympiske akademi i Olympia (2000), DJØFs proceskonsulentuddannelse (2003) og systemisk 

lederuddannelse MacMann Berg (2005), Digital Ledelse (2013-2014 ved Thorups Kontor og Senior 

Executive in State and Local Government, Harvard University (2009) samt Executive Board 

Programme, INSEAD (2018). 

 

Idrætsligt 
Jeg løber 2-3 gange om ugen og er fortsat med i min lokale tennisklub. Oprindelig bordtennisspiller, -

træner og -leder blandt andet som næstformand i Bordtennis Danmarks uddannelsesudvalg 

(dengang DBTU). Siden tennis- og badmintonspiller. Har tabt mange kampe men vundet venner og 

oplevelser for livet. Min elitemæssige karriere udenfor mødelokalerne har bestået i fra dreng til 

voksen at synge i ind- og udland og derefter 20 år på den danske musicalscene. 
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Forbundsledelsen 
24. marts 2022 
 

 

 

Indstilling af Thomas Bach til valget af næstformand i DIF 

 

Dansk Arbejder Idrætsforbund indstiller hermed til repræsentantskabet, at Thomas Bach vælges 
som den ene næstformand på årsmødet 2022.  

Det er af afgørende betydning at have en næstformand, der kan tænke tværidrætsligt og som ser 
helheden og samarbejdsmulighederne i DIF-idrætten og som er åben for nye idrætstendenser og 
målgrupper. 

Thomas har været medlem af DIF’s bestyrelse siden 2005 og næstformand siden 2016 og kan fortsat 
bidrage med sin store erfaring gennem sin involvering i diverse netværk, diverse udvalg, 
arbejdsgrupper, kommunalt arbejde m.m. 

Vi er sikre på, at Thomas Bach som næstformand også vil fortsætte sit arbejde for at synliggøre 
idrætten i sammenhæng med social- og sundhedspolitikken. Der er generelt sket en meget positiv 
udvikling inden for dette område, og vi er sikre på, at Thomas er den rette person til at være med til 
at sikre at DIF, sammen med specialforbundene kan være en central medspiller i arbejdet med at 
skabe idrætstilbud til befolkningsgrupper, der ikke af sig selv opsøger idrætten. Thomas vil for os at 
se være den rigtige person til at bringe hele DIF-idrætten i spil, så alle kan få glæde af det fantastiske 
i at dyrke idræt. 

Vi er overbeviste om, at Thomas Bach på bedste vis fortsat vil kunne varetage hvervet som den ene 
næstformand, og at hans personlige og faglige kompetencer vil kunne bidrage til at sikre en fortsat 
positiv udvikling inden for Danmarks Idrætsforbund. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Peer Huniche   

forbundsformand   
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Forbundsledelsen 
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Med venlig hilsen 

 

Peer Huniche   

forbundsformand   
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FRANS BÆK HAMMER, NÆSTFORMAND ØNSKER GENVALG: 

STRATEGISK, RELATIONSSKABENDE OG FREMSYNET NÆSTFORMAND

Som næstformand i DIF skal man sikre, at specialforbundene har de bedste forudsætninger for at 
lykkes. Det skal ske igennem en synlig og stærk ledelse i DIF, og her spiller næstformandsrollen en 
afgørende betydning. Siden valget i juni 2021 har bestyrelsen i fællesskab sat en ny strategisk 
ramme for DIFs arbejde herunder et øget fokus på digitalisering og en fornyelse af 
medlemsbegrebet. Et arbejde der tager udgangspunkt i DIFs politiske program og tættere 
samarbejde med specialforbundene. Endvidere er det næstformandens ansvar at sikre, at vores 
formand får de bedste forudsætninger for at løse sin opgave og at understøtte den eksterne 
dialog med vores interessenter, så vi sikrer os, at idrætten har en stærk stemme i samfundet. 

Jeg har det seneste år taget hul på dette vigtige arbejde, men der er stadig meget at gøre og 
potentialer, der skal realiseres. Jeg ser frem til at arbejde videre i et tæt samarbejde med det 
nuværende formandsskab og bestyrelsen.

Mine mærkesager har ikke ændret sig i mine første 10 måneder som næstformand. Jeg håber, at 
repræsentantskabet stadig ser mine strategiske områder og kompetencer som centrale for et 
moderne og fremtidens DIF.

MINE FOKUSOMRÅDER

FREMTIDENS DIF
- DIF skal være den fortrukne samarbejdspartner i idrætten. Det er altafgørende at sikre stærke 

værdifulde relationer og netværk til fremtidens beslutningstagere. Coronakrisen har vist os, at 
idrætten spænder bredt, og der er behov for bred opbakning og stærke relationer på tværs 
blandt beslutningstagere i Folketinget, kommuner, interesseorganisationer og i erhvervslivet. 

- DIF skal være specialforbundenes stærke samarbejdspartner. Vi skal endnu tættere på det 
enkelte forbunds behov og finde fælles løsninger på idrættens udfordringer. 

- DIF skal se potentialet i specialforbundene, som hver især bidrager unikt og forskelligt. Vores 
succes i dansk idræt skal findes i samarbejdet specialforbundene imellem. Det er DIF’s opgave 
og ansvar at fremme dette samarbejde

. 
DIF SOM TALENTUDVIKLER AF FRIVILLIGE LEDERE 
- Vi er verdensmestre i at talentudvikle vores atleter gennem vores unikke idrætsmodel, hvor 

fundamentet er vores mange uundværlige frivillige ledere. Vi skal sikre, at vi får talentudviklet 
og uddannet frivillige ledere på samme høje niveau, som vi talentudvikler vores atleter. 

- Vi skal gøre det attraktivt at blive leder i idrættens foreningsliv – herunder bestyrelserne. Det 
er nøglen til succes for hele idrætten – med dygtige frivillige ledere kommer dygtige trænere 
som skaber et godt og udviklende idrætsmiljø, og heri udvikler vi vores talenter.

DIF SOM MODERNE STÆRK VIDENSSORGANISATION 
- DIF skal stå på et bedre grundlag for at træffe beslutninger, og det skal sikres igennem bedre 

viden og kvalificerede data. DIF skal samle information om vores medlemmer igennem data. Vi 
skal gøre det muligt at agere proaktivt og få et større indblik i vores medlemmers adfærd, så vi 
f.eks. kan mindske frafald.

- Som den førende idrætsorganisation i Danmark skal vi turde at tage et større socialt ansvar. Vi 
skal sikre kontinuerlig udvikling og bl.a. sætte initiativer i gang overfor segmenter, som vi ikke 
når i dag – således fremmer vi ”DIF bevæger Danmark”.



123ÅRSMØDE 2022
DANMARKS IDRÆ TSFORBUND



ÅRSMØDE 2022
DANMARKS IDRÆ TSFORBUND124

Fra: Richard, KFUM Idrætsforbund
Til: Stefan Ilic
Emne: indstilling til valg
Dato: 13. marts 2022 10:26:47
Vedhæftede filer: image001.png

CV 2022 - DIF - Frans Bæk Hammer.pdf
Genvalg 2022 Næstformand DIF.pdf

Kære Stefan Ilic
cc. Frans Hammer og Kasper Jepsen
 
KFUMs Idrætsforbund indstiller hermed Frans Hammer til genvalg som næstformand.
Vedhæftet CV med foto og motivation.
 
 
 
Med idrætslig hilsen
 
Richard Mathiesen
Generalsekretær
 

 
 
Jernbanegade 12 – 7323 Give - Mobil 49 49 20 30 – www.kfumid.dk
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Fra: Kasper Jepsen
Til: Stefan Ilic
Emne: Genopstilling Fran Hammer
Dato: 9. marts 2022 09:38:51
Vedhæftede filer: CV 2022 - DIF - Frans Bæk Hammer.pdf

Genvalg 2022 Næstformand DIF.pdf

Kære Stefan

KFUMs Idrætsforbund indstiller hermed Frans Hammer til genvalg til næstformandsposten
i DIF.

Mvh
Kasper Jepsen
Formand KFUMs Idrætsforbund
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Britta Riis, Kandidat til Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse 
 

Til Danmarks Idrætsforbunds repræsentantskab.  

 

Min motivation  

I hele mit arbejdsliv har jeg arbejdet i og med frivillige organisationer, heraf langt den overvejende del i 
idrættens verden, både som sportschef og generalsekretær i rideforbundet og konsulent i Team Danmark. 
Derudover har jeg i en 8-årig periode været bestyrelsesmedlem i Team Danmark, hvoraf to af årene har 
været som næstformand. Tillige har idræt og sport fyldt i mit private liv fra barnsben i den lokale rideklub 
og igennem det demokratiske klubsystem som bestyrelsesmedlem. Jeg har med andre ord levet og åndet 
for idrætten i en menneskealder, og jeg brænder for, sammen med DIF’s bestyrelse og specialforbund, at 
give idrætten et skub fremad. Senest er jeg indvalgt i DIFs bestyrelse ved årsmødet i 2021.  

 

Erfaringer og kompetencer ift. DIF’s bestyrelse 

Ud over min idrætslige baggrund er jeg et erfarent bestyrelsesmedlem og, har været, og er 
bestyrelsesformand for paraplyorganisationer i lighed med DIF. Derudover har jeg en 
bestyrelsesuddannelse fra CBS i min bagage. I forhold til DIF’s bestyrelse vil jeg bidrage med min 
idrætslige/elitesports erfaring, public affairs, branding, kommunikation samt digitalisering. Jeg har en særlig 
ambition ift. bestyrelsesarbejdet, og det er, at vi spiller hinanden gode. En bestyrelse skal fungere som et 
team, og er baseret på et tillidsfuldt samarbejde. Bestyrelsen skal sammen med alle specialforbundene 
gribe mulighederne for vækst og udvikling af vores dejlige idrætter. Jeg har i det år jeg har været medlem af 
bestyrelsen været optaget af den digitale strategi, hvor jeg har været med i den arbejdsgruppe som har 
arbejdet og klargjort den. 

 

Fokusområder  

Det politiske program for 2021-2024 er velgennembearbejdet og sætter gode rammer for de næste års 
arbejde. Jeg vil naturligt have fokus på digital transformation (forretningsudvikling), klubberne/frivillige og 
synlighed/branding.  

Der er, stadig meget vi kan gøre for klubberne. De enkelte idrætter er på mange måder forskellige, men alle 
har klubstrukturen til fælles. Frivillige bestyrelser og udvalg skal hjælpes med de administrative funktioner, 
og klubberne skal være mere kundefokuserede ift. at tage imod nye medlemmer.  

Den digitale udvikling og brugen af data er i kraftig vækst. Vi må og skal finde ud af, hvordan vi kan bruge 
den digitale udvikling og de sociale medier til at få en større gennemslagskraft både mediemæssigt men 
også ift. at udvikle nye forretningsmodeller. Jeg kommer med en baggrund fra NGO-verden, hvor der 
fundraises massivt, og kan vi omsætte nogle af de værktøjer til idrættens verden, vil det styrke økonomien 
hos specialforbundene. DIF har et stærkt brand, og jeg ser gerne, at DIF står stærkere i mediebilledet. Det 
er helt nødvendigt for en moderne organisation at være mediestærk især ift. de politiske dagsordner, som 
DIF naturligt er en del af.  
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Britta Riis, Kandidat til Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse 
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CV for Britta Riis 
 

 

Britta Riis       
Mail: brittariis@gmail.com  
Telefon: + 45 2029 6525 
https://www.linkedin.com/in/britta-riis/?locale=da_DK 
 
 
 
UUddddaannnneellssee    
2020 
2019 
2010 
2002 
1998-1999 
1994 

Executive bestyrelsesuddannelse, Copenhagen Business School 
Masterclass i Digital transformation, Digitaliseringsinstituttet 
Executive Coach, Executive Coaching Institute 
Intern lederuddannelse (Team Danmark)  
Idrættens lederakademi  
Cand. scient. pol., Århus Universitet 

  
 
BBeessttyyrreellsseessppoosstteerr    
2022-   Kommunalbestyrelsesmedlem, Gentofte Kommune 
 
2021-  DIF´s bestyrelse 
 
2020-  Bestyrelsesformand, World Federation for Animals 

Vi har i 2020 skabt en global interesseorganisation, som skal arbejde for at 
beskytte dyr globalt. Dette gøres ved at lobbye ind i FN’s organisationer.  

 
2018-  Medlem af rådsforsamlingen, Forbrugerrådet Tænk. 
 
2018-   Medlem af Advisory Board i bevægelsen Stop Spild af Mad. 
 
2010-2020  Bestyrelsesformand og medlem, Eurogroup for Animals, Bruxelles 

Medlem af en 13-personsbestyrelse inkl. formand i perioden 2016-2020. Dette 
er en paraplyorganisation for 70 medlemsorganisationer, som har et fælles 
sekretariat i Bruxelles med 25-30 personer. Formålet er public affairs ift.  EU's 
institutioner.   

 
2010-2018  Bestyrelsesmedlem og næstformand, Team Danmark 
  Udpeget af Kulturministeren og næstformand i perioden 2016-2018.  
 
2008-16  Formand og medlem, Idrættens Medieudvalg  

Både som Team Danmark bestyrelsesmedlem og ansat i rideforbundet 
har jeg været medlem af Idrættens Medieudvalg og i perioder formand 
for dette.  
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AArrbbeejjddee    
2009-  
 
 
 
 
 
 
 

 
2005-2009 

Direktør, Dyrenes Beskyttelse 
Foreningen omsætter for 120 mio.kr. på årsbasis og har ca. 145 FTE.  
Foreningen har fordoblet omsætningen de senere år, og udvider nu 
arbejdsfeltet til også at være internationale projekter inkl. for 
biodiversitet og klima. Foreningen har 70.000 medlemmer og 
arbejder med konkret hjælp til dyr i nød, public affairs, 
fundraisning, har et fødevaremærke ”Anbefalet af Dyrenes 
Beskyttelse” m.m.   
 
Generalsekretær, Dansk Ride Forbund 
I perioden blev der fortaget en ”turn-around” i organisationen. En 
strategiproces med udgangspunkt i vision, værdier og kerneopgaver 
blev gennemført og efterfulgt af en organisationstilpasning, og 
slutteligt er forbundets lovgrundlag revideret. 
Værdiimplementeringen havde særligt fokus på formuleringen af 
ridesportens fem værdier.  

Forestod sammen med foreningens formand en international 
kampagne for at få Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte 
valgt som FEI’s formand.  

Deltog sammen med formanden i FEI’s generalforsamling inkl. 
arbejdede med det nordiske samarbejde.  

Vi fik endvidere genetableret forbundets elitearbejde og vandt VM 
og OL-medalje.  

 
1999-2005 Konsulent, Team Danmark 

Jeg har været konsulent for Dansk Automobil Sports Forbund, 
Danmarks Basketball Forbund, Dansk Golf Union, Volleyball 
Danmark, Dansk Softball Forbund, Dansk Curling Forbund, Dansk 
Vandski Forbund og Danmarks Brydeforbund. Var central i 
udarbejdelsen af støttekoncepter samt var sammen med en kollega 
ansvarlig for organisatorisk rådgivning af specialforbund samt 
organisationsudvikling.  

 
1994-1999 

 
Sportschef, Dansk Ride Forbund 
I samarbejde med Team Danmark blev der udarbejdet og 
gennemført strategier for elitearbejdet og talentudvikling.  

  
AANNDDEETT  
1996-2016  Jeg har deltaget i alle Olympiske Lege i periode 1996, Atlanta - til 2016, Rio de 

Janeiro i forskellige funktioner fra holdleder for et hold, Team Danmark 
konsulent og generalsekretær i rideforbundet.  
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Kære Stefan,

Dansk Ride Forbund opstiller hermed Britta Riis som kandidat til DIF’s bestyrelse. Vedhæftet følger Britta’s
CV og motivation.

Bh Morten

Med venlig hilsen / Best regards
Morten Schram Rodtwitt

Direktør
Dansk Ride Forbund

+45 29 37 09 16
Idrættens Hus · Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

EAN: 5790002333392     CVR: 10882915

www.rideforbund.dk    Mød os på Facebook    Følg os på Instagram    Privatlivspolitik   

Fra: Stefan Ilic <sil@dif.dk> 
Sendt: 21. marts 2022 11:32
Til: DIF SPF-Formænd <DIF-SPF-Formaend@dif.dk>; DIF SPF-Generalsekretær-direktør <DIF-SPF-
Generalsekretaer-direktoer@dif.dk>; DIF – Bestyrelsen INTERN <DIFBestyrelsenIntern@dif.dk>;
DIF Chefgruppe <DIF-Chefgruppe@dif.dk>
Emne: Reminder om frist for indstilling af kandidater til valg

Kære specialforbund

Hermed en venlig reminder om, at fristen for at indstille kandidater til valg er fredag i denne uge.

Bh. Stefan

Venlig hilsen

STEFAN ILIC
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KANDIDATINSTILLING TIL AT GENOPSTILLE TIL DIF BESTYRELSE  
 
Navn: Jette Albinus 
Indstiller: Dansk Militært Idrætsforbund og Dansk Sejlunion 
 
Danmarks Idrætsforbund og vores 62 forbund er en fantastisk vigtig og betydningsfuld 
organisation i det danske samfund.  
 
Vi skaber sammen de største olympiske atleter, vi sætter idrætten på den politiske dagsorden, 
vi skaber rammerne for at alle dansker kan dyrke idræt i trygge, fællesskabsgivende og 
værdibaserede rammer. Sammen har vi mange drømme og ambitioner på idrættens vegne, 
fordi idrætten kan så meget både i den store kontekst, i klubber og for den enkelte - og dette 
potentiale vil jeg gerne fortsat være med til at forløse, som bestyrelsesmedlem i Danmarks 
Idrætsforbud.  
 
Det vigtigste for mig er at jeg sammen jer jeg kan være med at omsætte og virkeliggøre vores 
fælles målsætninger, kan bidrage til at finde løsninger på udfordringer samt spørgende og 
nysgerrigt udfordre ”as is”.  
 
Jeg er visionær og helhedsorienteret og mit hjerte brænder for idrættens kunnen i et 
sundhedsmæssigt og socialt perspektiv. Det gælder særligt børn og unge, socialt udsatte og 
de mange som udfordres af en travl og hektisk hverdag, hvor en sund livsstil alt for ofte ikke 
til vælges. Her vil jeg rigtig gerne fortsat tage et stort medansvar uanset om det er som 
holdkaptajn i Ride4Rehab eller som bidragsyder i et udviklingsforum for Bevæg dig for livet – 
for her er et kæmpe potentiale. 
 
Med et langt professionelt liv i en stor offentlig organisation, har jeg blik for og erfaring med 
at arbejde tæt sammen med det politiske niveau, og jeg har stor erfaring med bl.a. offentlige 
styrings- og organisationsmodeller. De erfaringer vil jeg gerne sammen med jer bringe i spil, 
så vi får anvendt vores ressourcer på en måde og i en ramme, som giver værdi for det enkelte 
individ, for klubberne og for vores forbund. En meget vis herre har engang udtalt: ”Frivillighed 
lever af lyst og dør af pligt”. Det er bestemt sandt, og jeg vil gerne arbejde målrettet for at 
skabe rammer og processer for, at frivilligheden kan trives. Det betyder eksempelvis, at vi skal 
minimere bureaukrati og udvikle måden, vi udøver bestyrelsesarbejde på. 
 
Jeg ser mig selv som én af de komplimenterende brikker i det nuværende bestyrelsesteam. 
Her er jeg holdspilleren, som er nytænkende, ordentlig, visionær og modigt spørgende. Jeg 
stiller op til genvalg til DIF bestyrelse, et arbejde som jeg kun lige har påbegyndt, og hvor jeg 
føler jeg slet ikke har nået at få ordentlig fat på de vigtige opgaver og leve op til den tillid, som 
rigtig mange af jer viste mig ved valget sidste år. 
 
De bedste idrætshilsner 
 
Jette Albinus 
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Curriculum vitae   
 
Jette Albinus 
jal@dif.dk 
mobil +45 22392532 
fødselsdag 8. april 1966 
Bor på Frederiksberg med min familie 
 
Jeg har en alsidig og solid ledelseserfaring opbygget igennem en professionel karriere i 
Forsvaret og som frivillig leder og bestyrelsesmedlem i en række forskellige organisationer. 
Min motivation er at løse opgaver og nå mål sammen med andre – for noget som er større 
end én selv. Det forsøger jeg altid at gøre dialogbaseret, hvor gode relationer skaber 
arbejdsglæde og dermed resultater uanset om konteksten er mit professionelle eller frivillige 
virke. 
Jeg er åben, nysgerrig og går til det meste med et smil og et glimt i øjet. 
 
Erhverv 
Min militære karriere startede tilbage i 1988 og jeg har siden da bestridt en række 
lederstillinger både nationalt og internationalt, herunder været udsendt tre gange til hhv. 
Bosnien, Kosovo og Afghanistan. Jeg har som ansat officer arbejdet med både det 
professionelle og frivillige forsvar, hvor især sidstnævnte har givet mig et stort indblik i 
frivillighedens mangfoldighed og muligheder. 
 
Et udpluk af min seneste tjeneste 

 Chef for Veterancentret 
 Stabschef i Hjemmeværnskommanoden 
 Vicechef i Operationsstaben, Forsvarskommandoen 

 
Frivillighed herunder bestyrelsesposter 
Jeg startede som fodbold- og løbetræner i en meget ung alder samtidig med at jeg var 
spejderleder. Jeg fortsatte med at være løbetræner i mange år og på det seneste har jeg også 
været træner og ressourceperson i et par cykelklubber.  
De første bestyrelsesposter var i idrættens verden, først i diverse motionsklubber, senere 
bestyrelsesmedlem og formand i forskellige foreninger. 
 
Et udpluk af nogle af mine seneste bestyrelsesposter 

 Bestyrelsesmedlem i Veteranhaven 
 Formand for Dansk Militært Idrætsforbund 
 Bestyrelsesmedlem i Danmarks Idrætsforbund 

 
Uddannelse, efter 2000 

 2001-2002 Operations- og føringsuddannelse, Forsvarsakademiet 
 2002-2003 Stabskursus, Forsvarsakademiet 
 2007-2009 Master i Idræt og Velfærd, Københavns Universitet 
 2019-2019  Higher Command and Staff Course, UK Defence Academy 
 2012-  Personlig lederudviklingsforløb ved Merete Wedell-Wedellsborg  

  ph.d. Klinisk Psykolog og Eksklusiv Coach og forfatter 
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Indstilling af Jette Albinus 
 
 
I forbindelse med personvalget ved DIF årsmøde 2022 ønsker Dansk Militært 
Idrætsforbund at stille forslag om genvalg af Jette Albinus som medlem af 
DIF’s bestyrelse. 
 
Jette Albinus trådte ind i DIF bestyrelse for 1 år siden, og er derfor ny i rollen. Men 
opgaven og forventninger ligger hende ikke fjernt, idet hun igennem hele sin militære 
karriere siden løbende har bestridt bestyrelses- og formandsposter. Idræt er en 
integreret del af Jettes DNA, både som tidligere eliteudøver og i dag som 
”elitemotionist”, og i særdeleshed et ganske særligt talent for foreningslivets vilkår 
samt indsigt og visioner for den frivillige idræt, hvilket DMI har nydt godt af igennem 
hele hendes formandsperiode.  
 
Jette har altid prioriteret sit arbejde med skadede veteraner. Hun har indtænkt 
idrætten og brugt den som afsæt for bl.a. opnåelse af fælles mål for eksempelvis 
vores skadede veteraner. Jette har i flere år deltaget i aktiviteter i regi af DIF 
Soldaterprojekt og f.eks. deltaget i adskillige Ride for Rehab aktiviteter, både i 
weekender og ferieperioder ligesom hun også har været at finde på Team Rynkeby 
ad flere omgange. Fælles for disse engagementer er en uselvisk tilgang til 
deltagelse. Jette har gerne et højere formål eller er ambassadør for en god sags 
tjeneste, eksempelvis ved at øge opmærksomheden på vores fælles sociale ansvar 
af vores skadede veteraner. Et af de værktøjer som Jette anvender med stor succes 
er netværk, noget Jette også er god til at danne og nyttiggøre.  
 
Jette kommer fra Forsvaret, hvor hun gennem hele hendes liv har arbejdet for 
fællesskabet og for noget der er større end selvet. Et eksempel på dette er Jettes 
involvering i det frivillige arbejde i regi af Dansk Militært Idrætsforbund. I den tid Jette 
var formand for Dansk Militært Idrætsforbund fik forbundet styr på processerne, 
opgave- og ansvarsfordeling ligesom der blev knyttet tætte bånd til blandt andet 
Danmarks Idrætsforbund, gennem stor involvering i strategiarbejdet.  
 
Jette er visionær, nytænkende, inkluderende, empatisk og energisk – meget 
energisk. Dansk Militært Idrætsforbund kan derfor varmt anbefale genvalg til Jette 
Albinus 
 
Med venlig hilsen 
 
Susanne Kiholm Lund 
Bestyrelsesformand DMI 
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Dansk Sejlunion - Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby 
+45 88207000 – ds@sejlsport.dk – www.dansksejlunion.dk 

Medlem af Danmarks Idrætsforbund 
 

 

 

Danmarks Idrætsforbund 
Idrættens Hus 
2605 Brøndby 
 

 

Brøndby, den 18. marts 2022 

 

Indstilling af Jette Albinus til bestyrelsesmedlem for Danmarks 
Idrætsforbund 
Dansk Sejlunion indstiller hermed Jette Albinus til bestyrelsesmedlem for Danmarks 
Idrætsforbund. 

Jette Albinus har en lang erfaring med frivilligt arbejde i og uden for idrætten og i de 
sidste mange år primært på ledende poster, herunder som formand for Dansk Militært 
Idrætsforbund.  

Med et stort fokus på dem, som ikke altid har den letteste adgang til 
idrætsfællesskabet og samfundets fællesskaber i det hele taget, løfter Jette en vigtig 
dagsorden, som vi forventer, Danmarks Idrætsforbund og medlemsforbundene 
kommer til at have meget fokus på i de kommende år.  

Jette Albinus er en udpræget holdspiller og har fokus på, hvor hun kan gøre en forskel 
og supplere de eksisterende ressourcer på holdet. Det er vores opfattelse, at Jettes 
kompetencer og hendes fokus på bolden og holdet fortsat er vigtige ressourcer, som 
Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse har brug for, for at løfte fremtidens 
udfordringer.  

Vi kender Jette Albinus som et værdibaseret foreningsmenneske, der fokuserer på 
menneskerne i fællesskabet og søger løsninger, der kan skabe de bedste rammer for 
de mennesker og fælleskaber, som er i fokus. 

 

Med venlig hilsen 

 
Line Markert 
Formand 
 



135ÅRSMØDE 2022
DANMARKS IDRÆ TSFORBUND



ÅRSMØDE 2022
DANMARKS IDRÆ TSFORBUND136  

T H O M A S  C H R I S T E N S E N  
K A N D I D A T  T I L  D I F ’ S  B E S T Y R E L S E   

  
 J E G  V I L  S T Y R K E  D A N S K  I D R Æ T   
  

 
Jeg brænder for at styrke dansk idræts rolle og position i samfundet. Både med fokus på 
at få endnu flere danskere til at dyrke idræt og for fortsat at udvikle bedre rammer for både 
bredden og eliten. Dansk idræt er en bærende del af det danske samfund, og rummer 
både mange hundrede tusinde atleter og sportsudøvere, frivillige og aktører i idrættens 
verden. Jeg vil arbejde for at skabe endnu bedre forhold for alle dele af dansk idræt – 
både de store og de mindre specialforbund - og bidrage til, at fodbold og DBU’s stemme 
bliver en del af dette arbejde. Derfor stiller jeg op til DIF’s bestyrelse. 
 
Jeg er en erfaren idrætspolitiker med et stort og værdifuldt netværk i både DBU, DIF’s 
Specialforbund samt både i erhvervslivet og den politiske verden.  Jeg er visionær på 
fællesskabets vegne, og søger løsninger med størst mulig opbakning, så forskellige 
kræfter bringes sammen, og arbejder for at skabe de bedste resultater for den fælles sag. 
Igennem mit virke har jeg beskæftiget mig med topledelse, strategi, medier, digitalisering, 
politisk interessevaretagelse og internationalt samarbejde. Jeg har stor erfaring med de 
kommercielle aspekter inden for sportens verden, herunder forhandlinger i både 
erhvervsliv og i den politiske sfære, og vil derfor være en stærk spiller i arbejdet med at 
sikre idrættens økonomiske og politiske fundament. Jeg tager ansvar og sætter retning, 
og med en solid indsigt og erfaring i både bredde- og eliteidræt tror jeg på, at dansk idræt 
vil kunne drage stor nytte af disse kompetencer til at virkeliggøre vores mål for fremtiden. 
 
Jeg lægger vægt på, at det største og vigtigste aktiv for dansk idræt er den glæde, som 
mange mennesker finder ved at deltage i idræt, og det gælder (især) hos børnene, hvor 
de grundlæggende værdier og færdigheder skabes, og som har stor betydning for deres 
lyst til på den lange bane at være en del af dansk idræt. Jeg vil kæmpe for en samlet 
indsats i dansk idræt, så vi får endnu flere ressourcer til at sikre de bedste forhold for 
børnene i deres idrætsliv. Jeg ønsker at bidrage til fortsat at styrke det gode samarbejde 
mellem DIF og specialforbundene, og for arbejdet på tværs af dansk idræt, så vi sammen 
kan arbejde for danskernes adgang til idrætten, men også for bedre vilkår og rammer for 
de bedste danske atleter og foreninger. Jeg vil arbejde for at sikre talentudviklingen i 
dansk idræt, og skabe gode betingelser for udviklingen af danske atleter ved systematisk 
at fokusere på udviklingen af foreningsmiljøer, gennem forskning og udvikling og gennem 
digitalisering og anvendelse af data. Men i lige så høj grad ved at have fokus på de unge 
atleter, så der sikres en tryg og værdiskabende transition til topatlet eller for dem, der ikke 
når så langt, sikres uddannelse og forudsætninger for de næste skridt i livet. Og ikke 
mindst vil jeg gerne bidrage til, at vi får skabt gode rammer og vilkår for de frivillige i 
foreningerne, f.eks. gennem en øget digitalisering samt bæredygtige og tidssvarende 
faciliteter for vores atleter, trænere og frivillige og alle de andre aktører i idrættens verden 
 
Vi er stærkest, når vi finder løsningerne i fællesskab, og udfordringen med at sikre 
fremtiden i dansk idræt kræver en bred fælles indsats.  
Jeg håber derfor på opbakning til mit kandidatur til DIF’s bestyrelse. 
 
De bedste hilsner 
Thomas Christensen 
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N Æ S T F O R M A N D  I  D B U   

Sandvadgyden 51, Gl. Korup, 
5210 Odense NV +45 26231281 thoc@dbu.dk  

 P R O F I L   
  
   

 

30+ års erfaring indenfor organisatorisk og kommerciel 
udvikling af idræt og fodbold i Danmark. Min erfaring fra 
idræts- og fodboldverdenen rummer mange 
perspektiver, både sportslige, offentlige, politiske og 
kommercielle, såvel i bredde-, som i eliteregi. Som 
formand for fodboldklubberne i Herre-DM, og tidligere 
administrerende direktør i en af de største 
fodboldklubber i Danmark, kender jeg de centrale 
udfordringer, som dansk idræt står overfor. Med 
tillidsposter i flere organer inden for fodboldfamilien i 
Danmark og Europa, søger jeg at bidrage til den 
politiske og organisatoriske udvikling af dansk idræt; at 
udvikle og tilpasse interesser og ansvar mellem 
forbund og foreninger.  
 

Mine kernekompetencer er ledelse, udvikling, kommercialisering, politisk 
gennemslagskraft og diplomati. 
 
Fødselsdato: 10. juli 1964 
Uddannelse: Civiløkonom 
Civil status: Gift med Anette Greve Christensen samt to døtre; Amalie og Klara   
 

 

 K A R R I E R E   
     
 
2014- Formand Foreningen af Divisionsklubber i Danmark 
Som formand har mine større opgaver været: Udvikling af dansk professionel fodbold, 
herunder at løfte klubtalentudviklingen; at arbejde med at integrere viden og data i fodbolden,  
og få det ud på banen; udvikling af de danske liga-strukturer med fuld opbakning fra alle 
klubber; forhandling af samarbejdsaftaler med DBU og etablering af Komiteen for Professionel 
Fodbold; etablering af en fælles strategi for børnefodbold; at sikre det kollektive salg af 
medierettigheder og tredoble salgsværdien; oprettelse af Divisionsforeningen som 
arbejdsgiverorganisation for professionel fodbold; samarbejde med Spillerforeningen inden 
for rammerne af overenskomsten samt udvikling, implementering og sikring af det danske 
Superliga-brand. 
 
2005-2014 Adm.direktør Odense Boldklub / Odense Sport & Event A/S 
Odense Boldklub er en top 5 klub i Danmark målt på fanskare og omsætning. Odense Sport 
& Event er det største hotel-, konference- samt messe og eventcenter i Danmarks 
tredjestørste by. Den administrerende direktør er direkte ansvarlig for den sportslige, 
kommercielle og organisatoriske udvikling af Odense Boldklub & Odense Sport og Event. 
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2003-2005 

 
 
 
 
 
 
 
Fritidschef  

 
 
 
 
 
 
 
Odense Kommune 

1994-2003 Direktør  Vibenshus Butikscenter 
1991-2004 Formand BK Skjold 
1991-1993 Rådgiver Jyske Bank 
1990-1991 Rådgiver  BRF Kredit 
1987-1990 Rådgiver Jyske Bank 

 

 
 T I L L I D S H V E R V   
     
 
2014- 

 
Næstformand 

 
Dansk Boldspil-Union  

2014-2020 Bestyrelsesformand DBU A/S 
2014-  Næstformand Odense Boldklub / Odense Sport & Event 
2011-  2. Næstformand UEFA’s Club Licensing Committee 
2017-   Komité medlem ECA’s Institutional Relations 
2012- Fast deltager  DIF’s årsmøder og Budgetmøder 
2019- Bestyrelsesmedlem Sydbank Lokalråd, Fyn 
2010-2017 Komité medlem ECA’s Marketing & Communication 

Committee 
 

2009- Formand Komiteen for Professionel Fodbold 
Komiteen for Professionel Fodbold består af repræsentanter fra Divisionsforeningen, 
Kvindedivisionsforeningen, DBU Bredde og DBU. Komiteen varetager og godkender 
alle sager vedrørende professionel fodbold i Danmark, den fastlægger rammerne for 
samarbejde og koordinering af ligaer og forbund samt finansierer udviklingsprojekter. 
 
2007-2021 Bestyrelsesformand BK Consult A/S 
2006- Bestyrelsesformand Superligaen A/S 
2004-2018 Medlem Dansk Boldspil-Union’s Forretningsudvalg 
2004- Bestyrelsesformand Royal League A/S 

 
2003–2014*) Formand Foreningen af Divisionsklubber i Danmark 
*) Herefter arbejdende bestyrelsesformand, se venligst afsnittet ’Karriere’ ovenfor. 
 
2002-2004 Formand DBU’s Uddannelsesudvalg 
2002-   Bestyrelsesmedlem Dansk Boldspil-Union 
2001-2003 Formand KI (Københavns Idrætsanlæg) 
1999-2001 Bestyrelsesmedlem KI (Københavns Idrætsanlæg) 
1999-2004 Bestyrelsesmedlem DBU København 
1999-2003 Medlem DIF’s Københavns- og Frederiksberg 

amtsudvalg  
1998-2004 Medlem DIF’s Københavnerudvalg  
1996-2002 Medlem DBU’S Uddannelsesudvalg 
1994-2000 Bestyrelsesmedlem Voksen Pædagogisk Center 
1994-2003 Medlem Folkeoplysningsudvalget i Københavns 

Kommune 
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