
 

Spørgsmål og svar vedrørende puljen for planlagte aktiviteter 
DIF og DGI’s pulje for planlagte aktiviteter er åben for ansøgninger fra d. 7 juli 2021, og behandles efter først-
til-mølle princippet. I fald der endnu er midler til rådighed, er sidste frist for ansøgninger d. 15. november 
2021 kl. 12.  

Ansøgte projekter skal afvikles hurtigst muligt efter en eventuel bevilling og senest d. 31.december 2021. 

”Puljen for planlagte aktiviteter” kan støtte lokale idræts- og spejderforeninger til at afholde planlagte 
aktiviteter fra d. 1. juli 2021 til og med d. 31. december 2021, som ellers ikke vil kunne finde sted pga. 
manglende indtægtsgrundlag som følge af COVID-19-restriktioner i sommerperioden 2021 (1. juni-
31.august). 
 
I dette dokument vil foreninger og øvrige interesserede kunne finde svar på en række spørgsmål vedrørende 
DIF og DGI’s pulje for planlagte aktiviteter.  

En del af præmissen for DIF og DGI’s pulje for planlagte aktiviteter er at dække et behov i foreningsidrætten, 
som vi først kender det samlede omfang af, når vi har modtaget alle ansøgninger. Vi kan derfor ikke på 
forhånd give nogle garantier eller helt kategoriske svar på, hvordan puljens midler vil blive uddelt, ligesom vi 
ikke på forhånd kan give svar på alle spørgsmål, fordi vi ganske enkelt ikke kender til de mange forskellige 
økonomiske udfordringer opstået i foreninger som følge af restriktioner i forbindelse med COVID-19. 
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Hvem kan ansøge DIF og DGI's pulje for planlagte aktiviteter? 
DIF og DGI’s pulje for planlagte aktiviteter kan ansøges af alle frivillige foreninger, der beskæftiger sig med 
idræt. Det er ikke et krav, at ansøgende foreninger skal være medlem af DIF eller DGI. Firmaidrætsforeninger 
henvises til Lokalforeningspuljen under Dansk Firmaidrætsforbund, Spejderforeninger henvises til lokal-
foreningspuljen under Dansk Ungdoms Fællesråd.  

For at komme i betragtning til bevilling fra DIF og DGI's pulje for planlagte aktiviteter skal ansøgende 
foreninger: 

- Have formuleret et (idrætsligt) formål med foreningsdannelsen, som skal fremgå af foreningens 
vedtægter.  

- Tilbyde folkeoplysende virksomhed, jfr. Folkeoplysningsloven.  
- Have en bestyrelse.  
- Være demokratisk opbygget.  
- Bygge på aktivt medlemskab.  
- Have mindst fem betalende medlemmer. 
- Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.  
- Have en virksomhed, som er almennyttig.  
- Have en virksomhed, som er kontinuerlig.  

o Kontinuerlig virksomhed defineres som faste, planlagte aktiviteter, der udbydes med jævn 
frekvens fordelt over en hel sæson/kalenderår. Eksempelvis aktiviteter udbudt på ugebasis 
(ex. træning hver tirsdag) eller som aktiviteter hver 14. dag. Aktiviteter, der alene tilbydes 
som eksempelvis en eller to årlige ture eller events/arrangementer medregnes ikke som 
kontinuerlig virksomhed. 

o Det er tillige et krav, at de aktiviteter, der udbydes kontinuerligt, er tilrettelagt af foreningen 
selv og ikke af andre interessenter - eksempelvis stævnearrangører, rejsearrangører og 
lignende.  

En række aktiviteter betragtes af DIF og DGI’s pulje for planlagte aktiviteter ikke som idrætslige formål. 
Foreninger, hvis formål det er at beskæftige sig med disse aktiviteter, kan således ikke komme i betragtning 
til bevilling fra puljen:  

- Skuespil/teater, herunder friluftsteater  
- Sport stacking  
- Modelflyvning, droneflyvning og kørsel med fjernstyrede biler  
- Vikingekamp og rollespil  
- Traktortræk 

Listen revideres løbende. At en aktivitet ikke fremgår af listen, er ikke ensbetydende med, at foreninger, hvis 
formål det er at beskæftige sig med aktiviteten, er en del af ansøgerkredsen for DIF og DGI’s Pulje for 
planlagte aktiviteter. 

Hvordan ansøger man DIF og DGI’s pulje for planlagte aktiviteter? 
Idrætsforeninger skal have adgang til Centralt ForeningsRegister (www.medlemstal.dk) for at kunne ansøge 
DIF og DGI’s pulje for planlagte aktiviteter og have CVR-nummer samt tilknyttet NemKonto for at kunne få 
udbetalt et eventuelt tilskud fra DIF og DGI’s pulje for planlagte aktiviteter. 

Alle idrætsforeninger under DIF og DGI har adgang til Centralt ForeningsRegister (www.medlemstal.dk).  

http://www.medlemstal.dk/
http://www.medlemstal.dk/


 

Øvrige idrætsforeninger kan anmode om adgang til ansøgningssystemet ved at sende en e-mail til 
foreningspulje@dif.dk. Processen med tildeling af adgang til ansøgningssystemet kan tage op til en uge, 
hvilket ansøgende foreninger skal tage højde for.  

Hvad skal man udfylde i ansøgningen? 
I ansøgningsplatformen bliver foreninger bedt om at udfylde informationer om:  

- Kontaktperson.  
- Ansøgningsbeløb.  
- Ansøgningsområde (vælges på liste eller beskrives under ’Andet’).  
- Målgruppe (vælges på liste og/eller beskrives under ’Anden målgruppe’).  
- Aktivitetsoverskrift (max 200 tegn).  
- Aktivitetsbeskrivelse (max 2.000 tegn).  
- Afslutningsdato.  
- Beskrivelse af manglende indtægtsgrundlag (max 500 tegn).  
- Tilgængelighed (max 500 tegn). 
- Budget for den planlagte aktivitet. 
- Dokumentation for manglende indtægtsgrundlag (eks. kontrakt fra festival eller andet frivilligt 

arbejde, regnskab eller lign.). 

Da sagsbehandling primært tager udgangspunkt i ansøgningsplatformen, bedes alle dele af ansøgnings-
platformen udfyldt så fyldestgørende og meningsfuldt, som muligt. 

For ansøgninger til projekter, der indgår som afgrænset del i større overordnede projekter, kan det anbefales 
kort og klart at beskrive og/eller i en vedhæftet fil at uploade det overordnede projekts budget, således at 
det tydeligt fremgår, hvorledes ansøgningens projekt og budget er en selvstændig del af et større hele. 

Kan man ansøge flere gange? 
Der kan søges støtte til ét enkelt overordnet formål per ansøgning. Hver forening kan ikke få mere end én 
bevilling.  

Foreninger med flere afdelinger, flerstrengede foreninger, har dog mulighed for at få én bevillinger per 
afdeling. Det samlede bevilgede beløb til en enkelt forening kan dog som udgangspunkt ikke overstige 
300.000 kroner.  

Der kan ikke disponeres over midler fra eventuelt kommende års puljer, og bevilling i ét kalenderår er ikke 
garanti for bevilling til samme formål i efterfølgende kalenderår.  

Puljen for planlagte aktiviteter kan godt ansøges af foreninger, der har indsendt en anden ansøgning til DIF 
og DGI's foreningspulje og DIF og DGI’s Genstartspulje eller modtaget en bevilling fra DIF og DGI's 
foreningspulje eller DIF og DGI’s Genstartspulje, som endnu ikke afsluttet med tro- og love-erklæring eller 
regnskab.  

Pulje for planlagte aktiviteter kan ikke ansøges af foreninger, der har modtaget en bevilling fra DIF og DGI's 
Sommerpulje for 2020, som endnu ikke er afsluttet med tro- og love-erklæring, afventer tilbagebetaling eller 
aflæggelse af regnskab.  

mailto:foreningspulje@dif.dk


 

Er foreningen blevet bedt om at aflægge en erklæring om aftalte arbejdshandlinger på en ansøgning i Corona-
hjælpepuljen fra 2020, og denne endnu ikke er aflagt, kan foreningen ikke søge puljen for planlagte 
aktiviteter. 

Hvad kan man ansøge DIF og DGI’s pulje for planlagte aktiviteter om 
tilskud til? 
Formålet med DIF og DGI’s pulje for planlagte aktiviteter er at yde støtte til lokale idrætsforeninger til at 
afholde planlagte aktiviteter fra d. 1. juli 2021 til og med d. 31. december 2021, som ellers ikke vil kunne 
finde sted pga. manglende indtægtsgrundlag som følge af COVID-19-restriktioner i sommerperioden 2021.  

Planlagte aktiviteter kunne dreje sig om:  

Puljen støtter både planlagte aktiviteter, der vedrører foreningernes grundlæggende virke og planlagte 
aktiviteter og projekter, der udvider foreningernes aktiviteter, målgrupper og synlighed i samfundet, som 
skulle have været finansieret af det manglende indtægtsgrundlag. Det kunne for eksempel dreje sig om støtte 
til:  

- Planlagte træneruddannelser.  
- Planlagte camps eller sommeraktiviteter.  
- Planlagt opstart af nye aktiviteter.  

Hvad kunne et manglende indtægtsgrundlag være? 
Et manglende indtægtsgrundlag er et tab som foreningen har oplevet i løbet af sommerperioden 2021, som 
følge af covid-19 restriktionerne. Et manglende indtægtsgrundlag kan først opgøres efter at et tab er endeligt 
opgjort. Eksempelvis kan en forening ikke søge på baggrund af et forventet tab til det samme arrangement, 
som de søger midler til. 

Manglende indtægtsgrundlag i sommerperioden 2021 kunne f.eks. dreje sig om:  

- Tabte nettoindtægter fra foreningsarbejde på festivaler, markeder og øvrige arrangementer, der er 
aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19 restriktioner i 
sommerperioden 2021.  

- Tabte nettoindtægter fra egne arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i 
forbindelse med COVID-19 restriktioner i sommerperioden 2021.  

- Tabte nettoindtægter (f.eks. deltagerbetaling) fra store breddeevents og motionsløb med over 500 
aktive deltagere, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19 
restriktioner i sommerperioden.  

Obs. Sommerperioden strækker sig over perioden 1. juni til og med 31. august 2021. Dvs. det manglende 
indtægtsgrundlag skal være forårsaget af covid-19 restriktioner i denne periode. 

- Dette betyder, hvis den manglende indtægt ikke er forårsaget af covid-19 restriktioner i 
sommerperioden (1.juni-31.august), men eksempelvis i foråret 2021 kan denne manglende indtægt 
ikke være baggrund for ansøgningen. Vi henviser i stedet for til at søge corona-hjælpepuljen om tabte 
nettoindtægter. 

 



 

Hvad er ansøgnings- og svarfristen? 
Ansøgninger behandles efter først-til-mølle-princippet dog under forudsætning af, at ansøgere og 
ansøgninger ligger inden for retningslinjerne for DIF og DGI’s Pulje for planlagte aktiviteter. DIF og DGI’s Pulje 
for planlagte aktiviteter tilstræber at behandle og besvare ansøgninger inden for fire uger efter, at 
ansøgningen er modtaget. I fald der endnu er midler til rådighed, er sidste frist for ansøgninger d. 15. 
november 2021 kl. 12.  

Ansøgte projekter skal afvikles hurtigst muligt efter en eventuel bevilling og senest d. 31.december 2021. 

Hvor meget kan man ansøge DIF og DGI’s pulje for planlagte aktiviteter 
om? 
Bevillinger fra puljen for planlagte aktiviteter vil primært være i beløbsstørrelser indtil 50.000 kr., men puljen 
for planlagte aktiviteter kan i særlige tilfælde lave større bevillinger. Ingen bevillinger kan overstige 300.000 
kr., ligesom det samlede bevilgede beløb til en enkelt forening som udgangspunkt ikke kan overstige 300.000 
kroner. 

Hvad er der af krav til dokumentation? 
I forbindelse med ansøgningen skal ansøgende foreninger indsende dokumentation for det manglende 
indtægtsgrundlag.   

Endelig skal ansøgende foreninger udfylde en tro- og love-erklæring på, at oplysningerne i ansøgningen er 
korrekte, samt at man ikke ansøger om tilskud til dækning af udgifter/tabte indtægter, der er dækket på 
anden vis. Herunder at der ikke er overlap med corona-hjælpepuljen.  

Må man søge om det samme tab i corona-hjælpepuljen, som anvendes i 
ansøgningen til den planlagte aktivitet som manglende indtægtsgrundlag? 
Nej.  

Det manglende indtægtsgrundlag må ikke overlappe med tab ansøgt i corona-hjælpepuljen. Er dette tilfældet 
og den pågældende ansøgning er tilskudsberettiget, vil puljeadministrationen fratrække det overlappende 
beløb i den sidst behandlede ansøgning.  

Eksempel: 
- Hvis foreningen har ansøgt om 20.000 kr. til en planlagt aktivitet grundet manglende 

indtægtsgrundlag fra Skanderborg Festival 2021 på i alt et samlet tab 70.000 kr., og foreningen 
samtidig har søgt om det fulde tab pga. aflyst Skanderborg Festival i corona-hjælpepuljen på 70.000 
kr., så vil puljeadministrationen fratrække 20.000 kr. i foreningens corona-hjælpepulje ansøgning, da 
der er søgt på baggrund af samme tab to gange. Det er derfor en fordel hvis foreningen selv er 
opmærksom på IKKE at søge til det samme tab to gange. 

 



 

Hvad er fordelen ved at søge puljen for planlagte aktiviteter, fremfor 
eksempelvis corona-hjælpepuljen? 

1. Hurtigere sagsbehandling da puljen for planlagte aktiviteter behandles løbende med en svarfrist på 
4 uger.  

2. I corona-hjælpepuljen samles der til bunke, og de midler som puljen har til rådighed fordeles ligeligt 
mellem alle tilskudsberettigede ansøgninger, og foreningen kan derfor risikere kun at få en vis 
procentdel af tabet dækket i en corona-ansøgning.  

3. Foreningen kan få midler til dækning af udgifter til den planlagte aktivitet for op til 150 t.kr., på 
baggrund af et manglende indtægtsgrundlag tilsvarende de ansøgte udgifter. Dette er såfremt at 
der er indsendt tilstrækkelig dokumentation for den manglende indtægt.  

Bliver der ført kontrol med tilskud fra DIF og DGI’s pulje for planlagte 
aktiviteter? 
Alle modtagere af bevillinger over 100.000 kr. skal aflægge regnskab. Endvidere udtrækkes minimum fem 
procent af bevillingsmodtagere op til 100.000 kr. til stikprøve og skal ligeledes aflægge regnskab. Af denne 
grund skal alle modtagere af bevillinger bevare bilag i fem år efter det enkelte projekts afslutning. 

Hvis et projekt ikke realiseres, eller hvis besparelser fører til overskydende midler fra bevillinger blandt 
modtagere, skal disse tage kontakt til puljen (foreningspulje@dif.dk) og gøre opmærksom på dette, således 
at midlerne kan komme andre idrætsforeningers projekter til gode.  

Såfremt gældende retningslinjer og tilskudsbetingelser ikke er opfyldt, kan der stilles krav om 
tilbagebetaling, og foreningen kan miste muligheden for at søge puljen fremover. 

Har du spørgsmål til DIF og DGI’s pulje for planlagte aktiviteter? 
For sparring og vejledning omkring ansøgninger til DIF og DGI’s pulje for planlagte aktiviteter, anbefales 
idrætsforeninger at kontakte konsulenter i det relevante specialforbund eller landsdelsforening. 

Tekniske spørgsmål til DIF og DGI’s pulje for planlagte aktiviteter kan rettes til: foreningspulje@dif.dk  
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Eksempler på ansøgninger:  
Tilskudsberettiget ansøgning: 

Foreningen har aflyst en sommercamp i juni 2021 pga. covid-19 restriktionerne, som har forårsaget en mistet 
indtægt på 30 t.kr. Denne mistede indtægt skulle have finansieret en planlagt aktivitet, i foreningens tilfælde 
uddannelse af trænere i efteråret 2021.  

- Foreningen kan nu søge puljen for planlagte aktiviteter om 30 t.kr. til uddannelse af foreningens 
trænere, som ellers ikke vil kunne finde sted pga. manglende indtægtsgrundlag som følge af COVID-
19-restriktioner i sommerperioden 2021. 

- Foreningen vedlægger dokumentation for den manglende indtægt i form af eksempelvis en aflyst 
begivenhed, tidligere overskud fra samme sommercamp i 2019/2020, generalforsamlingsreferat, 
mailkorrespondance, regnskab, kontrakt eller lign. 
 

Foreningen har aflyst en sommercamp i juni 2021 pga. covid-19 restriktionerne, som har forårsaget en mistet 
indtægt på 30 t.kr. Denne mistede indtægt skulle have finansieret dele af en planlagt aktivitet, i foreningens 
tilfælde afholdelse af åbent hus i efteråret 2021 som samlet vil løbe op i ca. 100 t.kr.  

- Foreningen kan nu søge puljen om 30 t.kr. til afholdelse af åbent hus, som ellers ikke vil kunne finde 
sted pga. manglende indtægtsgrundlag som følge af COVID-19-restriktioner i sommerperioden 2021. 
De 30 t.kr. er beløbet som foreningen skulle have tjent via. sommercampen og anvendt på åben-hus 
arrangement. (Foreningen kan kun søge om midler tilsvarende det manglende indtægtsgrundlag og 
vil henvises til genstartspuljen for at søge om yderligere tilskud til åben-hus arrangementet) 

- Foreningen vedlægger dokumentation for den manglende indtægt.  

 

Foreningen skulle have været frivillig ved en festival i august 2021, som grundet aflysning pga. covid-19 
restriktioner har forårsaget en mistet indtægt på 50 t.kr. til foreningen. Dele af denne mistede indtægt skulle 
have finansieret en planlagt aktivitet i form af køb af nye rekvisitter til foreningen for i alt 20 t.kr. 

- Foreningen kan nu søge puljen om 20 t.kr. til planlagte indkøb af rekvisitter, som ellers ikke vil kunne 
finde sted pga. manglende indtægtsgrundlag som følge af COVID-19-restriktioner i sommerperioden 
2021. De resterende 30 t.kr. kan foreningen søge i corona-hjælpepuljen som en tabt nettoindtægt 
inden d. 31. august 2021. (Foreningen vil ikke kunne søge det fulde beløb på 50 t.kr. i corona-
hjælpepuljen, da tabet dermed dækkes af to omgange) 

- Foreningen vedlægger dokumentation for den manglende indtægt.  

 

Foreningen har aflyst et større motionsevent i juli 2021 pga. covid-19 restriktioner, som har forårsaget en 
mistet indtægt på 75 t.kr. Denne mistede indtægt skulle have finansieret en planlagt aktivitet, i foreningens 
tilfælde afholdelse af socialt arrangement i klubben i efteråret 2021.  

- Foreningen kan nu søge puljen for planlagte aktiviteter om 75 t.kr. til arrangementet, som ellers ikke 
vil kunne finde sted pga. manglende indtægtsgrundlag som følge af COVID-19-restriktioner i 
sommerperioden 2021.  

- Foreningen vedlægger dokumentation for den manglende indtægt.  
 



 

Ikke tilskudsberettigede ansøgninger: 

Foreningen har aflyst en camp uden for sommerperioden pga. covid-19 restriktioner, eksempelvis i juni 2020 
eller januar 2021, som har forårsaget en mistet indtægt på 30 t.kr. Denne mistede indtægt skulle have 
finansieret en planlagt aktivitet, i foreningens tilfælde afholdelse af socialt arrangement i klubben i efteråret 
2021.  

- Foreningen søger nu puljen for planlagte aktiviteter om 30 t.kr. til arrangementet på baggrund af den 
manglende indtægt. (Ansøgningen er IKKE inden for retningslinjerne, da det manglende 
indtægtsgrundlag ikke er opstået som følge af covid-19 restriktioner i sommerperioden 2021) 

- Dokumentation er vedlagt.  

Foreningen har aflyst et større motionsevent i juli 2021 pga. covis-19 restriktioner, som har forårsaget en 
mistet indtægt på 75 t.kr. Denne mistede indtægt skulle have finansieret en planlagt aktivitet, i foreningens 
tilfælde afholdelse af socialt arrangement i klubben i efteråret 2021.  

- Foreningen søger nu puljen for planlagte aktiviteter om 75 t.kr. til arrangementet på baggrund af den 
manglende indtægt.  

- Dokumentation er ikke vedlagt. (Ansøgningen er IKKE inden for retningslinjerne, da det manglende 
indtægtsgrundlag ikke er dokumenteret) 
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