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Velkommen til årsmøde i DIF! 

 

*** 

 

Jeg vil starte min beretning et sted langt væk fra Brøndby – og så alligevel tæt på. 

 

*** 

 

Den 24. februar begyndte den russiske invasion af Ukraine med en stor del af det 

internationale samfund som forfærdede vidner. Også i idrætten vakte det 

forfærdelse, og i DIF var vi hurtigt ude med en klokkeklar opfordring:  

 

Rusland skal udelukkes fra al sport – og det gælder deres tilstedeværelse på alt fra 

baner til bestyrelsesgange. Hensigten er ikke at ramme atleterne, men at fratage 

Putin al mulighed for propaganda og normalitet. 

 

Herfra skal der lyde en kæmpe anerkendelse til alle jer i forbundene. I har stået 

stærkt i ord og handlinger – både på hjemlig grund, men i særdeleshed også i 

arbejdet med at få jeres internationale organisationer til at følge trop.  

 

Og så vil jeg gerne rette en stor TAK til vores kulturminister for også at melde 

kontant ud og dermed være med til at lægge pres på andre landes regeringer. 

 

*** 

 

Sidste sommer lancerede vi DIF’s nye internationale strategi.  

 

Vi har et solidt arbejde forude med at få endnu flere danskere placeret i de 

internationale organisationer. Derigennem skal vi søge at få forankret vores sunde 

nordiske værdier om demokrati og bæredygtighed i alle dens betydninger.  

 

Men vi har også slået fast, at ensidige sportslige boykots ikke er vejen frem. Med 

mindre der – som i tilfældet med Rusland – er tale om en fælles indsats på tværs af 

diplomati, erhvervsliv, kultur og sport. 

 

*** 



 

 

Jeg er stolt over, hvordan vi fra dansk idræts side har stået stærkt i udelukkelsen af 

Rusland, Men jeg er noget skuffet over, at IOC ikke har været helt lige så 

konsekvente.  På lederniveau er fire russere fortsat aktive i den internationale 

olympiske komité. De burde selvfølgelig også udelukkes. 

 

Vi er nødt til fortsat at have en kommunikationskanal til russerne, men vi kan 

simpelthen ikke acceptere, at de sidder som ligeværdige medlemmer i den givne 

situation. 

 

*** 

 

I Danmark står vi stærkt – også i hjælpen til Ukraine. Vores forbund har fra dag ét 

været med til at sætte tydeligt fokus på Ukraine, og vores foreninger har stået klar 

til at hjælpe ukrainere ind i foreningsfællesskaberne. Dét er ikke nogen nem 

opgave, for det er mennesker, som er flygtet fra deres hjem, deres netværk og 

deres job. Og det er mennesker, hvor mange har traumer med i rygsækken hertil.  

 

Heldigvis har vi Get2Sport, hvor vi på tværs af idrætter har et solidt set up til at tage 

imod sårbare børn og unge og inkludere dem i foreningsfællesskaberne. Godt 

hjulpet på vej af en flot donation på fem millioner kroner fra Grundfosfonden er der 

mulighed for indsatser i hele landet. 

 

*** 

 

Forude venter vigtige spørgsmål. For hvordan forholder vi os, hvis krigen trækker i 

langdrag? 

 

Hvad er vores næste skridt? Hvad skal der til, før vi begynder at indlemme russerne 

i international idræt igen? Og hvornår føler vores atleter sig igen komfortable ved 

at konkurrere mod russere? 

 

Dét har jeg ikke svaret på i dag. Men det er spørgsmål og dilemmaer, som vi kommer 

til at forholde os til i den fremadrettede proces.  

 

Det gavner helt sikkert ikke nogen, hvis vi får skabt to parallelle sportslige 

systemer. Omvendt har jeg meget svært ved at se, at det officielle Rusland kan 

deltage ved eksempelvis sommer-OL i Paris 2024 eller ved et næste vinter-OL i 

Milano i 2026, hvis Putin eller hans ligesindede fortsætter deres fremfærd og 

fortsætter med at skamride sporten propagandamæssigt. 

 

*** 

 

Børn og unge er et af de vigtigste aktiver i det danske samfund. De er vores fremtid, 

og dem skal vi værne om, beskytte og udvikle.  

 



 

Derfor er det dybt, dybt foruroligende, når vi ser tallene for, hvor mange børn og 

unge, der mistrives i Danmark. Rapporterne om fysisk og psykisk mistrivsel er 

mange – og ventetiderne til psykologerne lange. 

 

Fysisk aktivitet og foreningsfællesskaber er ofte nøglen ud af mistrivsel. Blandt 

andet derfor kæmper vi vedholdende for alle børn og unges ret til bevægelse og 

adgang til idræt.  

 

Børn og unge spiller en meget central rolle i vores politiske program, som anviser 

de strategiske hovedveje i DIF.  

 

I DIF-idrætten har vi 470.000 frivillige. Og over 800.000 af vores medlemmer er i 

alderen 0-19 år. Det er både en urkraft, et privilegium og et markant ansvar, der bor 

hos os.  

 

Dét ansvar skal vi udfylde og aktivere som Danmarks største børneorganisation. 

 

Sammen med vores 62 forbund og næsten 9.000 foreninger bidrager vi hver eneste 

dag til gode børneliv.  

 

Og vi er ambitiøse. Vi ønsker at være afgørende i udviklingen af børns motorik, 

sociale kompetencer, deres sundhed og deres demokratiske dannelse. Kort sagt 

ønsker vi at spille en vigtig rolle i børn og unges opvækst, og vi vil gøre en markant 

forskel for endnu flere. Det drejer sig om vores – og om Danmarks fremtid. 

 

Dét forpligter os til at være en tidssvarende organisation, som imødekommer de 

ønsker og behov, dagens børn og unge har. Derfor skal vi udvikle fremtidens 

attraktive idrætstilbud sammen med de unge.  

 

*** 

 

Ved strategiperiodens start nedsatte DIF’s bestyrelse en arbejdsgruppe, som 

skulle understøtte visionerne og intentionerne i det politiske program på børne- og 

ungeområdet.  

 

Arbejdsgruppen prioriterede at fokusere på de gode idrætsmiljøer med særligt 

fokus på ”den kompetente voksne”. Arbejdet medfører bl.a., at vi efter 

sommerferien lancerer en kampagne med viden og værktøjer om forældre- og 

trænerrollerne. 

 

*** 

 

15 forbund, som alle arbejder strategisk med at optimere idrætsmiljøer for børn og 

unge, var med, da startskuddet i marts lød til en første workshop. Vi fik eksperthjælp 

og inspiration fløjet ind fra Canada, hvor man i organisationen Sport4Life har 

arbejdet med at tilpasse og justere konkurrencesystemerne, så de stimulerer børn 

og unges idrætsdeltagelse bedst muligt. 

 



 

Mere end 50 personer fra de 15 forbund deltog, heraf en lang række 

bestyrelsesmedlemmer. Det var virkelig godt at se, at forbundenes politiske 

ledelser tager med på rejsen og bliver klædt på til at tage beslutninger, der kan føre 

til en mere meningsfuld konkurrencestruktur i forhold til børn og unge.  

 

*** 

 

For at nævne et par få eksempler ud af mange, så er vi også på vej med en ny 

uddannelsesstrategi, og vi arbejder langt mere målrettet med esport. Dét blev 

senest manifesteret ved Gamebox i Herning i forrige weekend, og i første halvår af 

2023 kommer resultaterne fra vores store forskningsprojekt om esport sammen 

med Novo Nordisk Fonden og Center for Ungdomsstudier. Vores ambition er klar: 

Når man taler esport og bevægelse, så skal man tænke DIF. 

 

I 2022 har vi sat gang i et initiativstøttet forskningsprojekt om drenge og deres 

motivation for at dyrke idræt – vi har tidligere haft tilsvarende fokus på piger. Seks 

forbund er involveret i projektet og kan forvente at få vigtig viden om drenges 

motivation. Resultaterne bliver selvfølgelig delt med andre forbund hen ad vejen. 

 

Også i vores forbund er der udvikling i gang. Vi har bl.a. set, at DBU og DHF har taget 

teten og arbejder med et nyt børnesyn og mere vidensbaseret om, hvad der skaber 

motivation hos børnene. 

 

Vi har mange ting i gang – både i DIF og i forbundene, men vores kerne er selve 

idrætten. Idrætten skaber i sig selv uhyre stor værdi, og vi skal bevare og værne om 

kernen, for dén er fundamentet for alle de andre lag, vi lægger ovenpå.  

 

*** 

 

I sidste uge blev partnerskabet ’Sammen om Fritiden’ under Børne- og 

Undervisningsministeriet kickstartet. Her sidder vi med om bordet sammen med 

cirka 30 andre organisationer på tværs af skole- og fritidsområdet.  

 

Når snakken går på tværs af det institutionelle miljø, så er der en tendens til, at man 

glemmer alle de frivillige idrætsledere og deres kæmpe betydning for børnenes 

udvikling og dannelse. DIF er også de frivilliges organisation, og derfor vil vi også 

føre deres ord omkring bordet. 

 

Samlet set er ambitionen, at vi skal være toneangivende i forhold til børns fritid. 

 

Men bevægelse ligger ikke kun i fritiden.  

 

Fra DIF’s side går vi ind i dette arbejde med ambitionen om, at skolen fortsat er en 

central institution for idræt og bevægelse. Derfor kommer vi til at gå i tæt dialog 

med regeringen, BUPL og Danmarks Lærerforening om, hvordan fremtidens 

pædagoger og lærere i deres uddannelse bliver udstyret med kompetencer og 

viden, der kan sikre, at idræt og bevægelse bliver anvendt naturligt i deres 

undervisning.  



 

 

*** 

 

Siden vedtagelsen af folkeskolereformen i 2014 har det været et krav, at alle elever 

i gennemsnit får 45 minutters bevægelse om dagen. Kravet har vist sig vanskelig at 

implementere på alle skoler, og den seneste undersøgelse fra Dansk Skoleidræt 

viser, at kun cirka halvdelen af landets skoler lever op til bevægelseskravet.  

 

Det seneste år har særligt KL og Skolelederforeningen offentligt kritiseret kravet 

om 45 minutters bevægelse. De mener, at det er for rigidt og har opfordret til, at det 

bliver fjernet.  

 

I marts havde DIF, DGI og Dansk Skoleidræt et møde med undervisningsminister 

Pernille Rosenkrantz-Theil, hvor ministeren gjorde det klart, at hun er stor 

tilhænger af bevægelse i skolen, og den værdi bevægelsen skaber for elevernes 

læring, trivsel og sundhed. Men hun gjorde det også klart, at kravet om 45 minutters 

bevægelse, som det står i loven i dag, vil blive fjernet i den nærmeste fremtid. 

 

Sammen med DGI og Dansk Skoleidræt har vi fået til opgave at komme med et 

oplæg til alternativer til lovkravet om 45 minutters bevægelse. 

 

Der er endnu ikke sat et punktum i oplægget, og der skal ikke herske tvivl om, at vi 

fra DIF’s side blandt andet har et klart ønske om, at bevægelse skrives ind som en 

del af formålet for alle fags ’Fælles Mål’. Det kan fx ske ved at stille krav om en 

varieret undervisning med inddragelse af flere didaktiske redskaber – herunder 

bevægelse. 

 

*** 

 

76.600 unge mellem 15 og 30 år står i dag uden arbejde eller uddannelse. Tallet har 

været stigende siden 2014 og er en af de største samfundsudfordringer i Danmark. 

En stor del af disse unge kommer ikke tilbage på arbejdsmarkedet – medmindre vi 

gør noget.  

 

I DIF er vi overbeviste om, at vi kan bidrage til at løse udfordringen. Vi ved nemlig, at 

setuppet i den professionelle idræt kan danne rammerne for en unik, målrettet 

beskæftigelsesindsats, der virker.  

 

Og vi hár modellen i DIF! 

 

Veteran Match – Idrætten skaber beskæftigelse er et projekt målrettet skadede og 

ledige soldaterveteraner. Konceptet blev lanceret i hovedstaden i 2020 og året 

efter udvidet til et landsdækkende tiltag, hvor hele Metal Ligaen i ishockey, 

samtlige superligaklubber, en enkelt klub fra 1. division, to håndboldklubber samt 

en række kommuner på tværs af landet medvirkede. Tusinde tak til jer alle. 

 



 

Konceptet går ud på, at de professionelle idrætsklubber fungerer som facilitator 

mellem deres virksomhedsnetværk og veteranerne med det formål at skabe 

’jobmatches’.  

 

I 2021 lykkedes det for næsten halvdelen af de veteraner, som deltog i vores 

jobmatch-events, at blive matchet med en virksomhed med henblik på videre 

dialog om beskæftigelse. 

 

I DIF har vi en klar ambition om at bruge erfaringerne fra Veteran Match til en 

national beskæftigelsesindsats for unge ledige. 

 

UngdomsMatch – beskæftigelse gennem idræt er målrettet unge fra 15-30 år, der er 

uden beskæftigelse og uddannelse. Disse unge skal hjælpes i beskæftigelse 

gennem det store og loyale virksomhedsnetværk, som de danske professionelle 

klubber har til rådighed, og de lokale uddannelsesmuligheder.  

 

På den måde kan dansk idræt bidrage til at mindske mængden af ledige unge.  

 

Det er en kamp, som vi sammen kan og skal vinde. 

 

*** 

 
Klima og bæredygtighed.  
 
To ord - ét spor - mange indsatser i vores politiske program af hensyn til vores 
fælles fremtid. 
 
DIF’s klimaundersøgelse viser, at de fysiske rammer er den helt store kilde til 
idrættens klimaaftryk.  
 
Derfor vil jeg gerne komme med en klar opfordring til alle kommuner: Sæt mål for 
energibesparelser, og sæt ambitionerne højt ved at energirenovere alle 
kommunale idrætsfaciliteter.  

 
Vi opfordrer jer også til at kigge på potentialerne i at modernisere haller og 
klubhuse, så endnu flere kan bruge dem. Så vil vi fra idrættens side til gengæld 
gøre alt, hvad vi kan, for at udnytte de eksisterende idrætsfaciliteter bedst muligt, 
så vi kun skal bygge nye idrætsfaciliteter, når det er nødvendigt. 

 
Samtidig har vi et grønt ønske til regeringen: Fjern de kommunale og økonomiske 
barrierer for energirenovering og opsætning af grønne energikilder. Kommunerne 
skal have de bedste muligheder for at sikre mere bæredygtige rammer for 
foreningslivet. Skulle vi fx ikke udnytte nogle af vores over 1.600 store 
idrætshallers tage til solpaneler? Det mener jeg.  

 
Vi vil i idrætten også være en del af den grønne omstilling, men vi har brug for et 
politisk samspil. Vi kan fra idrættens side bidrage med at skabe 
adfærdsændringer og implementere hjælp-til-selvhjælp. 
 



 

Vi skal i idrætten tage et grønt ansvar. Det skal vi for at sikre, at vi fortsat er 
relevante som fællesskab for fremtidige generationer. Vi skal gøre det for at sikre 
vores faciliteter, og fordi omverdenen vil se på os og måle os på, hvilken holdning 
vi som idræt har til klima og bæredygtighed.  

 

Kort sagt skal vi gøre det for vores fælles fremtid. 

 

*** 
 

Digitalisering er også en del af vores fælles fremtid, og i DIF’s bestyrelse vedtog vi 

på vores møde i marts en digitaliseringsstrategi.  

 

Mange af vores forbund er allerede rigtig langt med digitalisering. Nogle har 

arbejdet ambitiøst og målrettet med det gennem flere år og er reelt længere 

fremme end DIF som hovedorganisation. Vi glæder os til i de kommende år at løfte 

DIF-idrætten samlet set, for der er ingen tvivl om, at digitaliseringen er en 

afgørende forudsætning for, at vi lykkes med alle vores visioner og ambitioner. Det 

er vigtigt, at vi rykker sammen og står sammen om at løfte opgaven. 

 

Det er vigtigt for mig at slå fast, at digitalisering ikke er et mål i sig selv. 

Digitaliseringen handler om, at vi kan blive mere effektive og endnu dygtigere til at 

levere god idræt. Dét er vores kerne. 

 

*** 

 

I DIF har vi et brændende ønske om at skabe Nordens største og mest innovative 

hub for sportstech i Idrættens Hus, hvor store dele af den organiserede danske 

idræt allerede har til huse.  

 

I vores Sports Innovation & Technology Center skal iværksættere kunne teste 

produkter sammen med idrætten, og de skal kunne få sparring, rådgivning og 

adgang til netværk. Samtidig skal vores forbund kunne få adgang til inspiration og 

viden om de nyeste teknologier og løsninger til at udvikle idrætten. 

 

Vi har gennemført en analyse, som viser, at der er et stort vækstpotentiale inden 

for dansk sportstech, men at der også er brug for hjælp til at indfri potentialet. Her 

spiller den etablerede idræt en vigtig rolle for virksomhederne.  

 

DIF Innovation Lab har på baggrund af en bevilling fra Industriens Fond de senere 

år arbejdet systematisk med at styrke samarbejdet mellem sportstech-

virksomheder og idrætten for at udvikle og teste nye løsninger. Og det har skabt 

dokumenteret værdi. 
 

Opstarten af Sports Innovation & Technology Center ser vi som en hybrid mellem 

offentlig kickstart og kommerciel finansiering samt bidrag fra DIF Innovation Lab. 

Vækstpotentialet betyder, at centeret på sigt skal være selvfinansierende. 

 

Vi har et sportstech-marked i hastig vækst med en omsætning i 2021 på 1,8 

milliarder kroner og forventninger om en stigning til 5 milliarder kroner i 2025. På 



 

det globale plan er udviklingen enorm og kan føre til et stort dansk 

eksporteventyr.  

 

Sportstech er vækstet med 43% i beskæftigelse inden for det seneste år, og 

forventningen er, at branchen potentielt kan give et stort afkast til Danmark inden 

for en nær fremtid. Vi opfordrer derfor politikerne til opbakning og økonomi til en 

indsats, som kan generere arbejdspladser, økonomisk vækst og potentielle 

eksportvarer til det internationale marked.   

 

*** 

 

Og lad mig nu bevæge mig over til en helt anden slags vækst – nemlig 

medlemsvækst og vores fælles vision med DGI om at gøre Danmark til verdens 

mest idrætsaktive nation i 2025. 

 

Forrige år fik vi en syngende corona-lussing og gik samlet set tilbage med næsten 

90.000 medlemmer. Vi havde frygtet, at lussingen ville blive lige så hård, når 

medlemstallene blev gjort op for 2021, hvor corona-restriktioner varede i endnu 

længere tid end i 2020.  

 

Alligevel lykkedes det os at gå frem med godt 12.000 medlemmer. Det er fantastisk 

flot! 

 

Tak til vores formidable frivillige ude i foreningerne, medarbejderne i forbundene 

og samarbejdet med kommuner og Folketinget om støtte til – og genåbning af 

foreningslivet. 

 

Når jeg ser på den indsats, der er blevet lagt for dagen i DIF-idrætten og af 

medarbejderne i vores egen organisation, så er jeg vaskeægte imponeret. Der har 

mange steder været tale om et umenneskeligt arbejdsraseri, og der er skabt 

resultater i en situation, som ingen har stået i tidligere.  

 

Tak til alle jer, der har hjulpet os igennem krisen – i DIF, i forbundene og i 

foreningerne. 

 

Nu kan vi igen kigge fremad, og sammen med DGI er det intentionen at fortsætte 

samarbejdet om at få endnu flere danskere til at dyrke idræt – også når de flotte 

fondsbevillinger til Bevæg dig for livet fra Nordea-fonden og TrygFonden udløber i 

2024.  

 

Til oktober er vi igen en af partnerne bag Danmarks Motionsuge, som vi søsatte 

sidste år som et led i DR-temaet ’Sammen i bevægelse’. I år er motionsugen blevet 

en selvstændig event, hvor vi sammen med DGI, Dansk Firmaidræt, Dansk 

Skoleidræt og DR giver alle landets foreninger mulighed for at invitere hele 

befolkningen med til idrætsaktiviteter. Det er en åbenlys rekrutteringskanal. 

 

Derudover er ambitionen at fortsætte samarbejdet med DGI på ryggen af dét, vi 

sammen har bygget op omkring Bevæg dig for livet de senere år. 



 

 

Vi har allerede taget beslutning om, at vi stadig vil have samarbejdsaftaler i op til 

25 kommuner, og at vi i seks af de største kommuner fortsat vil give økonomisk 

støtte til ansættelse af en fælles projektleder i 5-årige aftaler.  

 

Drøftelserne om flere samarbejdsflader fortsætter i den kommende tid. I forrige 

uge holdt vi fx stormøder i Kolding og København med repræsentanter fra både DIF 

og DGI. Der var begge steder en flot og energisk deltagelse – og masser af bud på 

initiativer, fokusområder og snitflader, som vi skal tage med videre. Alle tankerne 

bliver nu bearbejdet og indgår i de videre drøftelser - både i vores egen bestyrelse 

og i fælles bestyrelsesmøder med DGI. 

 

*** 

 

Tokyo 2020 (afholdt i ’21) og Beijing 2022. 

 

Begivenhederne vil for altid have prentet sig ind i den olympiske og paralympiske 

historie.  

 

I både Japan og Kina var der tale om corona-lege med massevis af udfordringer, 

mangel eller helt fravær på tilskuere og et usædvanligt pres på atleterne op til 

afrejse.  

 

Men der blev præsteret: 11 medaljer til OL (næstbedste siden legene i 1948), 4 

medaljer til PL og et historisk stort dansk hold til Vinter OL. 

 

Nu ser vi fremad – forberedelserne til legene i Paris 2024 er i fuld gang.  

 

Vi ser bl.a. frem til et imponerende og spektakulært setup for vores sponsorer og 

gæster i Det Danske Hus på Champs-Élysées i hjertet af Paris. Her bliver der 

forhåbentlig anledning til at fejre flere danske medaljer. De ambitiøse og minutiøse 

sportslige forberedelser er i hvert fald godt i gang. 

 

Forberedelserne frem mod Paris 2024 foregår i et tæt og godt samarbejde med 

Team Danmark. Vi opererer side om side og står last og brast. Men vi har også høje 

forventninger til den ekspertise og høje faglighed, der ligger hos Team Danmark. 

Det er den, der skal være med til, at vi sammen skaber next level af verdensklasse 

elitemiljøer. 

 

*** 

 

Apropos OL så lancerede Københavns kultur- og fritidsborgmester, Mia Nyegaard, 

for nylig en vision om at få OL til København; en vision om det billigste og mest 

bæredygtige OL nogensinde. Dét vil jeg gerne kvittere for. 

 

Det er virkelig inspirerende og givende at turde tænke stort.  Det er ambitiøse 

tanker og visioner, der baner vejen til at løfte barren – tænk bare på Euro 2020 og 

Tour de France-starten i Danmark. 



 

 

Vi skal turde tænke stort i DIF. Vi skal turde bokse til rammerne. Og uanset hvor langt 

vi kommer, så er det at turde tænke tanken; det at turde sige den højt og forfølge 

den i sig selv værdifuldt og kan føre mange andre gode ting med sig. 

 

Tak til Mia Nyegaard for at byde op til dans. Dialogen fortsætter. 

 

*** 

 

Lige så bevægende og betagende danske medaljer kan være, lige så frastødende 

er snyd i idrætten. Det gælder fx doping, og det gælder matchfixing. 

 

Matchfixing er gift for idrætten, og bekæmpelse af matchfixing vil også 

fremadrettet være et vigtigt indsatsområde i DIF.  

 

På vores bestyrelsesmøde i torsdags drøftede vi en ny -anti matchfixingstrategi, 

som lægger op til flere tiltag.  

 

Et af dem er, at vi vil have spilleindustrien til selv at tage medansvar for at bekæmpe 

matchfixing. Spiludbydere skal helt afholde sig fra at udbyde væddemål, hvor der 

kan være en høj risiko for matchfixing.  

 

Derudover vil vi gå i dialog med klubber og divisionsforeninger og arbejde for en 

ordning, hvor alle klubber i de professionelle og semi-professionelle ligaer skal 

udpege en integritetsansvarlig.  

 

Vedkommende kan være vores indgang til en dialog med klubberne og deres 

spillere – både i vores forebyggende arbejde, men også når vi får alvorlige sager, 

hvor det efter vores mening vil være en gevinst for den efterforskning som vi selv 

eller politiet gennemfører.  

 

*** 

 

Det er knapt et år siden, at jeg blev valgt som ny formand for DIF. For mig var det en 

drøm, der blev opfyldt, og en ambition som blev indfriet 

 

Siden den juni-dag i 2021 har jeg været vidt omkring og besøgt mange kommuner, 

Christiansborg-politikere, foreninger og samarbejdspartnere. Det har slået mig, 

hvor stor anerkendelse der er af DIF-idrætten hele vejen rundt. 

 

Det gør mig helt oprigtig stolt, og jeg oplever, at stærke værdier som trivsel, 

ordentlighed og ansvarlighed gang på gang hæftes på DIF-idrættens indsatser. 

 

Det skal vi sammen værne om, samtidig med at vi har markante visioner, store 

ambitioner og mod til at udvikle dansk idræt. 

 

Det har også været en fornøjelse at sidde for bordenden i DIF’s bestyrelse, hvor jeg 

både har oplevet habil handlekraft, dynamik, dedikation og diskussionslyst.  



 

 

Sammen med vores to næstformænd har vi lagt rammerne for en ny organisering, 

hvor vi arbejder med en række fokuserede temaer, hvortil der knyttes et eller flere 

bestyrelsesmedlemmer. Temaerne arbejder vi med i hele DIF på tværs af 

bestyrelse og administration. 

 

Lige nu er det børn og unge, bæredygtighed, sociale indsatser og frivillighed, der 

står øverst på agendaen sammen med digitalisering og kommercialisering. 

 

Målet er at skabe fokuserede indsatser, klare prioriteringer og – sammen med 

kontaktpersonordningen – en tydelig indgang til DIF’s bestyrelse. 

 

*** 

 

Og lad mig så til sidst komme med et lille reklamefremstød. Torsdag den 23. juni 

lyder startskuddet nemlig til den første udgave af DM-ugen. Det sker i Aalborg, og 

vi glæder os usigelig meget til premieren. 

 

Med DM-ugen viser og hylder vi det bedste fra dansk eliteidræt ved at samle et 

meget stort antal DM-konkurrencer til en folkefest i én by på samme tidspunkt. 

 

I alt samler DM-ugen de officielle danmarksmesterskaber for 28 specialforbund, 

som kommer med flere end 50 sportsgrene og over 100 discipliner. Der skal i løbet 

af DM-ugens fire dage uddeles over 180 medaljesæt. 

 

Vores nye initiativ flugter på fornem vis med målsætningen i det politiske program 

om at lave flere ting sammen – et ønske som også kom fra jer i forbundene. 

 

Jeg er slet ikke i tvivl om, at DM-ugen bliver flot, nyskabende og med et kæmpe 

potentiale på tværs af idrætter. Der bliver spektakulære venues og oplevelser, som 

både kan overraske, inspirere og fascinere. 

 

Jeg håber, at vi ses i Aalborg. 

 

*** 

 

TAK for indsatsen. 

TAK for samarbejdet. 

TAK fordi I er her – og for alt det I investerer af jer selv i dansk idræt. 

 

TAK! 


