
DIF KONGRES 2011 1

DIF 
KONGRES 
2011IDRÆT FOR ALLE

- nye tider i foreningsland?

Foreningsliv

TORSDAG 3. FEbRuAR TIL LøRDAG 5. FEbRuAR 2011



DIF KONGRES 20112

Med støttebeløb på 8–10 millioner kroner får mellem 300 og 400 idrætsforeninger og deres mange 
medlemmer hvert år glæde af Tuborgfondets donationer til dansk idræt. 

Tuborgfondet har med en donation på 4,5 millioner kroner desuden gjort det muligt for Danmarks Idræts-
Forbund i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut og Syddansk universitet at igangsætte en omfattende 
undersøgelse af vilkårene for de frivilliges arbejde i DIF’s medlemsforeninger. Foruden undersøgelsen, skal 
den store donation også bruges til at iværksætte initiativer, som sikrer, at vi også om 50 år har et sprudlende 
foreningsliv drevet af frivillige.

Læs mere om Tuborgfondet på www.tuborgfondet.dk

Tuborgfondet gør en stor 
forskel for dansk idræt 
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Hjælp os med aT forme  
foreningsidræTTens fremTid

Jeg vil gerne på Danmarks Idræts-Forbunds vegne ønske alle deltagere 
velkommen til kongressen ’Foreningsliv – nye tider i foreningsland?’

Danmarks Idræts-Forbund ville ikke kunne udrette meget uden vores 
10.500 foreninger, som er rygraden i vores organisation. Foreningerne 
skaber en aktiv hverdag for mere end 1,6 millioner medlemmer, hvoraf 
700.000 er børn og unge. Vi synes, det er godt, at mange dyrker idræt, og 
vi synes at det er allerbedst, når det sker i foreningerne. Derfor skal vi 
arbejde endnu hårdere for at udvikle og synliggøre foreningslivets mu-
ligheder.

Vi skal ikke længere væk end til den unge kvinde, der er godt i gang med 
at få sin daglige motion nede i det kommercielle fitnesscenter. Eller til 
den travle familiefar, der mødes med de nærmeste venner for at spille 
fodbold i den nyåbnede Fodboldfabrik på Vesterbro. Hvorfor er de ikke i 
foreningerne? 

DIF’s kongres ”Foreningsliv – nye tider i foreningsland?” er et vigtigt 
skridt for igen at kunne gøre de danske idrætsforeninger nærværende 
og attraktive for de danskere, der ikke har vendt idræt og motion ryggen, 
men som har takket nej til foreningernes tilbud. 

Aktiviteterne i foreningslivet er mere end den rene idrætsaktivitet. blandt 
meget andet bidrager et sundt og attraktivt foreningsliv med stærke fæl-
lesskaber, sammenhængskraft i samfundet, demokratisk opdragelse og 
muligheder for at integrere nydanskere. 

Sidst men ikke mindst handler nutidens og også fremtidens forenings-
liv om de 500.000 frivillige ledere, trænere og hjælpere. I anledning af 
Det Europæiske Frivillighedsår 2011 præsenterer DIF på kongressen 
sammen med Tuborgfondet de første resultater af den hidtil største fri-

villighedsundersøgelse blandt DIF’s foreninger. Og vores arbejde med 
frivilligheden stopper ikke her. For i løbet af 2011 vil vi bruge resten af 
Tuborgfondets donation på 4,5 mio. kr. på en række store projekter, der 
skal komme med svar på, hvordan vi løser fremtidens udfordringer for 
de frivillige i dansk idræt. 

Jeg er derfor overbevist om, at vi i DIF sammen med jer 500 kongres-
deltagere i de kommende dage med hjælp fra de mange oplægsholdere 
fra det politiske liv, fra forskningen, fra den kommercielle verden og fra 
vores egen verden er i stand til at finde nye svar på foreningslivets ud-
fordringer. 

Og jeg er sikker på, at vi sammen kan finde frem til løsninger og blive 
inspireret til at sætte nye udviklinger i gang, der får den unge kvinde til 
at melde sig ind i vores foreningsfitness samt den travle familiefar til at 
benytte sig af den lokale fodboldklubs fleksible tilbud. 

Jeg håber, at I alle får tre spændende dage i et idrætsmiljø, hvor I vil 
blive inspireret af oplægsholdernes nye vinkler på dansk foreningsidræt, 
knytte nye netværk til andre grupper, der arbejder for idrætten, samt 
opdage, at der fortsat er masser af energi, begejstring og nytænkning i 
dansk idræt. 

Endnu en gang hjertelig velkommen 
til dansk idræts vigtigste kongres i 
mange år.

Niels Nygaard
Formand i DIF
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dif’s Kongresser er afsæT  
for dialog og udviKling

Omkring hvert femte år afholder Danmarks Idræts-Forbund (DIF) en stor 
idrætskongres.

Den første DIF-kongres havde titlen ’Har en 100-årig en fremtid?’ Kon-
gressen var i 1996 i anledning af DIFs 100 års jubilæum med det forfæn-
gelige håb at vise, at alder ikke er et spørgsmål om antal år, men mere et 
spørgsmål om sindstilstand, og om at tage udgangspunkt i nutiden for at 
møde fremtiden. Kongressen blev tillige understøttet af en kulturanalyse 
i DIF og udvalgte specialforbund. Kongressen og kulturanalysen bidrog 
til, at DIF med fornyede kræfter tog fat på at vise, at en 100-årig har en 
fremtid!

I 2000 satte DIF-kongressen fokus på temaet ” Idræt – sammen eller 
hver for sig?” Kongressen havde undertitlen ”Kan vi – og skal vi – holde 
sammen på idrætten som én bevægelse?” Kongressen var opbygget som 
en ”retssag” med anklager, forsvarer og dommer fra det virkelige liv. 
Idrætsbevægelsen stod anklaget for at have solgt idrættens sjæl til for-
del for økonomiske og politiske interesser. Der blev ført vidner, og kon-
gressens tilhørere skulle forholde sig til idrættens værdigrundlag, de-
mokratiet i idrætten og idrættens politiske dilemmaer. Dommen faldt! 
Med skrammer i lakken fik idrætten ny energi til at fortsætte i fælles-
skabets navn.

I 2005 legede 450 deltagere fremtidsforskere på DIF’s kongres i Aalborg. 
Forløbet blev til i samarbejde med Instituttet for Fremtidsforskning og 
havde fokus på idræt og sundhed, idrætsforeningen og idrætten i kom-
munerne. Kongresdeltagerne arbejdede med fire markant forskellige 
scenarier for idrætten i 2015. Kongressen sluttede med en afstemning 
om hvilket fremtidsscenarie, der henholdsvis var det mest sandsynlige 
og det mest ønskelige. Fremtidsscenariet, hvor fællesskabet og forenin-
gerne fortsat står i centrum men med større krav til kvalitet og sam-

fundsansvar, blev valgt af deltagerne som både det mest ønskelige og 
mest sandsynlige scenarie.

ALLE tre kongresser har samlet mennesker fra alle dele af idrættens 
verden og nærmeste omgivelser. Og kongresserne har været kendeteg-
net af stor deltagerinvolvering, politisk bevågenhed og faglige oplægs-
holdere på højt niveau.

ALLE kongresser har udviklet netværk på tværs af idrætsforbund, for-
eninger, ministerier, kommuner, forskere, uddannelsesinstitutioner, an-
satte, frivillige, politikere m.fl. Men nok så vigtigt har kongresserne hver 
gang været med til at sætte en dagsorden, sætte en ny kurs og været et 
redskab til fokusering og prioritering.

Kongresserne har således direkte som indirekte været med til at ny-
tænke, skabe nye koncepter og idrætsaktiviteter, uddannelsestilbud, nye 
partnerskaber, mere mangfoldighed og mere målrettethed.

På DIF’s kongres 2011 er der derfor med god grund store forventninger 
til deltagernes engagement, oplægsholderne, livlige debatter, humor, 
netværkspleje og ideer til handling til glæde for foreningsidrætten anno 
2011.

Preben Staun
Næstformand i DIF
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programoversigT

Torsdag 3. februar 2011 
11.30 Registrering
13.00 Velkommen i foreningsland 
13.50 Frivillighed
14.50 Gruppetid 
15.40 Pause
16.00 Dansk idrætspolitik anno 2011 
16.20 Foreningsidrættens betydning i kommunerne 
17.00 Svensk idræt på statsbudgettet
17.20 Idræt 
17.45 Dagens ret 
19.00 Tema 1 - Foreningsbesøg 19.00 Tema 2 - Idrætten på Facebook
21.30 Kongrescafé

fredag 4. februar 2011
09.00 Tema 1 
Er medaljer altid guld værd?   

09.00 Tema 2
Projektkultur og samfundsansvar

09.00 Tema 3
Foreningerne og kommunerne

11.45 Frokost 
13.00 Foreningerne og nye medlemmer  
14.20 Pause 
14.40 Foreningerne og nye medlemmer 
15.30 Gruppetid 
16.40 Idræt og hjernen 
18.30 Fest

lørdag 5. februar 2011 
08.45 DIF og musikken 
09.00 DIF og monopolet 
10.15 Kongressen taler  
10.45 Pause
11.00 Foreningsliv og frivillige, ja tak
12.00 Næring og netværk: 3. halvleg 
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busTransporT under dif Kongressen 2011 

DIF stiller under hele kongressen gratis bustransport til rådighed til og 
fra de officielle kongreshoteller og Idrættens Hus, brøndby. Da det er 
frivilligt, om man vil benytte busserne, findes der ikke lister over hvem 
der skal med – og derfor kører busserne på de tidspunkter, der fremgår 
af følgende plan. 
 
Torsdag 3. februar 
Følgende busser kører til og fra hotellerne Scandic Glostrup, Scandic 
Hvidovre og Glostrup Park Hotel. Alle busser er tydeligt mærket DIF 
Kongres 2011.

Afgang fra hotellerne:  12.00 
Afgang fra Idrættens Hus: 19.15
Afgang fra Idrættens Hus: 21.45
Afgang fra Idrættens Hus: 22.30
Afgang fra Idrættens Hus: 23.30 

Endvidere vil der kl. 18.45 – 19.00 holde busser til dem, der deltager i 
foreningsbesøget i Ishøj Idrætscenter. Disse er mærket ”Ishøj” og disse 
kommer retur til Idrættens Hus ca. 21.30. 

fredag 4. februar 
Følgende busser kører til og fra hotellerne Scandic Glostrup, Scandic 
Hvidovre og Glostrup Park Hotel 
Alle busser er tydeligt mærket DIF Kongres 2011.

Afgang fra hotellerne:  08.25 
Afgang fra Idrættens Hus: 17.30
Afgang fra hotellerne til festen: 18.40
Afgang fra brøndby Stadion: 23.00
Afgang fra brøndby Stadion: 00.00
Afgang fra brøndby Stadion: 01.00

lørdag 5. februar 
Følgende busser kører til og fra hotellerne Scandic Glostrup, Scandic 
Hvidovre og Glostrup Park Hotel. Alle busser er tydeligt mærket DIF 
Kongres 2011.

Afgang fra hotellerne:  08.25 
Afgang fra Idrættens Hus: 13.00

- nye tider i foreningsland?

Foreningsliv
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praKTisKe oplysninger 

registrering 
Registrering foretages i Idrættens Hus ved skranken over for receptio-
nen. Der er åbent for registrering fra kl. 11.30 og frem til 16.00, herefter 
vil registrering blive foretaget ved servicedisken i brøndby Hallens foyer. 

servicedisk 
under kongressen vil der være en bemandet servicedisk i brøndby Hal-
lens foyer, ved indgangen til kongreslokalet. Disken vil være bemandet 
under hele kongressens program. Alle, der er tilknyttet kongrestilrette-
læggelsen, vil bære et tydeligt skilt med ”Official” og kan være behjælpe-
lig med vejledning og besvarelse af spørgsmål.

garderobe 
Gratis, bemandet garderobe i brøndby Hallens foyer vil være åben under 
kongressen. 

internet 
Der er gratis trådløst internet under hele kongressen i brøndby Hallen. 
Der er også mulighed for gratis trådløst internet i Idrættens Hus, be-
mærk at dette sker ved at afhente en kode i receptionen. 

parkering 
Der er gratis parkering foran Idrættens Hus og brøndby Hallen. 

bustransport 
Der vil være bustransport til og fra hotellerne Glostrup Park Hotel, Scan-
dic Glostrup og Scandic Hvidovre fra torsdag middag til lørdag middag. 
Se særskilt oversigt over afgangstider.
 
Taxa 
Taxa kan bestilles hos receptionen i Idrættens Hus eller ved direkte hen-
vendelse på tlf. 43 45 45 45. 

rygning 
Rygning kan ske udendørs eller i en rygepavillon, som ligger i tilknytning 
til brøndby Hallens restaurant. 

Cafe
Der vil under kongressen være mulighed for at købe drikkevarer mm. i 
en lille cafe for enden af brøndby Hallens foyer samt i brøndby Hallens 
restaurant. 
 
Kongresfest 
billet til festen afhentes ved servicedisken i brøndby Hallen senest fre-
dag kl. 13.00. Evt. afbud skal ligeledes meldes der. Festen afvikles på 
brøndby Stadion i Michael Laudrup Loungen med indgang på bagsiden af 
stadion (indgangen til brøndby Gymnasium). Der vil være bemandet gar-
derobe under festen. Der serveres velkomstdrink fra kl. 18.30 og festen 
slutter kl. 01.00. Der vil være busser fra hotellerne til brøndby Stadion kl. 
18.40 og busser retur kl. 23.00, 00.00 og 01.00.

Kontakt
under hele kongressen kan du ringe direkte til vores kongrestelefon,  
29 11 02 03. 
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deTaljereT program

Torsdag 3. februar 2011

13.00 velkommen i foreningsland (brøndby Hallen) 
Åbning af DIF Kongressen 2011: Foreningsliv med fokus på de udfordrin-
ger, som foreningerne står med i det daglige og hvad idrætten bidrager 
med til det danske samfund. Konferencier benedicte Strøm introducerer 
kongressens forløb. Med oplæg af:

Formand for DIF, Niels Nygaard 
HKH Kronprins Frederik 
Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V)
Anfører for fodboldlandsholdet Katrine S. Pedersen

13.50 frivillighed (brøndby Hallen)
DIF præsenterer den hidtil største undersøgelse af frivilligheden i DIF’s 
10.500 foreninger. undersøgelsen, der er gennemført med støtte fra 
Tuborgfondet, præsenteres af Idrættens Analyseinstitut, der sammen 
med Syddansk universitet har stået for undersøgelsen. Endvidere får 
kongresdeltagerne også Frivilligrådets bud på, hvordan det frivillige en-
gagement og arbejde kan være med til at udvikle det danske samfund. 
Med oplæg af:
  
Henrik Brandt, direktør, Idrættens Analyseinstitut 
Susanne Larsen, formand, Frivilligrådet 

14.50 gruppetid: frivillighed (brøndby Hallen)
Tid til gruppearbejde i de små stuer med mulighed for gensidig inspira-
tion på baggrund af en række spørgsmål om frivillighed. Dit gruppenum-
mer får du, når du registrerer dig ved ankomsten til Idrættens Hus. 

15.40 Kaffepause

16.00 dansk idrætspolitik anno 2011 (brøndby Hallen) 
Kulturminister Per Stig Møller (K) tegner det overordnede billede af dansk 
idrætspolitik i 2011, og præsenterer dette i en kulturpolitisk ramme. 

Kulturminister Per Stig Møller (K)

16.20 foreningsidrættens betydning i kommunerne (brøndby Hallen)
DIF Kongressen lader to borgmestre tale om deres forventninger til 
idrætten og hvad de ser af muligheder i foreningsidrætten:
 
Lars Krarup, borgmester (V), Herning 
Frank Jensen, overborgmester (S), København  

17.00 svensk idræt på statsbudgettet (brøndby Hallen)
Hvad sker der, når idrætten kommer på finansloven og hvad forventer 
politikerne i Sverige, at idrætten løfter? Eksempler fra Sverige om idræt-
tens dialog med politikerne, og et bud på hvad svensk idræt løfter af op-
gaver. 

Karin Mattsson Weijber, formand for Riksidrottsförbundet, Sverige 

11.30 registrering 
Fra kl. 11.30 er det muligt at ankomme og få kongresmateriale, 
hvilket sker ved indgang til Idrættens Hus. Garderobe findes i 
brøndby Hallens foyer, hvor der også serveres sandwich mv. 

17.20 idræt 
Lillerød Rope Skipping Team viser med udgangspunkt i deres 
opvisning fra VM i Rope Skipping 2010, hvad et sjippetov kan 
bruges til. 
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17.45 dagens ret (brøndby Hallens restaurant) 

19.00 foreningsbesøg 
(busser holder foran idrættens Hus fra kl. 18.45) 
Tilmeldte tager busserne til en aften i Ishøj Idrætscenter med fokus på 
de frivilliges vilkår.  Skuespiller Peter Mygind, der selv har været frivillig 
i idrættens verden, byder sammen med Ishøj Kommunes fritidskonsu-
lent Klaus Helsøe gæsterne velkomne, og man møder repræsentanter 
fra Ishøj Volley og Ishøj Karate Klub med fokus på hvordan de med succes 
rekrutterer frivillige. Der er bustransport tilbage til Idrættens Hus med 
ankomst ca. kl. 21.30 

19.00 idrætten på facebook (gunnar nu salen, idrættens Hus) 
2,5 millioner danskere er på Facebook og det har ændret deres måde at 
få information på og deres måde at socialisere på. Mange foreninger og 
idrætsgrupper bruger allerede de nye muligheder på nettet. Hør, hvor-
dan idrætten kan drage fordel af de sociale medier. Med oplæg af: 
 
Torben Lollike, kommunikationskonsulent DIF 
Martin Hedal, analytiker, Idrættens Analyseinstitut 
Max Hoffmann-Dose, bestyrelsesmedlem, Gentofte Volley 

fredag 4. februar 2011

09.00 er medaljer altid guld værd? (gunnar nu sal 3, idrættens Hus)
Der sættes fokus på eliteområdet i forhold til den samfundsmæssige 
værdi af dette, og hvad forbund og foreninger kan få ud af eliteidrætten. 
Et panel bestående af Lars Krarup, formand for Sport Event Denmark, 
Camilla Andersen, medlem af Aktivkomiteen, Morten Stig Christensen, 
direktør, Dansk Håndbold Forbund samt Poul Erik Høyer, bestyrelses-
medlem, DIF og medlem af Aktivkomiteen drøfter oplæg fra: 

Rasmus K. Storm, senioranalytiker, Idrættens Analyseinstitut 
Helge Sander, fhv. borgmester, MF (V)
Tom Lund, formand Danmarks Cykle Union 
Joachim B. Olsen, fhv. formand, Danske Eliteudøveres Forening

09.00 projektkultur og samfundsansvar (gunnar nu sal 1+2, idrættens 
Hus)
Dette tema sætter fokus på foreningernes arbejde med projekter, som 
inddrager foreningerne i et ekstra socialt ansvar som f.eks. integration. 
Emnet drøftes bl.a. af foreningsrepræsentanterne Finn Ryberg, brøns-
høj boldklub, Kaj Nielsen, Nørrebro Taekwondo Klub og Peter Villadsen, 
Herning Fremad på baggrund af oplæg fra:
 
Nina Middelboe, chefanalytiker, Oxford Research 
Annette de la Cour, videnskabelig assistent, Københavns Universitet  
Benedikte Kiær, socialminister (K)
Bent Clausen, bestyrelsesmedlem, DIF 
Henrik Dam Kristensen, MF (S), integrationsordfører 
Karsten Lauritzen, MF (V), integrationsordfører 
Anker Boye, borgmester (S), Odense 

Kongrescafé 21.30 
Fælles for alle kongresdeltagere: Der er fra kl. 21.30 – 23.00 
mulighed for café-hygge med levende musik i Gunnar Nu salen, 
Idrættens Hus, samt mulighed for også at mødes på 1. sal ved 
receptionen, Idrættens Hus. 
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09.00 foreningerne og kommunerne (brøndby Hallen)
under dette tema belyses samspillet mellem foreningerne og kommu-
nerne, set i forhold til gensidige forventninger, herunder også på facili-
tetsområdet. Der vil blive lagt op til debat blandt deltagerne efter oplæg 
fra: 

Preben Staun, næstformand, DIF 
Michael Ziegler, borgmester (K), Høje Taastrup  
Curt Sørensen, borgmester (S), Svendborg 
Anne-Dorte Krog, rådmand (SF), Aalborg
Torben Frølich, direktør, Lokale- og Anlægsfonden

11.45 frokost (brøndby Hallens restaurant)

13.00 foreningerne og nye medlemmer (brøndby Hallen) – del i 
Eftermiddagens store spørgsmål er: Hvordan får foreningerne nye med-
lemmer, der gerne dyrker idræt, men måske på ændrede, mere fleksible 
vilkår? Hvilke tendenser ser man, holder de i det lange løb, og hvad tilby-
der både kommercielle og organiserede idrætsudbydere? Med oplæg af:

Karl Chr. Koch, direktør, DIF 
Maja Pilgaard, analytiker, Idrættens Analyseinstitut 
Mette Lykke, grundlægger, Endomondo 
Keith Mitchell, National Development Manager, Goals Soccer Centre, UK

14.20 Kaffepause 

14.40 foreningerne og nye medlemmer (brøndby Hallen) – del ii 
Temaet fortsættes, denne gang med forbund og foreninger på banen. Med 
input fra Glostrup Karate Klub og SAIF badminton, Valby og oplæg fra: 

Morten Backhausen, direktør Dansk Golf Union 
Claus Pape, formand for Århus Kano og Kajak Klub 

15.30 gruppetid: foreningerne og nye medlemmer (brøndby Hallen) 
Tid til gruppearbejde i de små stuer med mulighed for gensidig inspira-
tion på baggrund af en række spørgsmål om foreningerne og nye med-
lemmer. 

18.30 fest (brøndby stadion) 
billet til festen afhentes ved servicedisken i brøndby Hallen senest fre-
dag kl. 13.00. Evt. afbud skal ligeledes meldes der.

Fra kl. 18.30 åbnes dørene til festen, der foregår i Michael Laudrup 
 Lounge på brøndby Stadion (indgang på bagsiden af stadion, ved brøndby 
Gymnasium). 

underholdning ved bl.a. Anders Lund Madsen.

Festtaler: Lykke Friis (V), klima- og energiminister og minister for ligestilling

16.40 idræt og hjernen 
Et oplæg om idræt og hjernen ved hjerneforsker Peter Lund Madsen. 
Dette varer til ca. 17.15. 
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lørdag 5. februar 2011 

09.00 dif og monopolet (brøndby Hallen)
Et panel sætter fokus på alternative idrætsaktiviteter og deres mulighe-
der for at inspirere den organiserede idræt. Dagen starter med en præ-
sentation af e-sport, bordfodbold og skatere. 
I panelet sidder. 

Mogens Jensen, MF (S), kulturordfører 
Kaj Aagaard, formand, Dansk Svømmeunion 
Camilla Andersen, medlem, Aktivkomiteen 
Else Trangbæk, professor, Københavns Universitet 
Thomas Bach, medlem, DIF’s bestyrelse 

10.15 Kongressen taler (brøndby Hallen) 
Tid til input fra grupperne samt de idrætspolitiske ordførere fra Folke-
tinget, der har fulgt kongressen. De deltagende ordførere er Karin Nød-
gaard (DF), Carina Christensen (K), Flemming Møller Mortensen (S), Per-
nille Frahm (SF) samt Troels Christensen (V). Hele opfølgningen bindes 
sammen af konferencier benedicte Strøm og journalist Kurt Strand. 

10.45 Kaffepause

11.00 foreningsliv og frivillige, ja tak! (brøndby Hallen)
Kongressen slutter af med en række perspektiver på det danske for-
eningsliv og frivilliges vilkår – inklusiv vores helt egen aktuelle nyheds-
udsendelse om kongressen. Med oplæg af: 

Peter Gæmelke, formand, Danske Spil A/S 
Per Larsen, særlig rådgiver, fhv. chefpolitiinspektør 
Helle Thorning-Schmidt, formand, Socialdemokraterne 
Niels Nygaard, formand, DIF 

12.00 næring og netværk: 3. halvleg 
Frokosten serveres ved cafeborde i foyeren i brøndby Hallen. 

08.45 dif og musikken (brøndby Hallen) 
Kongresdeltagerne sættes i gang af Copenhagen Show band.
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vidsTe du aT:
•	 DIF	består	af	61	specialforbund,	der	organiserer	90	idrætsgrene	

i 10.500 foreninger med i alt 1.650.000 medlemmer. Dermed er 
DIF den største (og eneste) bredde- og eliteidrætsorganisation i 
Danmark

•	 700.000	medlemmer	i	DIF	er	under	19	år.

•	 Der	er	op	imod	en	halv	million	frivillige	ledere,	trænere	og	hjæl-
pere i dansk idræt. Det gør det til den største frivilligsektor i 
Danmark.

•	 DIF	og	medlemsforbundene	vurderes	at	være	én	af	de	største	
sundhedsfremmende organisationer. Eksempelvis gennemfø-
rer Dbu knap 300.000 fodboldkampe om året og DHF 75.000 
håndboldkampe.

•	 I	2009	modtog	DIF	270	millioner	kroner	i	tilskud	fra	Danske	Spil.	
75 procent gik direkte eller indirekte til specialforbundene og 
Team Danmark. Resten anvendes af DIF til service over for for-
bundene, olympisk arbejde og drift af Idrættens Hus i brøndby, 
hvor de fleste forbund har deres administration. 
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•	 Det	seneste	koncernregnskab	fra	2008	viser,	at	DIF-familien	-	
DIF og alle specialforbundene - havde indtægter på 968 millio-
ner kroner. 58 procent er genereret af DIF-familien selv, mens 
tilskuddet fra det offentlige (primært Danske Spil) er på 42 pro-
cent.

•	 DIF’s	nye	udviklingspulje	fra	2010	anvendes	til	at	give	flere,	bed-
re og mere fleksible tilbud til især voksne motionister og skal 
også være med til at løfte sociale og samfundsmæssige opga-
ver. Projekterne udføres i et tæt samarbejde mellem DIF og spe-
cialforbund. Puljen er på minimum 49 mio. kr. over fire år, og 
DIF har bl.a. skaffet midlerne gennem administrative rationali-
seringer.

•	 DIF’s	bestyrelse	udgør	Danmarks	Olympiske	Komite.

•	 DIF	blev	under	navnet	Dansk	Idræts-Forbund	stiftet	14.	februar	
1896 af 18 foreninger og med Dbu som eneste specialforbund. 
Ved stiftelsen af DIF var ni idrætsgrene repræsenteret og om-
kring 2.200 medlemmer.

•	 Omkring	100.000	børn	deltog	i	sommeren	2010	i	mere	end	900	
sommer-idrætsskoler, der var arrangeret af enten specialfor-
bund og/eller foreninger. 

vidsTe du aT:
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idræTTens Hus

DIF’s kongres afvikles i Idrættens Hus og brøndby Hallen.

Idrættens Hus ejes af Danmarks Idræts-Forbund og er bygget i 1973. 
Huset har dog udviklet sig en del siden. I dag består Idrættens Hus af syv 
sammenhængende bygninger på tilsammen 31.000 etagekvadratmeter.
Omkring 400 personer har deres arbejdsplads i Idrættens Hus.

lejere
ud over at huse DIF bor 44 forbund i Idrættens Hus. De har dermed fordel 
af de mange fællesfaciliteter som hotel, mødelokaler, restaurant, perso-
nalekantine, printcenter og træningsfaciliteter.

landets bedste atleter
I huset træner landets bedste atleter inden for badminton, bordtennis, 
stortrampolin og håndbold. En del andre idrætsgrene afvikler desuden 
trænings- og talentsamlinger i Idrættens Hus. 

Kursus- og konferencecenter
Hotel og mødelokaler rummer Idrættens Hus også. Værelser og mødelo-
kaler udlejes til alle, hvad enten det er idrætten selv eller virksomheder, 
kommuner og organisationer. 

Husets hotel har 67 værelser inklusiv to handicapværelser og ti handi-
capvenlige værelser, alle med gratis internet.

Gunnar Nu-salen er det største mødelokale i Idrættens Hus. Det kan 
rumme 300 personer ved borde. Herudover er der mødelokaler fra to til 
100 personer, alle med moderne Av-udstyr og gratis internet.

Se de billige priser på www.idraettenshus.dk.

Hall of fame
I foyeren og i fællesområder i Idrættens Hus holder Idrættens Hall of 
Fame til. Hall of Fame er et æresgalleri for store danske idrætsstjerner, 
der alle er repræsenteret med en buste Hall of Fame blev oprettet i 1992, 
men blev først i 2007 etableret i Idrættens Hus.

En bestyrelse udpeger hvert år et nyt medlem af Hall of Fame. I alt er der 
i 2011 26 medlemmer af Hall of Fame.

I receptionen kan man få en bog med præsentation af medlemmerne.
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følg med i dif’s aKTiviTeTer:

På www.dif.dk kan du læse om DIF og specialforbundene, læse nyheder, 
hente DIF’s udgivelser, se web-tv og meget mere.

idræTsliv er DIF’s magasin til alle DIF’s foreninger, specialforbund og 
øvrige interessenter. udkommer fire gange om året. Se også Facebook.

dif@jour er et elektronisk nyhedsbrev fra DIF om holdninger, nye initia-
tiver, projekter og arrangementer. udkommer to til tre gange om måne-
den.

dif opinion er DIF’s nye idrætspolitiske nyhedsbrev for alle med inte-
resse for idrætspolitik. Nyhedsbrevet indeholder analyser, fakta og hold-
ninger. udkommer seks gange om året.

dif uddannelsesnyt er et elektronisk nyhedsbrev for de uddannelsesin-
teresserede med nyt om DIF’s kurser og uddannelser inden for træning 
og ledelse.

www.on-sport.dk er en fælles web-tv-kanal mellem DIF, specialforbun-
dene og Team Danmark. Web-tv-kanalen præsenterer indslag om alle 
typer idrætsgrene - primært eliteidræt. Se også Facebook.
 
Find foreningsliv - dif Kongres 2011 på Facebook

DIF’S NATIONALE OLyMPISKE PARTNERE:

øVRIGE SAMARbEJDSPARTNERE:

bliv abonnenT
Du kan tilmelde dig alle  

nyhedsbrevene fra DIF på www.dif.dk 
under ”Nyheder” - det er gratis.


