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PROGRAM 
 

Kl. 10.00 Ankomst og indskrivning og morgenmad 

Kl. 11.00 Kongressen åbnes (se dagsorden) 

Kl. 13.00 Frokost 

Kl. 14.00 Sebastian Dorset om frivillighed i foreninger og idræt 

Kl.  Kongressen fortsætter 

Kl. 15.00 Kaffe og kage 

Kl. 17.00 Kongressen forventes afsluttet  

 

DAGSORDEN 
 

1) Kongressens åbning med gæstetalere 

 

2) Kongressens konstituering 

a) Valg af dirigent 

b) Godkendelse af dagsorden 

c) Godkendelse af forretningsorden 

d) Valg af to sekretærer 

e) Valg af tre medlemmer til mandat – og stemmeudvalg 

 

3) Beretning ved forbundsledelsen 

 

4) Regnskaber for 2014, 2015 og 2016 

 

5) Budget for 2018 samt skitsebudgetter for 2019 og 2020 

 

6) Orientering fra Appeludvalget (ingen sager i kongresperioden) 

 

7) Indkomne forslag (forslag til vedtægtsændringer) 

 

8) Vedtagelse af arbejdsprogram 

 

9) Valg: 

a) Forbundsformand 

b) Fire medlemmer af forbundsledelsen 

c) To suppleanter til forbundsledelsen 

d) To kritiske revisorer 

e) En kritisk revisorsuppleant 

f) Tre medlemmer af appeludvalg 

g) En suppleant til appeludvalg 

 

10) Eventuelt og kongressens afslutning 
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FORRETNINGSORDEN 
 

1. Der vælges en dirigent 

 

2. Der vælges to sekretærer 

 

3. Der vælges tre medlemmer til mandat – og stemmeudvalg 

 

4. Enhver, der ønsker ordet skal anmode dirigenten derom ved aflevering af mandatkort eller del-

tagerkort 

 

5. Ingen, undtagen indlederen eller forslagsstilleren, kan få ordet mere end to gange til samme sag 

 

6. Ingen kan få ordet til dagsordenens punkt 7: Orientering fra Appeludvalget 

 

7. Dirigenten kan med kongressens sanktion begrænse taletiden 

 

8. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget 
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Forbundsledelsen beretning 
 

Indledning og generelle betragtninger 
 

Dansk Arbejder Idrætsforbund står nu overfor sin 42. kongres, og det er tid til at gøre status for den 

forgangne periode, men ikke mindst også at se frem i tiden. 

 

Idrætspolitisk er vi fortsat rigtigt godt med, hvad angår det sociale ansvar. Det skal vi alle sammen 

være stolte af, men samtidig skal vi også være uhyre opmærksomme på, at det hele tiden kræver en 

kæmpe indsats af os alle sammen, hvis vi vil beholde denne førerposition, og det vil vi da. Vi ved 

alle sammen, at idræt og motion skaber energi og velvære, men idræt skaber også platforme for øget 

fællesskab, sammenhold og trivsel. 

 

Vi har i en lang årrække været rigtigt dygtige til at udvikle og udbyde idræt til særlige målgrupper, 

der ikke normalt er at finde i det almindelige idrætsliv. Her i særlig grad for den ældre del af be-

folkningen samt for personer med psykiske vanskeligheder. Det er helt klart en stor styrke hos os og 

et område, hvor vi fortsat kan gøre en stor forskel i dansk idræt. Som det står beskrevet senere i be-

retningen fylder dette arbejde også godt i den strategiaftale, vi har indgået med Danmarks Idræts-

forbund for de næste fire år samt i forslaget til arbejdsprogram for den kommende kongresperiode.  

 

Men såvel strategiaftalen og arbejdsgrogrammet viser også tydeligt, at der skal sættes mere ind på 

det, vi kalder den ”almindelige idræt” ved brug af de kvaliteter DAI indeholder som tværidrætsligt 

forbund. Vi må derfor alle være fremsynede og se på modeller, som kan styrke foreningslivet, uden 

det tager lysten fra de frivillige ledere. 

 

DAI er som bekendt opdelt i foreninger, regioner, og forbund. Alle tre steder kræves der engagerede 

ledere, som nødvendigvis på et eller andet niveau kommer til at lægge mange kræfter og energi i le-

derrollen. At gøre karriere som frivillig inden for idrætsverdenen er i dag ikke noget, som særlig 

mange stræber efter, da indsatsen desværre ofte ikke anerkendes nok. Det er derfor utroligt svært at 

flytte ledere fra foreningen til regionen, og igen endnu sværere at finde ledere på forbundsplan. 

 

 

Evaluering af arbejdsprogrammet 

 
Kongres perioden 2014 – 2017 har været en meget travl periode for såvel forbundsledelsen som 

forbundssekretæren, idet vi har haft mange uforudsete opgaver, der skulle tages vare på, samt et 

strategiarbejde af en ikke ubetydelig tidskrævende art, som Danmarks Idrætsforbund har sat alle de-

res specialforbund i gang med. Det har til tider taget på kræfterne, men alligevel er vi kommet godt 

igennem perioden, og strategiarbejdet har samtidig været meget gavnligt for udfærdigelse af det 

kommende arbejdsprogram. 

 

Når vi så skal gøre status for det arbejdsprogram, der blev vedtaget på sidste kongres, kan vi med 

stor tilfredshed melde ud, at vi stort set kan sætte flueben ved samtlige seks hovedpunkter, der rede-

gøres for her: 

 

DAI udbyder landsdækkende og regionale idrætstilbud, som giver medlemsforeningerne et 

tilhørsforhold til DAI.  
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Vi har rigtig mange gode turneringer i forskellige idrætsgrene, hvor der også bliver afviklet for-

bundsmesterskaber, og vi har sågar et officielt DM. Vi har gennem årene arbejdet hårdt på at få DIF 

til at give tilladelse til, at vi afholder et officielt Dansk Mesterskab i Krolf, hvilket er lykkedes i 

denne kongresperiode, og med stolthed har vi nu afholdt det 3. officielle DM i 2017. 

 

DAI organiserer som tværidrætsligt forbund i Danmarks Idrætsforbund idrætstilbud, der 

sikrer medlemmerne en livslang aktiv idrætsudvikling. 
Vi er altid opmærksomme på nye trends indenfor idrætsverdenen til gavn for medlemsforeningerne, 

således de ikke skal vinke farvel til medlemmer, blot på grund af det enkelte medlems alder, men 

derimod tilbyde aktiviteter for resten af livet. Vi kan således med stolthed bl.a. orientere om, at vi 

nu bl.a. certificerer plejecentre som senioridrætscentre og uddanner plejepersonale til at kunne vare-

tage fysisk aktivitet for beboerne. Det må da siges at være at opfylde vores målsætning på en meget 

flot måde. 

 

DAI er fremsynet i udviklingen af turnerings-, stævne- trænings-, og organisationsformer i 

Danmark. 
Vi har i kongresperioden levet op til denne målsætning på nogle punkter, hvor vi mente dette ville 

være gavnligt for udviklingen af idrætten i regionerne. Dette afspejles bl.a. i den nye struktur, som 

DAI Region Syddanmark p.t. er ved at udvikle. Og som det kan aflæses i de fremsatte vedtægtsæn-

dringer, er der også udvikling i den måde, vi administrerer og leder idrætten på landsplan, som ude-

lukkende skal gavne de enkelte idrætsgrenes særegenheder. 

 

DAI skal være et godt sted og sjovt sted at være frivillig leder. 
Intentionerne med denne overskrift er jo ganske flot, men utrolig svær at få til at fungere i dagligda-

gen, for det kræver en indsats af alle, idet intet kommer af sig selv. Og jo, der kommer desværre 

modgang en gang imellem. 

Forbundsledelsen har derfor som et nyt initiativ i den forgangne kongres periode, indført en pris vi 

kalder ”Årets frivillige i DAI”. Prisen er blevet uddelt to gange, og hver gang modtaget med stor 

glæde i de foreninger, samt hos personen, som er kommet i betragtning, og samtidig har vi modta-

get rigtig mange forslag fra foreninger og udvalg til kompetente modtagere. 

 

DAI er bevist om vores sociale ansvar og sætter fokus på de sundhedsmæssige, mentale og so-

ciale aspekter i Idrætten. DAI udvikler og forankrer idræt for grupper med særlige behov 

med tilbud om træning i idrætsforeninger. 
Netop her kan vi godt tillade os som forbund, at ”prale”, selvom det er udansk at prale, men vi sy-

nes virkelig, at vi har noget at prale af, og når Danmarks Idrætsforbund gang på gang fremhæver 

DAI som det forbund, der løfter det sociale ansvar bedst indenfor idrætten, med vore aktiviteter for 

de i forvejen idrætssvage grupper. Når talen kommer ind på idrættens sociale ansvar, bliver DAI al-

tid fremhævet som et mønster eksempel, og er med til at afdække DIF´s ”dårlige samvittighed” 

m.h.t. idrættens sociale ansvar. 

 

DAI synliggører og sikrer et bredt udbud af internationale aktiviteter og oplevelser til med-

lemsforeningerne. 

I den forgangne kongres periode har vi deltaget to gange i det internationale arbejder – og amatør-

idrætsforbund, CSIT’s World Sports Games, der er blevet afholdt i Italien og i Letland, og begge 

gange med en stor delegation, med deltagelse i flere idrætsgrene. Denne deltagelse har været til stor 

fornøjelse for såvel deltagerne som de andre lande, som vi mødte og konkurrerede med på fair og 

lige fod. 
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Ovenstående er kun nogle få af de mange aktiviteter og initiativer, der er gennemført i kongresperi-

oden, hvilket fremgår af beretningerne fra de enkelte aktivitetsområder. Desuden vil forbundsfor-

manden kommentere samtlige punkter meget mere under den mundtlige beretning på selve kongres-

sen, som deltagerne så kan glæde sig til. 

 

Vi vil dog knytte en enkelt bemærkning til den skriftlige beretning. Det var en meget stor skuffelse 

for forbundsledelsen, at regionledelsen i Syddanmark i 2016, uden varsel, trak sig fra ledelsesarbej-

det på grund af et mistillidsvotum til regionsformanden. Nogle foreninger i en enkelt idrætsgren var 

så utilfredse med regionsformanden, at de oplyste, at de ikke mere havde tillid til formanden, og 

derfor bad ham om at trække sig, med truslen om, at skete dette ikke, ville de alle melde sig ud af 

forbundet. Dette afstedkom, at regionsledelse i sympati med formanden, samlet trak sig fra arbejdet 

pr. omgående, og dermed var der ingen regionsledelse. Alt dette afstedkom et kæmpe arbejde for 

såvel vores personale som forbundsledelsen, og samtidig skulle der findes en helt ny regionsledelse, 

som det desværre har taget meget lang tid at finde. Men nu ser det ud til, at det er lykkedes. Men 

opgaven med at få regionen på fode er stadig enorm, og mange sår skal heles rundt omkring. Vi ser 

dog optimistisk på fremtiden, idet der nu er sammensat en ledelse af gode og solide foreningsfolk, 

der kan og vil varetage opgaven i tæt samarbejde med forbundsledelsen, konsulenter og kontoret i 

Brøndby. 

 

Når dette nu er skrevet, vil vi benytte lejligheden til at takke alle vores frivillige ledere rundt om-

kring i landet for det enorme arbejde, de lægger for dagen i deres foreninger og i regionen, og vi 

skal heller ikke glemme vores fantastiske personale.  

 

 

Idrætsudvalget og det idrætslige arbejde 

 
Idrætsudvalget er et af de faste, vedtægtsmæssige udvalg i DAI. Det er Idrætsudvalget, som fordeler 

midlerne til det idrætslige arbejde, og i kongresperioden har dette været både positivt og negativt. I 

flere af idrætsgrenene er der stor aktivitet og i andre er der mindre aktivitet. 

 

Krolf er fortsat i stigning, der kommer hele tiden nye foreninger, og der er et højt aktivitetsniveau i 

alle fem regioner. Det sætter sit præg på vores frivillige i både regioner og foreninger, som ind i 

mellem har et stort arbejdspres for at få tingene planlagt og afviklet.  

Danmarksmesterskaberne i Krolf er blevet lidt et flagskib i DAI, primært fordi det er det eneste DIF 

godkendte mesterskab vi har, men også fordi alle bakker op om arrangementet og yder en god ind-

sats for, at vi hvert år kan afvikle et flot mesterskab på et højt niveau.  

Herudover afvikles der landsstævner og regionsmesterskaber. Regionsmesterskaberne er blevet vig-

tige, for det er her igennem, at spillerne kvalificerer sig til DM. Samtidig afvikles der også masser 

af lokale stævner og turneringer året rundt, så alt i alt et højt aktivitetsniveau og mange muligheder 

for spillerne. 

 

Fodbold er fortsat en af de store idrætsgrene og en vigtig del af DAI, og fodbold kører meget fint i 

Hovedstaden med en imponerende stor turnering samt i Nordjylland og Midtjylland med mindre 

turneringer. Det samme gør Futsal i Hovedstaden. De jyske regioner mener måske nok, at det kunne 

gå bedre med fodbold, men de holder fast i fodbold og gør en god indsats for at afvikle en turnering 

hvert år og få mere interesse for DAI fodbold. 
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Bowling kører godt i Hovedstaden, hvorimod det er nærmest ikke eksisterende i de øvrige fire regi-

oner. Et område, vi skal have set på og undersøge om der er mulighed for at få idrætten i gang igen i 

disse fire regioner. Det har tidligere kørt fint i Region Syddanmark, men nogle interne udfordringer 

har gjort, at der ikke er blevet afviklet stævner i 2017.  

 

Tennis er ligeledes en af de aktiviteter, som kører fint i Hovedstaden, men ikke er med i de øvrige 

regioner. Der har over tid været flere tiltag for at få tennis mere udbredt, men det er desværre ikke 

lykkedes endnu. Tennisudvalget i Hovedstaden afvikler hvert år landsstævne, hvor alle klubber med 

tennis i hele landet kan deltage, og vi kan håbe, at der på sigt bliver mere interesse i de øvrige regi-

oner. 

 

Karate i DAI har været lukket ned i snart to år, grundet en sag mellem DAI, Dansk Karate Forbund 

og DIF, som har betydet, at vi ikke har haft mulighed for at afvikle karatestævner i DAI. Det har 

været en sag, som har taget alt for lang tid at finde en løsning på. Der er nu indgået en aftale mellem 

Dansk Karate Forbund, DAI og DIF om organisering af karateidræt under DIF, og vi håber, at vi 

med denne aftale har fundet en løsning der gør, at vi kan komme i gang igen med at udbyde stæv-

ner. Det bliver svært, og der vil være mange udfordringer, især fordi vores karateudvalg er uden 

medlemmer, og vi derfor skal starte op igen med nye folk. Det har været en meget trist periode, især 

da karate har været et af de områder, som har fungeret rigtig godt i DAI i mange år og i særlig grand 

har været et godt tilbud til børn og unge. 

 

Cykling er en ny aktivitet. Der har været flere aktiviteter rundt i hele landet, og det bliver spænden-

de at se, om udviklingen kan vise en stigende tendens i 2018. Nærmere herom andet steds i beret-

ningen. 

 

Der har været igangsat og afholdt mange spændende aktiviteter og nye tiltag de seneste tre år, og 

det er svært at få det hele med. Men, det er heller ikke så vigtigt, at alt er med i en beretning, bare 

det bliver sat i gang, og der er interesse for vores tilbud. Det er der over hele landet, og dette ikke 

mindst på grund af alle de mange frivillige i både regioner og foreninger, som gør en kæmpe indsats 

året rundt. En kæmpe tak til alle jer, der får hjulene til at rulle, uden jeres arbejde ville DAI ikke 

fungere.  

 

 

Senioridræt og udviklingsprojekt med DIF 

 
DAI tilbyder fortsat bistand til oprettelse af tværidrætslige motionstilbud i nærmiljøet, arrangeret af 

friske ældre og tilrettelagt så også ikke-idrætsvante seniorer deltager. I regionerne er senioridræts-

udvalgene på lige fod med øvrige idrætsudvalg med tilhørsforhold til regionsledelsen i det respekti-

ve område, og det er dem, der bl.a. sørger for afholdelse af træf, stævner og kurser rundt omkring i 

landet, hvor deltagere og medlemmer fra foreningerne har mødtes omkring fælles aktiviteter.Så rig-

tig mange foreninger med senioridræt har gode tilbud fra DAI gennem hele året. Krolf er fortsat den 

største aktivitet hos seniorerne, og der kommer hele tiden nye seniorer til denne idræt. En stor fordel 

ved krolf og anden udemotion er, at det ikke kræver indendørsfaciliteter. 

 

Tilbage i 2010 indgik vi aftale med Danmarks Idrætsforbund om at gennemføre et udviklingspro-

jekt over perioden 2011 – 2013, der efterfølgende er blevet fornyet for perioden 2014 – 2017. Ud-

viklingsprojektet indgår i den samlede indsats med senioridræt i de pågældende år og skal være med 

til at sikre en medlemsfremgang for personer over 60 år men også sikre en kontinuerlig udvikling af 
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nye tilbud. Det drejede sig om oprettelse af foreninger, uddannelse, kommuneaftaler, fastholdelse af 

nuværende medlemmer samt forankring af motionsinaktive i foreningslivet. 

 

To af hjørnestenene i arbejdet med senioridræt er uddannelse og kommuneaftaler. Det er lykkedes 

at få lavet et senioridrætsakademi, hvor alle uddannelser og kurser inden for senioridræt er samlet, 

og hvor der ydermere er udviklet nye kurser. Det er vigtigt hele tiden at forny sig og spotte behovet 

og efterspøgslen på uddannelser. Der er endvidere udviklet en ny form for test af seniorer, der nu 

har fundet indpas i hel del foreninger.  

 

Som en vigtig del af kommuneaftalerne er vi kommet rigtigt godt på vej med certificering af pleje-

/aktivitetscentre som ”senioridrætscenter”. Ordningen betyder ikke, at det enkelte plejecenter skal 

laves om, men giver derimod mulighed for at signalere, at idrætten er i fokus. Et senioridrætscenter 

skal kunne tilbyde minimum tre ugentlige aktiviteter inden for ældreområdet, og der er desuden 

krav om, at der er kvalificerede instruktører til at varetage aktiviteterne. Så her byder DAI’s senior-

idrætsakademi ind med tilbud om uddannelse af både frivillige og ansatte. Et senioridrætscenter 

skal endvidere skabe et frivilligt foreningsmiljø. Det kan enten ske ved, at der skabes en frivillig 

forening på stedet, eller at der indledes samarbejde med allerede eksisterende foreninger i nærområ-

det. De to første senioridrætscentre så dagens lys i 2015 i hhv. Kolding og København. Siden hen er 

der kommet en lang række flere til, og det viser sig at være et eftertraktet tilbud i mange kommuner. 

 

Ved siden af alle disse udviklingsaktiviteter skal vi have sikret, at fundamentet i form af en kvalifi-

ceret lederskare er på plads til at drive aktiviteter og tilbud til foreningerne landet over. Der er ingen 

tvivl om, at DAI’s arbejde med senioridræt er et meget vigtigt aktiv i dansk idræt og et sted, hvor vi 

fortsat kan gøre en meget stor forskel. 

 

 

 

IFS - IDRÆT FOR SINDET – siden 1996  

- en unik idrætskulturel model i tråd med DAI. 

 

Resume og sammenfatning 

IFS har i kongresperioden haft et særligt fokus på at intensivere og følge op på den faglige og 

sportslige udvikling. Det har sikret IFS et solidt og holdbart fundament. 

Samarbejdet med og blandt fagprofessioner supplerer den sportslige udvikling, så tilbuddet konstant 

matcher efterspørgslen i civilsamfundet, hvor idræt og fysisk aktivitet udgør rammen for nye sociale 

fællesskaber, forebyggelse - og fremme af sundhed.  

Indsatserne bag IFS udviklingsmodel, er allerede veldokumenteret, med fokus på at stabilisere og 

udvikle på kvaliteten, så modellen kan implementeres i flere af landets kommuner. 

 

Social, – sundhed - og idrætspolitik spiller en afgørende rolle for Idræt for Sindet (IFS) for-

eninger   

Målsætningen for IFS var ved udgangen af 2017, at sikre flere end 35 IFS foreninger og at være re-

præsenteret i flere end 55 af de 98 danske kommuner.  Et mål, som lige netop er blevet indfriet. En-

kelte kommunale økonomiske prioriteringer har bevirket, at IFS foreninger er nedlagt. IFS har for-

søgt at hjælpe kommunerne ved at opstille økonomiske beregninger, der tilgodeser det rentable i 

driften af en IFS forening. Flere kommuner har implementeret denne model og dermed fået sikret 

økonomi til både drift og udvikling af deres IFS forening. 
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De økonomiske udfordringer for IFS projektet lurer lige om hjørnet 

Skiftende Satspuljeaftaler og i sidste ombæring tilskud fra Kulturministeriet har siden 1996 været et 

stort økonomisk kludetæppe – uden et reelt og mærkbart ønske om en forankring af IFS projektet. 

Indtil udgangen af 2018 er der fortsat midler, og inden da vil den kommende kongresperiode sætte 

et særdeles vigtigt pejlemærke i en søgning efter den ultimative forankring. Igennem årene, og også 

i denne kongresperiode, har IFS indsatsen dokumenteret sin egenværdi for omverdenen, for beslut-

ningstagere med temaer som: Idrættens redskab som et opgør med ulighed i sundhed, overdødelig-

hed, isolation og forringet livskvalitet for borgere med psykiske vanskeligheder. Som noget ganske 

nyt ses også en tendens til ulighed i idrætten, hvor idrætsindsatser for andre minoritetsgrupper prio-

riteres højere og med en betydelig bedre økonomisk handlings- og gennemslagskraft. 

IFS målgruppen dør af livsstilssygdomme 15-20 år før den gennemsnitlige levealder i Danmark - og 

ensomhed er en lige så stor risikofaktor for tidlig død som rygning. 

 

Indgang til landets kommuner – det betaler sig - at få alle med  

Morsø kommune skulle i 2016, spare på udgifterne i psykiatrien – man fik ansat en idrætskoordina-

tor. 

”Vores psykisk syge er ikke stærke nok til at tage ned i den lokale idrætsforening, og de ønsker hel-

ler ikke at have et selvstændigt hold i en almindelig idrætsklub, hvor de føler, at de udstilles. Det de 

har brug for er, at de kan støtte hinanden, og derfor var det oplagt at lave en idrætsforening, hvor 

de involveres og er sammen om opgaverne” – citat lederne i Morsø kommune.  

IFS og VIA University College, pædagoguddannelsen i Århus, var ansvarlig for efteruddannelsen af 

kommunens 40 medarbejdere i psykiatrien. Idræt og fysisk aktivitet er nu en prioritet i de pædago-

giske handleplaner og medarbejderne støtter op om, at borgerne motiveres hen i den lokale IFS for-

ening, IF Limfjorden.  

Borgerne er blevet mere selvhjulpne, de tager nye initiativer, har deltaget i kompetencegivende in-

struktørkurser og deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet.  Flere IFS medlemmer, som i hele deres 

voksne liv har været på offentligforsørgelse, grundet deres psykiske sygdom udtale, at de efter at 

have fået nye kompetencer gennem involvering i bestyrelsesarbejdet - håber på, at blive klar til et 

”rigtigt” job. ”Vi vil anerkendes som værende en del af den samlede arbejdsstyrke og bidrage til 

den gode samfundsøkonomi.” 

 

Uddannelse skal der til, og der leveres i IFS-Akademiet 

Fysisk Aktivitetskonsulentuddannelse (FAK) og instruktøruddannelse har bidraget mest. Mere end 

250 medarbejdere fra psykiatrien i Region Hovedstaden (65 %) og Region Syddanmark (35 %) har 

valgt FAK uddannelsen til som et efteruddannelsesmodul med fokus på fysisk aktivitet og kultur-

forandring i arbejdsmetoden på de psykiatriske afdelinger. Mere end 100 personer har taget en in-

struktøruddannelse (Trin 1 og 2) i IFS regi til at varetage instruktørfunktioner ude i IFS foreninger-

ne. 

 

Idrætscertificering af socialpsykiatriske bosteder 

At være et idrætscertificeret bosted stiller krav om, at beboerne skal tilbydes og motiveres til min. 

60 minutters fysisk aktivitet dagligt. Medarbejdere har fået læring om tilrettelæggelse af fysisk akti-

vitet, fysisk og psykisk sundhed samt viden om den frivillige idræt. Aktiviteterne favner bredt og 

tilrettelægges ud fra det brede idrætsbegreb, hvor alt fysisk aktivitet tæller og hvor det langsigtede 

formål er at skabe en idrætskultur i det nære miljø, som vil føre til deltagelse i foreningslivet, uden-

for bostedet.  
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I Frederikssund Kommune ligger det socialpsykiatriske bosted Klintegården med 65 beboere, og de 

fik Danmarks første idrætscertificering, herefter fulgte Bostedet Thea (OK Fonden) på Frederiks-

berg med 35 beboere. 

 

IFS cykler derudad på den store klinge  

Cykling er fortsat et stort aktiv – som brobygning til interesseorganisationer og internt i DAI. 

IFS og DAI er fortsat aktive i udviklingen af flere aktiviteter på cyklen, hvor en af aktiviteterne er 

planlægning og afvikling af velgørenhedscykelløbet Cykel for sagen - fra Varde til Skagen. Løbet 

har igennem årene kørt mere end kr. 1.000.000 ind for senere at sende gode donationer ud til bl.a. 

IFS foreninger. 

Cykling 10-10-10 og 100 km for den mentale sundhed – se mere www.dai-sport.dk 

Cykelaktiviteter i samarbejde med Cyklistforbundet, Psykiatrifonden og SIND (Landsforeningen 

for psykisk sundhed). Der er igennem årene blevet cyklet i mere end 40 kommuner, med over 1.500 

deltagere på World Mental Health Day, den 10. oktober, og tallet er stærkt stigende.  

Mere cykling med støtte fra Sundhedsstyrelsen, Fonden Roskilde Festival og Simon Spies Fonden 

hvor 5 byer blev udvalgt og deltagerne cykler 100 km. i perioden fra maj til oktober.  Konceptet un-

dersøges og dokumenteres af Københavns Universitet ved Institut for Folkesundhed. 

 

Idrætsfestival i Vejle – den største idrætsaktivitet i DAI regi. 

3 dage på Idrætshøjskolen i Vejle samlede i kongresperioden hvert år et udsolgt hus med 250 

idrætsdeltagere, 50 organisationsfolk og frivillige hjælpere bl.a. fra uddannelsesinstitutioner i Kø-

benhavn og Aarhus. Idrætsfestivalen er i superligaen, hvad angår organisering og økonomiske part-

nerskaber. I 2017 åbnede Kulturminister Mette Bock (LA) årets bedste og smukkeste Idrætsfestival 

i Vejle. 

 

CSIT World Sports Games trækker IFS mini-fodbold til Italien og Letland 

Verdens ældste internationale arbejder og - amatøridrætsforbund CSIT afvikler hvert andet år WSG 

med 3-5.000 deltagere og IFS var med. IFS fodboldhold deltog for første gang i denne begivenhed i 

2015 (Lignano, Italien) og 2017 (Riga, Letland). Hvad betyder så det?:  

”Oplevelsen sidder stadig i kroppen på mig. En form for lykkefølelse og taknemmelighed. Er så 

glad for, at IFS får denne mulighed. Både på det sportslige, sociale og mentale plan har det været 

en stor gevinst at tage med hjem.” 

 

IFS sætter sit aftryk i de politiske, ministerielle og organisatoriske kredse  

Der er generelt stor ros og anerkendelse til den indsats DAI yder omkring den sociale idræt. IFS er 

et aktiv, der inviteres med i fora, hvor meningsdannere mødes til debat og erfaringsudveksling. 

Sundhedsministeriet, Handicapidrættens Videnscenter, IDAN, Idræt på Tværs og Soldaterprojektet i 

DIF for blot at nævne enkelte, der har budt IFS indenfor.  

 

IFS udvider konstant aktivitetsrammen    
Sund By Walk and Run på Frederiksberg, Skovsøløbet i Odense, Friluftsugen - en uge med fokus 

på udendørs aktiviteter og ægte friluftsliv i Hundested og Roskilde, La Santa Sport på Lanzarote, 

Playitas på Fuerteventura, La Vuelta på Vestegnen i Glostrup, Tour de Frederikshavn, Cykelcamps 

og Kaptajn cykelkurser placeret i forskellige landsdele, Regionale- og lokale idrætstræf og events. 

Samlet set med mere end 3.500 deltagere og hertil skal suppleres med ca. 7.000 idrætsaktive, som 

deltager i den organiserede IFS idræt hver uge rundt omkring i Danmark. 

Som en IFS idrætsaktiv udtrykker det: ”Idræt er min nye medicin, mennesker mødes og nye res-

sourcer træder frem.” 

http://www.dai-sport.dk/
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Derfor står det ganske klart: ”DAI og IFS er en verden af gode oplevelser”. 

 

Publikationer: 

Hæftet: ”Få alle med – og inkluder mennesker med psykiske lidelser”, 2015. 

Hæftet: ”Fra IFS-forening til ordinær forening”, 2016.  

Hæftet: ”Brug Idræt for Sindet – og løft recovery, sundhed og økonomi i psykiatrien”, 2017. 

 

 

Uddannelse 

 
I den forgangne kongresperiode har uddannelsesudvalget arbejdet hen mod en øget uddannelsesak-

tivitet i DAI, hvilket ser ud til at lykkes. År for år er interessen for at få uddannelse til medlemmer, 

frivillige ledere og instruktører steget støt. 

 

Med starten af 2014 blev det trykte kursuskatalog nedlagt og i stedet erstattet af annoncering på 

DAI’s hjemmeside. Vel vidende, at det ikke er alle der går på nettet, blev kursustilbud også formid-

let som flyers og pjecer. 

 

DAI’s brede sammensætning afspejler sig også i uddannelsesbehovet. Kursusudbuddet er derfor 

bredt, med det formål at dække udøvere af idræt, instruktør- og træneruddannelse, lederuddannelse, 

official- og dommeruddannelser. 

I perioden er det også lykkedes at afvikle en hel del kurser, hvor vore kerneområder og idrætsgrene 

har været fælles om kurser. Til forbrugerinfo er der afholdt kurser i bl.a. foreningsregnskab, den at-

traktive bestyrelse, lederseminar (for regionerne), styrketræning, CrossFit, kaptajn-/turlederkurser, 

dommerkurser (både fodbold og krolf), kassereruddannelse, hjertestarterkurser, naturmotion, in-

struktøruddannelser, selvtrænerfitness, aktiver din krop, osv. 

 

Kurser i DAI kan rekvireres enten som et spot-kursus, hvor man kan få et indblik i, hvad det drejer 

sig om, eller som et mere detaljeret, hvor deltageren bliver uddannet til at udøve idrætten – eks. 

krolf, bowling eller cykelmotion. Andre kurser arrangeres af forbundet og / eller regionen og udby-

des til interesserede.  

 

En hel del af landets kommuner en desuden stor aftager af de kursustilbud, som DAI udbyder. De 

kurser som DAI afholder for og med kommunerne, giver både økonomi og ikke mindst god PR for 

forbundet. 

 

Regionerne og de respektive idrætsudvalg er efterhånden flittige ansøgere, i forhånd til at etablere 

og få tilskud til kurser og uddannelse for deres medlemmer og frivillige. Udvalget har erfaret, at der 

kan være behov for støtte til dette arbejde, og derfor vejleder konsulenterne gerne regionerne og ud-

valgene til, hvordan de kan gøre brug af forbundets uddannelsesudvalg og -midler. 

 

Opfyldelse af de 4 strategispor, der nu er udarbejdet, indebærer at uddannelse tænkes ind i alle spo-

rene. Derfor er det væsentligt at tænke strategisk uddannelsesplanlægning såvel regionalt som i for-

bundsregi. Viden og uddannelse er forudsætning for at kunne agere professionelt. Det er ikke alt 

DAI selv kan – og skal – udvikle og udbyde, hvorfor vi selvfølgelig samarbejder med Danmarks 

Idrætsforbund (DIF) på de områder hvor det giver mening. 
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Udvalgets interne liv: I løbet af 2015 fik udvalget 2 nye medlemmer. Desværre er den ene stoppet 

igen, da det var svært at passe møderne ind sammen med hendes arbejde. Desuden måtte Esben, 

som trådte ind i udvalget før sidste kongres desværre også vælge uddannelsesudvalget fra, da hans 

arbejde og privatliv krævede hans fulde opmærksomhed. 

 

Vi er i udvalget er glade for det samarbejde, der har været med regionerne omkring udvikling af 

kursus- og uddannelsestilbud og ser frem til, at vi fortsætter arbejdet med uddannelse af idrætsud-

øvere og frivillige ledere. 

 

 

Naturmotion, cykelmotion m.m. 

 
Der er nedsat et arbejdsudvalg, der ser på udviklingen af tilbud inden for naturmotion. Mange øn-

sker at være aktive ude, hvilket er med til at gøre arbejdet til en spændende udfordring. Det er tan-

ken hele tiden at være opmærksom på nye muligheder for udemotion og dermed kunne tilbyde nye 

aktiviteter til medlemsforeningerne. I sidste kongresperiode kom der nye aktiviteter til såsom cykel-

inspirationsdage og kanoture og et helt nyt spil crossboule. Skridttællerkampagnen har fortsat været 

en tilbagevendende begivenhed, men samler færre deltagere end tidligere. 

 

Stavgang var for år tilbage en meget udbredt og populær aktivitet både i foreningerne og for perso-

ner, der vil gå alene eller sammen med andre uden for en forening. I et forsøg på en relancering af 

stavgang har vi fået lavet en video med nyttige træningsøvelser. Videoen er tilgængelig på dai-

sport.dk. 

 

Udvalgets arbejde de seneste par år har hovedsageligt været koncentreret om cykelmotion: 

 

På et møde i Naturmotion den 8. april 2015 blev der taget initiativ til at nedsætte et cykeludvalg un-

der Naturmotion og 1. januar 2016 blev Cykeludvalget en realitet. Region Hovedstaden, Region 

Sjælland og Region Nordjylland sidder i udvalget, og vi glæder til at se repræsentanter for Region 

Midtjylland og Region Syddanmark. 

 

Udvalgets opgaver er at få flere af vore medlemmer til at deltage i motionscykling og tilbyde MTB 

og cykelture på landevejscykler. Cykeludvalget vil tilbyde cykelarrangementer med mulighed for at 

deltage i lokale arrangementer med vægt på den brede medlemsskare. Her kan alle deltage, og der 

vil også blive tilbudt ture med et kulturelt indslag. 

MTB kurser vil blive tilbudt på begynderplan, så medlemmer der har lyst kan prøve at trille en tur 

på de brede dæk. 

Kaptajn kurser kan også blive en mulighed for de, der ønsker at køre landevej på de smalle dæk. 

Der kan arrangeres regionale Bikecamps og mulighed for at deltage som DAI gruppe ved større lo-

kale cykelarrangementer.  

 

Til dato har der været afholdt nogle møder, flere MTB kursus, MTB familie løb, Vuelta Vestegnen, 

Tour de Frederikshavn, Senior cykling i Vejle, deltaget i 10-10-10 i Frederikshavn og Hjørring. Der 

er indkøbt flot designet cykeltøj i en rigtig god kvalitet og til en fornuftig pris.  

 

Men vi skal videre, og derfor har udvalget brug for jeres hjælp. Der findes i omegnen af 30 forenin-

ger i DAI, der har cykling på programmet. Disse foreninger har en viden, der er brug for i cykelud-
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valget, og udvalget vil derfor anmode regionerne om at hjælpe med at få kontakt fra den lokale for-

ening til cykeludvalget. 

 

Og så er der alle spørgsmålene:  

Skal cykeludvalget fokusere på formidling af – gode tips på cyklen - via det elektroniske medie Fa-

cebook eller via mail? 

Hvordan skabes en øget efterspørgsel på idrætsarrangementer, hvor cyklen er omdrejningspunktet? 

Hvornår på året vil det være optimalt at afvikle en enkelt dags camp? Skal regionsudvalget involve-

ret? Skal der være en dag i hver region? 

Hvordan arbejder vi målrettet mod at få cykling inkluderet som idræt/italesat i DAI`s regionsud-

valg? 

 

DAI bør fortsat have fokus på, at der findes sjove alternativer, til den velkendte cykeltræning på ryt-

tercykler, hvor cyklen er midlet til motion og gode oplevelser - uanset om du er barn eller voksen. 

Og vise, at motionisten ikke nødvendigvis skal iklæde sig cykeltøj for at dyrke cykelmotion. DAI, 

kan på denne måde udvise seriøsitet overfor en målgruppe, som ofte udtaler, at de ikke trives i de 

cykelmiljøer, hvor der udelukkende er fokus på udstyr, fart og personlige resultater. Den røde tråd 

for cykeludvalget er, at de skal tilbyde cykeloplevelser for alle med vægt på motion og det sociale 

samvær det giver at motionere sammen. 

 

 

Internationalt  

 
Som i tidligere år har DAI’s internationale arbejde været koncentreret om de tilbud, der har været 

inden for det internationale arbejder – og amatøridrætsforbund CSIT. CSIT er verdens ældste inter-

nationale Sport for all - forbund (se www.csit.tv).   

 

Hovedbegivenheden i CSIT er CSIT World Sports Games, der afholdes hvert andet år i ulige år. 

Samtidigt giver disse games en tiltrængt økonomisk indsprøjtning til CSIT. CSIT World Sports 

Games har deltagelse af rigtig mange lande og samler typisk omkring 3 – 5000 deltagere. At de så 

afholdes så tit som hvert andet år efterlader kun lidt plads til mesterskaber i de mellemliggende år. 

Der har været afholdt CSIT World Sports Games i 2008 i Rimini (Italien), i 2010 i Tallinn (Est-

land), i 2013 i Varna (Bulgarien), i 2015 i Lignano (Italien) og senest i år 2017 i Riga (Letland).  

Vi har alle årene deltaget med en pæn stor delegation, og senest i 2017 deltog vi med næste 80 per-

soner, der deltog i fodbold, mini-fodbold, bowling, senioridræt og tennis. Igen en meget stor ople-

velse for alle deltagere og en flot ”demonstration” af international arbejderidræt. Der er ingen tvivl 

om, at man ved deltagelse i disse games får en oplevelse for livet, som nok kun normalt er forundt 

deltagere i OL. 

 

I 2014 deltog DAI i CSIT-mesterskaberne i tennis i Israel og var samme år vært for et internationalt 

senioridrætskursus i Brøndby. I 2016 deltog DAI i CSIT-mesterskaberne i tennis i Mexico samt i et 

internationalt senioridrætskursus i Frankrig. 

 

DAI har fortsat påtaget sig sekretæropgaven i tennis ved Ole Juhl. DAI’s forbundssekretær Palle 

Thomsen blev på CSIT’s kongres i 2015 genvalgt til ExCom (bestyrelsen) for en fireårig periode 

med ansvar for Sport for all og herunder senioridræt samt funktion som næstformand. At DAI har 

formået forsat at have en toppost i et internationalt forbund, er også noget som Danmarks Idrætsfor-

bund værdsætter. 

http://www.csit.tv/
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Vores politiske engagement i CSIT har ført til, at senioridrætten fortsat har en markant dagsorden 

internationalt. Dette såvel til glæde for DAI’s egne aktive som for andre landes seniorer. Senior-

idrætten har været en meget populær aktivitet på alle CSIT World Sports Games, og der er også sat 

et egentligt udviklingsarbejde i gang ved gennemførelse af internationale seminarer for instruktører. 

Dette er noget ret så unikt inden for international idræt. 

 

 

Medlems- og foreningsudvikling 

  

I forrige kongresperiode løb vi ind i en udfordring omkring opgørelse af medlemstallet i vores for-

eninger. Dette som følge af, at DIF, DGI og Firmaidrætten indgik en aftale om fælles medlemsregi-

strering. Den fælles medlemsregistrering bygger bl.a. på to hovedprincipper – 1. Et aktivt medlem 

er et medlem, som har været medlem i en forening i mindst tre måneder og som har betalt aktivt 

kontingent (et kontingent, hvor der tilbydes kontinuerlig idræt/træning for kontingentet) og 2. Et ak-

tivt medlem kan kun tælles en gang for et aktivt kontingent (ingen dobbeltregistrering). 

På den baggrund har ”DIF systemet” det indbyggede problem, at DIF har specialforbund, som til-

trækker de samme foreninger som medlemmer. Dette medførte, at det var nødvendigt at lave en of-

ficiel medlemsopgørelse, hvor det kun er medlemmer i DAI’s foreninger, der ikke er medlem af et 

andet specialforbund eller som har en aktivitet, som ikke findes i et andet specialforbund(denne 

bruges udadtil) samt en intern medlemsopgørelse, der viser det samlede antal af medlemmer i samt-

lige DAI’s foreninger. 

 

På kongressen i 2014 kunne vi oplyse om et officielt medlemstal på 61.345 personer fordelt i 908 

foreninger. Af den interne opgørelse, fremgik det, at de 908 medlemsforeninger tilsammen har 

138.090 medlemmer. Så med andre ord kunne vi sige, at DAI havde 908 medlemsforeninger med 

tilsammen 138.090 medlemmer, hvoraf de 61.345 medlemmer er medlem af foreninger, som ikke er 

medlem af et andet specialforbund, eller som dyrker en idræt, som ikke findes i et andet specialfor-

bund i DIF. 

I den seneste opgørelse (medlemmer i 2016) har vi 764 medlemsforeninger med tilsammen 121.959 

medlemmer, hvoraf de 56.992 medlemmer er medlem af foreninger, som ikke er medlem af et andet 

specialforbund, eller som dyrker en idræt, som ikke findes i et andet specialforbund i DIF. 

Så desværre har vi måtte konstatere en ikke uvæsentlig reduktion i antallet af medlemmer og for-

eninger. 

Der er en meget stor udskiftning af medlemsforeninger hvert år, hvilket særligt gør sig gældende i 

Region Hovedstaden, hvor mange små fodboldklubber udgør en stor del af medlemsunderlaget. 

 

 

Samarbejdsudvalget og samarbejdet med regionerne 

 
To gange årligt samles repræsentanter fra regionsledelserne, forbundsledelsen og medarbejderre-

præsentanten til møde i samarbejdsudvalget for drøftelse af fælles anliggende og for at holde hinan-

den orienteret om aktuelle udfordringer og aktiviteter. Møderne foregår i en god og konstruktiv at-

mosfære, og det er forbundsledelsen opfattelse, at de er givtige for såvel forbundsledelse som for 

regionsledelserne. Desuden benyttes idrætsforum til et møde mellem forbundsledelsen og regions-

formændene. 

Der gøres et prisværdigt arbejde i regionerne med gennemførelse af stævner, mesterskaber, træf, 

kurser, m.m. for medlemsforeningerne. Det er her dagligdagen foregår, og det er her, at mange fri-

villige i DAI bruger tid og ressourcer på at tilbyde klubberne idræt og aktivitet. Det er altafgørende 
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for DAI, at vi har nogle velfungerende lokale regioner. Det er i den forbindelse en meget stor ud-

fordring for regionerne at finde nok frivillige ledere. 

 

 

Frivillighedsstrategi 

 
Frivillige er fundamentet for DAI. Uden frivillige intet DAI. Vi har derfor udarbejdet og bekendt-

gjort en frivilligstrategi. Missionen med strategien er at styrke og udvikle rekruttering og fastholdel-

se af frivillige, hvilket skal ske ved at skabe en kultur og et miljø i DAI, der giver rammer og forud-

sætninger for at være en aktiv del af DAI. 

 

Hvem kender ikke til behovet for nogle ekstra hænder til at løfte opgaver i klubber, regioner og for-

bund? Med en frivilligstrategi vil DAI stille skarpt på den vigtigste ressource i forbundet, nemlig 

frivillige. Strategien skal medvirke til at de mange idrætsoplevelser i DAI kan forsætte og udvikles 

på samme høje niveau. Også mange år ud i fremtiden. For at det kan blive en realitet, er der behov 

for, at alle i DAI i fællesskab står sammen om at udvikle og forbedre rammerne for frivilligheden. 

Frivilligstrategien skal understøtte alle de frivillige i DAI – i klubber, regioner og forbund. En ef-

fektfuld frivilligstrategi er én, hvor alle løfter i flok. Kun herved medvirker vi til at skabe de rette 

rammer for de frivillige og skaber dermed endnu bedre betingelser for at rekruttere og fastholde. 

Det kræver, at frivilligstrategien prioriteres i hele DAI, så for at undgå at frivilligstrategien reduce-

res til en simpel hensigtserklæring må vi i fællesskab på tværs af organisationen løfte de opgaver, 

der er forbundet med frivillighed.  

Der er to hovedformål med DAI’s frivilligstrategi: 

- At øge antallet af kvalificerede kandidater til de frivillige poster i regioner og forbundsledelse 

- At styrke og udvikle frivilligheden generelt på tværs af hele DAI 

 

For at nå vores mål er de udmøntet i en række konkrete strategier, som bl.a. fokuserer på synlighed 

og anerkendelse. 

I forhold til synlighed er der udarbejdet en pjece ”Fri i DAI”, der ved brug af interviews får lavet 

nogle profilbeskrivelser af opgaver og forventninger til nogle tillidsposter i regioner og forbund. 

Der er desuden lavet nogle videoer om frivillige, der fortæller, hvad man laver som frivillig i DAI. 

Omkring anerkendelse har vi fået kåret ”Årets DAI’er” i 2015 og 2016.   

 

 

Danmarks Idrætsforbund – DIF 

 
Danmarks Idrætsforbund er vores vigtigste samarbejdspartner, og samtidig vores hovedforbund, der 

udstikker regler, forordninger og politikker, vi som medlem skal følge – og som ikke mindst står for 

uddelingen af økonomiske tilskud til os og øvrige specialforbund.  

 

DIF har mange udvalg samt initiativer, som berører vores virke, og vi prøver fortsat på at være med 

alle de steder, hvor vi kan se, at vi kan medvirke til at gøre en forskel. Vi er fortsat af den opfattelse, 

at Dansk Arbejder Idrætsforbund er meget medvirkende til, at en del opgaver i DIF politiske pro-

gram, f.s.v.a. opgaver i form af at tage vare på idrættens sociale ansvar, bliver udført og dækket af. 

 

Vi har været med i diverse arbejdsgrupper og netværk; dette ikke mindst i arbejdergrupper omkring 

samarbejdet mellem DIF, specialforbund og DGI i ”Bevæg dig for livet”. Nærmere herom andet-

steds i beretningen. 
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Der er i mange henseender god service og viden at hente hos DIF. Dette bl.a. i form af muligheden 

for at få assistance fra konsulenter til gennemførelse af udviklingsprocesser på møder og seminarer. 

Desuden deltager vores konsulenter i samlinger og uddannelser sammen med øvrige konsulenter i 

specialforbundene. 

 

Endeligt har vi tilknyttet en person fra DIF’s bestyrelse: Frans Hammer, der har erstattet vores tidli-

gere kontaktperson Preben Staun. Desuden har vi en af DIF’s konsulenter tilknyttet som fast kon-

taktperson i det daglige. 

 

 

Bevæg dig for livet – DIF og DGI samarbejde 

 
Bevæg dig for livet er en fælles vision hos DIF og DGI med den målsætning, at 75 procent af dan-

skerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 procent af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Der 

er tale om den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie, hvori Nordea-fonden og TrygFon-

den indgår med en væsentlig og stor medfinansiering. I visionsarbejdet er der udvalgt en række 

idrætter og aktivitetsområder, hvor det giver mening og, hvor der er en vilje til at samarbejde med 

det formål at få flere aktive med. Så fra, at specialforbundene i DIF og DGI opfattede hinanden som 

konkurrenter i markedet, skal vi finde samme og bruge fælles ressourcer på at få flere aktive. 

 

I 2015 indgik DAI i en arbejdsgruppe, der skulle se på mulighederne for et Bevæg dig for livet – 

samarbejde på seniorområdet. Arbejdet resulterede i en aftale, der løber til om 2019, hvor intentio-

nen er at afprøve om en kommunemodel giver kommunemodel giver effekt i forhold til at gøre flere 

seniorer mere aktive i længere tid. Indsatsen måles primært på andelen af medlemmer i foreninger-

ne og sekundært på andelen af aktive borgere i kommunen før og efter indsatsen. Hermed understøt-

ter aftalen de to overordnede mål i visionen. 

Indsatsen har desuden en væsentlig samfundsmæssig dimension både økonomisk og i forhold til det 

gode liv. Arbejdet er i 2017 kommet godt på vej og er startet op i en række kommuner, hvor interes-

senterne (DAI, DGI’s landsdelsforeninger, m.fl.) byder ind med, hvad man hver i sær er gode til og 

kan tilbyde. 

Det har været, og er fortsat et meget ressourcekrævende arbejde for os at være del af, og ud over, at 

flere seniorer gerne skal blive aktive i idrætten, så skal samarbejdet gerne betyde en forenings – og 

medlemsvækst hos os. 

 

Vi er nu også kommet med i en anden visions arbejdsgruppe, der med udgangspunkt i alle tre grup-

peringer af handicappede (se nedenfor), skal undersøge og komme med anbefalinger til:  

- Hvordan andelen af idrætsaktive personer med fysisk handicap øges.  

- Hvordan konsulenttjenesterne inden for handicapidrætten, DGI og specialforbundene kan samar-

bejde med det mål at nå alle idrætsforeninger med handicappede medlemmer.  

- En visionsaftale for området. 

Grupperingerne er: Personer med et længerevarende fysisk handicap, personer med et længereva-

rende fysisk helbredsproblem samt personer med psykiske lidelser.  

For os i DAI er det interessant at få afklaret, om ”flere muskler” kan medvirke til få vores koncepter 

og initiativer inden for Idræt for sindet udbredt til en større del af landet. Der er en forventning om, 

at visionsarbejdet på dette område kan gå i gang primo 2018. 
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Økonomi generelt samt fordelingsnøgle og strategiaftaler i DIF 

 
Som det fremgår af regnskabsmaterialet på de efterfølgende sider, har vi gennem kongresperioden 

formået at bibeholde en stærk økonomi i form af en god egenkapital. Dette er sket uden, at nogle 

aktivitetsområder har lidt økonomisk. En af årsagerne hertil er, at vi nogenlunde har formået at fast-

holde tilskuddet fra DIF, der er vores hovedindtægtskilde samt, at der er sket besparelser/mindre 

forbrug end budgetteret. Ved budgetteringerne har vi hvert år taget udgangspunkt i, at den nødven-

dige økonomi til idrætten skal være til stede. 

 

Som nævnt er tilskuddet fra Danmarks Idrætsforbund vores hovedindtægtskilde. Tilskuddet kom-

mer fra overskuddet fra Danske Spil, hvor DIF modtager en del af overskuddet og som så efterføl-

gende fordeler en del af overskuddet til specialforbundene. Fordelingen ar været sket efter en forde-

lingsnøgle, hvor både forbundets størrelse og aktiviteter er afgørende for, hvor meget, der uddeles 

til hvert forbund. Så vi har ikke bare kunnet læne os tilbage og modtage penge, blot fordi vi er et 

rimeligt stort forbund med mange foreninger og mange medlemmer. Der har populært sagt skulle 

arbejdes for pengene overalt i DAI med turneringer, stævner, uddannelse, udviklingsprojekter, 

klubbesøg, klubudvikling, idrætslejre, partnerskabsaftaler, udlandsaktiviteter m.m. 

 

Men tiden, hvor det var de gennemførte aktiviteter, der i en fordelingsnøgle bestemte størrelsen af 

vores tilskud fra DIF er nu omme. Fra 2018 træder der en ny økonomisk støttestruktur i kraft, hvori 

en stor del af tilskuddet bestemmes af nogle indgåede strategiske aftaler mellem DIF og hvert spe-

cialforbund. En anden del af tilskuddet er et grundtilskud beregnet ud fra antal foreningen og med-

lemmer samt medlemssammensætning. Hos os i DAI har det været en spændende og givtig proces 

at få udarbejdet strategiske spor og tilhørende økonomi til de initiativer og målsætninger, som vi 

ønsker at arbejde med strategisk de kommende fire år. Det har været en god anledning til at få tænkt 

fremtiden igennem, men også en meget ressourcekrævende proces. Desværre var der ikke nok øko-

nomi i DIF til at indfri alle specialforbunds strategiske budgetter, hvilket for DAI betød en væsent-

lig reduktion i det ansøgte beløb. Så i skrivende stund er vi i gang med at se på, hvad dette indebæ-

rer af ændringer i målsætningerne og aktiviteterne, så vi kan magte opgaverne inden for den øko-

nomiske ramme. 

 

Som det også fremgår af regnskabsmaterialet har vi modtaget tilskud fra DIF til udviklingsprojekt 

på senioridrætsområdet samt tilskud til nogle af vores konsulenter; herunder et særligt tilskud til en 

af konsulenterne, der arbejder med Idræt for sindet. Dette har absolut været en nødvendighed for at 

opretholde og til stadighed udvikle de idrætter og initiativer, vi har gang i, og som gør en stor for-

skel for mange borgere. 

 

Sidst men ikke mindst modtager vi fortsat mange puljemidler til Idræt for sindet (IFS). Området er 

yderst vigtigt for DAI’s virke og er fortsat et stærkt varemærke for, hvad DAI som idrætsforbund 

kan løfte af sociale og samfundsmæssige opgaver. Vi er igen inde i en periode, hvor puljemidlerne 

er ved at udløbe (efter 2018), og der er helt klart brug for nogle mere langsigtede økonomiske løs-

ninger, således at bekymringerne for IFS’s fortsatte eksistens opvejes af glæden over dette fantasti-

ske arbejde. 

 

Information og kommunikation 

 
Forbundets hjemmeside er fortsat det vigtigste ansigt udadtil. Hjemmesiden er udviklet fra at være 

en statisk opslagstavle til et fleksibelt informationsværktøj til f.eks. interaktivt at styre vores kursus-
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aktivitet. Der arbejdes hele tiden målrettet på at optimere hjemmesiden og gøre den mere bruger-

venlig. Vi arbejder lige nu at på at lave en søgefunktion i alle vores foreninger, så man fx kan søge 

på postnummer og idræt og dermed hurtigt finde relevante foreninger. Derudover er der en beta-

lingsløsning på vej, så man i fremtiden fx kan betale med Dankort, når man tilmelder sig aktiviteter 

eller kurser. 

 

Forbundet bliver mere og mere aktive på Facebook, og lige nu er der over 2000 mennesker som føl-

ger de forskellige sider, som DAI har. Mange af nyhederne i DAI kan måske ikke bære en stor ny-

hed på hjemmesiden, men så kan de sammen med billeder eller video lægges på Facebook, hvor rig-

tig mange ser dem. Bedst set har video fra DM i krolf været med over 8.000 seere og Idrætsfestival 

for Sindet i Vejle med over 9.000 seere. Video er et område, som vi fremover vil forsøge at opprio-

ritere, da det har stor gennemslagskraft på sociale medier som Facebook. 

 

DAI har også flere forskellige nyhedsbreve, som sendes rundt til foreninger, udvalgsmedlemmer og 

andre, der har tilmeldt sig som modtager. Dette kan gøres på www.dai-sport.dk. Vi ved, at ikke alle 

regelmæssigt besøger hjemmesiden eller bruger Facebook, så her er det godt at nyhederne så at sige 

kommer til dem. Og det giver også mulighed for at prioritere nyheder, som måske ikke egner sig så 

godt til Facebook, men som stadig er vigtige. 

 

I takt med at antallet af kanaler (hjemmeside, Facebook, nyhedsbrev osv.) stiger, så er der også be-

hov for flere gode historier. Derfor er vi afhængige af, at information om nye aktiviteter eller gode 

historier sender til DAI’s hovedkontor, så vi kan rykke på dem og få dem ud til hele DAI. 

 

På presseområdet går det godt. Der er stadig flot omtale af mange aktiviteter i lokalaviser over hele 

landet, og det er et sted som ofte rammer vores målgrupper godt. Presseomtalen er vigtig for at til-

trække nye medlemmer, at få kommunens opmærksomhed og som et skulderklap til alle de frivilli-

ge, som yder en uvurderlig indsats i DAI. Vi har også haft et øget fokus på frivillige de seneste år 

og produceret nyt materiale og video til netop at fortælle de gode historier om at være ”Fri i DAI”. 

De landsdækkende medier er ikke så interesserede i at omtale et breddeidrætsforbund som DAI, dog 

med enkelte undtagelser inden for de samfundsmæssige opgaver, som vi løfter inden for senior-

idrætten og Idræt for Sindet. 

 

 

Personale 

 
Forbundets ansatte personale udgøres af en forbundssekretær, en sekretær, 5 idrætskonsulenter, en 

kommunikationsmedarbejder, en turneringsleder og en instruktør i senioridræt. Herudover er der 

indgået en samarbejdsaftale med DIF økonomi om den regnskabsmæssige behandling af forbundet. 

Forbundssekretæren varetager den daglige ledelse af forbundet og personalet og sekretæren vareta-

ger administrative opgaver på tværs i forbundet; herunder assistance til konsulenter og udvalg. To 

konsulenter har senioridrætten som sit primære arbejdsfelt, 2 konsulenter har IFS som det primære 

og 1 konsulent har det generelle idrætsarbejde. Men mange arbejdsopgaver hænger sammen, og 

konsulentressourcerne bruges også på tværs af arbejdsfelterne. Vi har en kommunikationsmedar-

bejder, der primært arbejder med Idræt for sindet og senioridræt samt en instruktør i senioridræt, der 

er ansat i fleksjob. Endeligt har vi en turneringsleder ansat til varetagelse af DAI Region Hovedsta-

dens fodboldturneringer. Sidstnævnte er aflønnet af fodboldudvalget i hovedstaden. 

http://www.dai-sport.dk/
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Personalet er et vigtigt omdrejningspunkt for såvel udvikling og gennemførelse af alle vores initia-

tiver og aktiviteter og samtidigt en uundværlig støtte til vore mange frivillige/ulønnede i regioner og 

udvalg. Desuden varetager konsulenterne rådgivning og udvikling af medlemsforeningerne.  

 

 

Modtagere af DAI’s ærestegn 

 
DAI’s ærestegn er i kongresperioden blevet tildelt Ole Christensen fra DAI Region Nordjylland og 

Vibeke Franzen fra Veteransport Taastrup. 

 

DAI’s Ungdomsfond  

 
Dansk Arbejder Idrætsforbunds Ungdomsfond uddeler støtte til personer og foreninger, der har ydet 

en ekstraordinær indsat i forbindelse med Dansk Arbejder Idrætsforbunds børne- og ungdomsarbej-

de. Støtten gives til medlemmer af DAI; dette såvel aktive, ledere, trænere som foreninger. Fonden 

kan uddele de tilskrevne renter, hvilket beløber sig til ca. 2.000 kr. årligt, der kan uddeles en gang 

årligt på DAI’s stiftelsesdato 19. maj. Fonden har ikke modtaget ansøgninger i kongresperioden, og 

ser derfor ikke længere ud til at være et aktiv for foreningerne.  

 

Forbundsledelsen vil derfor efter kongressen se på mulighederne for at nedlægge fonden og lægge 

kapitalen over i en form for udviklings – og initiativpulje, som medlemsforeninger og regioner kan 

søge midler fra. 

 

 

Afsluttende bemærkninger fra forbundsformanden 

 
Tusinde tak for alt jeres arbejde 
Slutteligt vil jeg selv sige mange tak for alle de oplevelser jeg som forbundsformand har haft gen-

nem de sidste 12 år, for det er jo ingen hemmelighed, at jeg har valgt og trække mig fra posten og 

overlade den til nye friske kræfter, som jeg ønsker alt muligt held og lykke med arbejdet for hele 

DAI, til glæde og gavn for vore medlemsforeninger samt deres medlemmer. 

 

 

 

 

 

 









































 




