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Denne kongresperiode har været 
mindeværdig for Dansk Arbejder 
Idrætsforbund. Jeg kan i flæng nævne 
prisen som årets specialforbund, fejringen 
af forbundets 90-års fødselsdag og 
ikke mindst de flotte medlemstal. Som 
ny forbundsformand er jeg stolt af den 
indsats som frivillige og medarbejdere har 
løftet de seneste år. 
Det går den helt rigtige vej, selvom 
2020 desværre har været formørket af 
COVID-19. Fællesskabet har for en stund 
været sat på en prøve, men alle har passet 
på hinanden.

En sund selvtillid
En af de vigtigste egenskaber i idræt er en 
sund selvtillid. Det er den, som afgører, om 
du tør tage de rigtige chancer og giver dig 
de sidste cm, når du skal præstere. Den 
selvtillid har DAI efter 90 år som fast spiller 
på A-holdet i Breddeidræts-danmark. 
Danmarks Idrætsforbund har indført en 
helt ny måde at uddele midler på, hvor der 
bliver kigget grundigt på, om vi lægger de 
rigtige strategier i specialforbundene. Og 
selvfølgelig ikke mindst om vi når de mål, 
som vi sætter os. Strategiaftaler hedder 
det.

Efter en god proces i 2017 var vi klar med 
vores mål – men desværre ville DIF ikke 
give os alle de penge, som vi havde brug 
for til at nå dem. Her troede vi på os selv. Vi 
ville ikke skære en hæl og klippe en tå - vi 
vidste, at vi havde fat i det rigtige. Derfor 
tog vi en kalkuleret risiko og investerede 
penge fra vores egenkapital, så vi kunne 
nå de mål, som var vigtige for hele DAI. Og 
heldigvis har det vist sig at være det hele 
værd. 

Medlemmerne vælter ind, vi har fået gang 
i helt nye idrætter, og så har vi ikke mindst 
fået lagt fundamentet for en foryngelse af 
forbundet med idrætter som Studiebold, 

Roundnet og MTB, så der også i fremtiden 
er generationer af DAI’ere til at præge 
dansk idræt.
Derfor er det nu også kun naturligt, at 
DIF åbner kassen mere til vores næste 
strategiaftaler.

Årets Specialforbund 2019
Vi tager et socialt ansvar i DAI, og det har vi 
altid gjort, men nu er det begyndt at blive 
bemærket andre steder – senest da vi fik 
prisen som Årets Specialforbund 2019 til 
Danmarks Idrætsforbunds årsmøde. Det 
mest oplagte er måske vores 31 Idræt 
for Sindet-foreninger, hvor der hver dag 
gøres en fantastisk indsats for at sikre 
lige idrætsmuligheder, uanset om du har 
depression, angst eller skizofreni. 
Men mindst lige så vigtigt er vores 
fremadstormende idrætscertificeringer, 
som rykker idrætsforeningerne ind på 
plejecentrene, til dem som ikke selv kan 
komme til foreningerne. Dem har vi over 
30 af nu. Eller vores 300 fodboldklubber 
og knap 200 krolfklubber der alle skaber 
fællesskaber og motion for målgrupper, 
som måske ikke normalt er en del af 
Foreningsdanmark. 

Ny indpakning – samme DNA
Jeg synes også, at det er 
vigtigt at fremhæve vores 
nye logo, nye design, 
nye hjemmeside og 
ikke mindst en kort 
elevatortale, så alle og 
enhver kan forstå, hvad 
DAI er. Den ændrer ikke 
på vores DNA, men 
gør det nemmere at 
overbevise omverdenen 
om, hvor dygtige vi er. Du 
kan se elevatorteksten 
på bagsiden.

DAI tog en kalkuleret 
risiko – og vandt

Forord
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Medlemmerne er væltet ind i DAI siden 
kongresperiodens start i 2017, så vi i 
slutningen af 2019 var 131.427 medlemmer 
i 736 idrætsforeninger. Ved den seneste 
medlemsregistrering i 2019, var der 
8.202 nye medlemmer siden 2017. Det er 
stadig dem over 60 år, som fylder meget 
i medlemsfremgangen – faktisk er der 
kommet 8.158 flere over 60 år ind. Og så er 
der det med kønnene – her har det vist sig, 
at det især er kvinderne, som er rykket ind 
i DAI.

Det er selvfølgelig først og fremmest 
foreningerne, som skal have kreditten for 
de mange nye medlemmer. Det er derude, 
hvor de gode træninger, ildsjælene og 
fællesskabet gror. DAIs Regioner skubber 
på den udvikling med attraktive stævner 
og turneringer og dygtige konsulenter, 
som sparrer med og udvikler foreningerne. 

På foreningsfronten fik forbundet til 
gengæld en tilbagegang på 28 foreninger 
i perioden, og det skyldes blandt andet 
lidt færre af de små fodboldforeninger 
i Hovedstaden og en række 
karateforeninger, som har meldt sig ud.
Med slutningen af 2019 så medlemstallene 
sådan her ud:

Omvendt er det lykkedes DAI 
både at tiltrække nye foreninger til 
fællesskabet men også at starte helt 
nye idrætsforeninger i fx Studiebold og 
Roundnet. Herunder følger et par nedslag i 
de væsentligste udviklinger siden seneste 
kongres i 2017.

FODBOLD er stadig den største idræt 
i DAI målt på antallet af foreninger, 
og det er selvfølgelig især den store 
fodboldturnering i Hovedstaden med 
304 foreninger, som fylder godt. På 
seniorområdet har der været en svag 
tilbagegang i antallet af foreninger, mens 
der for oldboys og opefter har været en 
fremgang så stor, at man nu også laver en 
Grand Old Master-turnering for dem over 
60 år. Det er glædeligt med det niveau 
af fastholdelse, og der er efterhånden 
mange spillere, som har spillet med i et 
utal af sæsoner på Kløvermarken og Valby 
Idrætspark, hvor de fleste kampe spilles. 

Efter en lang politisk kamp blev der i 
midten af 2019 indført brugerbetaling på 
idrætsfaciliteterne i København, hvilket 
på forhånd havde vakt stor bekymring 
for fodboldturneringen. Heldigvis har 
klubberne accepteret de ekstra udgifter, 
og gebyrerne har endnu ikke haft den 
store betydning for turneringens størrelse.

Fodboldturneringen i København er 
også den eneste, som har fået udviklet 
en decideret App til mobiltelefoner, 
hvor foreninger og spillere løbende 
kan holde øje med kampe og stillinger. 
I kongresperioden blev denne App 
yderligere udviklet, så det nu er muligt at 
indtaste holdkort – et vigtigt skridt mod at 
få digitaliseret meget af det omstændige 
papirarbejde, der er ved så stor en 
turnering. 

Idrætter og medlemstal

Velkommen til 8.202 
nye ansigter

Region Antal foreninger
Hovedstaden  427
Midtjylland  84
Nordjylland  82
Sjælland  58
Syddanmark  85
 
I alt i DAI  736

FORENINGSTAL 31/12 2019
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Velkommen til 8.202 
nye ansigter
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KROLF er igen kommet i tydelig vækst. 
Efter at medlemstallet i en årrække var 
stagneret omkring de 150 foreninger, 
nærmer tallet sig nu 180. Fremgangen 
skyldes blandt andet målrettede 
projekter, hvor DAI har søgt penge til at 
udvikle krolfen fx i boligforeninger og 
pensionistforeninger og lokale satsninger 
sammen med kommuner. 
Indendørs krolf er også begyndt at 
vokse så meget, at der i starten af 2020 
var planlagt det første officielle DAI-
mesterskab i Sønderborg. Sporten er 
især en gevinst for de foreninger, der 
ikke kan eller vil spille udenfor hele året, 
og derfor har brug for at få motioneret 
medlemmerne og fællesskabet i de kolde 
måneder.
Krolf er et af forbundets sportslige 
flagskibe, hvor DAI hvert år afholder 
det officielle DM. Men man skal ikke 
nødvendigvis være blandt Danmarks 
bedste krolfspillere for at mødes med 
krolfentusiaster fra hele landet – hver 
år afholder DAI nemlig også et Åbent 
Landsstævne i Kolding, hvor alle kan 
tilmelde sig og deri ligger også krolfens 
natur – at fællesskabet er helt afgørende. 

OG SÅ KOM DE UNGE OGSÅ PÅ BANEN...

STUDIEBOLD startede i Syddanmark 
som en indendørs fodboldturnering for 
videregående uddannelsesinstitutioner 
i 2018 og er på rekordtid blevet næsten 
landsdækkende. I 2020 var der stævner i 
både Syddanmark, Midtjylland, Sjælland 
og Hovedstaden – inden det stort anlagte 
finalestævne i Kolding desværre måtte 
aflyses på grund af COVID-19. Turneringen 
og konceptet har tiltrukket mange unge 
mennesker til DAI og viser, at det ikke 
nødvendigvis kræver en helt ny sport at få 
DAI til at blomstre – nogle gange handler 
det det lige så meget om rammerne og 

indpakningen af det eksisterende.

CYKLING har de seneste mange år 
været en stor idræt i Dansk Arbejder 
Idrætsforbund, og i kongresperioden 
er der kommet knopskydning til 
mountainbike, som er blevet et stort 
hit på Fyn, hvor 16 foreninger nu er 
en del af MTB-fællesskabet i DAI. Der 
arrangeres løbende fællesture, langture 
og sociale arrangementer, som har trukket 
foreningerne med.

SPIKEBALL/ROUNDNET er en helt ny 
idræt i DAI, der især tiltrækker unge 
mennesker til sporten, hvor hold af to 
spillere kæmper mod hinanden om at 
slå en bold ned i et elastisk net. Det var 
en idræt, som mange bare mødtes om 
uden at være organiserede i foreninger – 
men her er det nu lykkedes at danne en 
række helt nye foreninger i samarbejde 
med Roundnet Denmark, som også i 2020 
afholdt deres første DM i sporten. 

Idræt    Foreninger

Fodbold  373
Senioridræt  210
Krolf   178
Stavgang  80
Cykling  68
Tennis   59
Bowling  56
Fitness  32
Idræt for Sindet 31
Løb   21
Kurling  18
MTB   16
Spikeball  6
 

IDRÆTTEN I DAI 31/12 2019
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Det blev Dansk Arbejder Idrætsforbund, der på DIF’s årsmøde 4. maj 2019 vandt prisen 
som Årets Specialforbund. Med prisen, der blev overrakt af DIF’s næstformand, Hans 
Natorp, fulgte 100.000 kroner.

Det var repræsentantskabet, som efter en præsentationsvideo afgav deres stemme, og 
på den måde afgjorde, hvem der skulle have prisen. De to øvrige kandidater i finalefeltet 
var Dansk Automobil Sports Union og Danmarks Ishockey Union.

Dansk Arbejder Idrætsforbund var indstillet til Årets Specialforbund 2019, fordi forbun-
det i særlig grad tager et samfundsmæssigt ansvar i forhold til at udbyde idrætstilbud til 
udsatte målgrupper, der ellers ofte har svært ved at finde de rette hylder i forenings- og 
idrætsdanmark.

De 100.000 kroner gik til nye telte til DAI regioner, profiltøj til frivillige og medarbejdere 
og til fejring af 90 års-fødselsdagen.

Indstillingen kan læses på næste side.

Anerkendelse 

Årets specialforbund 
2019



Indstilling af DAI til årets specialforbund
DAI har fortjent at blive årets specialforbund, fordi forbundet i særlig grad styrker 
mangfoldigheden i idrætten, løfter idrættens samfundsmæssige ansvar og gennem 
strategiaftalerne med DIF har defineret en tydelig strategisk retning. Forbundet er også 
som det eneste specialforbund involveret i to forskellige Bevæg dig for livet-indsatser, som 
viser hvor bredt og inkluderende forbundet arbejder.

300 fodboldklubber i Hovedstaden har de seneste mange år spillet med i DAI’s turnering, 
som typisk tiltrækker en målgruppe af motionister, der ellers bare ville spille med vennerne 
i ny og næ. Her er det lykkedes at lave en turnering, som appellerer til de selvorganiserede, 
og fået dem ind som en aktiv del af DAI-familien. I 2018 og 2019 har DAI som noget helt nyt 
startet Studiebold, der spilles på 12 videregående uddannelsessteder på Fyn og i Jylland, 
og forventes at blive landsdækkende i 2020. Her organiseres studerende i foreninger på 
de enkelte uddannelser, og laver hold sammen med studiekammeraterne. En ny måde at 
organisere idrætten foreningsmæssigt blandt de studerende, hvoraf mange også tidligere 
har spillet uorganiseret. 

DAI løfter et stort samfundsmæssigt ansvar, og laver i særlig grad tilbud til målgrupper, 
som ellers sjældent er en del af idrætsforeninger i Danmark. Her er i særlig grad lagt vægt 
på, at hvis danskerne ikke kan komme til idrætten, så kan idrætten komme til danskerne. 
Over de seneste år er 20 plejecentre i hele landet blevet idrætscertificerede og mange flere 
er allerede på vej. Den samme udvikling er i gang med bosteder for psykisk sårbare, hvor 
DAI indtil videre har certificeret tre og flere er på vej. Fælles for certificeringerne er, at der 
enten bliver oprettet en forening det enkelte sted eller indledes et tæt samarbejde med en 
frivillig forening i nærområdet. 

I Idræt for Sindet hjælper forbundet psykisk sårbare med selv at lave idrætsforeninger. IFS 
udbyder samtidigt et stort katalog af aktiviteter, så psykisk sårbare også kan deltage i fx 
løbsfester og idrætsfestivaler og på den måde være ligeså meget en del af Idrætsdanmark 
som alle andre. Hvis man slås med skizofreni, angst eller depression har man i særlig grad 
brug for idrætsforeningernes fællesskaber og motion. Samtidigt er Idræt for Sindet ikke et 
reservat for psykisk sårbare, det er en træningsbane, hvor målet for manges vedkommende 
er at blive parate til at komme ud i en ordinær forening.

Forbundet arbejder på at løbende at optage nye idrætter, som kan udvide og fastholde 
de næsten 120.000 medlemmer. For ti år siden blev krolf optaget i forbundet, og det er 
i dag blevet en sport, der dyrkes i 154 idrætsforeninger og har fået sit eget officielle DM, 
der hver eneste år er blevet vundet af mænd og kvinder over 60 år. Det er altså en sport, 
som især taler til en af de målgrupper, som har brug for et ekstra skub for at komme ned i 
idrætsforeningerne.

I strategiaftalerne med DIF har DAI netop fokuseret på at løfte et samfundsansvar og 
tiltrække nogle af de danskere, som ikke myldrer ned i idrætsforeningerne af sig selv. 
Derfor står DAI’s profil skarpt her i forbundets 90ende leveår og har fortjent prisen som 
årets specialforbund.

Anerkendelse 
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Der har været mange højdepunkter i Dansk 
Arbejder Idrætsforbund siden seneste 
kongres. Et par af de største er udvalgt her. 

2017
10. december: Idræt for Sindet nomineret 
til Kulturministerens Idrætspris
Idræt for Sindet bliver indstillet 
af Danmarks Idrætsforbund til 
kulturminister Mette Bocks idrætspris. 
Ved overrækkelsen er forbundsformand 
Peer Huniche, forbundsledelsesmedlem 
Mogens Damgaard og forbundssekretær 
Palle Thomsen til reception i 
Kulturministeriet, hvor de desværre kan 
se kvindelandsholdet i fodbold løbe med 
sejren.

2018
1. januar: Strategiaftaler påbegyndes 
Fra et snævert fokus på parametre som 
medlemstal og foreningsbesøg blev 
økonomien for alle specialforbund i DIF fra 
1. januar 2018 omlagt til delvist at handle 
om såkaldte strategiaftaler. Her udviklede 

DAI fire spor, som forbund og regioner 
har arbejdet målrettet efter frem mod 
slutningen af 2021, hvor nye aftaler skal 
indgås. 

1. januar: Winterwalking træder ind på 
scenen
Kampagnen er et helt nyt fælleskoncept 
i Idræt for Sindet, hvor mennesker med 
psykiske sårbarheder i årets svære 
måneder fra december til april går faste 
ugentlige ture i fællesskab og kan vinde 
flotte præmier. En afstikker af succesen 
fra 100 km for Mental Sundhed, hvor 
deltagere også samlede km, bare på den 
tohjulede. 

23. februar: Idrætsforum i Dalum
Snakken går livligt til kongresperiodens 
første idrætsforum, som også er første 
gang den nye forbundsledelse har 
mulighed for at komme helt tæt på alle de 
andre frivillige i de idrætslige udvalg. 

16. april: Vis mig din hjemmebane i 
Svendborg
Mountainbike eller MTB bliver kickstartet 
i Syddanmark, hvor 45 mennesker møder 
op til det første arrangement, som hedder 
”Vis mig din hjemmebane” og foregår 

Årene der gik

Rundt om 
kongresperioden
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i Svendborg. Formlen bliver hurtigt 
populær og er med til at trække en 
lange række nye foreninger ind i DAI-
fællesskabet.  

26. juni: Igen udsolgt til Idrætsfestival for 
Sindet
Det er efterhånden blev en fast tradition, 
at der bliver tidligt udsolgt til fyrtårnet 
i Idræt for Sindet – den årige festival i 
Vejle. I disse år arbejdes målrettet med 
økonomiske samarbejdspartnere, som 
bidrager afgørende til, at festivalen kan 
fortsætte.  

29. juni: Platform for udsatte idrætten 
lanceres
DAI indgår et samarbejde med DIF og 
Ombold for at sikre fremtidig økonomisk 
forankring af Idræt for Sindet.

29. august: Første Seniorcamp
Efter langt tilløb lykkes det for første gang 
nogensinde at afholde en Seniorcamp, 
hvor 79 seniorer boltrer sig på Musholm 
ved Korsør over to dage fyldt med 
oplevelser - såvel idrætsmæssigt som 
socialt. Det bliver så stor en succes, at 
det kun tager få uger at få udsolgt til 
Seniorcampen året efter i Nordborg på 
Als.

29. september: DM i krolf
Naturskønne Borreby Gods ved Skælskør 
danner ramme om det første DM i Region 
Sjælland. 

2019
30. marts: Første Studieboldsfinale
Første studieboldsfinale nogensinde 
spilles i KFUM Hallerne i Kolding med 
15 hold, finaleindmarch, konfettiregn 
og gang i den hele dagen. Der deltager 
hold fra Syddanmark og Midtjylland, som 
har kvalificeret sig gennem stævner på 
uddannelser og byfinaler. Til sidstnævnte 
er der især fokus på det sociale, mens der 
til finalestævnet gås benhårdt efter sejren.

Rundt om 
kongresperioden
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4. maj: Årets specialforbund 2019
DAI vinder prisen som årets specialforbund 
i Danmarks Idrætsforbund.

4. maj: Planlagt MTB Festival i Svendborg
Trods ihærdigt arbejde af både frivillige og 
medarbejdere er medlemmerne desværre 
ikke helt klar til en decideret festival 
endnu, så den må udskydes.

19. maj: DAI fylder 90 år 
DAI er efterhånden en gammel dame 
i idrætsdanmark, og i 2019 fyldte 
forbundet 90 år. Fejringen finder sted på 
Idrætsforum på Fyn i efteråret, hvor der 
er sørget for en festaften krydret med 
en helt ny DAI-sang. Derudover er der 
udviklet et jubilæumslogo og en historisk 
tidslinje, som nu kan findes på forbundets 
hjemmeside.

25. juni: Idrætsfestival for Sindet: 
Joy Mogensen fra Kommunernes 
Landsforening, der kort efter bliver 
kulturminister, åbner de tre dage med fuld 

tryk på for 260 glade deltagere fra hele 
landet, der mødes ind til en moderniseret 
Idrætshøjskole i Vejle, som blandt andet 
har fået ny svømmesø.  Festivalen 
bliver også indstillet til Vejle Kommunes 
Parasportsrådets Organisationspris, men 
må se sig slået på målstregen.

2. juli: CSIT World Sports Games i Tortosa
DAI stiller med 40 deltagere i fodbold 
og tennis til CSIT World Sports Games i 
sommeren 2019.

28. september: DM i krolf i Hjørring
Dana Cup Sportscenter lægger græs til det 
femte officielle DM i krolf, som igen bliver 
en succes med både krolf fra øverste 
hylde og gode snakke før, under og efter 
turneringen. 

1. oktober: Ny hjemmeside, nyt design og 
nyt logo
Efter en grundig proces bliver DAI’s nye 
logo offentliggjort i 2019 sammen med 
nye farver, linjer og skrifttyper. Logoet er 
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et klassisk foreningsvåbenskjold skrevet 
med bogstaverne DAI. Senere på årets 
offentliggøres en helt ny hjemmeside for 
både forbund og regioner. 

25. oktober: 90 års fødselsdag fejres til 
Idrætsforum i Dalum
Med sang, band, gallamiddag og god 
stemning blev Idrætsforum brugt til at 
fejre, at DAI rundede det skarpe hjørne. Og 
derudover var der selvfølgelig som altid 
passionerede diskussioner om regler og 
udvikling i de enkelte idrætter.

22. november: IFS får penge til 3.5 år mere
To minutter i lukketid får DAI bevilget i 
alt 5,3 mio.kr. til indsatsen med Idræt for 
Sindet til årene 2020-2023. Beløbet er 
bevilget i forbindelse med udmøntningen 
af reserven til foranstaltninger på social-, 
sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

2020
1. januar: Første DAI-turnering i indendørs 
kurling afvikles på Sjælland
Sporten er med rekordfart blevet 
populær på Sjælland, hvor der allerede 
er foreninger nok til at afholde den første 
reelle turnering. Det bliver fulgt op med 
kurling-aktiviteter i flere andre DAI-
regioner.

1. marts: DAI runder 30 
idrætscertificerede plejecentre
En vigtig milepæl bliver nået, da det på 
fem år er lykkes at idrætscertificere mere 
end 30 plejecentre i hele landet.
 
11. marts: COVID-19 lukker Idrætsdanmark 
ned
Regeringen lukker Danmark ned på grund 
af COVID-19, og det rammer også idrætten 
hårdt. DAI tager en lang række initiativer 
for at holde foreninger og medlemmer i 
gang, men den nye situation betyder helt 
naturligt mange aflysninger. 
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30. marts: Verdenspremiere på Fut i 
formiddagen
Mange seniorer isolerer sig af frygt for 
COVID-19, og derfor udvikler DAI et 
træningskoncept, der skal holde dem i 
gang med motion. Det er instruktør Pia 
Brandt og sidenhen flere andre, som står 
for den daglige tilpassede træning i otte 
uger hver dag kl. 10.

22. august: Roundnet Denmark afholder 
første DM 
DAI indleder i 2020 et tæt samarbejde 
med Roundnet Denmark om den nye 
idrætsgren Spikeball/Roundnet, som 
allerede er på vej til at blive populær 
herhjemme, især blandt unge. 

2. oktober: DAI recertificerer første bosted
Bostedet Klintegården i Frederikssund 
bliver som det første bosted recertificeret 
efter at de for tre år siden var det 
første bosted i Danmark til at blive 

idrætscertificeret. Recertificeringen 
betyder, at de stadig lever op til kravene 
om blandt andet løbende efteruddannelse 
af medarbejdere og daglige 
idrætsaktiviteter.
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Grundstenen i DAI er alle de frivillige 
kræfter i foreninger, udvalg, regioner og 
forbund, som hver eneste dag, uge og 
måned får idrætten til at begejstre og 
fællesskaberne til at leve. 

Find en frivillig
Det er i kongresperioden lykkes at besætte 
ind til flere ledige pladser som frivillige i 
DAI’s regioner, men omvendt er det ikke 
nogen hemmelighed, at det stadig er en 
stor udfordring at finde egnede kandidater 
til det organisatoriske arbejde i DAI. Der 
bliver løbende arbejdet med nye initiativer 
til både at anerkende og uddanne de 
frivillige, som gør en indsats.

En pris blev til to
For fire år siden blev prisen som årets 
frivillige i DAI for første gang uddelt, 
og siden er det blevet en fast tradition, 
som skal anerkende og hylde dem, som 
brænder igennem for sagen og løber de 
ekstra meter for at andre kan få et godt 
idrætsliv. 
I 2018 blev prisen udvidet, så der nu 
både er en pris som Årets frivillige, der 
tilfalder et medlem i en af forbundets 
idrætsforeninger og prisen som Årets 
DAI’er, der uddeles til en frivillig i udvalg, 
regioner eller forbund, som har gjort en 
særlig indsats i det forgange år.
Her kan I se, hvem der har vundet priserne 
de seneste år:

Årets frivillige

• 2017: Allan Hansen, IF32 Motion og 
Trivsel.

• 2018: Aase Jensen, Tirsdagsklubben i 
Klim.

• 2019: Conny Schackinger og Per Aune, 
Boldklubben Kammeraterne.

Årets DAI’er

• 2018: Mogens Damgaard, 
Forbundsledelsen.

• 2019: Ole Henriksen, Formand, Region 
Nordjylland.

Æresnåle
Der er uddelt ærestegn i 2019 til Dorte 
Larsen og Bjarne Larsen fra DAI Region 
Nordjylland.

Ny lederuddannelse
Det kan være en stor mundfuld at 
starte som frivillig leder i et komplekst 
forbund. Derfor er der nu lavet en helt ny 
lederuddannelse i DAI, som skal klæde 
flere ledere på til opgaven. 

Deltagerne får ny viden om og 
kompetencer i, hvad det vil sige at 
arbejde med frivillige ledere, opstille en 
handlingsplan og udarbejde et årshjul. 
Uddannelsen giver tips og ideer til, 
hvordan frivillige kan lave PR for både den 
idrætsgren de brænder for, og hvordan de 
som region i DAI kan tiltrække endnu flere 
medlemmer – og dermed også mulighed 
for at få flere frivillige. 

På grund af COVID-19 har uddannelsen 
ikke været gennemført nogen steder 
endnu, men målet er, at få den i gang i 
2021.

Frivillig i DAI

Anerkendelse og
uddannelse
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ÅRETS FRIVILLIGE 2019

Conny Schackinger og Per Aune
Boldklubben Kammeraterne

ÅRETS FRIVILLIGE 2018

Aase Jensen
Tirsdagsklubben i Klim

ÅRETS FRIVILLIGE 2017

Allan Hansen
IF32 Motion og Trivsel

ÅRETS DAI’ER 2019

Ole Henriksen
Formand, DAI Region Nordjylland

ÅRETS DAI’ER 2018

Mogens Damgaard
Medlem af forbundsledelsen i DAI
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Et mere samlet DAI. Det har været et 
gennemgående tema i kongresperioden, 
hvor der på flere fronter er flyttet rundt, 
så forbund og regioner er kommet langt 
tættere på hinanden.

Forbundsledelse
Hver region i DAI har fået et medlem af 
forbundsledelsen tilknyttet, så der er 
kortere afstand mellem regionsledelser og 
forbundsledelse. 

Medarbejdere
I slutningen af 2017 blev der lavet om på 
strukturen for idrætskonsulenterne i DAI, 
så de hver især fik ansvar for en eller flere 
regioner. Målet var, at de kunne komme 
tættere på foreninger og frivillige i de 
enkelte regioner og på den måde være 
med til at trække udviklingen i en positiv 
retning. Det betyder, at opdelingen lige nu 
ser sådan her ud:
• Andreas Thiesson dækker Syddanmark 

fra kontoret i Odense
• Poul Sølvstein er flyttet til Nordjylland 

og tager over fra Poul Sørensen fra 
kontoret i Nørresundby.

• Marie-Louise Trier Hauge dækker 
Region Hovedstaden og Sjælland fra 
kontoret i Brøndby

• Thomas Ahrentz dækker Midtjylland fra 
kontoret i Aarhus.

Idræt for Sindet har to idrætskonsulenter 
• Lisbeth Crafack, der dækker Region 

Hovedstaden, Sjælland og Nordjylland 
fra kontoret i Brøndby.

• Per Godballe, der dækker Region 
Syddanmark og Midtjylland fra 
kontoret i Odense.

Hjemmeside og design
I 2019 skiftede DAI logo, design og 
hjemmeside til en moderne udgave – og 
her var regionerne også tænkt ind. Det 
betød, at der kom særudgaver af logoet til 
hver enkelt region, og at der blev udviklet 
skabeloner til invitationer til regionerne, så 
alle i DAI bruger samme design. 

Det var afgørende, at regionerne blev en 
del af et samlet hjemmesideunivers, så der 
blev løbende holdt møder i hele landet 
for at forventningsafstemme, udvikle og 
inspirere. Samme øvelse blev gjort, da 
hjemmesiderne var færdige, hvor der blev 
tilbudt kurser til alle regioner i at opdatere 
hjemmesiden løbende. Det vil også 
sige, at relevante nyheder og aktiviteter 
altid optræder både på forbundets og 
regionernes hjemmesider – det er også 
med til at skabe et mere samlet DAI. 

Frivillig i DAI

Tættere på 
regionerne

ÅRETS FRIVILLIGE 2019

ÅRETS FRIVILLIGE 2017

ÅRETS DAI’ER 2018
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Et adelsmærke i DAI har altid været 
at løfte et samfundsmæssigt ansvar. 
Forbundet er blevet kaldt ”Idrættens 
dårlige samvittighed”, fordi det også 
laver idræt for dem, der måske ikke føler 
de passer ind i andre specialforbunds 
medlemsforeninger.

Derfor har forbundet i kongresperioden 
også med stolthed som det eneste 
specialforbund været med i to Bevæg dig 
for livet–samarbejder. Både i Bevæg dig 
for livet – Senior og Bevæg dig for livet - 
Parasport og Idræt for Sindet.

Indsats ikke lig med udbytte
DAI har lagt en masse kræfter i, at de to 
samarbejder kan lykkes, og der er da også 
kommet en lang række nye foreninger 
og medlemmer ud af indsatsen, ligesom 
der er skabt nye samarbejdsrelationer på 
tværs af forbund. Det er dog tvivlsomt, 
om alle målene bliver nået, og overordnet 
er det svært at sige, om indsatsen står 
mål med udbyttet i samarbejdet. På 
nuværende tidspunkt er det svært at sige, 
i hvilket omfang indsatserne fortsætter og 
DAI’s involvering i dem.

Det samfundsmæssige ansvar

DAI bevæger hele
Danmark

Fakta: Bevæg dig for livet

Danmark skal være verdens mest 
idrætsaktive nation. Det er målet i 
det historiske samarbejde, DGI og 
DIF har indgået med TrygFonden og 
Nordea-fonden om opfyldelsen af en 
ny, ambitiøs vision for dansk idræt: 
Bevæg dig for livet. Visionen er den 
største partnerskabsaftale i dansk 
idræts historie.

Om Bevæg dig for livet - Parasport 
og idræt for sindet
Parasport Danmark, Dansk Arbejder 
Idrætsforbund og DGI har samlet 
deres faglighed, specialviden, erfaring 
og netværk i en konsulentgruppe, 
som samarbejder med de 
pågældende kommuner om at 
udvikle idrætten for mennesker med 
funktionsnedsættelse og psykiske 
vanskeligheder. Målet er at aktivere 
2000 med funktionsnedsættelse eller 
psykiske vanskeligheder og etablere 
formaliserede samarbejder med 
minimum 10 kommuner.

Om Bevæg dig for livet – Senior
DGI og Dansk arbejder idrætsforbund 
(DAI) er gået sammen om Bevæg 
dig for livet - Senior. Målet er at 
aktivere 15% flere udøvere frem 
mod 2020 i aldersgruppen 60+ i en 
række udvalgte kommuner. Det er 
hensigten at indgå partnerskaber med 
4 kommuner eller kommuneklynger 
(hvor 2 kommuner går sammen) 
omkring indsatsen.

FAKTA: BEVÆG DIG FOR LIVET
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DAI er specialister inden for 
senioridrætsområdet – og det er også her, 
en stor del af medlemsfremgangen i de 
forgangne tre år skal findes. I mange år har 
vi fokuseret benhårdt på de seniorer, som 
måske ikke finder ned i idrætsforeningerne 
af sig selv med fokus på initiativer 
som stolemotion, idrætscertificering 
af plejecentre og tæt samarbejde 
med kommunerne. Men i denne 
kongresperiode er der sket et kursskifte, 
hvor fokus nu også er på at hjælpe de 
stærke seniorer videre med idrætten. 
Det betyder ikke, at DAI har opfundet 
den dybe tallerken for stærke seniorer, 
men at idrætskonsulenterne i hele landet 
aktivt har arbejdet for at få eksisterende 
idrætsforeninger ind i DAI-familien med 
den kæmpe palette af aktivitets- og 
turneringstilbud, som forbundet har.

Mere end 30 idrætscertificerede 
plejecentre
På fem år er det lykkes DAI at 
idrætscertificere mere end 30 plejecentre 
i hele Danmark. Det er en kæmpe bedrift, 
og viser hvor attraktivt og holdbart 
konceptet er til at få beboerne i gang 
med fysisk aktivitet. Kravene for at 
blive certificeret er blandt andet tre 
ugentlige aktiviteter, efteruddannelse af 
personale, og at der bliver skabt et frivilligt 
fundament fx i form af en idrætsforening 
på stedet. 

Der har løbende været overvejelser i DAI 
om, hvor mange medarbejderkræfter 
forbundet skal lægge i området – 
kommunerne er vilde med det, og hvis 
DAI gjorde en aktiv indsats, så kunne 
idrætskonsulenterne nærmest bruge al 
deres tid på at certificere plejecentre. 
Men det lader til, at forbundet indtil 

videre har fundet et fornuftigt leje for 
indsatsen. Samtidigt er kommunerne 
begyndt at dyrke området helhjertet. 
Lige nu er Esbjerg i gang med at få 
certificeret samtlige plejecentre i 
kommunen og Svendborg er også gået 
i gang med samme øvelse. Succesen 
med certificeringerne er et bevis på 
noget af det, som DAI ofte får ros for af 
kommunerne – der er meget kort fra møde 
til handling i DAI, og organisationen er 
omstillingsparat, når nye muligheder viser 
sig. Næste skridt for at få mere bevægelse 
ind i plejesektoren i Danmark er, at de 
allerede eksisterende centre bliver 
recertificeret hvert tredje år. 

Endelig seniorcamp
Da Musholm Sportscenter d. 29. august 
2018 slog dørene op til den første 
Seniorcamp i DAI var det med alt udsolgt. 
79 seniorer dyrkede i to dage gå-fodbold, 
kurling, cykling, morgenbadning og en 
masse andet. 

”Det bedste har nok været at prøve boldspil. 
Jeg er gymnast – så en gang gymnast altid 
gymnast, men det var rigtig sjovt at prøve 
at spille noget bold,” sagde en deltaber på 
campen. 

DAIs adelsmærke er de gode fællesskaber 
– ikke kun i foreningerne, men også 
i forbundet. En af de bedste måder 
at gøre det på, er gennem årlige 
samlende begivenheder som DM i krolf, 
Idrætsfestival for Sindet og som noget helt 
nyt nu altså - Seniorcamp. 

”Det der gør det til noget særligt er 
fællesskabet og mulighederne for at dyrke 
lige den idræt, du gerne vil,” sagde en 
deltager på campen.

Det samfundsmæssige ansvar

Ny kurs for 
senioridrætten
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Ny kurs for 
senioridrætten

Og i løbet af bare et par uger blev 
Seniorcampen i 2019 på Als udsolgt 
efterfølgende, hvor succesen var mindst 
lige så stor. Det havde ellers taget et par 
forsøg at få campen op at stå, men nu er 
det blevet en fast del af kalenderen i DAI, 
og man skal være hurtig på tasterne, hvis 
man vil nå at tilmelde sig Danmarks svar 
på La Santa Sport for 60+.

Når frivillige brænder igennem for deres 
idræt
Krolf og senioridræt er stadig de store 
trækplastre i idrætsforeningerne i DAI, 
men som altid er DAI med helt fremme 
i bussen, når nye idrætter skal på 
programmet. Et godt eksempel på det 
er indendørs kurling, der i løbet af kort 
tid er blevet en succes. Erly Pedersen fra 
Ringsted er medlem i en krolfklub, der ikke 
kunne få lov at spille i vinterhalvåret, og 
hvad gør en ildsjæl så for at få motioneret 
fællesskabet? Han sparker gang i en 
ny idræt i DAI, som ikke bare tiltrækker 
foreninger fra hele Sjælland, men i dag 
også spilles i Midt- og Nordjylland. 

Det første sjællandsmesterskab i 2020 
blev udskudt på grund af COVID-19, men 
det bliver med garanti en sport, som vi 
kommer til at høre mere til. Derudover er 
der ved at komme gang i Havelågecykling 
og Gå-fodbold, som begge er tilpassede 
idrætsformer, der skal gøre idrætterne 
tilgængelige for alle de seniorer, der ikke 
har diamanter i benene. 
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Siden 1996 har DAI løftet ansvaret for, at 
mennesker med psykiske sårbarheder 
har lige så let adgang til kvalificerede 
idrætstilbud som alle andre i Danmark. 
Den indsats har vi løbende fået 
anerkendelse for, og i slutningen af 2017 
var indsatsen indstillet til Kulturministerens 
Idrætspris bl.a. med begrundelsen: 

”Idræt har en kæmpe betydning for 
mennesker med fx depression, angst eller 
skizofreni. De har især gavn af de forcer, 
som den danske foreningsidræt er så 
kendt for. Medlemmerne får venner, bliver 
gladere og kommer også i bedre form, 
hvilket ellers er en udfordring for mange 
psykisk sårbare. Så ’Idræt for Sindet’ giver 
ikke bare lighed i idræt - det giver også 
lighed i sundhed”.

Det blev Kvindelandsholdets EM-
sølvvindere, der tog prisen, men 
indstillingen viser, i hvilket luftlag Idræt for 
Sindet befinder sig.

Økonomisk sikret til 2023
En af de største udfordringer, som Idræt 
for Sindet har kæmpet med siden starten 
i 1996 er, hvordan indsatsen er økonomisk 
forankret. I 2018 lavede Idræt for Sindet 
sammen med OMBOLD og Danmarks 
Idrætsforbund den nye Udsatte platform, 
hvor målsætningen er i fællesskab at stå 
stærkere. Platformen lykkedes dog ikke 
i første omgang med målsætningen om 
at komme på Finansloven, men der blev 
alligevel lavet så meget larm, at Idræt for 
Sindet i slutningen af 2019 fik midler til tre 
et halvt år fra den mundrette Reserven 
til foranstaltninger på social-, sundheds- 
og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023. 
Det er et stort fremskridt fra den 1-årige 
pletfinansiering, som indsatsen de seneste 
år har kæmpet med. 

12 % flere medlemmer
Det har været en udfordrende periode 
for Idræt for Sindet – for selvom DAI 
kontinuerligt har været fødselshjælpere 
for nye idrætsforeninger, så har det 

Det samfundsmæssige ansvar

Idræt for Sindet nu en 
del af noget større
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også tyndet ud i de eksisterende, når 
kommuner har sløjfet idrætskoordinatorer, 
medarbejdertimer og generelt sparet 
på området. Netto er vi gået fra 30 til 31 
foreninger i 32 kommuner ved seneste 
opgørelse i slutningen af 2019 (samt 
yderligere tre nye i 2020), og fra 2151 til 
2419 medlemmer, hvilket må ses som en 
ganske hæderlig medlemsfremgang på 
12 %. Det kunne have set meget værre 
ud, hvis ikke DAI politisk havde sat fokus 
på bl.a. København, Randers, Fredericia, 
Ballerup og Holbæk for at få standset 
besparelser og omflytninger. 

Idrætsfestivalen er blevet forynget
Idræt for Sindets sportslige og sociale 
fyrtårn, ja faktisk det største årlige 
arrangement i DAI, Idrætsfestival for 
Sindet i Vejle er fortsat sejrsikkert gennem 
kongresperioden mod udsolgt hver 
eneste år. Flere unge er begyndt at finde 
vej til festivalen, hvor alderskurven derfor 
også er blevet fladere. I kulissen er der 
blevet arbejdet utrætteligt på at sikre 
økonomiske partnerskaber, så festivalen 
kan holde et rimeligt prisniveau, så 
deltagere uanset økonomisk situation kan 
være en del af idrætsfesten. Fejringen af 
25-års jubilæet måtte desværre på grund 
af COVID-19 flyttes til 2021. 

Ny foreningsstruktur, nye netværk og nye 
frivillige
I starten af 2020 blev Bolbro IF den første 
ordinære idrætsforening i DAI til at oprette 
en decideret IFS-afdeling i foreningen. Det 
er en helt ny måde at tænke IFS ind i det 
ordinære foreningsliv og noget forbundet 
vil arbejde videre med fremover. 
I kongresperioden er det lykkedes at få 
etableret flere regionale netværk, så alle 
IFS-foreninger i hele Danmark nu har 
mulighed for at få sparring og hjælp fra 
deres nabokommuner.

Det er i 2020 også lykkedes at danne et 
frivilligt landsudvalg for Idræt for Sindet 
med repræsentanter fra alle fem regioner, 
der de kommende år kommer til at præge 
kursen.
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Fællesskabet i DAI rækker ikke kun 
til Danmarks grænser. Forbundet 
har også et fællesskab med andre 
arbejderidrætsforbund fra eksempelvis 
Belgien, Algeriet og Mexico gennem 
den internationale amatatør- og 
arbejdersportsorganisation CSIT, hvor 
forbundets medlemmer får oplevelser 
og inspiration. Samtidigt kan turene i 
internationalt regi også opleves som 
teambuilding blandt de frivillige ildsjæle, 
som ofte får oplevelser for livet med hjem 
i bagagen. 

CSIT World Sports Games i Tortosa 
Spanien 2019
40 DAI’ere drog i sommeren 2019 til 
Tortosa i Spanien for at repræsentere de 
danske farver i fodbold og tennis. 

Et udvalgt hold fra Studieboldsturneringen 
leverede en bemærkelsesværdig indsats 
i fodboldturneringen, hvor kun Frankrig 
i finalen stod i vejen for den ultimative 
triumf. Især semifinalen mod Israel husker 
mange spillere nok stadig i dag – her 

skulle det hele afgøres på straffespark, og 
efter det afgørende blev spillerne tiljublet, 
krammet og sunget for af spillere fra hele 
verden. 

For anden gang stillede DAI med Idræt 
for Sindet-Verdensholdet, hvor spillere fra 
IFS-foreninger i hele Danmark var blevet 
udpeget til udtagelsesstævner i Jylland 
og på Sjælland – og der var kamp om 
pladserne. Her blev der også leveret på 
et tårnhøjt niveau i den ordinære mini-
fodboldturnering, hvor holdet nåede helt 
frem til B-finalen mod Italien, som dog var 
lidt for stor en mundfuld – men det ændrer 
ikke det samlede billede:

”Det er fantastisk at være afsted, der er godt 
kammeratskab. Der er nogle, som er virkeligt 
teknisk dygtige – især dem, som kommer 
sydfra, men vi vinder på sammenholdet. 
Det er fedt at møde så mange forskellige 
kulturer, og se hvordan de hepper. Vi skal 
fejre at hele turen var en succes, selvom det 
ikke var alle resultaterne, som gik vores vej,” 
sagde to af IFS-spillerne efterfølgende.

Det internationale arbejde

”Vi vinder på 
sammenholdet”
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I tennis stillede DAI både op i voksen- og 
veteran-rækkerne. Det bedste resultat 
opnåede DAI med en 2. plads hos 
veteranholdene.

Desværre blev programmet for seniorerne 
(55+) – for første gang – aflyst grundet for få 
deltagerlande.

Gå-fodbold
En vigtig grund til at være med i 
CSIT for DAI er den inspiration, som 
forbundet kontinuerligt kan hente fra 
hele verden. Især i form af nye idrætter 
– og her fik idrætskonsulenter fra DAI i 
kongresperioden øjnene op for Gå-fodbold, 
som kommer fra Belgien, og nu er på vej 
ind i flere DAI-foreninger. I september 2018 
deltog et hold fra DAI ligeledes i et gå-
fodbold-stævne i Marseilles i Frankrig. 

Palle Thomsen genvalgt som 
vicepræsident
DAI’s forbundssekretær Palle Thomsen 
blev d. 18. oktober 2019 genvalgt som en 
af flere vicepræsidenter i CSIT, hvor han 
har ansvaret for at udvikle og undersøge 
senioridrætten i CSIT. Han blev første gang 
valgt i 2008.
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Idrætten blev ligesom resten af samfundet 
ramt hårdt, da virussen ramte Danmark 
i starten af 2020. 38 pct. af dem, der var 
idrætsaktive før nedlukningen, stoppede 
med at dyrke sport og motion. Det kunne 
DAI også mærke – men forbundet lukkede 
ikke ned eller satte idrætten på pause. 
Som en foreningsformand bemærkede: ”I 
var der, når de andre var gået hjem”.

Retningslinjer for de enkelte idrætter
Som noget af det første udarbejdede 
idrætskonsulenterne i DAI specifikke 
retningslinjer for de idrætter, der stadig 
kunne dyrkes, så foreningerne kunne 
fortsætte idrætten. Det hele blev 
kommunikeret med mails, nyhedsbreve, 
sociale medier og på hjemmesiden www.
dai-sport.dk/corona, som løbende bliver 
opdateret. 

COVID-19-pakke
Mange idrætsforeninger havde 
idrætsgrene, som pludselig ikke 
var tilladte i en periode eller som 
medlemmerne måske var utrygge ved. 
Derfor udviklede DAI en gratis pakke til 
foreningerne, så de let kunne komme i 
gang med krolf, cykling, naturmotion eller 
gang. Der blev taget godt imod initiativet, 
selvom mange foreninger valgte at gå på 
tidlig sommerferie og satse på, at det hele 
så lysere ud på den anden side. 

Træningsturnering i Hovedstaden
Et af de områder, som var rigtig hårdt 
ramt i DAI var den store fodboldturnering 
i Hovedstaden, som blev nødt til at aflyse 
forårsdelen af turneringen i 2020. Her blev 
der arbejdet på højtryk for at tilbyde de 
mange foreninger en eller anden form 
for plaster på såret – og det lykkes i 11 
time. En stor træningsturnering med godt 
200 tilmeldte hold blev gennemført lige 
op til sommerferien, da det igen blev 

muligt at afvikle kampe. Fodboldkontoret 
i Hovedstaden har modtaget stor ros fra 
foreningerne for at gøre en vigtig indsats i 
en svær tid, så fodbolden igen kunne rulle.

Aflysninger
Rækken af aflyste eller flyttede 
arrangementer under COVID-19 er lang 
– et par nedslagspunkter for at vise, hvor 
omfattende krisen var, er listet her:
• DM i krolf i Silkeborg flyttet til maj 2021
• Idrætsfestival for Sindets 25 års 

jubilæum i Vejle flyttet til 2021
• Seniorcamp i Korsør aflyst
• MTB 360 graders langtur om Fyn flyttet 

til 2021
• Studieboldfinalen i Kolding aflyst
• DAI Mesterskabet i Indendørs krolf i 

Sønderborg aflyst

COVID-19

”Var der, når de andre 
var gået hjem”

Det er især dem over 70 år, som er 
blevet hjemme fra idrætten under 
nedlukningen. DAI føler et særligt 
ansvar over for seniormålgruppen og 
derfor blev der hurtigt udviklet kon-
ceptet ”Fut i formiddagen”, hvor en 
række dygtige instruktører dagligt i 
fire uger indspillede videoer, der blev 
lagt på Facebook hver dag kl. 10. Også 
det initiativ blev der taget godt imod 
med over 78.000 visninger.

FUT I FORMIDDAGEN
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DAI har gennem kongresperioden formået 
at bibeholde en stærk økonomi i form af 
en god egenkapital. Ved budgetteringerne 
har forbundet hvert år taget udgangspunkt 
i, at den nødvendige økonomi til idrætten 
skal være til stede. Der er også lagt 
vægt på at sikre en god stabsfunktion 
til at varetage konsulentarbejde, 
kommunikation, administration og daglig 
ledelse. 

Tilskuddet fra Danmarks Idrætsforbund 
er hovedindtægtskilden. Tilskuddet 
kommer fra overskuddet fra Danske Spil, 
hvor DIF modtager en del af overskuddet, 
som DIF så efterfølgende fordeler en 
del af til specialforbundene. Fordelingen 
har i en årrække været sket efter en 
fordelingsnøgle, hvor både forbundets 
størrelse og gennemførte aktiviteter var 
afgørende for, hvor meget, der uddeles til 
hvert forbund.
 
Strategiaftaler
I 2018 blev der lavet om på dette, og 
en ny økonomisk støttestruktur trådte 
i kraft, hvori ca. halvdelen af tilskuddet 
bestemmes af nogle indgåede 
strategiske aftaler mellem DIF og 
hvert specialforbund. Den anden del af 
tilskuddet er et grundtilskud beregnet 
ud fra antal foreningen og medlemmer 
samt medlemssammensætning. Det var 
en spændende og givtig proces at få 
udarbejdet strategiske spor og tilhørende 
økonomi til de initiativer og målsætninger, 
som DAI ønskede at arbejde med 
strategisk i årene 2018 - 2021. 

Desværre var der ikke nok økonomi 
i DIF til at indfri alle specialforbunds 
strategiske budgetter, hvilket for DAI betød 
en væsentlig reduktion i det ansøgte 
beløb. Processen med udarbejdelse af 
strategiaftaler for årene 2022 – 2025 er 
allerede skudt i gang.

Fortsat puljemidler til IFS
DAI modtager fortsat puljemidler til 
finansiering af indsatsen med Idræt for 
Sindet (IFS). Udfordringen i dette ligger 
i, at forbundet ofte løber ind i perioder, 
hvor puljemidlerne er ved at udløbe 
uden, at der er garanti for tilskud det 
kommende år. IFS har fået bevilget tilskud 
fra Socialministeriet i 3 ½ år fra og med 
2020. Der er helt klart brug for nogle 
mere langsigtede økonomiske løsninger. 
Sammen med DIF og Ombold arbejder 
DAI i den forbindelse på at få etableret en 
platform for udsatte-idræt, der kan føre til 
en mere varig finansiering; gerne i form af 
en fast Finanslovs-bevilling.

Økonomi

Ny støttestruktur – 
og sund økonomi

ØKONOMISKE
HOVEDTAL 2017-2019

Tilskud fra DIF  15.466.268
Sponseringer m.m.  325.055
Kontingenter og renter 138.480
Årets idrætsforbund m.m. 103.536
Samlede indtægter  16.033.339
 
Tilskud til regionerne 600.000
Administration m.m.  1.283.617
Personale, adm. og ledelse 3.279.896
PR, hjemmeside m.m. 239.927
Forsikring foreninger  1.044.464
Organisationsudvikling 98.589
Organisatoriske møder 814.065
Uddannelse   156.504
National idræt og konsul. 8.579.461
International idræt  616.371
Hensættelser, afskrivninger 39.641
DAI 90 år i 2019  32.417
Samlede udgifter  16.784.952



Dansk Arbejder Idrætsforbund er mere end 
100.000 holdkammerater, der hver eneste 
uge deler smilene, krammene og de gode 
oplevelser. Vi laver idræt for dig og mig, ikke 
for eliten. Vores fællesskab er for alle, fra 
begynderen til den rutinerede, og vi tager 
ansvar for, at både seniorer og psykisk 
sårbare også er med. Vi finder udøvere, som 
matcher vores idræt – men vi finder også de 
idrætter, som matcher vores udøvere, for vi 
er hele Danmarks specialforbund.

”

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Brøndby Stadion 20 - 2605 
Brøndby

Tlf. 43262384 - Fax: 
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