
Forslag fra samarbejdsudvalget til Arbejdsprogram for DAI 2020-2023 

 

DAI prioriterer idræt og motion, der gør en forskel i den danske idrætsverden 

 

DAI er et tværidrætsligt forbund i Danmarks Idrætsforbund 

 

DAI organiserer idrætstilbud, der sikrer attraktiv og lettilgængelig motionsidræt hele 

livet  

• Arbejde for, at DAI består af en bred vifte af idrætsaktiviteter med en solid selvbærende 

frivillig lederskare 

• Være opmærksom på tendenser i tiden for at styrke foreningslivet og skabe større udbud 

af aktiviteter 

• Indgå i relevante samarbejder med foreninger, kommuner, Danmarks Idrætsforbund, 

specialforbund og andre interesserede organisationer 

• Indgå samarbejder i regi af ”Bevæg dig for livet” 

 

DAI udbyder landsdækkende og regionale idrætstilbud, som giver 

medlemsforeningerne et tilhørsforhold til DAI og som kan tiltrække og fastholde 

medlemmer 

• Videreudvikle idrætstilbud i samarbejde med medlemsforeningerne 

• Udvikle og gennemføre turneringer og stævner tilpasset nuværende og nye medlemmer; 

bl.a. ved at udbrede koncepter, der er lykkedes andre steder i landet 

• Udvikle og udbyde tilbud om uddannelse af ledere, trænere, dommere og udøvere 

• Satse på nye aktiviteter og motionstiltag målrettet voksne begyndere og arbejde på at få 

voksne begyndere med i eksisterende aktiviteter 

• Udvikle den interne struktur så den bliver mere fleksibel og omstillingsparat til gavn for det 

frivillige engagement 

 

DAI vil udbygge og forankre initiativer for idrættens sociale rolle i samfundet ved at 

tilbyde idrætstilbud og træning til borgere med særlige behov; dette med særligt 

fokus på seniorer og personer med psykiske vanskeligheder  

• Have fokus på at forankre initiativer i medlemsforeninger 

• Gennemføre idrætsarrangementer tilpasset målgrupperne 

• Udbyde og gennemføre uddannelser af frivillige, trænere og fagpersoner 

• Være kommunernes foretrukne samarbejdspartner på området 

• Indgå i relevante samarbejder med organisationer i og uden for idrættens verden 

• Indgå samarbejder i regi af ”Bevæg dig for livet” samt med specialforbund i DIF 

• Arbejde på etablering af en platform for udsatte-idræt for sikring af varig finansiering 

 

DAI-Idrætten vil være det bedste sted at være frivillig  

• Vi vil øge anerkendelsen af de frivilliges arbejde og gøre det let for den enkelte at yde en 

frivillig indsats 

• Satse på øget brug af lederuddannelser på alle niveauer i organisationen 

• Vi vil gøre det mere overskueligt og meningsfuldt at engagere sig i frivilligt arbejde 

• Som arbejdsplads sikre et godt samspil mellem frivillige og medarbejdere 

 

DAI sikrer et bredt udbud af internationale aktiviteter og oplevelser 

• Fastholde engagementet i det internationale arbejder – og amatøridrætsforbund CSIT 

• Påvirke CSIT, så flere af vores idrætter kommer på programmet 

• Søge samarbejde med andre idrætsorganisationer om internationale muligheder 

 

DAI er kendt som et visionært forbund, der skaber idrætstilbud med kvalitet og 

samvær i ”En verden af gode oplevelser” 

 


