
De seneste medlemstal for 2020 viser, 
at selvom der er færre udøvere end 
året før i DAI, så er antallet af foreninger 
steget betragteligt. Faktisk er DAI nu det 
næststørste specialforbund i Danmark 
målt på foreninger, kun overgået af DBU.

2020 har været et hårdt år for store dele af 
et corona-ramt og -nedlukket Danmark – 
også Idrætsdanmark. 73.799 medlemmer 
forsvandt ud af idrætten i Danmarks 
Idrætsforbund, og DAI gik da heller ikke 
fri – her forsvandt 4.831 medlemmer, så 
vi nu er 126.596 holdkammerater. Det 
var ikke uventet eftersom mange af 
DAI’s medlemmer bl.a. tilhører senior-
segmentet, som har været særligt udsat 
under pandemien.

”Det er selvfølgelig altid ærgerligt, når 
nogle stopper med det gode foreningsliv. 
Men indtil videre mener jeg, at vi er 
sluppet godt gennem nedlukningen,” siger 
forbundsformand i DAI Peer Huniche.

Foreninger strømmer til DAI
Billedet er da også ganske positivt på 
foreningsfronten, hvor forbundet tiltrak 
mange nye foreninger og netto gik 
frem med 22 foreninger. Der er kommet 
gang i nye idrætter som fx Roundnet, og 
samtidigt har forbundet arbejdet meget på 
stadig at være der for foreningerne under 
nedlukningen.

”Det er flot at vi har fået flere foreninger 
på holdkortet i et meget svært år. Vi er 
et smidigt forbund, og har formået at 
tilpasse vores idrætter og aktiviteter til 
myndighedernes løbende krav, og det tror 
jeg, vi er blevet belønnet for med de mange 
nye foreninger,” siger Peer Huniche.

INDSTIK TIL KONGRESBERETNING

2021: NU er DAI NÆSTSTØRSTE 
SPECIALFORBUND

COVID-19 har fyldt meget i 
Idrætsdanmark helt frem til 
sommeren 2021. Skiftende 
restriktioner har i perioder gjort det 
nærmest umuligt at holde gang i 
idrætten og at planlægge aktiviteter 
ud i fremtiden, fordi alt var usikkert. 
DAI har efter bedste evne holdt 
ved og lavet nye aktiviteter og 
turneringer - det er det, forbundet 
er her for. Det har betydet spildte 
kræfter, når aktiviteter igen og igen 
er aflyst, men alternativet var værre 
- DAI ville ikke gå i stå. Heldigvis 
var der lys for enden af tunnelen, 
da vaccinerne kom til Danmark. Det 
betød, at forbundet i 2021 alligevel 
kunne afholde DM i krolf, den store 
fodboldturnering i Hovedstaden, 
SeniorCamp og en masse andre 
aktiviteter og turneringer, som 
har været hårdt ramt. Derfor er 
forbundets håb også, at vi nu igen 
kan kigge fremad og få alle ind i 
kampen.

Foreningerne gik forrest
Mange DAI-foreninger har heldigvis 
været vedholdende og kreative i 
corona-tiden. De har gennemført 
træninger, selvom COVID-19-
restriktioner gjorde det svært, de 
har rykket træningen udenfor, hvis 
restrikionerne krævede det, og 
de har taget nye idrætter ind, hvis 
fællesskabet krævede det for at 
overleve.

DAI SLAP NÅDIGT GENNEM 
CORONA



I 2021 fik DAI godkendt fire nye spor 
i strategiaftalen med Danmarks 
Idrætsforbund, Fra 2022 til 2025 er det de 
vigtigste pejlemærker, som forbundet skal 
arbejde efter:

1. Senioridræt
Her er målene blandt andet en kontinuerlig 
vækst i antallet af seniormedlemmer, 
i antallet af samarbejdsaftaler med 
kommuner og et fortsat stort frivilligt 
engagement regionalt i senioridrætten. 

2. Samarbejde med andre specialforbund 
og interesseorganisationer
DAI vil starte samarbejde med andre 
specialforbund i Danmarks Idrætsforbund 
og interesseorganisationer til gavn for alle 
parter både på medlems-, aktivitets- og 
uddannelsesområdet. 

3. Idræt for Sindet
DAI vil i perioden særligt satse på at 
få flere unge ind i IFS-idrætten og til 
Idrætsfestival for Sindet. Derudover er 
målet her også en generel medlemsvækst 
og arbejdet for en varig finansiering 
af indsatsen gennem en platform for 
udsatte-idrætten.

4. Initiativer og medlemsvækst
Målene i det sidste spor er bl.a. at få flere 
unge og såkaldte hyggemotionister ind 
i fællesskabet. Midlet er nye aktiviteter 
og udbredelse af populære aktiviteter til 
hele landet. Og så skal der flere frivillige 
på banen inden for de enkelte idrætter og 
udvalg.

Sammen med godkendelsen af sporene 
følger årligt ca. 300.000 kr. mere 
end forbundet fik ved den seneste 
strategiaftale, fordi DAI igen har sat 
ambitiøse mål og vist, at det kan nå dem.
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STRATEGIAFTALEN FOR 
2022-2025 er klar


