
DANSK ARBEJDER
IDRÆTSFORBUND

PRÆSENTATION AF



• Stiftet 19. maj 1929 som et alternativ til DIF
• 736 foreninger landet over med 123.000 medlemmer
• Heraf er ca. 60.000 medlem af foreninger, der kun er 

medlem af DAI eller dyrker en idræt som ikke findes i et 
andet specialforbund i DIF 

• Er foreningsmæssigt det 5. største forbund i DIF
• Er medlemsmæssigt blandt de 10 største forbund i DIF

FAKTA OM DAI



• Er organisatorisk delt op i fem regioner, der geografisk følger 
det ”officielle Danmark”

• Har siden 1995 udviklet og gennemført aktiviteter for såvel 
friske mobile seniorer som for mindre mobile seniorer: 
Stolemotion, motionsvenner, m.m.

• Har siden 1996 udviklet og gennemført aktiviteter for 
mennesker med psykiske vanskeligheder gennem såkaldte 
Idræt for Sindet-idrætsforeninger. 

• Er medlem af CSIT, der er et af de største ”Sport for all”-
forbund i verden. CSIT er anerkendt af IOC.              

FAKTA OM DAI



DAI har Danmarks største
7-mands fodboldturnering. 
Her spilles hvert år mere end 
4500 kampe I hovedstaden.



• Fodbold – Danmarks nationalsport – også i DAI
• Futsal og Studiebold
• Tennis – turneringer, stævner, mesterskaber
• Naturmotion – brug naturen som motionsrum
• Mountainbike og cykelmotion
• Skridttællerkonkurrencer og Winterwalking
• Krolf med DAI’s første officielle DM (DIF anerkendt)
• Bowling, dart og meget mere

IDRÆTTEN I DAI



• 13. Marts 1887 Arbejderidrætten ”fødes” i Rømersgade 22 i 
København. Typografer i første klub 

• 1926 Småklubbernes sammenslutning i København
• Februar 1929 Arbejdernes Boldspil Union
• 19. Maj 1929 DAI stiftes i Odense
• 1933 DAI på Finansloven 
• 1937 Forlig mellem DAI og DIF 
• 1943 DAI blev medlem af DIF 
• 1950 DAI på tipskuponen 
• 1958 Første ungleder-kursus 

DAI’S HISTORIE DEL 1



DAI har historisk deltaget 
meget aktivt I det 
internationale arbejde. Her 
DAI til arbejderolympiaden I 
1931 I Wien



• 1980`erne Idræt om dagen 
• 1990 Første DAI-Nærforening
• 1990`erne Organisationsidræt – Ældreidræt – Boligidræt -

Idræt For Sindslidende 
• 2000 - Livslang idræt – Friluftsidræt – Stavgang – ”Motion for 

Livet” – ”Stol på idræt” – Motionsvenner 
• 2015 - Godkendelse af det første officielle DM Krolf
• 2019 – Årets Specialforbund i DIF 

DAI’S HISTORIE DEL 2



Landstræner Reinhold 
Frey fra DDR underviste I 
1983 på DAI’s 
elitetrænerkursus I 
diskoskast og kuglestød



• Motions - og konkurrenceidræt som ligeværdige elementer
• Idrætstilbud med et socialt og sundhedsfremmende sigte 
• Modvirke tendensen til forskelsbehandling inden for idrætsverden 
• Bredt syn på idræt 
• Idrætten udformes med henblik på den almindelige udøvers 

behov 
• Idrætten udvikles i sammenhæng og tilknytning til andre 

fritidskulturelle aktiviteter 
• Udvikling af demokrati og medansvar i foreningslivet og under 

idrætsudøvelse 
• Internationalt samarbejde med karakter af samvær og 

konkurrence i en atmosfære af kammeratskab 

FORMÅL OG MÅLSÆTNING



STUDIEBOLD
Seneste nye skud på stammen i 
DAI er Studiebold, som spilles i 
bl.a. Odense, København, Aarhus, 
Esbjerg, Kolding og mange andre 
steder. Her spiller videregående 
uddannelser mod hinanden – før 
de bedste mødes i landsfinalen.



• 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 

• DAI udbyder landsdækkende og regionale idrætstilbud, som giver 
medlemsforeningerne et tilhørsforhold til DAI og som kan tiltrække og 
fastholde medlemmer

• 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 

• DAI-Idrætten vil være det bedste sted at være frivillig 

• DAI sikrer et bredt udbud af internationale aktiviteter og oplevelser

• DAI er kendt som et visionært forbund, der skaber idrætstilbud med kvalitet og 
samvær i ”En verden af gode oplevelser”

ARBEJDSPROGRM 2020-2023



FORENINGSUDVIKLING



ANTAL DAI-FORENINGER



Antallet af krolfforeninger i 
DAI er steget eksplosivt – og 
for første gang har forbundet 
fået lov at afholde et officielt 
DM – det første i 2015



• En blanding af golf og kroket
• Spilles på en græsplæne (gerne kuperet) – ca. ½ fodboldbane
• Spilles til 12 huller
• Bymesterskaber, Regionsmesterskaber, officielt DM (siden 2015), 

Indendørs mesterskaber
• Opstartsarrangementer, lokale stævner, festivaler
• Instruktørkurser, dommerkurser, mesterskabsdommerkurser
• Hjælp til etablering af baner (faste eller mobile)
• Pakketilbud til kommunerne
• I dag spiller ca. 190 foreninger i DAI krolf (ca. 4000 udøvere)

KROLF: DEN HURTIGST 
VOKSENDE IDRÆT I DAI



MEDLEMSFORDELING
Hele landet
0-12 år 27732 22 %
13 - 18 år 9341 8 %
19 - 24 år 10250 9 %
25 - 59 år 37212 30 %
over 60 år 39419 31 %

Aktive i alt 123954
Heraf mænd 65056 52 %
Heraf kvinder 58898 48 %

Foreninger i alt 736



MEDLEMDSUDVIKLING



DIF-ORGANISERING

DIF

Dansk Arbejder Idrætsforbund Badminton Danmark Dansk Boldspil-Union

Region Syddanmark Fyns Badminton Kreds DBU Fyn

Krolf-forening
Badminton-

forening
Fodbold-
forening

Flerstrenget
idrætsforening

Enstrenget
fodboldklub

Idrætsråd/samvirke



DAI-ORGANISERING

Samarbejdsudvalg 
(SU)

5 Regioner

Foreninger

Idrætsudvalg

Regionernes
idrætslige udvalg

Idrætsforum

Kongres

Administration
og

konsulenter Udvalg nedsat af FL:
Internationalt udvalg 
Politisk udvalg
Uddannelsesudvalg

Forbundsledelsen



ORGANISERING
FORBUNDSLEDELSE (FL):
Forbundsformand 
6 medlemmer 
Forbundssekretær

IDRÆTSUDVALG:
Nedsættes af forbundsledelsen 
efter kongressen

SAMARBEJDSUDVALG (SU):
Forbundsledelsen
Op til 3 repræsentanter fra hver 
regionsledelse
1 Medarbejderrepræsentant

IDRÆTSFORUM
Forbundsledelsen
Idrætsudvalget
Regionsformændene
Op til 3 medlemmer fra hver af 
regionernes idrætslige udvalg
Op til 3 repræsentanter fra andre 
idrætter og aktivitetsområder, 
der er under igangsættelse 
og/eller under forankring



• DAI’s øverste myndighed

• Medlemsforeningernes mulighed for indflydelse; i 
princippet er det direkte demokrati

• Afholdes hvert 3. år (næste gang nov. 2020)

• Beretninger, regnskaber og skitsebudgetter, ændring af 
vedtægter, andre forslag

• Valg af forbundsledelse

• Arbejdsprogram for ny kongresperiode

FORBUNDETS KONGRES



• Øverste myndighed i 
kongresperioden

• Iværksættelse og kontrol af 
aktiviteter

• Repræsentation udadtil
• Samarbejdssamtaler
• Koordinering af fællesopgaver 

(ex. udland, uddannelse, 
information)

FORBUNDSLEDELSEN

• Fortolkning af bestemmelser i 
vedtægter og regler

• Fornyelse af aktiviteter og image
• Nedsættelse af særlige udvalg
• Internationalt samarbejde
• Vedtagelse af budgetter
• Udarbejdelse af arbejdsprogram  

til kongressens vedtagelse



SAMARBEJDSUDVALGET

• Drøftelse af DAI´s arbejdsprogram, budgetter, og 
udgiftsprioritering

• Forslag til retningslinjer for DAI´s samlede virksomhed
• Vurdering, koordinering og fornyelse af forbundets samlede 

virksomhed
• Organisatorisk udvikling og geografisk udbredelse
• Drøftelse af økonomiske forhold i regioner og forbund
• Drøftelse af forhold med direkte betydning for regionernes 

virksomhed



IDRÆTSFORUM
• Forum til drøftelse af forbundets idrætslige arbejde
• Valg af personer til udvalg, der skal varetage aktiviteter på 

tværs af regionerne:
DAI’s krolfudvalg, DAI’s senioridrætsudvalg etc.

• Initiativer omkring den idrætslige udvikling
• Teknisk ledelse af de enkelte idrætsgrene
• Mesterskabsregler
• Drøftelse og koordinering af forbundets idrætsaktiviteter
• Udveksling af erfaringer
• Fremme og sikre den organisatoriske tilknytning til DAI lokalt 

og på landsplan; bl.a. ved dannelse af idrætsforeninger



IDRÆTSUDVALGET
Fastholdelse og sikring af arbejdet med aktiviteterne og 
udvikling i idrætsgrenene mellem møderne i idrætsforum

Igangsætte nye initiativer omkring idrætslig udvikling på 
landsplan og i udvalgte områder

Nedsættelse af arbejdsudvalg

Budgetter for det idrætslige arbejde



IDRÆTSKONSULENTER

Idræt For Sindet:
Lisbeth Crafack

Idræt For Sindet:
Per Godballe 
Sørensen

Idrætskonsulent:
Marie Louise Trier
Hauge
Region Sjælland ,
Region Hovedstaden

Idrætskonsulent:
Poul Sølvstein
Region 
Nordjylland

Idrætskonsulent:
Thomas Ahrentz
Region 
Midtjylland

Idrætskonsulent:
Andreas Thiesson
Region Syddanmark



FORBUNDSKONTORET

Sekretær
Jimmy Lauridsen

Kommunikations-
medarbejder:
Mikkel Bonnesen

Forbundssekretær
Palle Thomsen



DE FEM
REGIONER
DAI er opdelt i 5 regioner 
og det er her 
hovedparten af 
aktiviteterne planlægges 
og afvikles.



DET INTERNATIONALE 
ARBEJDE
• Medlem af det internationale arbejderidrætsforbund CSIT, som 

har ca. 40 medlemsforbund i 30 lande
• Anerkendt af I.O.C. (Den Internationale Olympiske komite)
• Mulighed for at få internationale oplevelser, som f.eks. kan være 

bowling i Finland, Tennis i Italien, Senioridræt i Estland, 
Futsal/Fodbold i Brasilien eller CSIT World Sports Games.

• Mesterskaber for ”eliten”
• Stævner og events for ”bredden”
• C.S.I.T. bygger på en socialistisk grundtanke
• DAI er repræsenteret i CSIT’s komité for tennis samt i CSIT’s

Forretningsudvalg



I 2015 deltog DAI I CSIT World 
Sport Games I Lignano I italien
med 55 deltagere i tennis og 
fodbold og senioridræt



IDRÆTTENS KOLLEKTIVE 
FORSIKRINGSAFTALE
• Alle DAI’s ordinære foreninger er dækket af den kollektive 

forsikringsaftale gennem Danmarks Idrætsforbund.
• Ansvarsforsikring
• Arbejdsskadeforsikring
• Idrætsrejseforsikring
• Retshjælp
• Se mere information på: www.idraettensforsikringer.dk



NYHEDER FRA DAI

Hjemmesiden: www.dai-sport.dk og de fem regioners 
hjemmesider. Masser af relevant information om fx aktiviteter 
og kurser, samt de seneste nyheder.

Nyhedsbrevet ”DAI Nyhedsm@il”: Få de seneste nyheder 
direkte i indbakken på mail.

Et hav af Facebook-sider for både forbundet og for de 
forskellige idrætsgrene bl.a. krolf, fodbold, bowling, 
senioridræt og Idræt for Sindet.

http://www.dai-sport.dk/


SENIORIDRÆT
DAI er et af de førende idrætsforbund på senioridrætsområdet, det 
gælder både for uddannelse af senioridrætsinstruktører og 
afvikling af forskellige aktiviteter.

• DAI har tilbud til alle grupper af seniorer, som fx
• Stolemotion
• ”Stol på Idræt”
• Selvtrænerfitness
• Senioridrætscentre
• Seniorfitnesstest
• Senioridrætsakademiet



I 2015 åbnede de første 
senioridrætscentre I Danmark 
– her plejecentret Hørgården 
på Amager. i dag er over 30 
centre idrætscertificerede.



IDRÆT FOR SINDET
DAI laver som de eneste i Danmark målrettede idrætstilbud til 
mennesker med psykiske vanskeligheder som fx depression, angst 
eller skizofreni.
• Idræt for Sindet har idrætsforeninger i 28 kommuners 

socialpsykiatri, og DAI’s idrætskonsulenter støtter eksisterende 
foreninger og hjælper med at starte nye.

• Idrætsforeningerne giver målgruppen større livskvalitet og bedre 
sundhed, og samtidigt udvikler mange sig igennem idrætten.

• Arrangerer hvert år bl.a. Sund By Løbet, Idrætsfestival for Sindet i 
Vejle, Winterwalking og Cykeltur 10-10-10

• DAI udbyder en række populære kurser som 
Instruktøruddannelsen og uddannelsen til Fysisk 
Aktivitetskonsulent.



DAI og Cyklistforbundet arrangerede d. 
10.10.2015 cykelture I 11 forskellige byer 
I hele landet for at sætte fokus på
cykelglæde hos mennesker med psykiske
vanskeligheder. Mere end 500 deltog og 
arrangementet håbes at blive en fast årlig
begivenhed.
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