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Har du styr på dit  
bestyrelsesansvar?
Som bestyrelses- eller direktionsmedlem i en idrætsforening  kan du risikere 
at blive holdt økonomisk ansvarlig for bestyrelsens og direktionens 
beslutninger - også selvom arbejdet er frivilligt og ulønnet.

En bestyrelsesansvarsforsikring dækker det erstatningskrav, der kan blive 
påført bestyrelsen eller direktionen i en forening. Det kan fx være relevant, 
hvis bestyrelsen har handlet uden for foreningens formål.
Forsikringen dækker fx: 

• Sagsomkostninger, uanset sagtens udfald

• Erstatningskrav mod bestyrelses- eller direktionsmedlemmer

•  Udgifter til retshjælp, selvom kravet viser sig uberettiget

Bestil tilbud på tryg.dk/erhverv/bestyrelsesansvarsforsikring 

Ring til os på44 20 45 00
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Man kan være FCK-fan. Man kan være Brøndby-fan. Man kan være noget helt 

tredje. Men man kan forhåbentligt ikke være i tvivl om, at det var relativt modigt, 

da fodboldspilleren Viktor Fischer i begyndelsen af april rejste en relevant debat 

om homofobi i dansk fodbold. 

Viktor Fischer gad ikke længere høre på tåbelige homofobiske smædesange fra 

danske fodboldfans, og så sagde han sin mening. Samtidig demonstrerede han, 

hvor meget kommunikativ magt sportsstjerner og rollemodeller i det hele taget 

har, når de har noget på hjerte. ’Thumps up’ til Viktor Fischer. 

Mod i idræt er godt, ja nærmest uundværligt på banen, når resultaterne skal 

i hus, men uden for kridtstregerne, er mod også nogle gange nødvendigt. Der 

skal mod til at komme med vilde visioner, mod til at tage de rigtige beslutninger 

i bestyrelseslokalerne og mod til at udvikle de enkelte idrætsgrene i et samfund, 

der er under konstant udvikling. 

Måske er det netop sådanne modige beslutninger, der har bevirket, at DIF og DGI 

i år kan melde om markant medlemsfremgang. Den udvikling kan du læse mere 

om i dette nummer af Idrætsliv, hvor du også kan møde en lang række modige 

idrætsdanskere som atleterne fra Special Olympics, atletikstjernen Sara Slott 

Petersen og den nye fodbolddirektør i DBU Peter Møller. 

God læselyst.    

Jacob Bech Andersen

Ansvarshavende redaktør

MOD
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DIF MENER Niels Nygaard

Formand, Danmarks Idrætsforbund

 M
ens jeg skriver disse linjer, er folketingsval-

get endnu ikke udskrevet. Men det er meget 

muligt, at Lars Løkke Rasmussen nu, hvor du 

læser min leder, har trykket på valgknappen. 

Og hvis statsministen ikke har udskrevet val-

get endnu, så sker det lige om lidt.

Under alle omstændigheder vil DIF være aktiv i valgkampen 

og kæmpe for gode vilkår for idrætten. Politisk opbakning er 

nemlig en forudsætning for, at vi kan have et velfungerende 

idræts- og foreningsliv. Og for at samfundet kan høste frug-

terne af et godt idrætsforeningsliv.

Vi har i DIF fem mærkesager, som vi spiller ind i valgkampen, 

og som vi præsenterer politikerne for. Dem vil jeg gerne 

skitsere her.

1. Opbakning til Bevæg dig for livet
Vi søger en kommende regerings opbakning til vores fælles 

vision med DGI, Bevæg dig for livet, der går ud på, at Danmark 

skal være verdens mest idrætsaktive nation. I den forbindelse 

opfordrer vi blandt andet til, at idræt bliver brugt både som 

forebyggende og helbredende indsatser i kommunale sund-

hedsforløb og som indhold i aktiveringsforløb.

2. Trygge rammer for foreningslivet
Vi ønsker, at hver gang der vedtages ny lovgivning, så skal 

lovgivningens konsekvenser for foreningslivet belyses for-

inden. Dette skal være med til at sikre, at de frivillige kræfter 

ikke kommer til at bruge flere kræfter på bureaukrati end 

højst nødvendigt. Og det skal være med til at sikre, at for-

eningslivet, som det unikke foreningsejede fællesskab det 

er, ikke konkurrenceudsættes og dermed ikke skal konkur-

rere med private aktører.

3. Udsatte danskere ind i 
foreningsidrætten
Regeringen bør indgå i et integrationspartnerskab med DIF, 

så de positive effekter fra DIF get2sport-indsatsen i udsatte 

boligområder kan udbredes. Desuden bør regeringen være 

med i oprettelsen af en national platform for udsatteidræt-

ten, som skal sikre, at alle kan blive en del af hverdagens 

idrætsfællesskaber, og at de centrale organisationer, heri-

blandt DIF, kan levere en varig indsats for de socialt udsatte.

4. Flere og bedre idrætsfaciliteter
Når man etablerer nye boligområder, så skal det være et krav, 

at der samtidig bliver bygget bevægelses- og foreningsfacili-

teter. Det skal ikke længere være muligt at store boligområder 

som Ørestad og Nordhavn etableres, uden idrætten tænkes 

ind. Helst via ’kloge’ idrætsfaciliteter som også kan bruges 

af daginstitutioner, skoler, sundhedshuse og ældrecentre. 

Desuden skal der gøres noget ved det vedligeholdelsesef-

terslæb på syv milliarder kroner, der er på de eksisterende 

idrætsfaciliteter.

5. Mere idræt i skolen
Folkeskoleloven siger, at eleverne i den danske folkeskole 

skal have 45 minutters daglig fysisk aktivitet i skoledagen. 

Alligevel sker det ikke på alt for mange skoler. En ny rege-

ring skal sørge for, at alle skoler kommer med på vognen og 

får implementeret de 45 minutters daglig fysisk aktivitet. 

I DIF vil vi kæmpe for, at Christiansborg bakker op om for-

eningsidrætten. Hvis I ude i foreningerne er i kontakt med 

politikere i valgkampen, eksempelvis til valgmøder eller via 

sociale medier, så husk at gøre opmærksom på idrætten og 

foreningslivets værdi og vigtigheden af, at politikerne bak-

ker op om den.

IDRÆTTEN SKAL IND  
I VALGKAMPEN
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BESTSELLER STØTTER UNGE TALENTER 

PÅ VEJ MOD DRØMMEN OM OL
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Foto: Jan Sommer

KVINDERNE STORMER 
FREM I IDRÆTTEN
Rekordmange kvinder er nu aktive i de danske idræts-

foreninger. Det viser de seneste medlemstal fra DIF 

og DGI.  Siden sidste år er 11.931 flere kvinder begyndt 

at dyrke sport i en foreninng. 

  Fodbold har eksemplelvis vendt fem års tilbage-

gang på kvindefronten til fremgang, mens gymnastik 

stadig er den mest populære idræt blandt kvinderne.  

 Læs mere om de seneste medlemstal og idræt-

stendenser på side 28.
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Store idrætse-
vents med mange 
deltagere skal 
terrorsikres, mener 
politiet.

OG OL-
GULDVINDEREN I 
BREAKDANCE ER…
Hvad? Breakdance og OL? 

  Ja, du læste rigtigt. Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har 

besluttet, at breakdance skal med i opløbet om at komme med på pro-

grammet, når OL afvikles i Paris i 2024. Sammen med breakdance har 

sportsklatring, surfing og skateboarding også klemt sig gennem det 

olympiske nåleøje til en mulig godkendelse som OL-disciplin i Frank-

rig om fem år. Det er først til december 2020, at IOC endeligt beslutter, 

om der skal breakes, skates, klatres og surfes i Paris.  

  ”Disse fire sportsgrene giver også en mulighed for at få kontakt 

med den unge generation, siger IOC’s præsident Thomas Bach. 

  Breakdance er den eneste af de fire sportsgrene, der aldrig har 

været inde i den olympiske varme. I Tokyo 2020 skal der allerede 

kæmpes om medaljer i de tre andre. 

TERRORSIKRING PRESSER IDRÆTTEN 
Idrætsevents på dansk jord kræver ofte betydeligt mere, end man lige 

skulle forestille sig, når et givent idrætsarrangement skal afholdes. 

  I de senere år er foreninger, forbund og idrætsorganisationer i sti-

gende grad blevet mødt med store krav til terrorsikringer grundet 

politiets vurdering af trusselsbilledet i Danmark. Der er dog ifølge DIF 

til tider lidt for stor forskel på, hvilke events der skal terrorsikres, og 

hvilke der ikke skal. 

   ”Det et problem, at man som arrangør i mange tilfælde ikke har 

det fulde overblik over, hvad der skal til for at have en god sikring mod 

terror,” siger Poul Broberg, chef for Public Affairs i DIF. 

  Poul Broberg mener desuden, at det fremadrettet er vigtigt at 

skabe en god dialog mellem eventarrangørerne og myndighederne.  
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KÆMPE 
OPBAKNING TIL 
BEVÆG DIG FOR 
LIVET        
”Jeg vil gerne være med til at bevæge flere dan-

skere fra inaktivitet til bevægelse.” 

 Sådan understregede H.K.H. Kronprinsen 

sin store opbakning til DGI og DIF’s vision om, 

at Danmark skal være verdens mest idræts-

aktive nation på Idrættens topmøde onsdag 

den 3. april. 

 Over 300 personer fra idrætsorgani-

sationer, regering, kommuner, fonde, og 

organisationer var samlet for at gøre status 

på de idrætsinitiativer, regeringen har sat i 

søen for at få flere til at dyrke idræt i og uden 

for foreningerne.

  "Vi står overfor en spændende udfordring 

- vi skal have flere til at dyrke idræt og være 

medlem af idrætsfællesskaberne. Vi kan kun 

få flere med, hvis vi løfter i flok. Det kræver 

knofedt og optimisme," siger Kulturminister 

Mette Bock.

år. Så meget fylder Dansk Arbejder Idrætsforbundden 19. maj. Og det 

tværidrætslige forbund har nok at fejre. Forbundet har op gennem 

årene opbygget en stærk social profil, hvor man blandt andet har mange 

idrætstilbud på hylderne til udsatte borgere – deriblandt ’Idræt for sin-

det’. Og faktisk har indsatsen på dette område være solid, at DAI netop 

er blevet nomineret til Årets Specialforbund 2019. 

  DAI står også bag det nye Studiebold, som du kan læse meget mere 

om på side 36. 

 DAI afholder en række jubilæumsaktiviterer 

i løbet af foråret.

MØNSTEREKSEMPEL 
Det Kriminal Præventive Råd fremhæver DIF’s sociale indsats i udsatte 

boligområder ’Get2Sport’ i en ny rapport om kriminalitet og etniske 

minoriteter. 

  Rapporten beskriver Get2Sport som en lovende forebyggelses-

indsats til at forhindre etniske minoriteter i at blive kriminelle.  

  ”Get2Sport arbejder for at styrke sportstilbud i udsatte boligom-

råder, så børn og unge kan blive en del af det frivillige foreningsliv. 

Derigennem skabes der adgang til positive relationer og fællesskaber, 

hvor man deltager på lige fod, hvilket kan nedbryde sociale barrierer 

og give status og kropslig selvtillid,” lyder det fra Det Kriminal Præ-

ventive Råd. 
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SPORTSSNAK
”Jeg sad til et personalearrangement, 
og vores receptionist ringede og sagde 
"telefonen kimer og kimer, hvad skal 
jeg gøre?". Det var helt vildt."
Niels Sørensen, der er hoteldirektør på Hotel 

Scandic i Sønderborg, fik travlt, da Tour de 

France-starten i Danmark  blev offentliggjort. 

”Er du SON-Shine?" 
Ekstra Bladet var hurtig, da sydkoreanske 

SON Heung-Min scorede for Tottenham i 

Champions League-kampen mod Manche-

ster City. 

“Den ser vred ud.” 
Kevin Magnussen om udseendet på sin nye 

sorte Formel 1-racer.   

"Jeg har lige være til hjernescaning, og 
der sagde lægen, at det er fantastisk, 
at så gammel en stodder som mig har 
så godt et hjerte." 
Boksepromotor Mogens Palle i Ekstra Bladet. 

”Jeg var en død fisk til sidst. Men jeg 
var en meget glad død fisk.” 
Cykelrytteren Cecilie Uttrup Ludwig var 

i hopla på Eurosport efter tredjepladsen i 

Flandern Rundt. 

PARASPORT SKAL 
BEVÆGE DANSKERNE        
Parasporten i Danmark skal i fremtiden være mere synlig, og paraspor-

tens danske eliteatleter skal være rollemodeller for danskere med 

fysiske handicap. 

  Det er nogle af målsætningerne i et nyt partnerskab mellem DIF og 

Össur, der laver støtteprodukter til både parasporten og almenidrætten. 

  “Vi er glade for vores nye partnerskab med DIF, der repræsenterer 

et nyt og spændende kapitel for Össur i Danmark. DIF og Össur deler 

en fælles mission om at ville yde det bedste og om at hjælpe menne-

sker til et liv uden fysiske begrænsninger. Vi hylder DIF’s arbejde med 

at skabe glæde og fællesskab gennem idræt og ser frem til at bakke 

op om DIF’s indsatser for at skabe optimale rammer for atleter på alle 

niveauer,” siger Jon Sigurdsson, der er administrerende direktør for 

Össur.  

KRITIK AF 
SKOLEFORSØG        
Undervisningsminister Merete Riisager og innovationsminister Sophie 

Løhde har offentliggjort et nyt forsøg, der de næste fire år giver 75 fol-

keskoler mulighed for blandt andet at afvige fra kravet om 45 minutters 

bevægelse og samarbejde med det lokale foreningsliv i den åbne skole.

  Forsøgsordningen møder kritik fra DGI, DIF og Dansk Skoleidræt:

  ”Vi frygter helt klart, at forsøget kommer til at gøre op med den 

varierede skoledag, som er helt central for den politiske aftale om fol-

keskolen. Regeringens egen følgeforskning viser, at bevægelse har 

haft en stor positiv effekt ikke bare på elevernes trivsel og sundhed, 

men også på koncentrationen og indlæring. Det er en måned siden, at 

regeringen selv var med i en aftale på området, hvor de igen under-

stregede bevægelsens centrale rolle. Det er derfor dybt bekymrende, 

at man nu vil skrue ned for ambitionerne på de områder,” siger Poul 

Broberg, chef for public affairs i DIF.
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DIF VIL BEKÆMPE 
HOMOFOBI         
I kølvandet på Viktor Fischer-sagen, hvor FCK-spilleren satte en større 

debat om homofobi i dansk idræt i gang, vil DIF-direktør, Morten Møl-

holm Hansen, samle forbund inden for fodbold, håndbold og ishockey 

for at belyse homofobi i dansk sport. 

  ”Jeg synes, det er skamfuldt, at man ikke er nået længere i 2019. Vi 

har allerede en arbejdsgruppe, men vi mener, at det bør have større 

momentum nu,” siger Morten Mølholm Hansen. 

  Homofobi sker primært i de idrætter, hvor der er en meget masku-

lin kultur, og det kan derfor betyde, at det er svært for homoseksuelle 

at finde plads i de idrætter. Derfor håber Mølholm også, at flere homo-

seksuelle mænd inden for topsport vil stå frem.

FASTHOLD 
KLUBBENS VOKSNE 
MEDLEMMER        
54 pct. af de tidligere voksenmedlemmer i idrætsforeningerne giver 

udtryk for, at de gerne vil vende tilbage til den idræt, de tidligere har 

dyrket, viser en frafaldsanalyse fra DIF. 

  Og der ligger et stort og uudnyttet potentiale i at fokusere på de 

tidligere voksenmedlemmer. Derfor har DIF udarbejdet en ny brochure 

med en række konkrete anbefalinger og værktøjer til, hvordan man i 

den lokale idrætsforening  – med få greb – kan blive endnu bedre til at 

fastholde de nuværende voksenmedlemmer, samt hvordan man kan 

få tidligere voksenmedlemmer til at komme tilbage til klubben. Hent 

brochuren på dif.dk MERE IDRÆT 
FOR BØRN MED 
HANDICAP       
Parasport Danmark har fokus på, at børn og 

unge med handicap skal have lige mulighed for 

at opleve glæden og fællesskabet, der opstår, 

når man dyrker idræt sammen med andre. 

  Derfor afholder Parasport Danmark fra den 

15. april DM i rekruttering af nye medlemmer. 

  Alle idrætsforeninger har mulighed for at 

deltage i konkurrencen om at have Danmarks 

bedste rekrutteringsindsats for børn og unge 

med handicap og være med i kampen om pen-

gepræmien på 25.000 kr. 

  Læs mere på parasport.dk.

DM i rekruttering
Kan jeres idrætsforening få børn og 
unge med handicap med til idræt? 

Parasport Danmark har fokus på at give børn og unge med 
handicap mulighed for at blive en del af idrætslivet. Jeres 
idrætsforening kan skabe rammerne. 

Sådan kommer I med i DM i rekruttering:
Udfyld ansøgningsskemaet med en beskrivelse af jeres idé og 
tanker om indsatsen, der skal få børn og unge med handicap 
aktive i idrætsforeningen. Parasport Danmark udvælger op 
til 10 idrætsforeninger til at være med i DM ud fra følgende 
kriterier: 
• Udsigt til at indsatsen bliver permanent i foreningen 
• Involvering af samarbejdspartnere (fx én eller flere kom-

muner, skoler, organisationer el.lign.)
• Mulighed for, at jeres gode idé kan overføres til andre 

foreninger.

Ansøgningsfrist den 1. april 2019. 

Klik her for at komme til ansøgningsskemaet

https://form.jotformeu.com/parasportdanmark/ansgning-dm-i-rekrutteringsindsats

I kan forvente svar på ansøgningen senest den 15. april.

Hvad kan en rekrutteringsindsats være?
I bestemmer selv, hvilken rekrutteringsindsats, der passer 
bedst ind i jeres forening og hvorvidt den skal målrettes børn 
og unge med bevægelses-, syns- eller udviklingshandicap. 

En rekrutteringsindsats kan eksempelvis være:
• Oprettelse af nye idrætstilbud
• Etablering af kørselsordninger, så flere kan komme til idræt
• Oprettelse af familie-motionshold og andre brede bevæ-

gelsestilbud
• Udvikling af eksisterende tilbud
• Jeres nye gode idé.

Vi tilbyder:
Idrætsforeninger oplever ofte, at det er udfordrende og fyldt 
med ubekendte, når der skal oprettes idrætstilbud til men-
nesker med handicap, og derfor stiller Parasport Danmark en 
idrætskonsulent til rådighed til vejledning og sparring under 
hele forløbet. Der afholdes tre møder undervejs i forløbet:
1. Opstartsmøde
2. Netværksmøde med sparring fra andre idrætsforeninger.
3. Afslutningsmøde i foråret. 

Konkurrencen løber fra den 15. april 2019 til den 15. marts 
2020. Blandt deltagerne findes tre finalister ved en online-af-
stemning, hvorefter en jury bestående af Parasport Danmarks 
breddeudvalg udvælger den endelige vinder.

Alle idrætsforeninger kan melde sig til konkurrencen, uanset 
hvor de er organiseret. Foreninger, der udvælges til at delta-
ge, bliver meldt ind i Parasport Danmark.

Har I spørgsmål, kan I kontakte idrætskonsulent 
Line Damkjær Kruse på mail: ldk@parasport.dk eller 

telefon 51 28 71 35.  

Vær med i kampen om DM-titlen og gevinsten på kr. 25.000,-

Vind 25.000,- 

til din idrætsforening
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Citatet:

"Det at være veteran betyder, at man nogle gange kommer hjem med nogle 
ar på sjælen. Og det her er jo ikke kun træning, det er også et fællesskab, 
hvor man kan få talt om nogle af de svære ting, der er ved at være veteran. 
Det er godt, at man har sådanne ligesindede fællesskaber"
Socialminister Mai Mercado roser idrætstilbuddene til udsatte veteraner i DIF Soldaterprojekt. Læs mere på www.difsoldaterprojekt.dk

... der nu er hjælp at hente til idrætsudøvere 

med komplicerede hjernerystelser?

 Hjernerystelsesekspertgruppen under 

DIF har skabt et netværk af behandlere 

og lavet et konkret samarbejde med det 

ikke-kommercielle specialsygehus Center 

for Hjerneskade.  

 Hvis man som idrætsudøver fortsat har 

hjernerystelsessymptomer efter fire uger, så 

tilbyder Center for Hjerneskade fremover et 

professionelt 10-12 ugers forløb med blandt 

andre neuropsykologer og fysioterapeuter.

 Læs mere om sportshjernerystelser på 

www.sportshjernerystelse.dk

 

VIDSTE 
DU, AT…

STOCKHOLM HÅBER 
STADIG PÅ OL         
Nu ligger det fast engang for alle. Sveriges hovedstad Stockholm søger 

om værtskabet for vinter-OL i 2026. 

  Der har længe lydt delte meldinger fra Sverige om, hvorvidt man 

ville byde på legene, men nu har Sveriges regering blåstemplet et bud 

på vinterlegene. 

  Den Internationale Olympiske Komité skal den 24. juni afgøre, om 

det bliver Sverige eller Italien, der får lov til at afholde vinter-OL. 

’LIKE’ DIF  
Husk, at der er masser af muligheder for at komme bag om 

dansk idræt på de sociale medier. 

  DIF er på Facebook med nyheder og opdateringer fra 

DIF-idrættens verden. 

  Derudover er DIF også på Twitter. Her tweeter DIF nyheder 

og holdninger relateret til idrætspolitik, udviklingstiltag, OL, sko-

lereformen, kampen mod matchfixing og meget mere.

 Følg DIF på Twitter på @DIFidraet. 
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JAN CHRISTENSEN BE T TINA BAINYHED

 F
orældregenerationen på 30-39 år halter bagud med idræt-

ten. Det viser en undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut. 

Det vil Toms nu lave om på med Toms Guldpuljen, der i år 

vil donere 2 millioner kroner til danske idrætsforeninger 

under DIF. 

         Toms Guldpuljen er et samarbejde mellem Toms og Dan-

marks Idrætsforbund (DIF), som skal styrke familieidrætten. Lokale 

idrætsforeninger kan søge støtte fra Guldpuljen til projekter og til-

tag, der fremmer familieidrætten. 

  ”Hos Toms vil vi gerne bidrage til en aktiv og balanceret livsstil, 

og med Toms Guldpuljen rammer vi lige ned i vores kernemålgruppe: 

familierne. Idræt kan binde generationerne sammen, og netop sam-

været, hyggen og de fælles historier, som familier kan skabe gennem 

idræt, vil vi gerne være med til at fremme,” siger Lone Lyng Andersen, 

marketing- og innovationsdirektør i Toms.

SØG OM MIDLER 
TIL FAMILIEIDRÆT 
Nyt samarbejde mellem Toms og DIF skal løfte familieidrætten 
i Danmark. Og det er nu, der skal ansøges.

Der kan nu 
søges om milder 
til familieidræt i 
Toms Guldpuljen.

Boost til familieidrætten
Hos DIF oplever man, at for at få de ofte tidspressede småbørnsforæl-

dre til at dyrke idræt, skal det integreres i deres dagligdag. Her er det 

oplagt at skabe bedre muligheder for, at forældre kan dyrke idræt sam-

men med børnene eller med de andre forældre, når de alligevel sætter 

børnene af ved hallen, og måske sidder på sidelinjen, mens barnet dyr-

ker sport. Her vil støtte fra Toms Guldpuljen være et kærkomment boost 

til de foreninger, der ønsker at skabe bedre rammer for familieidrætten: 

  ”I en hverdag, hvor mange familier har svært ved at nå at dyrke motion, 

er det vigtigt, at klubberne prioriterer familieaktiviteterne og udvikler 

nye tiltag. Det kræver ressourcer – både menneskeligt og økonomisk, 

og her kan Toms Guldpuljen gøre en forskel. Vi ved, at i de foreninger, 

hvor forældre og børn er aktive sammen, er der et særligt stærkt sam-

menhold og stor, frivillig opbakning. Og de to ting er jo med til at holde 

foreningerne og dermed masser af aktivitetsmuligheder i live,” siger 

Mikkel Nørtoft Magelund, teamleder i Bredde og Motion hos Danmarks 

Idrætsforbund.
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BE T TINA BAI

Når du nu, i samme kvalitet og 
til samme pris, kan få

Hvorfor så ikke gøre det?

100 % BÆREDYGTIGE 
TRYKSAGER OG EMBALLAGE

www.klspureprint.dkKLS PurePrint A/S 
2650 Hvidovre 

KLS PurePrint A/S
8230 Aabyhøj

Danmarks Idrætsforbund har 
allerede gjort det med det 
magasin, du har i hånden 

Som det ene af kun tre trykkerier i verden 
kan vi tilbyde Cradle to Cradle certifi cerede 
tryksager og emballager, produceret helt 
uden skadelige kemikalier og tungmetaller.
 
Cradle to Cradle er en af verdens strengeste 
miljøcertifi ceringer der kræver, at et produkt 
hverken forurener eller bruger af jordens 
begrænsede ressourcer, men indgår som en 
del af jordens naturlige kredsløb.

 TAK til Danmarks Idrætsforbund for at bidrage til en bæredygtig verden.

M A J  2 0 1 9  N R .  2

Atletik Badminton FodboldSpecial Olympics

PETER MØLLER          Stort interview med fodboldens nye direktør

Sporten var i knæ. Nu vil danskerne igen gå til tennis.

TENNIS

SARA SLOTT PETERSEN       OL-drømmen lever stadig
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RITZAU/SCANPIX SUZANNE MEYERNYHED

Ny undersøgelse giver et overblik over idrætsmulighederne i naturen i 
samtlige kommuner i Danmark. Bornholm ligger nr. 1 på listen over flest 
muligheder for idræt i naturen.

 D
anskerne er vilde 

med at dyrke motion 

i naturen, og interes-

sen for at komme ud 

og få mudder under 

løbeskoene eller vandsprøjt i 

ansigtet er støt stigende.  Ande-

len af voksne borgere, der dyrker 

idræt og motion i naturen, er ste-

get fra 36 procent i 2011 til 44 

procent i 2016, hvilket gør naturen 

til den mest populære idrætsa-

rena i Danmark. 

  Det er første gang, at der bli-

ver lavet en analyse, der på denne 

måde kortlægger, hvor mange 

faciliteter, der er til rådighed i 

naturen til at dyrke idræt. Analy-

sen viser, at de fleste kommuner 

har enten skov eller vandstræk-

ning, som kan bruges til såkaldt 

outdooridræt som løb, moun-

tainbike, ridning, kajakroning og 

windsurfing, men at der er mange 

steder, hvor outdooridrætten ikke 

bliver understøttet af faciliteter. 

  ”Vi kan se af analysen, at der 

generelt er meget få faciliteter til 

outdooridræt i Danmark, og hvis vi 

skal opnå vores vision om at være 

verdens mest idrætsaktive nation, 

så er der behov for flere outdo-

orfaciliteter, så idræt i naturen 

kan foregå på en god og bære-

dygtig måde. Faciliteter er helt 

afgørende for at kunne fortsætte 

den positive udvikling i antallet af 

udøvere og for at sikre hensynet til 

naturen og til andre skovgæster, 

når idrætsudøvere færdes der-

ude,” siger Niels-Christian Levin 

Hansen, bestyrelsesmedlem i DIF.

Bornholm i top 
Optællingen af arealer og faci-

liteter til outdooridrætten er 

foretaget af Danmarks Idræts-

forbund, og den viser, at ingen 

kommuner scorer maksimum-

point på alle parametre, men i 

toppen af listen over flest are-

aler og faciliteter, der både 

understøtter skovidrætter som 

mountainbike, trailløb, oriente-

ringsløb og langrend, men også 

idrætsaktiviteter knyttet til vand 

som turroning, turkajak, sports-

dykning, windsurfing og Stand 

Up Paddle ligger Bornholms 

Regionskommune, skarpt efter-

fulgt af Silkeborg og Vordingborg 

Kommuner. 

  ”Det er en fornøjelse at 

se, hvordan de bornholm-

ske idrætsforeninger tilbyder 

alt fra mountainbikespor og 

orienteringsløbsbaner til kajak-

polobaner. Det giver et bredt 

idrætstilbud til bornholmerne 

såvel som turisterne, og det 

understøtter visionen om at 

få verdens mest idrætsaktive 

nation,” siger konsulent i Dan-

marks Idrætsforbund, Casper 

Lindemann.  

BORNHOLM, 
BORNHOLM, 
BORNHOLM

Bornholm topper listen 
over de kommuner, der har 
de bedste muligheder for at 
dyrke idræt i naturen.
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"Faciliteter er 
helt afgørende 
for at kunne 
fortsætte 
den positive 
udvikling i 
antallet af 
udøvere og for at 
sikre hensynet 
til naturen 
og til andre 
skovgæster, når 
idrætsudøvere 
færdes derude”
Niels-Christian Levin Hansen, 
bestyrelsesmedlem i DIF

TJEK DIN KOMMUNE
Kommuner med flest muligheder for både skovidræt og vandsport:

1. Bornholm
2. Silkeborg
3. Vordingborg
4. Frederikshavn
5. Viborg
6. Hillerød
7. Rudersdal
8. Gribskov
9. Holstebro
10. Herning
11. Næstved
12. Allerød
13. Fredensborg
14. Ikast-brande
15. Mariagerfjord
16. Slagelse
17. Thisted
18. Fredericia
19. Haderslev
20. Helsingør
21. Faaborg-Midtfyn
22. Aalborg
23. Kolding
24. Ringkøbing-Skjern
25. Skive
26. Svendborg
27. Vejle
28. Guldborgsund
29. Jammerbugt
30. Kalundborg
31. Assens
32. Lolland
33. Aarhus

34. København
35. Albertslund
36. Furesø
37. Hjørring
38. Roskilde
39. Esbjerg
40. Frederikssund
41. Norddjurs
42. Ringsted
43. Skanderborg
44. Varde
45. Holbæk
46. Middelfart
47. Sønderborg
48. Aabenraa
49. Køge
50. Nordfyns
51. Odense
52. Randers
53. Rebild
54. Vesthimmerlands
55. Tårnby
56. Lyngby-Taarbæk
57. Læsø
58. Syddjurs
59. Odsherred
60. Billund
61. Hørsholm
62. Lejre
63. Sorø
64. Ballerup
65. Egedal
66. Favrskov

67. Gentofte
68. Horsens
69. Hvidovre
70. Morsø
71. Nyborg
72. Vejen
73. Hedensted
74. Dragør
75. Fanø
76. Brøndby
77. Halsnæs
78. Samsø
79. Ærø
80. Glostrup
81. Kerteminde
82. Lemvig
83. Faxe
84. Gladsaxe
85. Langeland
86. Ishøj
87. Odder
88. Stevns
89. Struer
90. Brønderslev
91. Greve
92. Høje-Taastrup
93. Solrød
94. Tønder
95. Vallensbæk
96. Frederiksberg
97. Herlev
98. Rødovre

Kilde: Outdooridræt i Danmark (DIF)
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INTERVIEW FODBOLDBILLEDER.DK JACOB BECH ANDERSEN

BROBYGGEREN 
Efter en hård konflikt sidste år mellem 

DBU og fodboldlandsholdet skal tilliden 
genopbygges. Manden i midten til at 

håndtere den opgave er den tidligere 
topscorer og tv-studievært Peter 

Møller. Idrætsliv har mødt DBU’s nye 
fodbolddirektør til en snak om kritik, 

begejstring og … fodbold.  
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BROBYGGEREN 
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... lyder det relativt højt fra gangbroen i DBU, 

der forbinder kontorgangene i Fodboldens 

Hus i Brøndby. Peter Møller kigger grinende 

fra 1. sal ned i receptionen, og han er tæt på 

at give undertegnede skribent så stort et 

chok, at koppen med ny brygget kaffe får 

en flyvetur.

  ”Ro på, jeg venter jo bare på dig,” klukker 

Peter Møller. 

     Overraskelsens moment lå også i luften, 

da den tidligere landsholdsspiller, topsco-

rer og DR-studievært i efteråret pludselig 

blev præsenteret som ny fodbolddirektør i 

DBU. Efter at have serveret sportsnyheder 

for DR’s seere i årevis, var det nu en helt ny 

rolle, at Peter Møller eller ’ nummer 32', skulle 

indtage.  

  Stillingen var nyoprettet, og i jobbeskri-

velsen lå det først og fremmest, at der skulle 

signaleres nye tider i DBU og bygges bro 

mellem forbund og landshold oven på en 

opslidende arbejdskonflikt. En konflikt, der 

som bekendt var så kritisk, at Danmark spil-

lede en enkelt landskamp i sensommeren 

bestående af en række vikarer fra de lavere 

rækker i dansk fodbold. Og en konflikt der ikke 

ligefremt øgede befolkningens begejstring 

for landsholdsfodbold og DBU generelt. 

 Nu sidder han der så. Seks måneder inde 

i jobbet og godt i gang med en relativ stor 

opgave i fodboldens og DBU’s tjeneste. 

  Altid venlige og veltalende Peter Møller er 

landet i rollen som fodbolddirktør, og jobbet 

er ved at tage form. Det nye arbejde beskri-

ver han med voldsom entusiasme og tro på 

fremtiden, men ærefrygten ligger også lurer. 

For Peter Møller vil skabe begejstring i befolk-

ningen, og det er nødvendigvis ikke verdens 

letteste job. 

 ”Hallo"

Det var lidt af en 
overraskelse, da 
Peter Møller blev 
præsenteret som 
ny  fodbolddirektør 
i DBU.
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#JOBBET 
”Det går rigtig godt, og det gør det på mange 

parametre. Jeg er en del af et rigtigt godt 

team i DBU's eliteafdeling, hvor jeg blandt 

andet arbejder med træneruddannelser og 

talentudvikling generelt. Jeg er med til hele 

tiden at forsøge at optimere vilkårene for alle 

vores landsholdsspillere både på drenge- og 

pigeniveau, og jeg synes, det går godt. 

 Jeg har også et rigtigt godt samarbejde 

med spillerne, hvilket er vigtigt, fordi det var 

ligesom en af grundene til, at jeg blev ansat. 

Jeg har været heldig at blive sat sammen med 

William Kvist ret tidligt, og vi fjerner de sten 

sammen, der er på vejen. Vi kører sammen 

derudaf for fuld fart, og det går rigtig godt. 

  Mit forhold til spillerne har jeg aldrig rig-

tig været nervøs for, at det ikke skulle blive 

godt. Der er en indforståethed mellem os. 

Spillerne ved, jeg har spillet fodbold tidligere, 

og de ved, at hvis jeg siger noget til dem, så 

har det måske en vis tyngde. ”

#TILLIDEN
Nu er det jo nogle år siden, at jeg virkelig 

kunne ramme en bold, men jeg tror på, at det 

betyder noget for spillerne, at jeg har forstå-

else for den verden, de befinder sig i. Hvad er 

det, der skal til for, at de kan præstere godt, 

og hvad er det for ydre rammer, vi skaber 

sammen? Der tror jeg da, det har en betyd-

ning, at jeg som tidligere spiller kan sige ”det 

kan jeg godt sætte mig ind i, men det har vi 

ikke mulighed for at gøre noget ved lige nu.” 

Jeg har løbende snakke med spillerrådet  - 

Eriksen, Delaney, Kjær og Schmeichel for at 

få en status på, hvordan stemningen er. Bån-

dene skal forstærkes løbende, for i sidste 

ende er vi i samme båd. De vil vinde nogle 

kampe, og det vil jeg også.” 

 

#FANSENE 
”Den første tid gik meget med at få skabt til-

lid til spillerne. Nu er vi så gået i gang med 

det her fanspor. Vi vil rigtig gerne tættere på 

vores fans. Opbakningen til landsholdet skal 

være endnu bedre, og der har vi stadig nogle 

udfordringer, men vi har sat mange gode ting i 

gang, som vi håber, vi vil få en effekt af på den 

lange bane. Jeg er overbevist om, at begej-

stringen over for dansk landsholdfodbold 

stadig er der, men jeg tror også, at der er 

mange, der har været trætte af både spil-

lerne og DBU i forbindelse med konflikten. 

Mange har sikkert tænkt: Gider vi nu alt det 

"Spillerne ved, jeg har spillet 
fodbold tidligere, og de ved, at 
hvis jeg siger noget til dem, så 
har det måske en vis tyngde”

En af Peter Møllers 
opgaver er at skabe 
større samhørighed 
mellem fans og 
landshold. 
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bøvl her? Gider vi dem her? Men det håber 

jeg, folk gør, hvis vi alle i dansk fodbold opfø-

rer os ordentligt. 

  Går vi bare otte måneder tilbage, kunne 

jeg ikke se, at der ikke skulle være fodbold-

begejstring i Danmark, da vi spillede VM. Jeg 

stod selv på Aarhus Havn (som studievært 

for DR, red) og oplevede, at der var 10.000 

vilde tilskuere på havnen. TV 2 havde også et 

kæmpe arrangement i Parken for 30.000. Her 

var der også masser af begejstring. Jeg tror, 

kernen i det her, er, at hvad enten det hand-

ler om vores stjerner i håndbold, fodbold, 

tennis eller ishockey, så har vi en stolthed 

over dem, der er ude at repræsentere Dan-

mark. Og den stolthed er der stadig i forhold 

til fodboldlandsholdet.” 

#BREDDEN
”Med hensyn til de små fodboldspillere ude 

i foreningerne, så handler det om, at når vi 

skal skabe begejstring hos dem, så skal vi 

tilbyde dem de bedst mulige rammer, hvor 

de kan udvikle sig. Vi skal motivere og inspi-

rere ungerne. 

  Når det så er sagt er det ikke direkte 

min opgave at få tingene til at fungere ude 

i breddeklubberne, men børnene er noget, 

der ligger mig på sinde. For hvis vi ikke har 

børnene og de unge til at spille fodbold, og 

hvis vi ikke sørger for, at børnene bliver træ-

net rigtigt, og at de har de rigtige rammer, så 

har vi heller ikke nogle landsholdsspillere på 

den lange bane. 

 Der er jo en grund til, at forældre nogle 

gange vælger ekstratrænere. De sender 

måske ikke deres børn på DBU’s fodbold-

skoler, men sender dem i stedet på nogle 

mere elitære fodboldskoler. Og der er der en 

balance, der skal tages hensyn til. Hvordan 

arbejder bredde- og eliteklubberne bedre 

sammen? Det er helt vildt vigtigt.”  

#ATTITUDEN 
”Det er nødvendigt, at DBU og spillerne 

opfører sig ordentligt. Jeg vil gerne have et 

sympatisk landshold, der ikke støder nogen 

fra sig. Vi er nødt til at have et produkt og 

nogle spillere, som hviler lidt mere i sig selv, og 

som giver lidt mere af selv, selvom det måske 

nok lyder som en slidt floskel. Det der med 

at spille på landsholdet er jo ikke et påbud. 

Det er et tilbud, du kan få, hvis du er god nok. 

  Jeg har italesæt over for spillerne, at vi 

skal tættere på fansene. Det er ikke svært for 

mig at sige til spillerne, for jeg kan selv huske, 

"Hvis vi ikke sørger for, at børnene bliver 
trænet rigtigt, og at de har de rigtige 
rammer, så har vi heller ikke nogle 
landsholdsspillere på den lange bane”

hvordan det var. Hvis der ikke er nogen fans, 

så er det jo ikke sjovt at spille. Så den der lidt 

mere jordnære kontakt mellem spillere og 

fans kunne jeg godt tænke mig at etablere, 

og så kan jeg jo passende begynde med mig 

selv. Jeg har derfor lavet en aftale med mig 

selv om, at hver gang vi spiller på udebane, så 

skal jeg også være sammen med vores fans. 

Jeg kommer ikke til at gøre det på hjemme-

bane, for går der for meget show i det, og det 

er ikke meningen.” 

#3-3-KAMPEN I SCHWEIZ
”Det var vildt og helt fantastisk, da vi sco-

rede til 3-3, og jeg tror, det er en kamp, vi vil 

kunne huske om 50 år. Men det var også en 

lidt underlig følelse at komme ned til spil-

lerne efterfølgende, for de var faktisk lidt 

sure. De vidste godt, at det ikke var godt nok 

rent spillemæssigt mod Schweiz, og de ville 

gerne have vist noget mere. Så ja, det var en 

underlig kamp, men hvor var det dog et vig-

tigt point."

BLÅ BOG
Navn: Peter Møller Nielsen
Født: 23. marts 1972 (47 
år)
Civilstatus: Gift med 
Lotte
Klubber: 
1990-1993 Aalborg BK
1993-1995 FC København
1994-1995 FC Zürich (leje)
1995-1997 Brøndby IF
1997-1998 PSV Eindhoven
1998-2001 Real Oviedo
2000 Brøndby (leje)
2001 Fulham (leje)
2001-2005 FC København
Landshold:
1990 Danmark U/19
1990-1993 Danmark U/21
1991-2005 Danmark



24 IDRÆTSLIV MA J 2019

 Det tætteste, jeg nok selv kommer i forhold 

til at have oplevet en lignende kamp, da jeg selv 

spillede, var nok, da jeg spille Europa Cup med 

Brøndby mod Karlsruhe i 1996. Vi tabte 1-3 på 

hjemmebane, men tog så til Karlsruhe og vandt 

5-0. Det var noget af det vildeste. 

  

#KRITIKKEN
”Hvis du ser helt objektivt på vores seneste 

kampe mod Kosovo og Schweiz, så synes jeg, 

at det er helt på sin plads, at vi får hug for vores 

spil. Det var ikke godt nok. Det, jeg bare har for-

nemmet efter de første seks måneder i jobbet, 

er, at der er en overvægt af, at pressen gerne 

vil kigge på de negative historier fremfor at 

fremhæve de posi-

tive. Selvfølgelig skal 

journalisterne være 

kritiske, men de skal 

også dele de gode 

historier. Min pointe 

er, at man godt kan 

skabe begejstring 

samtidig med, man 

er kritisk. Den kamp kommer jeg aldrig til at 

vinde, men derfor kan jeg godt have min egen 

holdning til det. 

  Danmark er et land, der gerne vil spille flot 

fodbold. Sådan er det bare, og sådan har vi 

det jo også i DBU. Men hvis vi fik en landstræ-

ner, der ikke spillede med forsvarsspillere, og 

vi tabte 20-4, så ville folk også kritisere os. Nu 

har vi et hold, der ikke har tabt i to år, og allige-

vel er der meget kritik. Det kan godt være lidt 

svært at navigere i. Det hold, der spillede VM 

i 1998, hvor jeg var med, er blevet rost meget 

for at spille god fodbold, men faktum er, at vi i 

de tre første kampe spillede som et pund pøl-

"Faktum er, at vi i 
de tre første kampe 
spillede som et pund 

pølser”

ser. Vi spiller to gode kampe mod Nigeria og 

Brasilien, og det er det, som folk husker. Men 

selvfølgelig har DBU et ansvar for, at man for-

søger at spille noget fodbold, der begejstrer. 

Det er da den danske dna.” 

#FODBOLD 
”Min bedste tid med fodbolden var ikke ved 

VM i 98. Det var, da jeg var dreng i Nordjyl-

land og bare elskede at spille fodbold. Jeg kan 

huske masser af kampene, og jeg har stadig 

masser af venner fra den tid. 

  Fodbold er verdens bedste skole. Alt, hvad 

jeg har lært, har jeg lært gennem fodbold. 

Det der med at sætte sig nogle mål og være 

ihærdig – det er alt 

sammen noget, jeg 

har med mig fra fod-

bolden. Det at have 

været en del af et 

hold har præget 

hele mit liv. Du skal 

indordne dig under 

nogle forhold, og du 

er afhængig af din sidemand. 

  Der er så mange ting, som fodbold kan 

være med til at løfte – på det personlige plan, 

men også på det mere samfundsmæssige 

plan. Fodbolden skal være endnu bedre til 

at løfte de helt store opgaver – eksempelvis 

i forhold til integration af nydanskere. 

  DBU har som vision, at man vil skabe ver-

dens bedste holdspillere, og det synes jeg 

er en ret god vision. Hvilken arbejdsplads 

har ikke brug for en god holdspiller? Hvil-

ken klasse har ikke brug for den en god 

klassekammerat?

 Fodbold er og bliver fantastisk." 

"Jeg har et rigtigt 
godt samarbejde 
med spillerne, hvil-
ket er vigtigt, fordi 
det var ligesom en 
af grundene til, at 
jeg blev ansat," siger 
Peter Møller. 
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Nye bøger og apps med afsæt i idrætten.

LÆS, KLIK OG HØR …  

MOUNTAINBIKE      
Vil du køre mountainbike som de bedste, skal 

du lære fra en af de bedste. 

  Sammen med journalist Søren Frand-

sen deler den tidligere professionelle 

downhill-mountainbiker Mads Weidemann 

sine erfaringer, så du får værktøjerne, teknik-

ken og selvtilliden til at klare selv de vildeste 

mtb-udfordringer. 

  I Mountainbike kan man gennem interviews 

med danske mountainbikeprofiler også kunne 

læse om udviklingen af dansk mountainbike 

fra Henrik Djernis til Annika Langvad. 

  Mountainbike er både for rytteren med 

mange års erfaring i sadlen og for begynde-

ren, der endnu har sin første tur til gode. 

’Mountainbike - Fra begynder til verdensmester’ 
er udgivet af Gylendal og har en vejledende pris 
på 350 kroner.  

ÅRET DER GIK I DIF        
Det forgange år i Danmarks Idrætsforbund 

var på mange måder spektakulært.

  På den interne front blev den nye stra-

tegiproces udrullet, hvilket betød, at der 

blev igangsat en lang række nye strategi-

ske satsninger i DIF’s 62 specialforbund. 

  Også eksternt var der gang i butikken. 

Vinter-OL fandt sted i Sydkorea, Bevæg dig 

for livet-indsatsen fortsatte i parløb med 

DGI, og så blev der, som de fleste nok ved, 

afholdt en lille fødselsdagsfest for kronprins 

Frederik. Festen, der bestod af løbet Royal 

Run, blev en gigant succes, som fortsætter 

i 2019.  

DIF´s årsberetning 2019 kan downloades på 
dif.dk 

SUNDERLAND FOR EVIGT        
”Kære Gud. Hjælp os med at forstå fodbol-

dens betydning for vores by. Lad os bede 

for Sunderland Football Club.”

  Med disse bevingede ord fra præsten 

ved en gudstjeneste i en kirke i Sunder-

land indledes dokumentaren Sunderland 

’til I die’. 

  Filmen er en hjerteskærende fortæl-

ling om den nordengelske fodboldklub 

Sunderland FC, der må så grueligt meget 

igennem i forsøget på at vende tilbage til 

fortidens triumfer.   

  Over otte episoder kommer seeren 

således helt ind under huden på en fod-

boldklub og dens tilhængere, der nægter 

at give op trods talrige udfordringer. 

’Sunderland ’til I die’ kan streames på Netflix. 

LIDENSKAB OG LIVSKVALI-
TET GENNEM IDRÆT      
Mange mennesker er drevet af en lyst til 

at udfordre sig selv, og idræt giver mulig-

hed for at overskride kropslige og mentale 

grænser på en måde, som kan føre til større 

velvære og livsmening.

   I bogen ’Lidenskab og livskvalitet gen-

nem idræt’ fortæller idrætsforskere og 

udøvere, hvordan forskellige idrætsgrene, 

trods krav om store anstrengelser, kan gøre 

en positiv forskel i menneskers liv. Det dre-

jer sig om alt fra hårde bokseslag i ansigtet 

og vandring gennem fossende floder til 

muskelkramper i benene efter 42 kilome-

ters maratonløb. 

  

’Lidenskab og livskvalitet gennem idræt’ er 
udgivet af Aarhus Universitetsforlag og har 
en vejledende pris på 250 kroner.

NYE UDGIVELSER

DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS 62 FORBUND

Badminton Danmark

Bueskydning Danmark

Danmarks Basketball-Forbund

Danmarks Bokse-Union

Danmarks Bowling Forbund

Danmarks Brydeforbund

Danmarks Cykle Union

Danmarks Gymnastik Forbund

Danmarks Ishockey Union

Danmarks Motor Union

Danmarks Skiforbund

Danmarks Sportsdanserforbund

Dansk Amerikansk Fodbold Forbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Atletik Forbund

Dansk Automobil Sports Union

Dansk Boldspil-Union

Dansk BordTennis Union

Dansk Cricket-Forbund

Dansk Curling Forbund

Dansk Dart Union

Dansk Faldskærms Union

Dansk Forening for Rosport

Dansk Fægte-Forbund

Dansk Golf Union

Dansk Hanggliding og Paragliding Union

Dansk Hockey Union

Dansk Håndbold Forbund

Dansk Judo og Ju-Jitsu Union

Dansk Kano og Kajak Forbund

Dansk Karate Forbund

Dansk Kegle Forbund

Dansk Kickboxing Forbund

Dansk Klatreforbund

Dansk Militært Idrætsforbund

Dansk Minigolf Union

Dansk Orienterings-Forbund

Dansk Petanque Forbund

Dansk Ride Forbund

Dansk Rugby Union

Dansk Sejlunion

Dansk Skytte Union

Dansk Skøjte Union

Dansk Softball Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Squash Forbund

Dansk Styrkeløft Forbund

Dansk Surf & Rafting Forbund

Dansk Svæveflyver Union

Dansk Svømmeunion

Dansk Taekwondo Forbund

Dansk Tennis Forbund

Dansk Triatlon Forbund

Dansk Vandski & Wakeboard Forbund

Dansk Vægtløftnings-Forbund

Den Danske Billard Union

Floorball Danmark

KFUMs Idrætsforbund

Moderne Femkamp Danmark

Parasport Danmark

Rullesport Danmark

Volleyball Danmark

DIF
DANMARKS IDRÆ TSFORBUND

IDRÆ T TENS HUS
BRØNDBY STADION 20     
2605 BRØNDBY 

ÅRSBERETNING 2018
Danmarks Idrætsforbund
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MEDLEMSTAL SUZANNE MEYER  OG JACOB BECH ANDERSEN

KLASSISKE 
IDRÆTSGRENE 
SLÅR TILBAGE

Nye tal fra DGI og Danmarks Idrætsforbunds 
idrætsforeninger viser en markant fremgang 
i antallet af medlemmer. Det er blandt andet 
de ’gamle drenge’ i i drætsklassen som 
tennis, fodbold og badminton, som tegner sig 
for en stor del af væksten. 

 M
edlemstallet i landets 

idrætsforeninger stiger. 

Det viser de seneste med-

lemstal fra DGI og DIF. På 

landsplan er der en frem-

gang på 26.158 unikke 

medlemmer, så det samlede medlemstal for 

de to idrætsorganisationer nu er på 2.257.014 

fordelt på 11.330 foreninger.

  Væksten udspringer i høj grad af en posi-

tiv udvikling i den fælles satsning ’Bevæg dig 

for livet’, hvor idrætterne i samarbejdet har 

en fremgang på 17.759 flere medlemmer. 

  ”Den markante fremgang viser, hvor vig-

tig vores ’Bevæg dig for livet’-samarbejde 

er, og vi er glade for, at idrætsforeningerne 

står stærkt og tiltrækker flere medlemmer. I 

Bevæg dig for livet arbejder vi målrettet for, 
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DE MEST 
POPULÆRE 
IDRÆTTER 
I DIF, DGI:
OBS: Tallene er renset for, at 
mange idrætsforeninger/
klubber er medlem af flere 
organisationer

• Fodbold: 342.292

• Gymnastik: 297.928

• Svømning: 234.654

• Fitness: 173.197

• Golf: 150.108

• Badminton: 119.912

• Håndbold: 106.320

• Tennis: 72.632

• Ridning: 64.939

• Skydning 58.887

at også klassiske idrætter kan være fleksible 

motionstilbud, der taler til den travle danskers 

hverdag. Samtidig er fitness blevet folkeeje 

og noget, der i høj grad dyrkes på forenings-

niveau. Fremgangen er afgørende for at nå 

målsætningen om at blive den mest idræts-

aktive nation i verden,” siger Charlotte Bach 

Thomassen, formand for DGI.

Tennis 
Det er blandt andet fitness, kano & kajak, og 

floorball, der driver den positive udvikling i 

medlemstallene i forhold til ’Bevæg dig for 

livet’-indsatserne, men også det man kan 

kalde for traditionelt store klassiske dan-

ske idrætsgrene som fodbold, badminton 

og tennis har fået vendt en  tidligere nega-

tiv udvikling til en positiv. Tennissporten 

nærmest eksploderede i medlemstilgang i 
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 “Det er en sund og positiv udvikling 

for dansk tennis, at flere klubber har fået 

øjnene op for den store målgruppe af voksne 

motionister, så der også tilbydes social hold-

baseret træning til de medlemmer, som ikke 

er turneringsaktive.”

Badminton 
Også fodbold og badminton kan præsentere 

markant medlemsvækst. Fodbold er suve-

rænt den største idrætsgrene i Danmark, 

men medlemstallet har i de senere år været 

lettere svingende. I 2018 gik antallet af dan-

ske fodboldspillere dog frem for første gang 

i mange år. Det er især voksne kvinder og 

mandlige seniorer, der trækker i fodboldtøjet.

  Stigningen i antallet af fodboldspillere 

i Danmark glæder Bent Clausen, der er 

næstformand i DBU og formand for DBU’s 

Breddeudvalg: 

  ”Fodbold er for alle, og derfor glæder det 

mig også at se, at det aldrig er for sent at 

begynde til fodbold. At flere vælger fodbol-

den til, betyder ikke kun noget i fodboldens 

verden, men har også en enorm betydning og 

indflydelse på samfundet, når det kommer til 

for eksempel sundhed, fællesskab, integra-

tion og foreningsliv,” siger Bent Clausen.

 Nogenlunde samme toner lyder det fra 

badmintonsporten oven på en samlet frem-

gang på 503 flere badmintonspillere end året 

før. Dermed er det tredje år i streg, at bad-

minton har fremgang. Direktør i Badminton 

Danmark, Bo Jensen, siger:  

  ”Vi er rigtig glade for, at de seneste års 

positive takter er fortsat i 2018 med flere 

medlemmer tilført dansk badminton. På 

vegne af landets klubber og det driftige 

arbejde, som lægges i dem, luner det også 

at se, at det blandt andet betaler sig i form 

af en fortsat fremgang på medlemsfronten. 

For mig er tallene samtidig en god indikation 

på, at mange af de initiativer, som vi i samar-

bejde med DGI står bag, fungerer, siger Bo 

Jensen og nævner blandt andet tiltag som 

’Badminton i skolen’, fælles træneruddannel-

ser, ’Styrk Klubbens Træningsmiljø’, ’MiniTon’ 

og projektet ’Vi elsker badminton’.

  Det samlede medlemstal for DGI og DIF på 

2.257.014 unikke medlemmer er renset for, at 

flere idrætsforeninger/klubber er medlem af 

begge organisationer.

  På www.dif.dk/medlemstal kan du dykke 

dybere ned i tallene for de to organisationer. 

80’erne, men har i det seneste årti kæmpet 

en hård kamp om medlemmernes gunst trods 

stor elitemæssig eksponering af sporten i 

form af Caroline Wozniackis succes. Men nu 

ser det ud til, at tennis i den grad slår tilbage. 

I 2018 oplevede DGI Tennis og Dansk Tennis 

Forbund således en samlet medlemsfrem-

gang på næsten 2.000 nye tennisspillere.

  Kløvermarken Tennis Klub er den klub i 

Danmark, der har haft mest vind i sejlene. Her 

har hele 215 nye spillere meldt sig ind i klub-

ben på bare et år. Dette svarer til en samlet 

vækst på 32 procent. 

  "Vi ligger jo en del arbejde i klubben, så jeg 

er meget glad for væksten. Fokus har egent-

lig ikke været så meget på rekruttering, men 

mere på at fastholde vores medlemmer og 

gøre det bedre for dem at være her. Derfor 

begyndte jeg med at se på klubbens øko-

nomi, og herefter er der så blevet ansat en 

medarbejder til vores kontor, så vi kan yde 

hurtigere og bedre service for både kom-

mende og eksisterende medlemmer," siger 

formanden for Kløvermarken Tennis Klub, 

Lars Abat. Han fortsætter: 

 "Vi har også ansat en cheftræner for 

at professionalisere træningsforholdene, 

og næste skridt er formiddagstræning for 

veteraner." 

Proaktiv 
Samarbejdet mellem DGI Tennis og Dansk 

Tennis Forbund og det fælles indsatsom-

råde ’Bevæg dig for livet – Tennis’ har banet 

vejen for, at det igen i år er lykkes at løfte 

tennissporten.

  “Vi oplever generelt, at flere klubber bli-

ver mere proaktive i forhold til at synliggøre 

sig i lokalområdet, blandt andet ved hjælp af 

Tennissportens Dag,” siger Lorenz Sønderby, 

visionsprojektleder i Bevæg dig for livet – Ten-

nis, og fortsætter:

"Vi oplever generelt, at flere 
klubber bliver mere proaktive 
i forhold til at synliggøre sig i 
lokalområdet”
Lorenz Sønderby, visionsprojektleder i Bevæg dig for livet – Tennis
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SENIORERNE 
RYKKER IGEN
Endnu engang er der flere ældre danskere, 
der dyrker idræt. 

Af Suzanne Meyer 

 D
en største medlemsfremgang i 2018 findes i gruppen 

over 60 år med en samlet fremgang på 20.167 unikke 

medlemmer. Selvom golf stadig er den idræt med 

flest seniorer, lader det til, at de ældre nu også finder 

ind i andre idrætsgrene, hvor der er opstået helt nye tilbud til 

seniorer, der her får mulighed for at dyrke motion, samtidig 

med at der er også er plads til socialt samvær.

   ”Den store stigning i antallet af seniormedlemmer skyl-

des blandt andet, at idrætsforeningerne formår at fastholde 

de voksne medlemmer ved at styrke idrætstilbuddene og 

ikke mindst sætte fokus på det sociale samvær. Det er vores 

konstante ambition i DGI og DIF, at vi i foreningsidrætten sør-

ger for at have motionstilbud til alle aldre og køn,” siger Niels 

Nygaard, formand i DIF.

"Vi ligger jo en 
del arbejde i 
klubben, så jeg 
er meget glad for 
væksten”
Lars Abat formand for Kløvermarken 
Tennis Klub
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JACOB BECH ANDERSENSPORT I PIX

DANSK 
DOMINANS 
VED SPECIAL 
OLYMPICS 

PARASPORT DANMARK OG SOWG2019

Igennem to uger kæmpede 86 atle-
ter for Danmark ved verdens største 
idrætsbegivenhed for mennesker 
med udviklingshandicap.  

 E
t rekordstort antal danske atleter var med til at sætte deres 

unikke præg på Special Olympic World Games, der i marts 

blev holdt i Abu Dhabi. Ved det enorme idrætsstævne del-

tog 7.500 atleter med udviklingshandicap fra 195 lande.

  De danske atleter vendte hjem, ikke kun med 52 medaljer 

og en lang række personlige rekorder, men mange oplevelser, venska-

ber og personlige sejre rigere. Det glæder delegationsleder Anette 

Svejstrup fra Parasport Danmark:

  Jeg er meget stolt af de danske atleter og af de mange impone-

rende og medrivende oplevelser, de har givet os hernede igennem 

de seneste to uger. Jeg tror og håber, at så stor en oplevelse som 

denne her motiverer atleterne og giver dem et rygstød i hverdagen, 

der venter derhjemme. Og så håber jeg, at de kan være med til inspi-

rere andre derude,” siger Anette Svejstrup. 

Det danske hold 
bestående af 86 
danske atleter med 
udviklingshandi-
cap på vej ind til 
åbningen af Special 
Olympics World 
Games i Bahrain.
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PARASPORT DANMARK OG SOWG2019
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Der var masser af 
medaljer til dan-
skerne ved Special 
Olympics World 
Games. I alt blev 
det til 52 rød-hvide 
medaljer.
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REPORTAGE

STUDIEBOLD 
SKABER 

SAMMENHOLD
På bare to sæsoner har den nye turnering 

Studiebold under DAI spredt sig til 12 uddannelser 
på Jylland og Fyn. Opskriften er simpel: En 

turnering, hvor der både er noget til de rutinerede 
fodboldspillere men mindst ligeså meget til dem, 
der primært er med for at dyrke fællesskabet på 

deres uddannelse.

DAI MIKKEL BOCK BONNESEN
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 K
onfettikanoner, diskolys, røg-

kanoner og cheerleaders. 

Der er så meget gang i den til 

landsfinalen i Studiebold, at 

selv politiet er mødt talstærkt 

op. De stiller nemlig med to 

hold til finalestævnet i Pulzion 

hallen i Kolding denne lørdag i marts. 

  ”Skal vi spille mindst FEM kampe?”, spør-

ger en allerede lettere forpustet Stig Olsen 

ved dommerbordet, da han og resten af ’Pers 

Hårde Hunde’ ankommer til hallen. Kun to af 

de otte politiskoleelever var medlemmer af 

en idrætsforening, før de lavede holdet. Nu 

har skolen i Fredericia oprettet en forening, 

så de kommende politifolk kan spille med i 

Studiebold.

 De prøver at kante sig ned gennem hal 1, 

hvor stævnedeltagerne pisker rundt efter 

bolden til tonerne af Aquas semi-udødelige 

hit Dr. Jones.

  I 2018 var syv uddannelser fra to byer 

med i Studiebold, og i år er tallet steget til 12 

uddannelser fra fem byer. 

  ”Jeg er meget imponeret over udviklingen. 

Jeg er selv en gammel fodboldmand og sav-

nede i min universitetstid en landsdækkende 

turnering for videregående uddannelser, lige-

som der er i folkeskolen. Og det lader til, at 

der er andre, der har savnet sådan én,” siger 

idrætskonsulent i Dansk Arbejder Idrætsfor-

bund (DAI) Andreas Thiesson.

Plads til alle 
”Vi spiller alle sammen i klubber rundt 

omkring i Aarhus, men der er ingen af os, 

som normalt spiller om vinteren, så det her 

er super. Vi forventer at komme langt, for-

håbentligvis semifinalen,” fortæller deres 

spillende træner Søren Kock.

 De to hold er ifølge initiativtageren til Studie-

bold meget repræsentative for turneringen

 ”I de indledende runder er der meget fokus 

på det sociale og hyggen, hvor folk nogle 

gange kommer udklædte og måske ikke kan 

tage så forfærdeligt mange på foden. Men når 

du så kommer videre til næste runde, så bliver 

niveauet naturligt også mere afgørende. Der 

"Vi bliver nødt til bare at sparke 
langt og løbe efter bolden. Vi 
må spille ligesom AC Horsens”
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skulle gerne være noget til alle,”siger Andreas 

Thiesson fra DAI. 

  Mens Andreas Thiesson har talt sig varm, 

har Pers Hårde Hunde tabt de tre første 

kampe 0-1, 0-5 og 0-2 og arbejder nu på et 

nyt taktisk oplæg til de næste kampe.

 ”Vi bliver nødt til bare at sparke langt og 

løbe efter bolden. Vi må spille ligesom AC 

Horsens”.

 Holdet har fået sit navn efter undervise-

ren på politiskolen Per. Og kampråbet, som 

der indtil videre ikke har været brug for, er 

1-2-vildere! Det samme råb de bruger, når de 

har trænet magtanvendelse på politiskolen. 

Let at være frivillig
Hjertet i Studiebold er de 30 frivillige, som 

står for afvikling og PR for stævnerne, og her 

er der netop gjort en dyd ud af at gøre det så 

attraktivt som muligt at give en hånd med. 

 ”Jeg synes, at Studiebold er et fedt projekt, 

og derfor vil jeg gerne bruge noget energi 

som frivillig på det. Studiebold vokser sta-

dig, og det har efter min mening et kæmpe 

potentiale. Jeg har 

tidligere været fri-

villig til Tinderbox, 

og der er man låst 

i sin rolle og skal 

typisk gøre én ting. 

I Studiebold prøver 

vi at finde folks 

spidskompetencer, så hvis det ikke lige er 

dig at gå ud og lave PR på en uddannelse, så 

finder vi noget andet, du er god til,” siger Josef 

Sedighi Hansen fra Odense. Han fortsætter: 

"Det er fedt, at man laver sådan 
nogle ting her for alle studier i 
Danmark”

OM STUDIEBOLD
• Studiebold blev lanceret 

af Dansk Arbejder 
Idrætsforbund i 2018 og 
spilles med en futsalbold 
på en håndboldbane 
uden bander. 

• Der er fem m/k på banen 
ad gangen, og tre på 
bænken. 

• Alle 12 uddannelsesste-
der afholder en intern 
turnering i første runde 
af Studiebold. De bedste 
hold går videre til byfina-
lerne, hvor de bedste af 
de bedste så kvalificerer 
sig til landsfinalen. 

• Den samlede vinder får 
udover pokal og konfetti, 
mulighed for at repræ-
sentere Dansk Arbejder 
Idrætsforbund og Dan-
mark ved World Sports 
Games, der i juli afholdes 
i Tortosa i Spanien. 

Se mere på 
www.studiebold.dk
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 ”Vi har tænkt meget over, hvordan vi får 

endnu flere frivillige ind i organisationen – 

så vi har lavet en drejebog, som beskriver 

præcis, hvad du skal gøre, når du som frivillig 

bliver en del af Studiebold. En step-by-step 

guide til, hvordan du starter en turnering op 

på studiet. Det tror jeg gør en forskel.”

Pynter på resultatet 
Fjerde kamp bliver forløsningen for ’Pers 

Hårde Hunde’, hvor ’Slav’ bliver lammetæ-

vet 0-0 , og efter kampen står Stig Olsen med 

knyttede næver over hovedet. Malene Sna-

bel er en af de tre kvinder på holdet, og hun 

er begejstret.

  ”Det er mega sjovt, også selvom det ikke 

går så godt med fodbolddelen. Det er fedt, at 

man laver sådan nogle ting her for alle stu-

dier i Danmark. Det sociale samvær vi har 

sammen som hold er dejligt, men også bare 

samværet med andre studier i stævnet som 

helhed, synes jeg er fedt,” siger hun.

  Desværre for ’Pers hårde hunde’ bliver 0-0 

kampen turneringens sportslige højdepunkt, 

men det tager holdet ret afslappet.

  ”At score nul mål er da også noget! Men 

det kan godt være, at vi kommer til at pynte 

lidt på resultatet, når vi skal aflægge rapport 

til Per. Ej, jeg tror, han er stolt uanset hvad”, 

siger Malene Snabel inden holdet sætter kurs 

mod cafeteriet, et par bakker bløde pommes 

frittes og en aftale om at træne, inden de del-

tager næste år.

  Efter en optakt med finaleindmarch med 

fane og røgkanon vinder Young Guns fra Kol-

ding turneringen for andet år i træk efter en 

tæt finalekamp og kan lade sig hylde hop-

pende i konfettiregn på podiet.

  ”Det skal være prestigefyldt at komme 

med i finalen og værd at rejse efter, så vi vil 

gerne give holdene en ekstraordinær ople-

velse. Når man løfter pokalen, skal man også 

mærke konfettien regne ned over skuldrene,” 

siger Andreas Thiesson.

 I DAI er målet, at turneringen i 2020 bliver 

landsdækkende, og der er allerede afsat eks-

tra konsulentressourcer, så både Sjælland og 

Nordjylland kommer med. 

Young Guns fra Kolding vinder 
finalen i Studiebold.

Assens Kommune støtter idrætten og påskønner de frivillige i foreningerne.

Rådhus Allé 5 • 5610 Assens • Tlf. 64 74 74 74 • www.assens.dk

Vores primære opgaver ligger indenfor almen
haveservice og hvad der tilhører

Omlægning eller anlæggelse af ny græsplæne
med frø eller rullegræs

Putting greens eller Clockgolf udføres 
i kunstgræs

Vi udfører græsklipning for private, grund-
ejer, boligforeninger samt virksomheder 

Vi klipper alle typer og former af hække  
samt skov og jagtstier

Belægningsopgaver med mere
samt opsætning af støttemurer
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L ASSE OLSSON JACOB BECH ANDERSENFØR EVENTEN

IDRÆTS-
KALENDEREN
Udvalgte idrætsarrangementer i 
Danmark i perioden 3. maj –  
7. juli 2019.  

MAJ

3.-4. maj
DIF19: Sport Hack i Idrættens Hus 

i Brøndby

4. maj 

DIF: Årsmøde 2019 i Idrættens Hus 

i Brøndby

17.-19. maj
Bowling: DM Single/Double i 

Nørresundby 

JUNI

7. juni
Fodbold: EM-kvalifikationskamp 

Danmark-Irland i Parken, København

10. juni
Fodbold: EM-kvalifikations-

kamp Danmark-Georgien i Parken, 

København

15. juni
Cykling: DM Hold i landevejscyk-

ling, Jylland/Fyn

16. juni
Rulleski: DM kort distance på Vær-

løse Flyvestation

JULI

6.-7. juli
Skydning: DM i OL-trap indivi-

duelt og undtagelsesskydning i 

Nørresundby

PAS PÅ 
BILLETHAJER 
TIL ROYAL RUN 

I takt med at der bliver udsolgt til Royal Run, skal 
man være opmærksom på falske billetsælgere.

 A
lt tyder på endnu en gigantisk løbefest, når Royal Run  - 

med kronprins Frederik og kronprinsesse Mary i spidsen 

- finder sted på Færøerne den 9. juni og i Aarhus, Aalborg 

og København den 10. juni. 

     Desværre ser det ud til, at kriminelle elementer for-

søger at forpurre dele af festen, idet arrangørerne bag Royal Run nu 

melder om, at billethajer er på spil i forbindelse med løbet, som snart 

kan melde endeligt udsolgt. 

  ”Vi har fået nys om, at der er nogen, der prøver at sælge falske 

startnumre eller sælger startnumre til overpris. Hvis du er på jagt efter 

et startnummer til Royal Run, skal vi derfor bede dig være opmærk-

som,” lyder det på royalrun.dk. 

  

Falske startnumre
På hjemmesiden kan man se en række råd til at undgå falske billet-

ter, og samtidig gør arrangørerne opmærksom på, at folk, der sælger 

falske startnumre og startnumre til overpris, straks politianmeldes. 

  Royal Run er ikke et klassisk motionsløb med sluttiden i højsædet. 

Det er muligt både at løbe og gå på alle distancer, og der er særlige 

miles for familier, der vil tage barnevognen med ud på ruten.

  Over 70.000 danskere har allerede i skrivende stund sikret sig et 

startnummer til Royal Run 2019. 

  Læs mere på www.royalrun.dk
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Sving ketsjeren på 

TENNISSPORTENS DAG
Alle er velkomne, når over 250 tennisklubber landet over inviterer til 
ÅBENT HUS – LØRDAG DEN 4. MAJ 2019

Vær med til en aktiv dag fuld af sjove tennisoplevelser, grin og motion.

Det er gratis at deltage og låne ketsjere!

Se mere og find en klub nær dig på bevægdigforlivet.dk/tennis

Sammen om et aktivt Danmark – bevægdigforlivet.dk
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ØRSTED MEL ANIE THORGRIMSONFEM MINUTTER MED EN ILDSJÆL 

HÅNDVÆRKEREN 
 ”Jeg begyndte som frivillig i Roskilde BMX-

klub, da min søn begyndte til BMX for tre år 

siden. Jeg er håndværker og kan ikke stå stille, 

så jeg begyndte at blande mig i driften af facili-

teterne og løse opgaver – såsom at gøre banen 

klar, hjælpe med at bygge en ny stor terrasse 

osv. Derudover elsker jeg at fotografere i min 

fritid, så jeg tager også billeder, når vi blandt 

andet er ude til stævner. På den måde kan jeg 

se min søns løb fra førsteparket og samtidig 

tage billeder til klubben.”

 ”Min søn træner tre gange om ugen sam-

tidig med, at vi er til løb hver anden til tredje 

weekend. Og som frivillig bruger jeg jo ikke 

kun to timer på banen om ugen. Jeg bruger 

nærmere fem til 10 timer om ugen. Så én af 

udfordringerne ved at være frivillig er helt klart 

tiden. Der er ikke nok tid til at være familiefar, 

elektriker og frivillig. Min kone er halvdelen af 

den energi, jeg har, og jeg kunne ikke gøre det 

uden hende. Hun deltager også selv frivilligt, 

så det er super fedt, at hele familien kan være 

med. Vi hygger os, nyder fællesskabet og vores 

søn har det fedt.” 

 ”Jeg har faktisk aldrig selv gået til BMX. 

Det kom sig af, at min søn altid har været glad 

for at cykle, og jeg var ikke lige fodboldmand 

som den ’normale’ forældrer, så vi måtte finde 

et alternativ. Det skulle gerne være inden for 

motorsport, så jeg googlede lidt og stødte på 

Roskilde BMX-klub. Og nu har vi forelsket os i 

sporten.”

 ”Jeg har ikke den store erfaring med 

andre idrætsgrene, men vores fællesskab i 

BMX-verdenen er noget særligt. På banen er 

alle BMX-kørere konkurrenter, men så snart 

de kommer ud fra banen, er alle gode venner. 

I BMX er vi dybt afhængige af fællesskabet 

og frivilligheden. Man kan ikke rigtig sige nej 

til at hjælpe til som frivillig, for så kan klubben 

ikke fungere. Og det kræver ikke noget spe-

cielt. Opgaverne er alt fra at stå i kiosk til at 

feje bane, så alle kan være med. Det giver også 

fællesskabet en betydning, at vi er afhængige 

af hinanden.”

Navn: Anders Scheibel
Alder: 37
Klub: Roskilde BMX-klub 
Stilling: Elektriker
Frivilligt arbejde: Altmuligmand 

"Min drivkraft 
bag alle 

projekterne 
kommer sig 
af, at jeg er 

håndværker. 
Det er så dejligt 
at se børnenes 

glæde, når 
de ikke skal 

bekymre sig om 
banens tilstand”

 ”BMX betyder alt for mig lige nu på grund 

af min søns store interesse for idrætten. Skulle 

han stoppe til BMX en dag, bliver jeg nok sta-

dig hængende i klubben. Min iver for denne her 

klub er så stor, så jeg vil altid blive og hjælpe. 

Min største interesse er at se min søn og de 

andre børns glæde, når de kører BMX. Selv når 

det regner, og vi kan stå inde under den over-

dækkede terrasse, jeg lavede sidste sommer. 

Det er fantastisk og viser også, at det er hele 

arbejdet værd.” 

 ”Min drivkraft bag alle projekterne kommer 

sig af, at jeg er håndværker. Det er så dejligt at 

se børnenes glæde, når de ikke skal bekymre 

sig om banens tilstand, men kun skal tænke 

på deres træning.”

 ”Mit bedste råd til andre frivillige, der ønsker 

at forbedre noget i deres klub, er, at de skal gøre 

noget. Mange forældre står bare i baggrunden 

og ser til. Der vil altid være folk, der betvivler 

dine idéer og har en mening, men de gør bare 

ikke noget selv.”

 ”Min bedste oplevelse som frivillig er at fær-

diggøre et projekt. At komme i mål. Og så igen 

det med børnene. At se deres tilfredsstillelse, 

når tingene bare spiller. Målet er jo, at de bare 

kan give sig fuldt ud. Jeg lægger mange timer 

i frivilligt arbejde, så når andre bliver glade for 

det, jeg laver, så gør det også mig glad.” 
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KLUBBER 
KVITTER RØGEN        
Hver dag begynder 40 børn og unge med at 

ryge. Det er alt for mange, og derfor er DIF og 

DGI blevet partner i projektet Røgfri Fremtid, 

som ønsker at gøre det sværere for børn og 

unge at begynde at ryge.

   DIF og DGI forsøger at hjælpe foreninger 

og trænere til at blive endnu bedre til at få 

rygning helt ud af idrætslivet – blandt andet 

ved at udarbejde rygepolitikker og guides til 

idrætsforeningerne. 

  Og flere klubber landet over er tilsynela-

dende inspireret af det gode budskab. Mange 

idrætsklubber har nemlig allerede lavet 

partnerskaber med Røgfri Fremtid. Seneste 

partner i Røgfri Fremtid er Silkeborg IF. 

PARASPORTEN MED TIL 
SKOLE OL        
Elever med handicap kan nu også deltage i det populære Skole OL. 

  Udover seks udvalgte parasportsdiscipliner får elever med han-

dicap mulighed for  at konkurrere med deres klassekammerater i de 

klassiske Skole OL-sportsgrene, hvor eleverne kan benytte særlige 

hjælpemidler.

  Det er Skole OL og Parasport Danmark, som samarbejder om at gøre 

Skole OL-konkurrencerne mere tilgængelige for elever med særlige 

behov, så alle elever kan få en god oplevelse til Skole OL

NYT SAMARBEJDE 
MELLEM HIK OG PAN 
IDRÆT       
Fodboldklubben HIK indleder som den første klub i Danmark et samar-

bejde med idrætsklubben Pan Idræt, der organiserer homoseksuelle 

idrætsudøvere.  

  Formålet med initiativet er at nedbryde fordomme i sportens ver-

den og specielt i fodboldmiljøet. 

 ”Det er jo grotesk, at vi endnu i Danmark ikke har en eneste topspiller, 

der tør at stille sig frem og erkende homoseksualitet. Det er den sid-

ste barriere for fordomsfrihed, som vi har i Danmark,” siger HIKs Adam 

Holmegaard.

FORENINGER

INSPIRATION
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WARM INTENSITY CN LS
1905350/1905347

KR. 550,-

CRAFTSPORTSWEAR.COM@CRAFTSPORTSWEARDK

FOR MORE INFO

360 DAYS OF 
BASELAYER

Sweating is a natural thermo-regulating mechanism, 
which prevents the human body from overheating.

Craft´s performance baselayer supports this physio-
logical reaction, enabling athletes to always perform 
at an ideal working temperature.

Our range includes three main collections: 
Stay COOL, Be ACTIVE and Keep WARM. 
Toghether these collections offer baselayer garments 
for all sports and all conditions and help athletes on 
all levels improve their performance all year round. 

360 days? 
Well, all athletes need at least five days off, right?

Stay COOL Stay ACTIVE Stay WARM
PERFORM OPTIMALLY INDOOR 
OR IN WARM CONDITIONS

PERFORM OPTIMALLY IN FAIR 
TO COLD CONDITION

PERFORM OPTIMALLY IN 
COLD CONDITION
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SARA SLOTT 
PETERSEN

Jeg dyrker hækkeløb, fordi…
”…det er det, som jeg har talent for, og det som 

jeg kan vinde internationale medaljer i. På den 

måde passer det godt til mit konkurrencegen. 

Det fandt jeg ud af, da jeg var 13 år, hvor jeg 

skiftede fra fodbold til atletik. Jeg kom ned i 

atletikklubben Aarhus 1900 og sagde, at jeg 

troede, at jeg kunne løbe hurtigt. Så gik jeg 

over i sprintgruppen og trænede med. Cirka en 

måned efter min første træning deltog jeg i et 

stævne, hvor jeg satte en dansk rekord i hæk-

keløb. Så vidste jeg, at det her var jeg god til.”

Da jeg stod på startstregen til OL-finalen i Rio, 
tænkte jeg…
”…at jeg faktisk havde det rigtig godt, og at jeg 

havde fået styr på mine mentale udfordringer 

i forhold til at tro på egne evner. Jeg havde 

en fornemmelse af, at det her kan jeg godt 

klare. Så åbnede himlen sig, og det begyndte 

at regne, men jeg besluttede mig for, at det 

ikke skulle slå mig ud. Tværtimod kunne det 

være til min fordel, for jeg havde løbet mere i 

regnvejr end mine konkurrenter. ”

Når jeg hører ordene Tokyo 2020, tænker jeg…
…på OL. Jeg tænker, at jeg kommer til at kvali-

ficere mig, men jeg tænker også, at det bliver 

mit sidste OL, og at det bliver afslutningen på 

min karriere. Jeg drømmer naturligvis om, at 

det kommer til at gå ligeså godt som i Rio, hvor 

jeg vandt sølv, og jeg tror også, at det kan lade 

OL-sølvvinderen Sara Slott Petersen om dynedage, 
Tokyo 2020 og surdej.

IDRÆTSLIVET IFØLGE...

sig gøre. Jeg har haft to sæsoner, som er blevet 

ødelagt af skader og sygdom, men min form er 

ligeså god, som den var i 2015 og 2016. Mit mål 

er derfor, at jeg skal tilbage i finalerne og vinde 

medaljer igen. Jeg er helt klart stadig med for 

at vinde. Jeg tror, at jeg blev nummer 18 ved 

mit første OL, men sådan nogen placeringer 

er jeg ikke længere interesseret i.”

Mine pigsko er…
”…mit vigtigste og eneste redskab. Jeg har dem 

ALTID med i håndbagagen. Jeg kunne ALDRIG 

finde på at have dem i min store bagage. Det 

er de tre p’er, der gælder, når jeg rejser. Det er 

pas, penge og pigsko. ”

Da jeg var lille, drømte jeg om at…
…blive rigtig god til noget. Jeg har altid været 

god til sport og spillede meget fodbold som 

barn og troede egentlig, at det var den vej, som 

jeg skulle gå. Men jeg fik en drøm, da jeg så OL 

fra Sydney på tv med min far midt om natten. 

Vi så kvindernes håndboldfinale, hvor Danmark 

slog Sydkorea. Jeg kan huske, at jeg drømte, at 

det måtte være en fed oplevelse det der OL. ”

Det bedste, jeg ved, er…
…at ligge i min seng og ikke skulle noget. Jeg 

kan huske, at før jeg fik barn og var stude-

rende, så kunne jeg holde en dynedag, ligge 

på sofaen, ikke gide noget, spise slik og se film. 

Det er det fedeste. ”

L ARS MØLLER JAKOB DRAMINSKY

Jeg kan ikke holde ud, når…
”…folk er nærige. Det kan jeg slet ikke klare. 

Folk, der ikke bidrager positivt til fællesska-

bet, hader jeg.” 

I vidste ikke om mig, at jeg…
”…går vildt meget op i min surdej til mit rugbrød. 

Jeg går op i at bage mit eget brød, og det skal 

selvfølgelig være surdej. Så går jeg og kræser 

om dejen og holder øje med, hvordan den har 

det, dens gæringsprocesser, og hvordan den 

udvikler sig. Jeg bliver helt nørdet og foku-

serer på alle detaljerne omkring rugbrødet.” 

Når jeg selv skal vælge middagsmenuen, så 
vælger jeg…
”…min mands flæskesteg med brun sovs og 

kartofler. Han laver den bedste brune sovs i 

verden. Hvis jeg derimod selv skulle lave mid-

dagen, så ville jeg lave noget, som er så nemt 

som muligt.”

Min træner siger om mig, at jeg… 
”…er en diva. Det har han i hvert fald tidligere 

sagt. Jeg gider ikke flyve med dårlige fly-

selskaber på irriterende tidspunkter. Jeg vil 

gerne betale lidt mere for et ordentligt hotel og 

undgå uhumske værelser. Jeg går op i hotellets 

senge. Jeg kan godt lide det komfortable, mens 

min træner går lidt mere op i skarpe priser.” 
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FACTS:  
Navn: 
Sara Slott Petersen
Alder: 32 år
Bedste 
præstationer: 
OL-sølvmedalje 2016, 
EM-guld 2016, ungdoms-
OL-guld 2003
Detaljen: Sara Slott 
Petersens OL-medalje i 
Rio 2016 var den første 
danske kvindelige lø-
bemedalje ved et OL 
nogensinde. 
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LEDERUDDANNELSE 
FOR TALENT- OG  
ELITEANSVARLIGE
DIF udbyder nu en lederuddannelse særligt udviklet til sportschefer og talentansvarlige i elitesport 
i samarbejde med DoubleYou, som har mange års erfaring med lederudvikling i elitemiljøer. 

Uddannelsen lægger fokus på den enkelte leders individuelle udviklingsbehov, i deres nuværende virke, 
og vil samtidig gøre deltagerne yderligere kvalificerede til at varetage andre typer lederposter inden for 
elitesport og uden for sportens verden.

Lederuddannelse for talent- og eliteansvarlige varer fra efterår 2019 og forår 2020, og vil blive 
afviklet af to meget kompetente undervisere Jakob Hansen, sports- og præstationspsykologisk 
konsulent og RASMUS MØLLER, high perpermance konsulent samt medstifter og partner i DoubleYou. 

Få mere information om uddannelsen under ’Elite/fokusområder/eliteuddannelser’ på www.dif.dk. 
For evt. spørgsmål om og til uddannelsen skriv til uddannelse@dif.dk.
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DEKI
SPORTSPRÆMIER

• Pokaler
• Medaljer
• Stofmærker
• Pins
• Vimpler
• Emblemer

Her kan du bl.a. download komplet farvekatalog
eller bestille direkte fra vores webshop  

og opnå 5% internetrabat.

Besøg os på www.deki.dk

Siden
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Danmarks  
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sportspræmier i alle 

prisklasser


