Det talte ord er gældende

DIF Årsmøde 2019
Formandens mundtlige beretning

Kære kulturminister, kære specialforbund, kære samarbejdspartnere.
Velkommen til årsmøde i DIF.
***
(Værtskaber)
Lad os starte med at skrue tiden tilbage. Til søndag den 27. januar. Udenfor var det
råkoldt og mørkt. Men hjemme i de danske stuer steg temperaturen i takt med, at
de danske håndboldherrer bragede mål ind i VM-finalen. Ovenikøbet på min
fødselsdag. Og da guld-triumfen var en realitet, var de sociale medier rødglødende.
Jeg havde selv fornøjelsen af at overvære finalen. At Danmark for første gang
nogensinde blev verdensmestre i håndbold for herrer var sportsligt enestående.
Men for mig var det endnu mere end det.
Det var et glanseksempel på, hvad vi er i stand til i Danmark:
•
•
•
•

Logistisk planlægning ned til mindste detalje.
Sublimt samarbejde med nabolande og andre partnere.
Et velorganiseret net af frivillige og foreninger, som knokler igennem for
at få alt til at spille.
Og stemningsfyldte tribuner med farverige fans.

Kort sagt værtskab i verdensklasse!
Hvad værtskaber angår har det forgange år været et imponerende et af slagsen.
Som et lille land med fem millioner indbyggere og et par millioner medlemmer i
vores foreninger, burde det ikke være realistisk at kunne tiltrække så mange store
mesterskaber, som tilfældet er.
Men med kombinationen af et ambitiøst arbejde hos Sport Event Denmark,
opbakning fra kommuner, organisationstalent, knofedt i vores specialforbund og
hos vores foreninger samt det helt særlige vi kan omkring fællesskab og frivillighed
i Danmark, så bliver det umulige muligt.
Sidste år – umiddelbart efter årsmødet – slog Danmark benene væk under den
internationale ishockeyverden som værter for A-VM. I sommer var der masser af

medvind, da Danmark lagde hav til VM i sejlsport. Og i marts udgjorde området
omkring Moesgaard Museum i Århus en imponerende kulisse til VM i Cross.
For nu blot at nævne nogle få eksempler.
På skærmen her bag mig ser I nogle af de værtskaber, vi har haft til internationale
mesterskaber det seneste år. Listen er blot et udpluk fra Sport Event Denmarks
årsberetning, så der har været endnu flere.
Og det stopper ikke her. Forude venter et par af de allerstørste internationale
idrætsbegivenheder:
I 2020 er Danmark således med-værter til EM i fodbold, og året efter kan vi se frem
til, at de tre første etaper af Tour de France afvikles i Danmark. Det bliver stort – og
forhåbentlig bliver det også begivenheder, hvor vi kan aktivere den brede
befolkning som frivillige, som motionister og som tilskuere.
***
(DM-ugen)
En anden idrætsbegivenhed, vi forhåbentlig kan se frem til, er DM-ugen. I DIF
arbejder vi netop nu på at samle så mange idrætter som muligt til at afholde deres
danske mesterskaber. Samtidig. – Og i samme by.
En DM-uge har flere fordele. For det første kan den markedsføres mere massivt end
enkeltstående mesterskaber. På den måde kan vi opnå større opmærksomhed og
forhåbentlig tiltrække flere tilskuere. Idrætsgrene, der normalt lever uden den
store opmærksomhed fra tilskuere og medier, kan øge deres synlighed.
Derudover ser vi i DIF også et stort potentiale i at skabe en event, der samler
specialforbundene på tværs.
I sidste uge var alle vores specialforbund inviteret til informationsmøde om DMugen. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger, og vi tror derfor på, at den første
DM-uge får premiere sidst i juni 2021. Samme år hvor DIF kan fejre sit 125 års
jubilæum.
***
(Elitepræstationerne)
Eliteidræt er en del af vores DNA, og på hjemmebane har flere af vores
eliteidrætsudøvere leveret imponerende resultater. Og vi har også slået igennem
på de internationale arenaer.
Lars Eller vandt som den første dansker nogensinde Stanley Cup finalen og
scorede endda det afgørende mål. Herrelandsholdet i fodbold var et straffespark

fra at kvalificere sig til kvartfinalen ved VM i fodbold. Emma Jørgensen vandt World
Cup-finalen i 200 meter enerkajak. Og med en række fremragende resultater
snuppede karatekæmperen Katrine Pedersen førstepladsen på verdensranglisten.
Det er fire eksempler på store præstationer, der ikke tæller med i en ellers flot
dansk medaljestatistik for 2018. Her vandt Danmark ved VM og EM ikke færre end
54 guldmedaljer, 42 sølvmedaljer og 54 bronzemedaljer fordelt på 31
specialforbund. Et stort tillykke til jer alle.
Aldrig før har så mange forbund sikret sig danske medaljer på et enkelt kalenderår.
Det er virkelig imponerende og vidner om mangfoldigheden i DIF.
Om lidt over et år venter OL og PL i Tokyo. I DIF og Team Danmark er det lykkedes at
skaffe endnu flere fondsmidler til både OL og PL. Donationerne kommer ikke af sig
selv, men er et resultat af en målrettet og ambitiøs indsats. Og dét glæder os.
Pengene er nemlig med til at styrke såvel forberedelserne som forholdene under
legene for både atleter og para-atleter.
Viden er ofte forskellen mellem medalje og midterfelt i international eliteidræt.
Derfor har Team Danmark og DIF et stykke tid arbejdet på at videreudvikle ideen
om et Nationalt Elitesportscenter, der skal fremtidssikre dansk eliteidræts
internationale niveau.
I mandags besluttede vi på et fælles bestyrelsesmøde mellem Team Danmark og
DIF at løfte visionen til en helhedsløsning, der inddrager hele landet.
Beslutningen betyder, at der i stedet for ét Nationalt Elitesportscenter bliver
etableret en række Team Danmark innovationscentre i hovedstadsområdet,
Aarhus, Odense og Aalborg. Her skal trænere, atleter og forskere mødes og udvikle
ny viden om for eksempel ernæring, fysiologi, sportspsykologi, tests og andet, som
kan give atleter og trænere konkurrencefordele.
***
(Spiseforstyrrelser)
Pressen har de seneste uger haft stor fokus på spiseforstyrrelser i eliteidræt. Det
startede med DR-dokumentaren 2. påskedag, der handlede om forholdene i
svømmesporten under en række tidligere landstrænere. Siden fulgte historier fra
andre idrætsgrene.
Der er ingen tvivl om, at det er benhårdt arbejde at nå til tops i sportens
verden. Men der skal heller ikke herske nogen som helst tvivl om, at vi i DIF på det
skarpeste tager afstand fra de metoder og den træneradfærd, som tidligere og
nuværende svømmere har beskrevet.
Jeg tror, at vi alle sammen er blevet berørte, når vi har set, hvor voldsom en
påvirkning det har haft på helt unge piger.

INGEN skal blive syge – hverken fysisk eller mentalt – af at dyrke eliteidræt.
Dansk idræt hviler på sunde værdier. Sådan skal det også være i fremtiden. Også
inden for eliteidræt. Det tror jeg, at vi alle sammen er enige om.
Vi har et ansvar for, at forældre trygt kan sende deres børn til idræt – også når det
er eliteidræt. Og landsholdsatleter skal kunne føle sig trygge og vide, at de har et
uafhængigt sted at komme til med deres klager over dårlig træneradfærd.
Forslaget om at etablere en etisk komité og en whistleblowerordning, som vi skal
behandle senere i dag, har vi arbejdet på gennem et stykke tid. Baggrunden for
forslaget er at fremme etisk forsvarlig adfærd i bred forstand. Men begge tiltag vil
fremadrettet kunne hjælpe atleter, der er kommet i klemme. De får nu et
uafhængigt sted at gå til. Og i DIF får vi mulighed for at blive bekendt med etisk
forkastelige forhold, som ellers ikke ville komme til vores kendskab.
I idrætten har vi et ekstra stort ansvar, når vi taler spiseforstyrrelser. På eliteniveau
er der så stor fokus på krop og præstationer, at der med al sandsynlighed er større
risiko for at udvikle spiseforstyrrelser her end i befolkningen i almindelighed.
Derfor har vi – ligesom Team Danmark – haft fokus på spiseforstyrrelser gennem
flere år.
Men vi må også erkende, at vi skal være endnu bedre til at få kurser, materialer,
rådgivning og forskningsresultater ud at leve – i forbund og i foreninger.
Derfor vil vi styrke vores kommunikationsindsats på området. Men kampagner og
oplysning gør det ikke alene. Derfor har vi sammen med Team Danmark inviteret
alle 62 specialforbund til et fælles møde med henblik på at styrke vores fokus på
forebyggelse af spiseforstyrrelser i idrætten.
Alle atleter kan blive ramt af en spiseforstyrrelse. Og den debat, der kører netop nu,
rammer hele idrætten og vores integritet. Derfor forventer vi, at samtlige forbund
bakker op om en styrket indsats mod spiseforstyrrelser. Og at alle forbund deltager
i det kommende møde.
Og lad mig samtidig fastslå, at det her også er et ansvar, vi som politisk ledelse skal
tage på os og agere på. Det står slet ikke til diskussion.
For vi har sammen et fælles ansvar. DIF, Team Danmark, forbundene og klubberne.
***

(Skole-OL)
Heldigvis bugner det stadig med positive historier i idrætten. Jeg vil ikke undlade at
fortælle, at vores projekt med Skole-OL slår nye rekorder. Vi startede i én kommune
i 2009 og har nu aktiviteter i 80 kommuner.
Ni forskellige idrætter er på programmet her i 2019. Og til de lokale stævner er
deltagerantallet oppe på 64.000 børn, der får pulsen op og samtidig mærker
fællesskabet og den olympiske ånd. Alene til finalen i Aarhus deltager 12.500 elever.
Også til Skole-OL er vi afhængige af velvillige fonde, en solid indsats fra forbundene
– med Dansk Atletik Forbund i spidsen – og et godt samarbejde med foreninger og
kommuner.
***
(Bevæg dig for livet)
Eliteidrætten er som sagt en del af vores DNA i DIF. Det samme er bredde- og
motionsidrætten. Og også her har vi ambitioner om at blive verdensmestre.
Danmark skal nemlig være verdens mest aktive nation i 2025. Det er målsætningen
i den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie, nemlig Bevæg dig for livet.
Sammen med DGI og et betydeligt millionbeløb fra Nordea-fonden og TrygFonden
arbejder vi på at få endnu flere til at dyrke idræt.
Og der ér vækst. I 2018 lå vores fremgang i unikke medlemskaber på godt 26.000 til
sammen i DIF og DGI. Næsten 18.000 af dem kommer fra visionsidrætterne, som er
satsningsområder i Bevæg dig for livet.
Det er fx den tidligere håndboldspiller, som efter tyve års pause får vakt sin
tidligere kærlighed til sporten og starter til five-a-side håndbold.
Det er moderen, som har taget tilbuddet om familietennis til sig og hiver mand og
børn med til træning lørdag formiddag.
Og det er pensionisten, som aldrig rigtig er kommet med på idrætsvognen, men i sin
tredje alder er faldet for fællesskabet til holdtræningen i sit lokale
foreningsfitness-center.
For nu blot at nævne nogle få eksempler.
Vi er lykkedes med at sætte en dagsorden, der rækker bredere ud end nogensinde
før. For eksempel har vi i årets løb indgået samarbejdsaftaler med både Ældre
Sagen og Dansk Fitness og Helse Organisation. De skal sammen med vores
eksisterende samarbejde med bl.a. GAME om gadeidrætten sætte yderligere tryk
på ambitionen.

En anden god samarbejdspartner er Friluftsrådet. Her er Niels-Christian Levin
Hansen i tirsdags blevet valgt som formand og træder dermed ud af DIF’s
bestyrelse. Jeg vil gerne takke Niels-Christian for en flot og engageret indsats. Vi
glæder os til at fortsætte samarbejdet i din nye rolle – et samarbejde som i det
kommende år blandt andet byder på en outdoor-kampagne, hvor vi i regi af Bevæg
dig for livet skal have endnu flere til at bevæge sig i naturen.
Vores dialog med kommunerne bliver fortsat udbygget. I Bevæg dig for livet havde
vi ved udgangen af 2018 indgået partnerskaber med 14 visionskommuner, og til
årsskiftet forventer vi at være nået op på minimum 21.
I aftalerne har kommunerne forpligtet sig til at arbejde sammen med DIF og DGI om
at få endnu flere idrætsaktive og endnu flere nye medlemmer. Og der er sat
konkrete mål for, hvor stor væksten skal være. Visionskommunerne har også
forpligtet sig til at medvirke i befolkningsundersøgelser. Det betyder, at vi i de
kommende år kommer til at spørge op mod 100.000 danskere om deres
idrætsvaner.
Og så er det helt særlige ved visionsaftalerne med kommunerne, at vi to gange om
året deltager på styregruppemøder. Her får vi mulighed for at komme med input til
den lokale idrætsudvikling direkte med kommunens borgmester, rådmænd eller
udvalgsformænd. Det er en helt enestående mulighed, hvor vi kommer til at gøre
en mærkbar forskel for den lokale idræt i visionskommunerne.
I det hele taget er der masser af positive resultater i regi af Bevæg dig for livet. Det
var meget synligt, da vi den 3. april holdt ”Idrættens Topmøde” i samarbejde med
Kulturministeriet og DGI. Omtrent 300 beslutningstagere fra regeringen,
Folketinget, kommunerne, idrætten og øvrige organisationer deltog i mødet, hvor
et af hovedformålene var at give et billede af, hvor vi står med visionen i dag.
Idrættens Topmøde cementerede vores oplevelse af en enorm opbakning til
Bevæg dig for livet – både fra politikere og fra andre organisationer. Og der er tale
om en opbakning af et omfang, som hverken DGI eller vi i DIF kunne have opnået
hver for sig.
Vi har formået at sætte idrætsaktivitet på den politiske dagsorden mere end
nogensinde før. Visionen er skrevet ind i regeringsgrundlaget, og vi oplever, at
omverdenen mere end nogensinde før rækker ud efter at samarbejde med
idrætten på motionsområdet. Dét håber vi på fortsætter med en ny regering –
uanset farve!
Som formand for DIF er jeg naturligvis tæt på udviklingen i Bevæg dig for livet, men
jeg må indrømme, at jeg er overvældet over at se, hvor meget der reelt er sat i værk.
Sammen med den energi og det engagement, de involverede i visionsidrætterne
lægger for dagen, er det ganske imponerende.
***

(Royal Run)
Et helt særligt kapitel omkring Bevæg dig for livet er Royal Run. Løbet blev som
bekendt lanceret sidste år i anledning af H.K.H. Kronprinsens 50 års fødselsdag.
– Og hvilken succes!
Over 70.000 tilmeldte sig løbet, der blev afviklet i landets største byer med
distancer på henholdsvis en mile og 10 km. For over 10.000 danskere var Royal Run
deres første motionsløb nogensinde.
Igen i år kan danskerne snøre løbeskoene. Og igen i år tyder alt på, at Royal Run
bliver en dundrende succes!
***
I DIF er en af vores væsentligste opgaver arbejdet med at skabe optimale vilkår for
idrætten. Arbejdet foregår ad flere spor, hvor den politiske interessevaretagelse
fylder en stor del.
(Folketingsvalg og EU-parlamentsvalg)
I den kommende tid står vi over for en række politiske valg.
Inden sommerferien kommer der folketingsvalg. Og uanset hvilken farve en
kommende regering får, har vi en ønskeseddel klar til politikerne.
Først og fremmest ønsker vi trygge rammevilkår for foreningslivet.
Det frivillige foreningsliv og dets betydning for demokratisk dannelse og sociale
relationer mellem indbyggerne i Danmark er uden sidestykke. Det er i de frivillige
fællesskaber, at helt almindelige danskere mødes året rundt, får demokrati og
deltagelse ind under huden. Det er her, de lærer hverdagens sociale normer og
knytter bånd til andre på kryds og tværs af alle øvrige skel.
I DIF vil vi arbejde på, at politikerne sikrer det frivillige foreningsliv gode og trygge
økonomiske rammevilkår, og at vi ikke pålægges unødige økonomiske og
administrative byrder fra stat og kommune.
***
På vores politiske ønskeliste står også flere og bedre rammer for
foreningsdeltagelse i hele landet.
Hver eneste dag mødes danskerne i landets idrætshaller og klubhuse for at dyrke
idræt i fællesskab med andre. Desværre er en del af landets idrætsfaciliteter slidte
og utidssvarende. Samtidig er der – især i de større byer – en grundlæggende
mangel på faciliteter til helt almindelige idræts- og foreningstilbud. Børn og unge

bør ikke stå på venteliste for at gå til svømning, gymnastik eller fodbold, hvor de
samtidig kan være en del af et forpligtende fællesskab.
Vi håber derfor, at en kommende regering vil tage initiativ til en national
investeringsplan for at styrke landets idrætsfaciliteter. Og vi ser gerne, at flere
idrætsfaciliteter bliver et endnu stærkere samlingspunkt for danskerne ved at
tænke dem sammen med skoler, biblioteker, plejehjem og sundhedshuse.
Facilitetsområdet skal også gerne styrkes ved, at der i lokalplanerne for landets
mange nye boligområder indgår krav om etablering af faciliteter til idræt og
foreningsliv.
***
Det spiller en afgørende rolle for inklusion og demokratisering at være med i vores
fællesskaber. Foreningslivet skal være dét ekstra netværk og dét rygstød, der skal
til, for at man gennemfører en uddannelse eller opnår varig tilknytning til
arbejdsmarkedet.
Derfor håber vi også på, at en kommende regering vil arbejde for at øge
foreningsdeltagelsen hos socialt udsatte og borgere med en anden etnisk
baggrund end dansk. Det skal meget gerne ske gennem længerevarende nationale
partnerskaber mellem staten og de centrale organisationer i det brede og
folkeoplysende foreningsliv – herunder bl.a. DIF, DGI og DUF. Men også ved at
udbrede fritidspas til udsatte børn og unge, så eksempelvis betaling af kontingent
ikke bliver en hindring.
***
I slutningen af 2018 blev regeringen og satspuljepartierne enige om at afsætte
knapt 24 millioner kroner til et forsøg med ’Motion og fællesskab på recept’.
Hensigten er, at flere borgere skal hjælpes ind i idrætslivet og vores fællesskaber.
Alt for mange danskere står uden for hverdagens fællesskaber og har ondt i sindet.
Og vi ved, at det, som idrætten tilbyder gennem vores foreninger, har en betydning
for såvel den fysiske som den mentale sundhed. Derfor vil jeg gerne benytte
lejligheden til endnu engang at hilse tiltaget velkommen.
Nu er det så vigtigt, at pengene kommer ud at arbejde, så inaktive borgere kan få
en hjælpende hånd til at finde ind i foreningsidrættens fællesskab. Og vi har i
forbindelse med lanceringen af sundhedsreformen med glæde noteret os det klare
politiske signal, at der skal etableres en forbindelse mellem sundhedshuse,
foreningslivet og idrætsfaciliteterne.
***
Kulturminister Mette Bock har meddelt, at hun ikke genopstiller til folketinget. Jeg
vil gerne benytte lejligheden til at rette en stor tak for et godt og konstruktivt

samarbejde. Mette Bock opstiller i stedet til EU-parlamentet. Og hvis det ender
med, at din fremtidige arbejdsplads ligger i Bruxelles, så håber vi, at du også dér vil
kæmpe for idrættens interesser. For dem er der mange af.
I DIF har vi forberedt os på EU-parlamentsvalget gennem længere tid og er klar til
at klæde politikerne på, så de i EU-regi kan varetage dansk idræts interesser på
bedst mulig vis.
For DIF er det essentielt, at den europæiske idrætsmodel ikke kun bevares, men
også styrkes! Med udgangspunkt i solidaritet, involvering og frivillighed spiller
idrætten en unik rolle for den europæiske samfundsmodel. Men disse værdier må
ikke tages for givet. De skal anerkendes og støttes af et fremtidigt EU-parlament.
Blandt andet derfor vil vi også arbejde målrettet på, at EU’s konkurrencelovgivning
sikrer, at indtægter fra den mere kommercielle idræt via pyramidestrukturen
stadig kan komme græsrodsidrætten til gode.
Idrættens integritet – herunder kampen mod doping og matchfixing – er et
altafgørende fokusområde for DIF, som vi mener bør styrkes af hensyn til både
udøvere, trænere, frivillige og tilskuere.
Samarbejdet mellem idrætten, offentlige instanser, politi og andre EU-institutioner
skal styrkes på internationalt niveau. Her er det vigtigt for DIF, at EU faciliterer et
samarbejde med idrætten i centrum. Det er også vigtigt, at Macolin konventionen,
som sigter mod at forebygge, opdage og straffe matchfixing, officielt vedtages og
kommer ud at leve.
I januar lancerede vi i DIF et nyt forebyggelsesudspil på matchfixingområdet.
Matchfixing er den måske største trussel mod idrættens troværdighed, fordi det
strider imod den helt grundlæggende kontrakt om at spille for at vinde.
En undersøgelse fra 2016 viste, at 10 procent af danske eliteidrætsudøvere kender
til matchfixing i egen klub. Og selvom Matchfixing-regulativet stiller krav om, at alle
skal dele sådan en viden, så viste undersøgelsen, at mindre end hver fjerde
videreformidler sin viden til trænere, ledere eller den anonyme hotline. Dét er et
stort problem!
Vores matchfixingudspil indeholder en række indsatsområder. To af de områder, vi
gerne ser en kommende skatteminister justere på, er dels en begrænsning af de
mest risikofyldte typer af væddemål. Fx væddemål hvor en spiller eller en dommer
har kontrol over væddemålets udfald eller væddemål i lavere rangerende rækker.
Dels bedre adgang til personoplysninger fra spilselskaberne, så
Matchfixingsekretariatet får bedre muligheder for at efterforske og for at risikoen
for at blive opdaget tilsvarende forøges.
Vi har et godt og konstruktivt samarbejde med Danske Spil, som gør meget for at
sikre et ansvarligt spiludbud i Danmark. Men vi har brug for et endnu bredere
ejerskab på området.

***
I relation til vores værdier, så vil jeg igen i år slå et slag for diversitet. Hvad angår
kønsfordelingen, så er vores ambition, at der som minimum er 30 procent af hvert
køn i bestyrelserne, fordi det skaber de stærkeste ledergrupper.
Vi har stadig et stykke vej at gå. Vores seneste diversitetsundersøgelse viser
samlet set en fordeling på 77 % mænd og 23 % kvinder. Derfor skal diversitet
fortsat være i fokus – både når vi kommunikerer om bestyrelsesarbejdet, når vi
rekrutterer bestyrelsesmedlemmer og i vores uddannelser.
***
(DR)
I det forgangne år satte vi i DIF ind over for nedskæringerne på Danmarks Radio.
Sparekniven ramte særligt hårdt ned i DR Sporten, hvor de daglige sportsnyheder i
radio og på tv blev nedlagt.
I kulissen er der blevet arbejdet hårdt på at påvirke beslutningen, og i medierne
udtalte vi en skarp kritik. Ikke mindst fordi det var stik imod det aftalte i public
service-aftalen, der netop går ud på, at DR skal fokusere på de mange idrætter og
ikke det, som de kommercielle kanaler gør – det vil sige primært fodbold og
håndbold.
På nogle områder har DR forsøgt at imødekomme os. Blandt andet har de udvidet
Fodboldmagasinet om søndagen, så det har et bredere sigte og bliver sendt en
større del af året og ikke kun i fodboldsæsonen.
Men vi er stadig bekymrede! Uden de daglige sportsnyheder kan vi se, at
sportsdækningen bliver mere ensidig. De mindre idrætter har fået endnu sværere
ved at få sendetid. Og vi er i tvivl om gennemslagskraften i optakten til OL.
Vi vil fortsætte med at forfølge beslutningen, som vi stadig mener er skrup
hamrende forkert.
***
(Landsholdskonflikter)
Landsholdskonflikter var et andet emne, der ryddede overskrifterne i det
forgangne år.
I 2017 brød forhandlingerne mellem DBU og Spillerforeningen om en ny
landsholdsaftale på kvindesiden sammen. Det medførte bl.a. aflyste landskampe,
inden parterne fandt hinanden,

I 2018 var det herrelandsholdets tur. Også her brød forhandlingerne sammen. Det
såkaldte vikarlandshold reddede som bekendt Danmark fra at blive sendt ud i
kulden af UEFA, inden det lykkedes parterne at finde hinanden.
Men knapt var der ro omkring fodboldlandsholdene, før en ny konflikt ramte. Denne
gang hos badminton, hvor samarbejdet mellem forbund og landsholdsspillere blev
afbrudt i flere måneder, inden en ny aftale kom på plads.
Man begynder at ane et mønster. Et bekymrende mønster.
Bekymrende – fordi de konflikter vi har set hos fodbold og badminton i sidste ende
kan true den danske idrætsmodel, hvor eliten er solidarisk med talenter og bredde,
og hvor vi løfter i flok for at udvikle vores idrætter.
Vi har en unik rød tråd fra den frivillige foreningsidræt op til de bedste landshold.
Og forbundene er sat i verden for at varetage helhedens interesser, herunder at
sikre bredden og talenternes udvikling. Det skal vi holde fast i. Og vi bliver ved med
at kæmpe for den danske idrætsmodel.
***
(Nyt politisk program)
Det kommende år kommer vi til at arbejde intenst på DIF’s nye politiske program,
som kommer til at tegne vores strategiske fokus - fra årsmødet i 2020 og fire år
frem. Programmet skal sætte nye ambitiøse mål for, hvordan idræt og foreningsliv
kan spille en aktiv rolle i samfundet og for den enkelte borger.
Arbejdet er allerede sat i gang, og der er lagt en ambitiøs tidsplan, som munder ud
i, at forslag til et nyt politisk program bliver fremlagt til beslutning på årsmødet
2020.
***
(Innovation)
Ligesom vi hele tiden arbejder for, at vores omgivelser følger med udviklingen i
idrætten, så skal vi i DIF også tilgå udfordringer og muligheder på nye måder for at
kunne følge med tiden.
Det er en af grundene til, at vi i går fløjtede DIF 19 Sport Hack i gang, hvor
uddannelses- og forskningsminister samt iværksætter Tommy Ahlers kom med en
peptalk. Hele dagen, aftenen og natten med har gode folk inde fra og udenfor
idrætten arbejdet innovativt på at udvikle løsninger på nogle af idrættens
udfordringer. Udfordringerne har medarbejderne i specialforbundene selv været
med til at pege på.

Jeg glæder mig til, at vi her på årsmødet får afsløret, hvem der vinder
innovationskonkurrencen – og til at se, hvad der i øvrigt er kommet ud af det
intensive arbejde det seneste døgn.
Udvikling og fremsynethed kendetegner også Idrættens Innovationslab. Gennem
en donation fra Industriens Fond har de arbejdet med at skabe bro mellem
erhvervslivet og iværksætteri inden for idrætsrelaterede forretningsprojekter.
Labbet har gennem sine første to år samarbejdet med 80 virksomheder.
Innovation er også tænkt ind i uddelingen af periodiseringsmidlerne, hvor 14 af
millionerne er øremærket til at løse prioriterede udfordringer i idrætten gennem
systematiske innovationsprojekter. Helt præcis hvordan det kommer til at foregå,
bliver vi skarpere på i løbet af efteråret.
***
(Esport)
I DIF Trendforum holder vi øje med og involverer os i nye trends, som potentielt kan
kobles sammen med den organiserede idræt. Et af de områder, der pt. har stor
fokus, er esport.
Som I kan se på billedet her, var jeg i vinter sammen med DIF’s øvrige bestyrelse på
besøg i esports-afdelingen i Grøndal Multi Center. Lad det være sagt med det
samme: Jeg bliver aldrig nogen topscorer i hverken Counterstrike eller Gran
Turismo. Men oplevelsen gav et meget konkret indblik i esport – eller gaming – som
vi i DIF anerkender er blevet en meget væsentlig del af ungdomskulturen i dag.
Derfor hilser vi også esports-aktiviteter hjertelig velkommen og opfordrer
foreninger og forbund til at implementere esports-aktiviteter, hvor det er relevant.
Vi ved, at 13 af vores forbund allerede arbejder aktivt med esport, og at mange
foreninger har taget esport til sig og tilbyder gaming til deres medlemmer som et
supplement til deres eksisterende aktiviteter. Og det giver god mening – både i
forhold til at bygge bro mellem idrætten og den del af ungdomskulturen, der er
centreret omkring esport. Men også fordi der er potentialer til positive synergier
mellem esporten og idrætten.
Foreningslivet kan give esporten gode rammer i sunde miljøer, rådgivning, trænere
og fællesskaber. Og så vil jeg da heller ikke lægge skjul på, at vi håber på, at de unge
gamere også bliver inspirerede til at trække i sportstøjet og være fysisk aktive.
Hvad angår de sportsrelaterede spil er der en række åbenlyse synergier. For
eksempel har DASU etableret en succesrig turnering i racingspil og har på den vis
forlænget sin sæson, så der også køres om vinteren – bare virtuelt.
Hos DBU arbejder de målrettet med esport og har etableret et esports-landshold.
Og vi hører meldinger om, at børn, der har spillet FIFA, har en bedre spilforståelse

end andre nybegyndere, simpelthen fordi de fra deres gaming kender værdien af
f.eks. placeringsevne og en venstre back.
Helt aktuelt har vi på et bestyrelsesmøde i DIF i torsdags bevilliget 600.000 kroner
fra initiativpuljen til DCU’s ecykling-projekt Zwift.
Og i den kommende tid kommer vi i det hele taget til at være mere proaktive i
forhold til esport.
Esport er dog et område, der udvikler sig med lynets hast, og som indeholder
mange dilemmaer. Mange af disse dilemmaer må vi løbende forholde os til,
ligesom vi har brug for at tilegne os endnu mere viden om esport. Vi har ikke alle
svar her og nu, men esport er sat på dagsordenen i både DIFs bestyrelse og hos
medarbejderne.
Og så er esport også sat på dagsordenen fra centralt hold. Regeringen
offentliggjorde i sidste uge en esports-strategi, som indeholder planer om at lave
et nyt esport-panel. Panelet skal blandt andet komme med anbefalinger til,
hvordan man kan udnytte mulighederne og imødegå udfordringerne for esporten
i Danmark.
Vi glæder os til at deltage i panelet og ser i det hele taget frem til at tage aktivt del
i den udvikling, der handler om esport i foreningslivet.
***
(Foreningspuljen)
Vi understøtter også udvikling helt ude i foreningsregi. Som erstatning for
spillehalsmidlerne, der udløb 2017, fik vi i tæt dialog med skatteministeren en helt
ny lokalforeningspulje på finansloven: DIF og DGI’s foreningspulje. Her kan de lokale
foreninger søge om penge til at udvikle den lokale idræt for.
I 2018 var der 45 millioner kroner i puljen, og der blev åbnet for ansøgninger i
foråret. Det var populært. Vi fik så mange ansøgninger, at vi den 1. november var
nødt til at lukke for flere. I alt fik mere end 1.200 foreninger tilskud fra puljen, og
foreningerne fordelte sig på 94 ud af landets 98 kommuner.
Og de mange positive tilbagemeldinger viser, at pengene virkelig gør en forskel og
skaber begejstring ude blandt vores frivillige.
Som der f.eks. stod i en takkemail fra en forening, der har fået støtte til nye
udskiftningsbænke:
Tusind tak for støtten, der har gjort dette muligt. Fedt med udskiftningsbænke, men
1000 gange federe at mærke fællesskabet, stoltheden, ejerskabet – foreningsdanmark
når det er bedst.

Den 1. marts åbnede puljen for ansøgninger til 2019.
I løbet af de første to måneder er der kommet over 1.000 ansøgninger!
***
(Samfundsansvaret)
Når vores frivillige idrætsledere - når I – og når VI sammen løfter opgaven med at
tilbyde idræt til danskerne, så løfter vi et samfundsansvar.
Det at dyrke idræt og at dyrke det i en forening er med til at øge livskvaliteten –
både fysisk og mentalt.
Men vi løfter også et samfundsansvar i forhold til nogle særlige målgrupper i det
danske samfund.
I Get2Sport arbejder vi på at styrke idrætstilbuddene i udsatte boligområder. Og
det virker.
Get2Sport var således en af de indsatser, der blev fremhævet, da det
Kriminalpræventive Råd i marts offentliggjorde en ny rapport, som konkluderer, at
kriminalitet blandt etniske minoriteter kan forebygges.
Og så er vi sammen med Dansk Arbejder Idræt, OMBOLD og DGI i gang med at
etablere en platform for udsatte-idrætten.
Platformen er en fælles vision om, at socialt udsatte borgere skal have samme
muligheder for fysisk udfoldelse og meningsfyldte fællesskaber gennem
idrætten som alle andre.
Samarbejdet omkring platformen skal sikre en mere stabil og fremtidssikret
finansiering af idrætsinitiativer for samfundets mest udsatte. Det er vores klare
ambition, at idræt for udsatte skal ud af puljefinansieringen og ind i permanente
støttestrukturer.
Jeg vil også fremhæve DIF’s Soldaterprojekt. Her gennemførte vi sidste sommer
’Ride4Rehab’ – et cykelløb for såvel fysisk som psykisk skadede veteraner. Der blev
cyklet ni etaper gennem Danmark med start i Frederikshavn og mål i København på
Flagdagen for Danmarks udsendte.
Undervejs på etaperne fik veteranerne selskab af en lang række sportsstjerner,
mediefolk og toppolitikere, blandt andre statsminister Lars Løkke Rasmussen,
socialdemokraternes formand Mette Frederiksen og den internationale
cykelstjerne Fabian Cancellara.
Jeg cyklede selv med på to af etaperne, og mine snakke med veteranerne gjorde
dybt indtryk. De delte ud af deres personlige historier, som var både stærke og

bevægende. Rystende oplevelser ude i felten og beretninger om problemer med
efterfølgende at få familielivet til at fungere gjorde kæmpe indtryk.
Det var motiverende og tankevækkende at opleve, hvordan idræt kan være med til
at hjælpe skadede veteraner tilbage til livet.
***
BEVÆGER DANMARK
Sådan står der med store typer hen over gangbroen lige her uden for Idrættens
Hus. Og det er egentlig ganske retvisende. For bevæger Danmark – det gør vi.
Sammen og hver for sig:
•

Vi får Danmarks befolkning til at være aktive og bevæge sig i fællesskaber

•

Vi bevæger Danmark emotionelt under de store idrætsøjeblikke.

•

Og så skaber vi også bevægelse i form at udvikling og initiativer, der får
samfundet til at flytte sig.

Sådan har det været i 2018. Og det vil vi fortsætte med i det kommende år.
TAK for indsatsen.
Og TAK for samarbejdet.

