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3 Medlemstal
Medlemstal 
DGI Storkøbenhavn

2019 2020 Udvikling i 
tal

Udvikling 
i procent

Ballerup 8.200 7.826 -374 -4,6%
Dragør 3.100 3.424 324 10,5%
Frederiksberg 12.940 12.375 -565 -4,4%
Gentofte 17.100 21.299 4.199 24,6%
Gladsaxe 12.589 12.090 -499 -4,0%
Herlev 8.800 8.454 -346 -3,9%
Hvidovre 10.672 10.512 -160 -1,5%
København 102.688 107.372 4.684 4,6%
Lyngby-Taarbæk 12.047 10.970 -1.077 -8,9%
Rødovre 4.477 4.512 35 0,8%
Tårnby 7.716 8.281 565 7,3%
Andre kommuner 4.482 4.528 46 1,0%
Samlet for DGI Storkøbenhavn 204.811 211.643 6.832 3,3%
Kilde: DGI Storkøbenhavns officielle medlemstal

Medlemstæthed i de enkelte kommuner

Kilde: DGI Storkøbenhavns officielle medlemstal og Danmarks Statistik

Medlemstætheden er antallet af 
aktivitetsmedlemmer holdt op 
mod kommunernes indbyggertal, 
hvorved det anskueliggøres hvor 
mange foreningsmedlemmer 
idrætsforeningerne i DGI Storkø-
benhavn har og hvad det svarer 
til ift. en befolkningsandel i hver 
kommune.



4 Coronaåret der gik
Året 2020 stod først og fremmest i coro-
nakrisens tegn. 

Corona ramte idræts- og foreningslivet 
som en hammer i foråret og har i praksis 
betydet, at det har været tæt på umuligt at 
dyrke foreningsidræt under normale for-
udsætninger i størstedelen af 2020. Både 
stævne- og turneringsaktiviteter samt den 
almindelige daglige træning blev i vid ud-
strækning umulig at gennemføre.

Det står nu klart for alle, at nedlukningen 
har store konsekvenser for samfundet. Når 
det ikke er muligt at dyrke idræt og være 
sammen med hinanden i sociale idræt- og 
interessefællesskaber, så har det store 
sociale og sundhedsrelaterede efterdøn-
ninger. Særligt for børn og unge, da de 
får pulsen op, udvikler deres motorik og 
indgår i frivillige, sociale fællesskaber, som 
på mange måder er afgørende for deres 
læring, trivsel og udvikling - socialt, mentalt 
og fysisk.

Data fra Idrættens Analyseinstitut viste 
også, at andelen af voksne danskere, der 
dyrkede idræt regelmæssigt faldt fra 55 
til 39 procent i forbindelse med restrikti-
onerne i foråret 2020. Samtidig viste de 
officielle data, der findes ift. smittekilder fra 
Styrelsen for Patientsikkerhed, at det frivilli-
ge foreningsliv ikke var en afgørende smit-
tekilde. Også en senere ekspertrapport fra 
Statens Serum Institut har siden påpeget, 
at det stort set ingen ekstra smitte gav, at 
åbne udendørsforeningsidrætten under de 

besluttede  forholdsregler. Det ville derfor, 
ifølge ekspertgruppen, have haft meget lille 
betydning for smitten, hvis udendørs idræt 
samt øvrigt fritidsliv var forblevet åbne.

I DGI har vi i hele 2020 arbejdet intenst for 
både at følge med i og påvirke de talrige og 
skiftende retningslinjer, som er blevet rullet 
frem og tilbage over foreningsidrætten i 
takt med at coronasituationen udviklede sig 
i samfundet. Det var en stor udfordring at 
definere de idrætsspecifikke retningslinjer 
og sidenhen også at bevare overblikket 
over de mange forskellige kommunale 
tilgange til håndteringen af corona. Samlet 
set står vi dog tilbage med en generel op-
levelse af, at både kommunerne og idræts-
foreninger har håndteret coronasituationen 
professionelt.
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Det er i den sammenhæng værd at huske 
på, at det i langt overvejende grad er frivil-
lige kræfter, som har håndteret den meget 
vanskelige situation fra foreningernes side. 
De frivillige kræfter i bestyrelser er forud-
sætningen for foreningsidrættens aktivite-
ter og de er først og fremmest aktive, fordi 
de brænder for idrætten og foreningsarbej-
det. De mange skiftende retningslinjer har 
gjort det vanskeligt at være forening; men 
tilbage står, at vi også vil huske 2020 for en 
lang række kreative indslag, tiltag og træ-
ningsformer fra foreningernes side i forsø-

get på at give  medlemmerne alternative 
træningstilbud.

Foreningernes evne til at omstille sig og 
tilrettelægge nye træningsaktiviteter aftvin-
ger respekt. Der skal lyde en stor tak til alle 
de frivillige ledere, instruktører og træne-
re, der har været med til at holde humøret 
oppe hos mange af medlemmerne på trods 
af de vanskelige rammevilkår, som samfun-
det og foreningsidrætten var underlagt i 
2020.

To trænere fra Fægteklubben Trekanten fik DGI’s Super-Gejst- 
Spreder pris for deres mange kreative idéer under corona. Bl.a. 
konceptet ”Klubkiosken”, der gav sammenhold i en ellers ensom 
tid.  (foto: Mads Bergmann)

Valby IF gik nye veje for at holde deres mange medlemmer  
aktive under corona-nedlukning.  Her er det med høretelefoner 
og ”Silent Fitness”. (Foto: Thomas Howalt Andersen)



6 Strategiproces
- fælles indsats for de gode rammevilkår

I DGI Storkøbenhavns organisation har 
bestyrelsesarbejdet i 2020 selvsagt også 
været præget af coronasituationen, der var 
årsag til at vi måtte udsætte vores general-
forsamling fra marts til juni sidste år - og nu 
også er skyld i, at generalforsamlingen hér i 
2021 er blevet udsat.

Ud over den løbende håndtering af corona-
situationen har vi, efter bedste evne, for-
søgt at holde fokus på bestyrelsesarbejdet 
– især ift. at implementere vores strategi for 
DGI Storkøbenhavn, som rækker frem til og 
med 2023.

Udarbejdelsen af strategien som forløb i 
store dele af 2019 og første del af 2020, 
fokuserede især på de udviklingstenden-
ser, der præger hovedstadsområdet. Blandt 
andet rummer strategien ønsket om at 
indgå flerårige, kommunale partnerskaber 
samt behovet for at skrue op for den strate-
giske kommunikation i tæt samarbejde med 
foreningslivet.

Den nye strategi lægger også rammerne 
for det arbejde, som DGI Storkøbenhavn 
skal realisere i de kommende år. Det bety-
der bl.a. at:

• Vi har ambitioner om flere aktive, flere 
medlemmer og flere frivillige i for-
eningerne

• Vi tager udgangspunkt i foreningernes 
hverdag, behov og lokale kontekst

• Vi samarbejder på tværs af lokale 
aktører

• Vi har foreningerne i centrum med 
henblik på at spille dem gode i en lokal 
kontekst

• Vi bringer vores faglighed i spil på 
baggrund af viden om effekten af vo-
res indsatser

I strategien indgår også et vigtigt og over-
ordnet begreb, som kommer til at spille en 
afgørende rolle i vores indsatser og vores 
kommunikation: Social bæredygtighed.

Hi Fitness Nord i Herlev er et af de bedste eksempler på et 
foreningsdrevet fitnesstilbud i DGI Storkøbenhavns område. 
Måske kommer vi til at se flere af dem i fremtiden? (Foto: Sofie



7 Social bæredygtighed
– et kernebegreb i vores strategiarbejde

Når nye byområder skyder op med stor ha-
stighed og befolkningstallet stiger i samme 
hast, så skal der gerne udvikles nye lokale 
idrætsfællesskaber i samme tempo. I 2020 
har en af de nye hovedindsatser i DGI 

Storkøbenhavn været at forholde os mere 
proaktivt til både debatten om byudviklin-
gen og til borgernes konkrete muligheder 
for at være idrætsaktive.

Befolkningstal 2010, 2020 & fremskrivning 2030

2010 2020 2030
København 538.031 637.936 703.643
Frederiksberg 98.789 104.351 105.079
Dragør 13.710 14.497 14.991
Tårnby 40.763 42.757 43.621
Ballerup 47.898 48.978 49.395
Gentofte 71.818 74.623 73.352
Gladsaxe 64.741 69.203 72.474
Herlev 26.650 28.914 30.360
Hvidovre 50.028 53.448 55.766
Lyngby-Taarbæk 52.781 56.624 57.195
Rødovre 36.469 41.025 45.637
Samlet for 
DGI Storkøbenhavn 1.041.678 1.172.356 1.251.513
Kilde: Danmarks Statistik

Med social bæredygtighed sætter vi fokus 
på civilsamfundets betydning for det gode 
hverdagsliv og mulighederne for, at der 
er en bedre balance mellem dem, der har 
disse muligheder, og dem, der ikke har. 
Dette fokus er helt afgørende, for vi ople-
ver, at mulighederne for at være idrætsaktiv 
ikke skabes i samme hastighed som den 
generelle byudvikling. Social bæredygtig-
hed er derfor et begreb, der kan tillægges 

en række forskellige værdier; men i DGI 
Storkøbenhavn arbejder vi for at sikre be-
folkningen nogle fysiske rammer og nogle 
gode rekreative uderum, som understøtter 
udviklingen af lokalt forankrede idrætsfor-
eninger og -fællesskaber.

Vi arbejder konkret for at få indflydelse på 
en række byudviklingsprocesser - især i 
Københavns Kommune - med henblik på at 



8 Social bæredygtighed
sikre fysisk plads til, at både foreningslivet 
og et levende frivilligt, civilt idrætsliv kan 
udfolde sig. Blandt andet har vi været en-
gageret ifm. den kommende planlægning 
af Jernbanebyen, der bl.a. bliver en bilfri 
bydel med op til tre boldbaner samt Nord-
havnsparken i den ydre del af Nordhavnen, 
hvor vi har arbejdet under en indsats, som 
vi kalder #flerefælledparker.

Efter vores vurdering vil de op mod 40.000 
kommende, nye borgere i Nordhavnen 
have en berettiget forventning om, at de 
har adgang til lokale rekreative fællesfaci-
liteter, som de kan bruge i deres fritid - og 
som byudviklingen er i disse år, er der 
desværre ikke meget, der tyder på, at der 
afsættes kommunale midler til almindelige 
kommunale idrætsfaciliteter i det øvrige 
Nordhavnen.

Planlægningen af både Jernbanebyen og 
Nordhavnsparken bliver afgørende lokale, 
politiske kampe for os og for områdernes 
fremtid. Det kræver, at vi opbygger politisk 
forståelse for at der skal sikres plads til 
idrætsfaciliteter, som understøtter et ak-

tivt og alsidigt fritids- og idrætsliv i de nye 
byområder.

DGI Storkøbenhavn har med disse og an-
dre byplansindsatser spillet en mere aktiv 
rolle både i de konkrete politiske debatter 
og sager vedrørende byudvikling og -plan-
lægning. Det gør vi, fordi vi oplever, at der 
er mulighed for at gøre en forskel for både 
fremtidens foreningsliv og for lokalbefolk-
ningen.

Disse byudviklingsrelaterede indsatser 
iværksættes alle under ønsket om, at 
idræts- og foreningslivet i de kommende 
år bliver et vigtigt og centralt omdrejnings-
punkt i direkte relation til social bæredyg-
tighed, som således også er og bliver et 
centralt omdrejningspunkt for vores 
strategi- og kommunikationsarbejde. Som 
idrætsorganisation ønsker vi at koble den 
sociale dagsorden til arbejdet ift. til at 
styrke rammerne for idrætsfællesskaber i 
fremtiden.

#FlereFælledparker

I DGI Storkøbenhavn er det vores ambition, at social bæredygtighed… 
• Sikrer en balance ift. økonomisk og miljømæssig bæredygtighed i byudviklin-

gen
• Understøtter opbygningen af idrætsfællesskaber i byområder, hvor der er 

brug for at styrke inklusion og social mobilitet
• Giver børn og unge i hovedstadsområdet mulighed for at være en del af en 

idrætsforening
• Medvirker til, at flere piger og kvinder har samme deltagelse i foreningsidræt 

som drenge og mænd
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Vision om Nordhavnsparken 
DGI Storkøbenhavn har sammen 
med en lang række lokale aktører og 
idrætsforeninger udarbejdet et forslag 
til, hvad den kommende Nordhavns-
park kan indeholde af rekreative mu-
ligheder for de mange tusinde nye 
mennesker, der flytter til området de 
kommende år. Forslaget indeholder 
bl.a. en familie disc golf bane og et 
MTB-spor.
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Løft i flok og i forening - Hvidovre Gymnastik, Avedøre Idrætscenter, Hvidovre

I DGI Storkøbenhavn har vi brugt store 
dele af coronaåret 2020 på at forhandle 
en række nye, flerårige kommunale sam-
arbejds- og partnerskabsaftaler på plads. 
Hovedmålsætningen er, at vi i tæt dialog og 
samarbejde med kommunen formulerer en 
række fælles indsatser, der skal resultere 
i at løfte foreningsdeltagelsen blandt børn 
og unge.

Dette har bl.a. resulteret i partnerskabsafta-
ler med  Hvidovre og Rødovre kommuner. 
Og for at nå ud til flere af de andre kommu-
ner på Vestegnen, der på tilsvarende vis 
har relativt lav foreningsdeltagelse, har vi 
indledt et tæt samarbejde med DGI Midt- 
og Vestsjælland og taget initiativ til en fæl-
les målrettet satsning på Vestegnen, hvor 
også Albertslund, Vallensbæk, Brøndby, 
Glostrup, Høje-Taastrup samt Ishøj kommu-
ner er blevet tilbudt et partnerskab om  at 
styrke  idrætsforeningerne til gavn for  børn 
og unge.

Anledningen til vestegnssatsningen er 
konkret, at DGI i 2019 øremærkede en del 
midler til konkrete indsatser i kommuner-
ne under forudsætning af, at kommunerne  
også bidrager med en tilsvarende økonomi. 

I 2020 er planlægnings- og implemente-
ringsarbejdet igangsat mhp. at vi iværksæt-
ter udviklingsinitiativer, der støtter de lo-
kaler idrætsforeninger og løfter den lokale 
foreningsdeltagelse - til glæde for både 
børn, unge og lokalsamfund.

Partnerskaberne fokuserer på tre strategi-
ske indsatsområder, som i særlig grad vil 
kunne gøre en forskel for børn og unges 
foreningsdeltagelse. Det drejer sig om: 

• Idræt for hele familien. Vi ønsker at ar-
bejde for, at forældrene inviteres med 
ind i børnenes aktive fritidsliv gennem 
udvikling af nye familievenlige tilbud, 
hvor familiemedlemmer har mulighed 
for at være idrætsaktive sammen.

• Foreningsudvikling, hvor foreningerne 
inviteres med på en udviklingsrejse 
med inspiration, sparring, uddannelse 
og markedsføring, så de har flere moti-
ons- og breddetilbud.

• Bevægelsesforløb og samarbejde mel-
lem foreninger og skoler/daginstitutio-
ner med formål om at styrke fokus på 
bevægelse i hverdagen og koblingen til 
de omkringliggende foreninger under 
åben skole og åbent dagtilbud.

• Vi bevæger Vestegnen: En flerårig 
eventtilgang, hvor der sættes fokus på 
uge 41 som  bevægelsesuge med en 
række motionsrettede og familierette-
de aktiviteter.

Et andet centralt element i partnerskabsaf-
talerne er, at kommunen skal sætte fokus 
på teenagerens behov for fleksibilitet og på 
motions- og trivselsfremmende kvaliteter 
– både når det gælder det mentale og det 
fysiske velbefindende. Der arbejdes dels på 
fastholdelse af teenagepiger i idræt samt 

Nye former for kommunale 
partnerskaber
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Storebror og fjerbolde i forening - Valby Badminton Club, Skolen i Sydhavnen, København

dels en indsats om ”den gode modtagelse”, 
mental sundhed og tiltrækning/fastholdelse 
af nye medlemmer for særligt nybegyndere 
og motionsuvante grupper.

Sideløbende med dette partnerskab mel-
lem DGI og Hvidovre Kommune, har Hvid-
ovre kommune igangsat initiativer for at 
udnytte kapaciteten, af de eksisterende 
faciliteter, bedre. Hvidovre Kommune ar-
bejder blandt andet på  webbaseret optæl-
lingssystemer samt øget tilgængelighed for 
selvorganiserede brugere.

Også i Lyngby-Taarbæk har vi brugt en del 
tid og god energi på at formulere den fæl-
les partnerskabsaftale, der til forskel for de 
andre partnerskabsaftaler også har inviteret 
det lokale idrætsråd, Fællesrepræsentatio-
nen for Idrætsforeningerne i Lyngby-Taar-
bæk (FIL), ind i partnerskabet. Med partner-
skabet ønsker de tre parter at koordinere 
og samle kræfterne om en række tilsvaren-
de, fælles indsatser som ovenstående for 
derigennem at målrette indsatserne mod 
børn og unge samt teenagepiger som de 
prioriterede målgrupper. Vi har senest på 
tilsvarende vis indgået en lignende partner-
skabsaftale med Tårnby Kommune.

HVG 37 er en af 11 foreninger fra Hvidovre, der har startet et 
udviklingsforløb med DGI Storkøbenhavn og Hvidovre Kom-
mune for at styrke foreningen og starte aktiviteter for børn og 
unge. (foto: Thomas Piper)
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I Københavns Kommune blev de langvarige 
forhandlinger om et flerårigt samarbejde 
også stadfæstet i hele to aftaler om hhv. 
”Lighed i bevægelse” samt ”En verdensby 
i bevægelse”. Aftalen om ”Lighed i bevæ-
gelse” har, i modsætning til ”En verdensby i 
bevægelse”, en række konkrete målsætnin-
ger, der sigter mod at få 10.000 flere børne- 
og ungemedlemmer ind i idrætsforeninger, 
hvoraf 50 procent af de nye medlemmer 
skal være piger. Aftalen sigter desuden 
på at etablere 40 nye foreningsbaserede 
idrætstilbud, fem nye sociale partnerskaber, 
tre idrætshelhedsplaner i hhv. Tingbjerg, 
Sundby og Sydhavnen - samt konkrete 
samarbejder mellem 20 skoler/daginstituti-
oner og foreninger.

Aftalen med Københavns Kommune har vi 
i praksis arbejdet på at få realiseret siden 
2015, hvor vi afsluttede et internt analyse-
arbejde, der tog udgangspunkt i de kø-
benhavnerspecifikke karakteristika: Færre 
idrætsfaciliteter pr. indbygger, stor befolk-
ningstilvækst og generel lav foreningsdel-
tagelse især blandt børn og unge. Dette 
sørger vi med ”Lighed i bevægelse” at 
imødegå med en konsekvent bydelstilgang, 
hvor vi arbejder med idrætten i København 
i mindre og mere overskuelige lokale om-
råder. 

Aftalen om ”En verdensby i bevægelse” 
sigter på et mere overordnet plan mod en 
række mere langsigtede løsninger mhp. 
at understøtte en række langtrækkende, 
strukturelle tiltag, der gerne skal resultere 

i, at københavnerne også i fremtiden har 
mulighed for at være mere fysisk aktive, 
og at københavnerne engagerer sig som 
aktive medborgere, der involverer sig i by-
ens udvikling. Hovedmålsætningen i denne 
aftale, som er indgået mellem Københavns 
Kommune, DIF og DGI, er at arbejde for, 
at byens fællesskaber styrkes og bidrager 
til at skabe en by i bedre social balance. 
Desuden er der i denne aftale også inte-
resse i at understøtte Københavns status 
som storby, hvor udfordringer og løsninger 
i forhold til idræt og bevægelse skal ses i 
sammenligning med andre af verdens stor-
byer fremfor i en snæver national kontekst.

København får gode muligheder for 
at vise sig som en verdensby i bevæ-
gelse, når Happy Copenhagen ram-
mer byen til august

#10000FlereAktiveBørn

#EnVerdensbyiBevægelse
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– en strategisk indsats

Begejstring eller gebyr i forening? - Boldklubben Skjold, Ryparken, København

Et af de andre facilitetsindsatsområder, 
som vi iværksatte i 2020 i DGI Storkøben-
havn, knytter sig tæt til de  kommende 
folkeskoler i Københavns Kommune. Vi har 
i de seneste år haft et stærkt ønske om  at 
skabe bedre sammenhæng i børns skole- 
og fritidsliv med henblik på at sikre, at flere 
børn får tilbud om at blive en del af et lokalt 
forankret idrætsfællesskab dér, hvor de bor. 

Derfor har vi arbejdet for, at flere børn har 
en reel mulighed for at deltage i den lokale 
foreningsidræt uanset forældrenes ressour-
cer og overskud i dagligdagen. Dette sker 
ved at tage udgangspunkt i idrætsfacilite-
terne på den lokale skole, hvor børnene 
går. 

I dette arbejde arbejder vi for, at de kom-
mende skoleidrætshaller i højere grad til-
godeser børns og unges behov, samt at der 
etableres foreningsbaser på skolerne. For-
eningslivet bliver alt for ofte betragtet som 
eksterne og ubudne gæster på de skoler, 
som de bruger. Vi har mange eksempler 
på, at samarbejde mellem skoleledelse og 
lokale foreningsbrugere af skoleidrætsfa-
ciliteter ikke er uproblematisk – og vi har 
således i tæt samarbejde med både Kultur- 
og Fritidsforvaltningen og DIF beskrevet 
en række konkrete facilitetstiltag og -for-
slag til at sikre bedre skoleidrætsfaciliteter, 
tilgængelighed, fælles foreningsbaser og 
lokal foreningsdannelse på de mange, nye 
kommende skoler i kommunen.

Erfaringerne fra vores indsats og samar-
bejde med både lokale foreninger og den 
kommunale forvaltning i 2020 er også, at 
det i en lang række konkrete tilfælde er lyk-
kedes at finde nogle ekstra midler, der nu 
resulterer i, at de kommende skoleidræts-
haller både i skolen i Holmbladsgadekvar-
teret på Amager, på Arenakvarterets skole 
i Ørestad, skolen ved Torveporten i Valby 
samt skolen på Levantkaj i Nordhavnen får 
skabt nogle mere spændende og indby-
dende idrætsfaciliteter til de lokale børn 
og unge. Skoleidrætshallerne vil i disse fire 
tilfælde have flere funktioner og afvige fra 
den hidtidige, kommunale standardpro-
grammering, som den tidligere ”klassiske” 
20 x 40 m. boldbane lægger op til og som 
primært tilgodeser voksne idrætsudøvere 
frem for de lokale børn og unge.

Samarbejdet mellem skoler og idræts-
foreninger skal styrkes.

#IdrætsCentrePåSkoler



14 Det nye bookingsystem i 
Københavns Kommune
En af de andre sager, som stadig fyldte 
meget i 2020 på den idrætspolitiske dags-
orden var det nye bookingsystem ”For-
eningsportalen” i København samt de nye 
procedurer for tildeling af facilitetstider i 
Københavns Kommune.

I DGI Storkøbenhavn fulgte vi sagen tæt 
og oplevede, at der var plads til at påpege 
en række af de udfordringer og problemer 
med bookingsystemet, som foreningslivet 
oplevede - både før, under og efter syste-
mets implementering.

En generel kritik er, at forvaltningen i før-
ste omgang valgte ikke at gennemføre 
en egentlig evaluering, som i praksis ikke 
inddrog foreningernes egne oplevelser. Det 
stillede vi os meget undrende overfor - og 
det gav også anledning til udarbejdelsen af 
et særskilt notat med en række kritikpunk-
ter. 

I DGI Storkøbenhavn har vi løbende haft 
tæt dialog med de fire idrætsrepræsen-
tanter fra Folkeoplysningsudvalget om 
bookingprocessen. Og vi deler mange 
holdninger og synspunkter med dem og vil 
i samarbejde fremsætte forslag til forbed-
ringer i de kommende år.

Det centrale i disse dialoger var, at syste-
merne skal understøtte foreningerne og 
ikke opleves som en administrativ byrde. 
Det er vigtigt at arbejde for et intuitivt sy-
stem, der gør det nemt for foreningerne ift. 
at få overblik over de kommunale idrætsfa-
ciliteter og den ledige kapacitet, der måtte 
være.

Det stod også klar, at faciliteterne selvsagt 
skal være egnede og tilgængelige for for-
eninger, og at forvaltningen i videst muligt 
omfang bør sikre, at de udbudte faciliteter 
kan benyttes af foreningerne. Det var des-

Boldklubben Skjold, der er landets største fodboldklub, har skul-
let bruge mange hundrede mandetimer på at booke faciliteter og 
administrere tider i ”Foreningsportalen”.
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uden også vigtigt, at retningslinjerne for fa-
cilitetsfordelingen kunne operationaliseres 
af forvaltningens medarbejdere, således at 
fortolkning af retningslinjernes tekst ikke er 
tilfældig eller kommer bag på foreninger-
ne. Samtidig skal retningslinjerne være 
gennemsigtige og understøtte visionen for 
folkeoplysningsområdet, hvor retningslin-
jerne medvirker til at udvikle et dynamisk 
og mangfoldigt foreningsliv.

I DGI Storkøbenhavn har vi desuden en 
meget klar oplevelse af, at end ikke kom-
munen selv formår at skabe et brugbart 
overblik ift. tilgængelige tider særligt på 
skolernes idrætsfaciliteter. Denne oplevelse 
skyldes, at vi i 2020, via en lille stikprøve, 
fik et helt konkret indblik i timefordelingen 
på syv lokale folkeskoler i Københavns 

Kommune. Med en omfattende indsats over 
flere uger fik vi identificeret en del ledige 
tider i skolernes idrætsfaciliteter ved at 
kigge alle eksisterende timebookinger ma-
nuelt igennem og sætte dem op i ugeske-
maer mhp. at skabe et samlet overblik. Den 
manglende transparens på skoleområdet 
ift. timefordelingerne ved idrætsfaciliteterne 
er uholdbar, da den med stor sandsynlig-
hed resulterer i, at en lang række skole-
idrætsfaciliteter står tomme hen - og ikke 
bruges optimalt.

I en by som København, hvor alle kvadrat-
meter er vigtige og kampen om pladsen er 
vigtig, har vi ikke råd til, at allerede etable-
rede idrætsfaciliteter står tomme hen samti-
dig med, at foreningerne har et stort behov 
for mere facilitetstid.

Mange gymnastiksale i de københavnske folkeskoler bliver des-
værre ikke brugt fuldt ud, selvom der er et stort behov blandt 
de lokale idrætsforeninger. (Foto: Jens Astrup)



16 Dialog- og netværksmøder 
i Københavns Kommune
Blandt andet som følge af den store util-
fredshed med bookingsystemet og gebyr-
modellen i Københavns Kommune valgte vi, 
at sætte yderligere fokus på samarbejdet 
med idrætsgruppen i Folkeoplysningsud-
valget i Københavns Kommune.

Derfor indgik vi i starten af 2020 en skrift-
lig aftale med de fire repræsentanter i 
idrætsgruppen i Folkeoplysningsudvalget 
om, at samle en række toneangivende 
idrætsforeninger i Københavns Kommu-
ne i et netværk med henblik på at drøfte, 
hvordan vi sammen kan stå stærkere som 
foreningsidrættens talerør.

Samarbejdet skulle både kvalificere og 
understøtte de valgte foreningsidrætsre-
præsentanters arbejde i Folkeoplysnings-
udvalget og dels styrke den generelle inte-
ressevaretagelse og dialog mellem lokale 
idrætsforeninger i Københavns Kommune. 

Dette sker bl.a. ved at arrangere og afholde 
en række dialog- og netværksmøder for de 
40 største og toneangivende foreninger i 
kommunen, som kan deltage med op til to 
repræsentanter pr. forening på møderne.

På grund af coronasituationen lykkedes det 
desværre kun at afholde to fysiske mø-
der i 2020, men det er planen at vi i 2021 
genoptager dialog- og netværksmøderne 
som webmøder og genoptager de fysiske 
møder, så snart det er muligt. Via dette 
netværk ønsker vi også at sikre en løbende 
dialog mellem de fire idrætsrepræsentan-
ter i Folkeoplysningsudvalget, de lokale 
idrætsforeninger, Idrætsforum København 
(DIF) og Firmaidræt Storkøbenhavn.



17 Andre indsatser

I slutningen af 2020 udgav DGI Storkøben-
havn en større analyse af foreningsidrætten 
i Rødovre Kommune. 

Den konkluderede bl.a., at idrætsforenin-
gerne har et stort udviklingspotentiale ift. 
at få flere borgere ind i foreningsidrætten, 
hvilket dog forudsætter, at foreningerne i 
højere grad fokuserer på breddeidrætten 
og motionens kvaliteter.

Siden 2018 har en række ”ketcher-
sports-ildsjæle” i Amager Øst drømt 
om at skabe et samlet miljø for 
tennis, badminton, squash, pedel og 
bordtennis – i form af et nyt Ketcher-
sportens Hus, der skal ligge ved Klø-
vermarkens Tennis Klubs baner.

Drømmen nåede et skridt nærmere 
realisering ved at få tildelt 1,1 mill. 
kr. til en grundig planlægning, hvor 
man samtidig skal kigge på mulig-
hederne for at udvide huset fra de 
oprindeligt tænkte 1.400-1.500 m2 
til nu op mod 2.500 m2.”



18 Tak for indsatsen 
og samarbejdet

Fra bestyrelsen skal der især lyde en tak til 
de mange foreninger, kommuner og organi-
sationer, som vi har samarbejdet med i det 
forløbne år. 

Tak til alle jer - de mange frivillige i for-
eningerne, der har håndteret coronakrisen 
flot. Uden jer som trænere, holdlede-
re og bestyrelsesmedlemmer ville for-
eningsidrætten ikke være samme sted, som 
tilfældet er. Det har været en stor inspirati-
on at se alle de kreative tiltag og aktiviteter 
for jeres medlemmer. 

En stor tak skal også lyde til de kommuner, 
fonde og idrætsorganisationer, som vi har 
samarbejdet med i 2020, og som støtter os 
i bestræbelserne på at få flere idræts- og 
foreningsaktive.
Også tak til vores sponsorer og eventpart-
nere. 

Sidst skal der også lyde en tak til de kom-
petente medarbejdere i DGI Storkøben-
havn, som yder en fokuseret indsats hver 
dag i samarbejde med jer foreningsfolk og 
frivillige i landsdelsforeningen.



19 Tak for indsatsen 
og samarbejdet
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