Bilag 1 til Danmarks Idrætsforbunds Rammeaftale for 2019-2020 (forlængelse af rammeaftale for 2015-2018)
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Vision 25-50-75

DIF vil – i samarbejde

Antal forskellige idrætter, som DIF

med DGI – øge antallet af

har indgået aftaler med vedr.

Bevæg dig for

medlemmer i

målrettet rekruttering af flere unge

livet

foreningsidrætten

og voksne i og uden for
foreningsidrætten
*Nyt mål

DIF vil – i samarbejde

Antal forpligtende partnerskaber (i

med DGI – øge antallet af

samarbejde med DGI) med eksterne

fysisk aktive i Danmark

aktører, herunder NGO’ere og

12

kommuner om at øge antallet af
fysiske aktive i Danmark
DIF vil bidrage til at sikre

DIF iværksætter 3-årigt projekt om

Gennemføre

Besvarelserne indgår i

trygge træningsmiljøer for

det gode idrætsmiljø for børn og unge

spørgeskemaundersøgelse i

udarbejdelsen af

specialforbundene

specialforbundenes nye

børn og unge i de frivillige
idrætsforeninger

strategiaftaler med DIF for B
og U området for 2021-2025.
Arbejdet påbegyndes i Q4
2020.
DIF udvikler 2 videoer til
SoMe som led i kampagne
Om det gode træningsmiljø.

Mangfoldighed

DIF vil fremme

DIF’s bestyrelse udarbejder

X

X

(ligestilling,

ligestillingen i DIF-

”stillingsopslag” og afholder åbne

handicapidræt,

idrætten

valgmøder forud for valg til DIF’s

6

13

E-læringsforløb om diversitet

E-læringsværktøjet udviklet og

E-læringsforløb gennemført af

målrettet frivillige ledere i idrætten

udbudt på DIF’s e-

personer fra mindst 10

læringsplatform

forskellige forbund/foreninger

DIF vil rekruttere flere

Antal kommuner, der i projektet,

9

11

personer med handicap til

”Samspil er Styrken”, har indgået

DIF Idrætten

samarbejdsaftaler med DIF,

24

26

socialt udsatte og

bestyrelse

idræt for

*Nyt mål

sindslidende)
Antal specialforbund med ingen eller
kun én kvinde i bestyrelsen, der –
med udgangspunkt i strategisk aftale
med DIF – har øget andelen af
kvinder i bestyrelsen
*Nyt mål

Parasport Danmark, Dansk
Arbejderidrætsforbund og DGI om en
idrætskoordinator.
*Nyt mål
DIF vil fremme, at flere

Antal af partnerskabsaftaler med

socialt udsatte bliver en

kommuner, der har udsatte

del af DIF-idrætten

boligområder, om at fremme at flere

22

socialt udsatte bliver en del af DIFidrætten.

2

Antal børn, som kommer fra familier

263

300

300

Foreningskampagne udviklet

Foreningskampagne iværksat

med finansielle udfordringer, som
DIF støtter med kontingentstøtte
eller lign.
Børneattester

DIF vil bidrage til at

Foreningskampagne rettet mod 9.300

bekæmpe seksuelle

foreninger, der skal sætte fokus på

overgreb mod børn og

krænkelser i det digitale rum

unge i de frivillige

*Nyt mål

idrætsforeninger
Doping

DIF vil fremme et

Tilpasning af DIF-idrættens regler

DIF bidrager til fælles

DIF tilpasser nationale

dopingfrit idrætsmiljø

for bekæmpelse af doping til kravene

høringssvar fra de danske

antidoping-regler til den

i Lov om fremme af integritet i

interessenter ifm. ændring af

World Anti Doping Code, der

idrætten samt WADA’s World Anti

WADA’s World Anti Doping

forventes at træde i kraft i

Doping Code

Code

2021

a)

a)
b)

*Nyt mål
DIF vil integrere moduler om
antidopingarbejdet (og generelt

30

30
12

integritet i idrætten) på DIF’s
træner- og lederuddannelser
Antal trænere, der har gennemført
modul/blok om doping på:
a)
b)

Diplomtræneruddannelse
(niveau 3)
Idrættens Træner Akademi
(niveau 4, højeste niveau)

3

*Nyt mål
Matchfixing

DIF vil bekæmpe

E-læringsforløb om matchfixing

E-læringsværktøjet udviklet og

E-læringsforløb

matchfixing og styrke

målrettet professionelle atleter

testet i udvalgte

implementeret i

idrættens integritet

*Nyt mål

forbund/foreninger

forbund/foreninger

Indgåelse af aftaler om gensidig

Aftaler med Sverige og Norge

Aftale med DGI og

anerkendelse af afgørelser på

Firmaidrætten

matchfixingområdet
på tværs af organisationsstrukturer
*Nyt mål
Eliteidræt

DIF vil fremme en

For at øge videndeling og

mangfoldig

kompetenceudvikling vil DIF

talentudvikling og

igangsætte og gennemføre:

a)
b)
c)

0
130
3

a)
b)
c)

12
130
3

udvikling af dansk
eliteidræt under trygge

a)

En talent- og
elitelederuddannelse til
specialforbund uden for Team
Danmark (2019). Antal
nyuddannede i ledelse blandt
talent- og eliteledere (2020)

b)

Antal deltagere til

rammer for atleterne

trænersymposier for klub-, kraftog talenttrænere
c)

Antal afviklede
talentnetværksmøder for
specialforbunds talenttrænere og
talentansvarlige

*Nyt mål

4

Integration af en optimal national



konkurrencestruktur i det
aldersrelaterede træningskoncept



(ATK) i samarbejde med Team
Danmark for at styrke forbundenes
talentarbejde
*Nyt mål

Antal sportsgrene som DIF i

Analyse af nuværende
udfordringer og mulige
løsninger udarbejdet.
Udarbejde
konceptbeskrivelse for
hvorledes integration af
optimal
konkurrencestruktur i
forbundets ATK kan
styrke talentarbejdet,
samt ”værktøjskasse” for
udvikling og
implementering i
forbundet og foreningerne,

Indgåelse af 3
samarbejdsaftaler med
specialforbund om styrkelse af
talentarbejdet

5

7

70

100

samarbejde med Parasport Danmark
har styrket ifm. forberedelserne til
PL i Tokyo 2020 (fx via midlertidige
ansættelser af eksperter og
specialtrænere)
*Nyt mål
Antal trænere og ledere i
foreningsregi på DIF’s gratis elæringskursus om forebyggelse af
spiseforstyrrelser
*Nyt mål
Gennemføre undersøgelser af
forholdene for atleter i eliteidræt



Igangsættelse af uvildig



Opfølgning på uvildig

undersøgelse af

undersøgelse af

forholdene i dansk

forholdene i dansk

svømning

svømning

5



Igangsættelse af



Opfølgning på

undersøgelse for

undersøgelse for

eliteatleter generelt

eliteatleter generelt

6

