
 

 

 

 

Jour. nr. 18/01561-12 

Forlængelse af rammeaftale for 2015-2018 mellem Danmarks 

Idrætsforbund og Kulturministeriet til 2019-2020  

 

Det er aftalt mellem Danmarks Idrætsforbund og Kulturministeriet, at 

rammeaftalen for 2015-2018 forlænges med perioden 2019-2020. Ny rammeaftale 

forventes indgået i 2020 med virkning fra og med 2021. 

 

Formålet med forlængelsen er, at rammeaftaleperioden fremadrettet afspejler 

Danmarks Idrætsforbunds strategiperiode.  

 

Statsligt tilskud for 2019-2020 

Danmarks Idrætsforbund modtager statsligt driftstilskud i henhold til lov om 

udlodning af overskud og udbytte fra lotteri.  

 

Det forventes at Danmarks Idrætsforbund i 2019-2020 disponerer over følgende 

tilskud: 

 

Statsligt tilskud       

 

Regnska

b 

Regnska

b 

Regnska

b 

Regnska

b Budget Budget 

Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Udlodningsmidler 285.051 279.897 287.561 301.278 303.688 306.725 

Egenkapital (ultimo året) 36.201 31.448 31.714 92.938 88.038 82.338 

 

Gældende mål for 2019-2020 

9 af rammeaftalens 11 resultatmål videreføres med justerede operationelle mål for 

2019-2020, jf. bilag 2. To resultatmål videreføres ikke, da de ikke længere er 

aktuelle eller er dækket af videreførte resultatmål. Der tilføjes et nyt resultatmål 

under kerneopgaven Vision 25-50-75 Bevæg dig for livet. De konkrete resultatmål 

er: 

 

Kerneopgave Resultatmål  

Vision 25-50-75 

Bevæg dig for livet 

DIF vil – i samarbejde med DGI – øge 

antallet af medlemmer i 

foreningsidrætten 

DIF vil – i samarbejde med DGI – øge 

antallet af fysisk aktive i Danmark 

DIF vil bidrage til at sikre trygge 

træningsmiljøer for børn og unge i de 

frivillige idrætsforeninger 

Mangfoldighed (ligestilling, 

handicapidræt, socialt udsatte og idræt 

for sindslidende) 

DIF vil fremme ligestillingen i DIF-

idrætten 

DIF vil rekruttere flere personer med 

handicap til DIF Idrætten 

DIF vil fremme, at flere socialt udsatte 

bliver en del af DIF-idrætten 

 

Børneattester DIF vil bidrage til at bekæmpe seksuelle 

overgreb mod børn og unge i de frivillige 

idrætsforeninger 

Doping DIF vil fremme et dopingfrit idrætsmiljø 



 

Side 2 

Matchfixing DIF vil bekæmpe matchfixing og styrke 

idrættens integritet 

Eliteidræt DIF vil fremme en mangfoldig 

talentudvikling og udvikling af dansk 

eliteidræt under trygge rammer for 

atleterne 

 

 

 



 

Side 3 

Følgende procesmål tilføjes: 

 

 DIF skal udarbejde en omverdensanalyse dækkende for forbundets 

kerneopgaver (afsluttet ultimo 10/2019) 

 DIF skal på basis af omverdensanalysen udarbejde en strategi med 

målsætninger for forbundets kerneopgaver (afsluttet ultimo 12/2019)    

 

Den                 Februar 2020  

  

Kulturministeriet Danmarks Idrætsforbund 

 

 

Marie Hansen Niels Nygaard 

Departementschef Bestyrelsesformand  

 

 




