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Aftale om ekstraordinært tilskud til lokale idræts- og spejder-
foreninger 
 
Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, 
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og De fire grønne løsgæn-
gere er enige om, at idræt, bevægelse og friluftsliv er en stor og central del af det lo-
kale frivillige foreningsliv, der skaber forpligtende fællesskaber for børn, unge og 
voksne. Disse fællesskaber er med til at skabe sammenhængskraft i Danmark, og 
får derfor også stor betydning, når samfundet begynder at lukke op igen. 
 
Regeringen og aftalepartierne vil derfor yde et ekstraordinært tilskud til de lokale 
idræts- og spejderforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som for-
eninger oplever på grund af aflyste arrangementer, manglende indtægter mv. som 
følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. 
 
De mange lokale idræts- og spejderforeninger udgør en stor del af det frivillige, fol-
keoplysende arbejde i Danmark, som findes i hele landet og primært er baseret på 
frivillig arbejdskraft. 
 
De lokale idræts- og spejderforeningernes likviditet er presset som følge af nedluk-
ningen af al aktivitet under COVID-19, og foreningerne står over for en kommende 
periode, hvor deres mange grundlæggende basisaktiviteter for flere millioner dan-
skere i de lokale idræts- og spejderforeninger er mindsket og nedskaleret. 
  
Der er tidligere indgået aftale om en hjælpepakke til blandt andet folkeoplysende 
foreninger, som via ny bekendtgørelse giver den fornødne hjemmel til, at kommu-
nerne fortsat kan udbetale det allerede budgetterede tilskud til folkeoplysende for-
eninger herunder idræts- og spejderforeninger. Men mange lokale idræts- og spej-
derforeninger har aflyst eller udskudt mindre arrangementer, fodboldskoler, spej-
derstævner, motionsløb etc., men har allerede afholdt udgifter til planlægning og 
får samtidig ikke de forventede indtægter fra arrangementet mv. Dertil kommer 
evt. tilbagebetaling af deltagergebyr. Endvidere har nogle lokale foreninger også 
faste udgifter til deres faciliteter og forbrugsudgifter. 
 
Det indebærer en forøget risiko for, at hverdagens fællesskaber i idræts- og spej-
derforeninger ikke kan have samme omfang efter Coronakrisen i en periode, hvor 
Danmark netop skal investere i at få hverdagens fællesskaber til at fungere igen, 
så vi igen kan stå sammen.  
 
 



 

Side 2 

Derfor er aftalepartierne enige om at yde et ekstraordinært tilskud på 50 mio. kr. 
til lokale idræts- og spejderforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser 
som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.  
 
Midlerne skal gå til: 

- lokale idræts- og spejderforeninger, og 
- fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt som følge af COVID-19 af 

eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med 
under 500 deltagere. 

 
Midlerne fordeles forholdsmæssigt i de tre foreningspuljer, der allerede eksisterer 
på idræts- og spejderområdet til lokalforeninger, og som administreres af hhv. Fir-
maidrætten, DIF og DGI i fællesskab samt DUF.  
 
De 50 mio. kr. afsættes med 23 mio. kr. til DIF, 21 mio. kr. til DGI, 3,5 mio. kr. til 
Firmaidrætten og 2,5 mio. kr. til DUF øremærket spejderne.  
 
Der er enighed blandt partierne om, at det er Dansk Firmaidrætsforbund, DIF og 
DGI samt DUF, der fastsætter de nærmere konkrete ansøgningskriterier i forhold 
til puljernes formål, jf. aftalen. DIF og DGI forpligtes derudover til at administrere 
ansøgninger fra lokale foreninger inden for den selvorganiserede idrætsområde, 
udsatteidrætten og esport. 
 
Behovet i det lokale idræts- og spejderliv evalueres senest medio maj 2020. 
 


