
 

 

 

 

 

     

   

 

IDRÆTTEN I TAL 2019 
STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK 

Lau Tofft-Jørgensen & Peter Gottlieb 

 

2020 

 

 



 

 

Titel 

Idrætten i Tal 2019 – Status på foreningsidrætten i Danmark 

Hovedforfatter 

Lau Tofft-Jørgensen 

Øvrige bidragsydere til rapporten 

Peter Gottlieb 

Øvrig grafik og opsætning 

DIF Analyse 

Udgave 

1. udgave, Brøndby, april 2020 

Udgiver 

Danmarks Idrætsforbund 

Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 

Tlf. 43 26 26 26 

E: analyse@dif.dk 

W: www.dif.dk/analyse 

 

Gengivelse af denne rapport er tilladt med tydelig kildehenvisning. 

  



 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

RESUME .......................................................................................................................................................... 4 

INDLEDNING ................................................................................................................................................. 5 

DET SAMLEDE OVERBLIK .............................................................................................................................6 

Medlemstal ............................................................................................................................................................................................................................................. 6 

Foreningstal ...........................................................................................................................................................................................................................................7 

Foreningsstørrelser ....................................................................................................................................................................................................................... 8 

DEN SAMLEDE FORENINGSIDRÆT ..............................................................................................................9 

Overlap mellem idrættens hovedorganisationer.............................................................................................................................................. 9 

Største medlemsvækst ............................................................................................................................................................................................................ 12 

Største medlemstab ................................................................................................................................................................................................................... 13 

BEVÆG DIG FOR LIVET ................................................................................................................................ 14 

UDVIKLING FOR DIF OG SPECIALFORBUNDENE ...................................................................................... 16 

Største medlemsvækst ............................................................................................................................................................................................................ 16 

Største medlemstab ................................................................................................................................................................................................................... 17 

Flere kvinder i idrætten ............................................................................................................................................................................................................ 17 

 

 

 



4  Idrætten i tal 2019 
 Resume 

 

RESUME 
 

Rapporten afrapporterer en lang række af de seneste medlemstal fra idrættens hovedorganisationer: Danmarks 

Idrætsforbund (DIF), DGI og Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten). Rapporten fokuserer særligt på DIF og 

Bevæg dig for livet. Rapporten kigger primært på udviklingen fra 2018 til 2019. Dette afsnit tjener som et resumé af 

hovedresultaterne. For yderligere detaljer henvises der til de enkelte afsnit. 

 

• Fremgang for den samlede foreningsidræt 

Igen i år har der været fremgang hos alle tre organisationer. Den største fremgang er i DGI, som i det forgangne år steg 

med 61.109 medlemmer, svarende til en stigning på 3,73 pct. Firmaidrætten og DIF havde en fremgang på hhv. 3.092 og 

51.087 medlemmer. Både DIF og DGI har således fortsat fremgang for fjerde år i træk, mens det for Firmaidrætten er 

andet år i træk, efter de sidste år fik vendt en negativ udvikling med faldende medlemstal, som havde varet fire år i 

træk. 

 

• Bevæg dig for livet tager fart 

De 11 idrætter, som var en del af Bevæg dig for livet i 2019, oplevede samlet set en vækst på 23.200 medlemmer og 

tegner sig dermed for en væsentlig del af den samlede fremgang for DIF og DGI. Fitness og svømning er de to 

aktiviteter, der har haft den største fremgang med hhv. 10.055 og 7.881 medlemmer, mens tennis (2.111), floorball 

(1.632) og håndbold (1.186) også har haft stor fremgang. 

 

• Fremgangen på kvindesiden fortsætter 

En af de tendenser, der fremstår tydeligst fra de senere års medlemstal, er, at piger/kvinder i stigende grad søger mod 

foreningsidrætten. I DIF’s medlemstal er der i 2019 kommet 27.337 flere kvinder. Det giver samlet set 843.047 

kvindelige medlemmer hos DIF, hvilket svarer til en andel på 42,3 pct. kvinder. Det er derfor igen i år det højeste antal 

kvindelige medlemmer i DIF’s historie, ligesom der heller aldrig tidligere har været en større andel af medlemmerne, 

som var kvinder. 

I år gælder det dog, at der er medlemsfremgang på tværs af begge køn og alle aldersgrupper, så der er både kommet 

flere drenge/piger og mænd/kvinder i alle de otte aldersgrupper, som medlemstallene registreres i.    

 

• Flere forbund i fremgang 

Der er i 2019 hele 38 af DIF’s specialforbund, der har medlemsfremgang, og kun 24 der er gået tilbage. Det er en positiv 

udvikling, at flere forbund er med til at drive den samlede DIF-idræt fremad, og at tre forbund mere end sidste år har 

fremgang i medlemstal.  
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INDLEDNING 
 

I 2012 blev idrættens tre hovedorganisationer Danmarks Idrætsforbund (DIF), DGI og Dansk Firmaidrætsforbund 

(Firmaidrætten) i fællesskab enige om, at man fremover ville registrere organisationernes foreninger og medlemmer 

med den samme optællings- og opgørelsesmetode. Som følge heraf blev Centralt Foreningsregister (CFR) oprettet.  

 

Denne rapport samler op på de vigtigste hovedtendenser indenfor den samlede foreningsidræt med alle tre 

organisationer, DIF’s og DGI’s vision Bevæg dig for livet, samt DIF-idrætten selvstændigt. Rapporten præsenterer et 

mindre udpluk af medlemstallene i 2019 set i forhold til 2018-tallene. I forlængelse af denne udgivelse har DIF oprettet 

www.dif.dk/medlemstal, hvor det er muligt at lave en lang række datakørsler på egen hånd, ligesom det er muligt at gå 

langt dybere ind i forenings- og medlemstallene. Der henvises derfor til ovenstående web-adresse, såfremt man 

ønsker et endnu dybere indblik i medlemstallene for 2019.  

 

 

 

 

  

http://www.dif.dk/medlemstal
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DET SAMLEDE OVERBLIK 
 

I dette afsnit afrapporteres de samlede medlems- og foreningstal for idrættens tre hovedorganisationer: DIF, DGI og 

Firmaidrætten. Der afrapporteres ligeledes unikke medlems- og foreningstal, når der sorteres for 

dobbeltmedlemsskaber (for foreninger, der er medlem af mere end én organisation). De unikke tal tæller således 

som medlems- og foreningstallet for den samlede foreningsidræt. 

Medlemstal 

Indledningsvis er fokus på de officielle medlemstal for de tre hovedorganisationer (DIF, DGI og Firmaidrætten) for 

2019. Der tages i nedenstående tabel ikke højde for, hvorvidt medlemmerne er medlemmer af mere end én af 

hovedorganisationerne. 

 

Tabel 1 – Officielle medlemstal for idrættens tre hovedorganisationer, 2019 

Organisation 2019 

DIF 1.992.610 

DGI 1.698.762 

Firmaidrætten 385.969 

 

Tabellen viser, at DIF fortsat er Danmarks største idrætsorganisation med 1.992.610 medlemmer, efterfulgt af DGI 

med 1.698.762 medlemmer og Firmaidrætten med 385.969 medlemmer. 

 

Hvis der kigges på udviklingen fra 2018 til 2019, har alle tre organisationer oplevet en stigning i medlemstallet, hvilket 

er andet år i træk. I nedenstående tabel kan den numeriske og procentuelle udvikling i hovedorganisationernes 

medlemstal fra 2018 til 2019 aflæses. 

 

Tabel 2 – Udvikling i medlemstallet blandt idrættens hovedorganisationer 

Organisation  2018 2019 Udvikling I pct. 

DIF 1.941.523 1.992.610 51.087 2.63% 

DGI 1.637.653 1.698.762 61.109 3,73% 

Firmaidrætten 382.877 385.969 3.092 0,81% 

 

Igen i år har der været fremgang hos alle tre organisationer, og som tabellen viser, er den største fremgang i DGI, som 

i det forgangne år steg med 61.109 medlemmer, svarende til en stigning på 3,73 pct. Firmaidrætten og DIF havde en 

fremgang på hhv. 3.092 og 51.087 medlemmer. Både DIF og DGI har således fortsat fremgang for fjerde år i træk, mens 

det for Firmaidrætten er andet år i træk, efter de sidste år fik vendt en negativ udvikling med faldende medlemstal, 

som havde varet fire år i træk. 

 

Hvis der fokuseres på den samlede foreningsidræt i Danmark, hvor de medlemmer, som er organiseret af mere end 

én organisation kun tæller med én gang, kan det samlede medlemstal for foreningsidrætten i Danmark identificeres 

i nedenstående tabel. 
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Tabel 3 – Medlemstallet for den samlede foreningsidræt uden dobbeltmedlemsskaber 

Unikke 2018 2019 Udvikling 

Medlemstal 2.612.147 2.664.907 52.760 

 

Tabellen viser, at der i 2019 var i alt 2.664.907 medlemmer i foreningsidrætten, hvilket er en fremgang på 52.760 

medlemmer i forhold til 2018. Det er dog værd at bemærke, at hvis man kun kigger på DIF og DGI, er der i de to 

organisationer sket en stigning i det unikke medlemstal på 49.274 medlemmer fra 2.257.014 til 2.306.288.   

Foreningstal 

Hvis fokus flyttes fra medlemstallene over på foreningstallene, kan det konstateres, at DIF også her er Danmarks 

største idrætsorganisation. I nedenstående tabel kan antallet af foreninger i de tre hovedorganisationer aflæses. 

 

Tabel 4 – Officielle foreningstal for idrættens hovedorganisationer, 2019 

Organisation 2019 

DIF 8.806 

DGI 6.530 

Firmaidrætten 230 

 

Tabellen viser, at DIF samlet set organiserede 8.806 foreninger i 2019, mens DGI havde 6.530 foreninger. 

Firmaidrætten havde 230 foreninger i 2019, hvilket dog ikke helt kan sammenlignes med DIF og DGI, da 

Firmaidrættens foreningsmodel adskiller sig med nogle meget store foreninger dækkende et større geografisk 

område. 

 

Udviklingen fra 2018 til 2019 i foreningstallet kan aflæses i tabellen herunder. 

 

Tabel 5 - Udvikling i foreningstallet for idrættens hovedorganisationer, 2018-2019 

Organisation 2018 2019 Udvikling Udvikling i pct. 

DIF 8.773 8.806 33 0,38% 

DGI 6.437 6.530 93 1,44% 

Firmaidrætten 229 230 1 0,44% 

 

Tabellen viser, at alle tre organisationer har fået flere medlemsforeninger i 2019. Den største foreningsfremgang ses 

igen i år i DGI, hvor der er 93 flere foreninger i 2019 end i 2018, mens fremgangen i DIF er på 33 foreninger, og 

Firmaidrætten har fået en enkelt forening mere end sidste år. 

 

 

Tabel 6 – Antal foreninger i foreningsidrætten uden dobbeltmedlemsskaber 

Unikke 2018 2019 Udvikling 

Foreningstal 11.487 11.507 20 

 

Tabellen viser, at DIF, DGI og Firmaidrætten samlet organiserer 11.507 idrætsforeninger i Danmark, hvilket er en 

fremgang på 20 foreninger i forhold til 2018. Dermed er tendensen med faldende foreningstal vendt. Det er første 

gang siden 2013, at der samlet set er vækst i antallet af medlemsforeninger i de tre store idrætsorganisationer.  



8  Idrætten i tal 2019 
 Det samlede overblik 

 

Foreningsstørrelser 

Samtidig med at vi i år ser en stigning i foreningstallet, ser vi også en udvikling i foreningsstørrelsen, hvor det 

gennemsnitlige antal medlemmer pr. forening fortsat stiger. Dette fremgår af nedenstående tabel, hvor man kan se 

det gennemsnitlige antal medlemmer pr. forening i de tre hovedorganisationer. 

 

Tabel 7 – Antal medlemmer pr. forening i gennemsnit 

Organisation 2018 2019 

DIF 221 226 

DGI 254 260 

Firmaidrætten 1.672 1.678 

 

Tabellen viser, at det gælder for alle tre organisationer, at deres foreninger er blevet lidt større i gennemsnit. 

 

Foreningerne i DIF er i gennemsnit vokset med 5 medlemmer, hvilket fortsætter de senere års tendens med lidt 

større foreninger. Firmaidrættens foreninger er vokset med 6 medlemmer i gennemsnit optil 1.678 medlemmer pr. 

forening. 

 

Gennemsnitsstørrelsen på foreningerne i DGI er ligeledes steget. Den gennemsnitlige forening i DGI er nu på 260 

medlemmer, hvilket er en stigning på 6 medlemmer pr. forening i gennemsnit. En del af fremgangen i både DIF og DGI 

på medlemssiden skal forklares med, at der organiseres foreninger, som allerede er medlem af et specialforbund 

under DIF eller en landsdel i DGI. Dette er typisk de lidt større foreninger, hvilket også forklarer stigningen i 

gennemsnitsstørrelse hos især DGI. Dette overlap i medlems- og foreningstallet kigges der nærmere på i næste 

afsnit.  
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DEN SAMLEDE FORENINGSIDRÆT 
 

Med oprettelsen af Centralt Foreningsregister (CFR) blev det gjort muligt at se nærmere på den samlede danske 

foreningsidræt på tværs af de tre hovedorganisationer. I disse analyser kan eventuelle dobbeltmedlemsskaber 

fordeles, så det bliver tydeligt, hvor der er tale om forenings- og medlemsoverlap mellem DIF, DGI og Firmaidrætten. 

Indledningsvis ser afsnittet derfor nærmere på overlappet mellem idrættens hovedorganisationer samt udviklingen 

heri fra 2018 til 2019. Herefter ses der nærmere på udviklingen indenfor idrætsaktiviteterne i den samlede 

foreningsidræt. 

 

Det er vigtigt at understrege, at DIF’s aktivitetstal ikke er de samme som medlemstal i et specialforbund. 

Specialforbund under DIF’s medlemstal er derfor ikke nødvendigvis det samme som en idrætsaktivitets samlede 

medlemstal. Eksempelvis er det ikke samtlige gymnastikudøvere, der er medlem af en forening under Danmarks 

Gymnastik Forbund. Derfor kan aktivitetstallene – både hvad angår antal og udvikling – variere i forhold til 

specialforbundets medlemstal. 

 

Som tidligere vist i rapporten er der samlet set 2.664.907 medlemmer fordelt på 11.507 idrætsforeninger i Danmark. 

Det er disse medlemmer og foreninger, der ligger til grund for de følgende analyser om den samlede 

foreningsorganiserede idræt. 

Overlap mellem idrættens hovedorganisationer 

Som tidligere vist har DIF samlet set 1.992.610 medlemmer i 2019, mens DGI og Firmaidrætten har hhv. 1.698.762 og 

385.969 medlemmer. Hvis disse tre medlemstal lægges sammen, kommer det samlede medlemstal op på langt over 

de tidligere nævnte 2.664.907 medlemmer, som er det samlede antal medlemmer i foreningsidrætten. Dette skyldes 

et betydeligt forenings- og medlemsoverlap de tre idrætsorganisationer imellem, hvilket er interessant at studere 

nærmere. 

 

Ved oprettelsen af CFR blev det som tidligere nævnt muligt at identificere dette overlap - noget, der ikke tidligere var 

muligt, da idrætsorganisationerne ikke indsamlede og koordinerede medlems- og foreningstallene i fællesskab. Det 

er vigtigt at understrege, at nedenstående analyser intet fortæller om, hvor stærkt tilhørsforholdet mellem 

foreningerne og hovedorganisationen. 

 

I nedenstående figur er dette overlap illustreret i et cirkelsystem, hvor hver idrætsorganisation repræsenteres med 

en farvet cirkel, der afgrænser organisationens egen- og delmængder. Den røde cirkel illustrerer DIF, den blå cirkel 

illustrer DGI, og den grønne cirkel illustrer Firmaidrætten. 
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Figur 1 - Forenings- og medlemsoverlap mellem idrættens hovedorganisationer, F=foreninger, M=medlemmer 

 

 
 

Den røde cirkel viser, at DIF samlet havde 1.992.610 medlemmer i 2019. Ud af disse medlemmer var 1.370.096 i en 

forening, der også var organiseret i DGI – og 7.488 medlemmer i en forening, der også var organiseret i Firmaidrætten. 

Dertil kommer 14.998 medlemmer, som er organiseret i alle tre af idrættens hovedorganisationer. Det betyder således, 

at 600.038 af DIF’s medlemmer udelukkende er medlemmer af en forening, der er organiseret under DIF, hvilket svarer 

til 30,1 pct. af DIF’s medlemmer.  

 

Når fokus flyttes over på DGI, kan man se, at DGI har 308.804 ud af deres 1.698.762 medlemmer, som udelukkende er 

organiseret i DGI’s foreninger. Det svarer til, at 18,2 pct. af DGI’s medlemmer ikke er organiseret af andre. 

 

I Firmaidrætten er tilfældet noget anderledes, for der er ikke tale om det store forenings- og medlemsoverlap mellem 

Firmaidrættens foreninger og DIF og DGI. Firmaidrætten organiserer således hele 92,9 pct. af deres medlemmer alene 

uden organisatorisk overlap. 
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Nedenstående er en tilsvarende figur, der illustrerer udviklingen i hver af de enkelte egen- og delmængder. Denne 

figur muliggør en vurdering af, hvorvidt der er er tale om en tendens til et større eller mindre overlap organisationerne 

imellem. Udviklingen fra 2018 til 2019 er illustreret i figuren herunder. 

 

Figur 2 – Udvikling i overlappet mellem idrættens hovedorganisationer, 2018-2019 

 
 

 

Figuren viser, at overlappet mellem DIF og DGI er vokset med hele 62.637 medlemmer og 106 foreninger fra 2018 til 

2019. Det skal her bemærkes, at både DIF og DGI i samme periode oplevede en tilbagegang i antallet af foreninger, der 

kun er organiseret i en af de to organisationer. Dette er der dog intet overraskende i, da det ofte indgår som en naturlig 

del af de fælles Bevæg dig for livet-aktiviteter, at foreningerne bliver medlem af begge organisationer. 

 

Det skal her understreges, at dobbeltmedlemskaber kun har betydning for den enkelte organisations medlemstal og 

ikke har nogen indvirkning på det samlede medlemstal, der tidligere er afrapporteret. CFR giver mulighed for at kigge 

på antallet af medlemskaber renset for eventuelt overlap imellem organisationerne. 
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Største medlemsvækst 

Hvis blikket rettes mod udviklingen for den samlede danske foreningsidræt (DIF, DGI og Firmaidrætten), hvor der er 

renset for eventuelle overlap, kan der tegnes nogle interessante udviklingstræk. 

 

I nedenstående tabel kan de fem idrætsaktiviteter med størst numerisk vækst i 2019 aflæses. 

 

Tabel 8 – Størst vækst for den samlede foreningsidræt 

Aktivitet   2018 2019 Udvikling Udvikling i pct. 

Løb 65.816 77.234 11.418 17,35% 

Fitness   231.088 239.983 8.895 3,85% 

Motions på arbejdspladsen   36.665 43.517 6.852 18,69% 

Svømning   246.446 253.167 6.721 2,73% 

Gymnastik   306.304 311.352 5.048 1,65% 

 

Løb er den aktivitet med størst fremgang i år med 11.418 medlemmer. Denne fremgang skyldes primært, at der i 

Firmaidrætten alene har været en fremgang på 10.426 medlemmer, hvilket betyder, at Firmaidrætten har fået 44,41% 

flere medlemmer under denne aktivitet.  

 

Den næststørste stigning skal findes i fitness som har fået 8.895 flere medlemmer, svarende til en stigning på 3,85 pct. 

Det er en lidt mindre stigning end sidste år, men ikke desto mindre en aktivitet, der igennem en årrække har været i 

flot fremgang. Der er dermed hele 239.983 fitnessmedlemmer i foreningsidrætten, og det er fortsat den fjerdestørste 

foreningsidræt. 

 

Aktiviteten ’Motion på arbejdspladsen’1 var sidste år øverst på listen som ny aktivitet og er i år steget med 6.852 

medlemmer. Ikke overraskende står Firmaidrætten også for en stor del af væksten i denne kategori, hvor flere 

firmaidrætsforeninger har styrket fokus på at skabe aktiviteter for de lokale arbejdspladser og i den forbindelse 

skabe en medlemsrelation til medarbejderne.  

 

Svømning har igen i 2019 oplevet en flot fremgang og har fået 6.721 flere medlemmer. For svømning er der fremgang 

i alle aldersgrupper på nær gruppen 19-24  

 

  

 
1 Motion på arbejdspladsen var i 2018 for første gang en decideret aktivitet i CFR-registreringen. Den kategori muliggør registrering af de 

ofte tværidrætslige initiativer, som firmaidrætsforeningerne tilbyder arbejdspladserne. Herved har flere firmaidrætsforeninger end 

tidligere registreret medlemsaktiviteter, som før var vanskelige at kategorisere i CFR-sammenhæng. 
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Største medlemstab 

Den samlede foreningsidræt oplevede i 2019 en fremgang på i alt 52.760 medlemmer. Til trods for den samlede 

fremgang er det ikke alle aktiviteter, der har oplevet en positiv medlemsudvikling.  

 

I nedenstående tabel ses de fem idrætsaktiviteter, som har oplevet den største tilbagegang i medlemstallet i 2019. 

 

Tabel 9 - Største aktivitetstilbagegange i foreningsidrætten, 2019 

Aktivitet   2018 2019 Udvikling Udvikling i pct. 

Fodbold   362.418 360.115 -2.303 -0,64% 

Cykling   54.090 52.661 -1.429 -2,64% 

Familieidræt - tværidrætslig   18.945 17.528 -1.417 -7,48% 

Dans   38.989 37.807 -1.182 -3,03% 

Badminton   131.227 130.202 -1.025 -0,78% 

 

Fodbold er i år den aktivitet, der er gået mest tilbage på tværs af de tre organisationer. Der har været en tilbagegang 

på -2.303 medlemmer. Det er dog værd at bemærke, at fodbold er så stor en aktivitet, at denne tilbagegang kun udgør 

-0,64%. Det er desuden værd at bemærke, at der er en pæn fremgang i medlemstallet for kvinder (især 19-59 år), mens 

tilbagegangen kan tilskrives et fald i medlemstallet for drenge/mænd.   

 

Både for aktiviteten Cykling og ’Familieidræt – tværidrætslig’ er der en tilbagegang på godt -1.400 medlemmer. For 

cykling gælder det, at der er en lille fremgang i aldersgrupperne 13-18, 60-69 og 70+, mens der er tilbagegang i alle 

øvrige aldersgrupper. 

 

Dans er også gået tilbage i år (-1.182), og her skyldes tilbagegangen især færre medlemmer i alderen 40+, mens der er 

fremgang i antallet af unge medlemmer. Den sidste aktivitet i tabellen er Badminton, der er gået tilbage med -1.025 

medlemmer i år.   
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BEVÆG DIG FOR LIVET  
 

DIF og DGI har i samarbejde lanceret visionen Bevæg dig for livet. En del af denne ambitiøse vision er, at der skal langt 

flere medlemmer ind i idrætsforeningerne. Derfor er de årlige medlemstal en god indikator på effekten af dele af det 

samlede arbejde. I dette kapitel kigges der nærmere på Bevæg dig for livet-aktiviteterne.  

 

De afrapporterede medlemstal i det følgende kapitel er derfor DIF’s og DGI’s samlede medlemstal renset for eventuelt 

overlap, mens Firmaidrættens tal ikke tæller med i disse tal. Derfor vil tallene i dette kapitel divergere fra tallene i det 

forrige kapitel. Det skal også understreges, at selvom en given aktivitet oplever vækst eller tilbagegang, kan det ikke 

nødvendigvis spores direkte til visionen. En del af arbejdet i visionen omhandler f.eks. klubudvikling eller udvalgte 

projekter/koncepter i de givne idrætter. I disse tal bliver det dog hele aktiviteten, hvor fodbold kan bruges som 

eksempel. I visions-regi er der tale om Fodbold Fitness, men da der ikke er tal på Fodbold Fitness alene, bruges det 

samlede tal for fodbold-aktiviteten. På samme måde er der i de enkelte visionsidrætter fokus på udvalgte målgrupper 

i forhold til alder og køn. Disse nuancer indgår ligeledes ikke i nedenstående tabel, som fremstiller det totale tal pr. 

aktivitet på tværs af alder og køn.  

 

I nedenstående tabel ses medlemstallet og udviklingen for de tolv aktiviteter, som i 2019 var en del af Bevæg dig for 

livet-samarbejdet. 

 

Tabel 10 – Medlemsudvikling for Bevæg dig for livet, 2018-2019 

Aktivitet 2018 2019 Udvikling Udvikling i pct. 

Badminton 119.912 119.507 -405 -0,34% 

Cykling 44.598 44.347 -251 -0,56% 

Fitness 173.197 183.252 10.055 5,81% 

Floorball 10.838 12.470 1.632 15,06% 

Fodbold 342.292 340.951 -1.341 -0,39% 

Håndbold 106.320 107.506 1.186 1,12% 

Kano/Kajak 30.436 31.236 800 2,63% 

Løb 42.412 43.393 981 2,31% 

Svømning 234.654 242.535 7.881 3,36% 

Tennis 72.632 74.743 2.111 2,91% 

Volleyball 16.735 17.286 551 3,29% 

Total 1.194.026 1.217.226 23.200 1,94% 

 

Tabellen viser, at selvom der er enkelte idrætter med tilbagegang i år, så er der samlet set en fremgang på 23.200 

medlemmer. Denne fremgang er endnu tydeligere, hvis man kun kigger på de voksne (aldersgruppe over 18 år), som 

er Bevæg dig for livets primære målgruppe. Blandt de voksne har der i ovenstående aktiviteter i DIF og DGI været en 

fremgang på 21.369 medlemmer fra 2018-2019.  

 

Fitness og svømning er de to aktiviteter, der har haft den største fremgang med hhv. 10.055 og 7.881 flere medlemmer, 

mens tennis (2.111), floorball (1.632) og håndbold (1.186) også har haft stor fremgang. 

 

For fodbold gælder det, at aktiviteten til trods for en samlet tilbagegang, har haft fremgang på 2.928 i 

voksenmedlemmer, som netop er målgruppen i Bevæg dig for livet.  
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UDVIKLING FOR DIF OG SPECIALFORBUNDENE 
 

Det følgende afsnit omhandler hovedtrækkene i udviklingen blandt DIF og DIF’s 62 specialforbund. Som tidligere 

nævnt er det langtfra muligt at afrapportere samtlige oplysninger på de enkelte specialforbund, hvorfor kun de 

overordnede udviklingstræk afrapporteres. Der henvises til www.dif.dk/medlemstal, som tilbyder mange muligheder 

for at se nærmere på både udviklingstendenser og mange flere fakta omkring forenings- og medlemstallene. 

 

Indledningsvis kigger afsnittet nærmere på, hvilke af DIF’s specialforbund der har oplevet størst vækst og tab i 

medlemstal.  

Største medlemsvækst 

Som tidligere afrapporteret gik DIF samlet set 51.087 medlemmer frem i 2019 i forhold til 2018. Denne fremgang er dog 

ikke spredt ud over samtlige af DIF’s specialforbund. Der var medlemsfremgang at spore blandt 38 ud af DIF’s 62 

specialforbund, hvilket betyder, at størstedelen af specialforbundene oplevede en fremgang i medlemstallet. 24 

forbund har oplevet en mindre medlemstilbagegang.  

 

I nedenstående tabel ses de fem specialforbund, som oplevede den største numeriske vækst fra 2018 til 2019. 

 

Tabel 11 – De fem specialforbund i DIF med størst numerisk medlemsvækst 

Specialforbund 2018 2019 Udvikling Udvikling i pct. 

Dansk Arbejder Idrætsforbund 58.055 63.717 5.662 9,75% 

Rullesport Danmark 4.637 8.028 3.391 73,13% 

Dansk Svømmeunion 189.977 193.170 3.193 1,68% 

Dansk Tennis Forbund 58.146 60.845 2.699 4,64% 

Dansk Klatreforbund 8.146 10.092 1.946 23,89% 

 

Med 5.662 flere medlemmer er Dansk Arbejder Idrætsforbund i år det forbund, der et gået mest frem. Fremgangen i 

år skyldes for en stor dels vedkommende en vækst på pige-/kvindesiden med 4.684 flere medlemmer. En stor del af 

disse er kvinder i aldersgruppen 70+, der står for fremgangen med 2.076 medlemmer i 2019. 

 

Rullesport Danmark er i år gået frem med 3.391 medlemmer, hvilket udgør en fremgang på hele 73,13 pct. En stor del 

af denne fremgang skyldes blandt andet, at de har fået mange medlemmer, der kører på løbehjul og skateboard. 

  

Dansk Svømmeunion er fortsat i fremgang og har haft en fremgang på 3.193 medlemmer svarende til 1,68 pct. flere 

medlemmer i forhold til 2018. 

 

Dansk Tennis Forbund havde også en lille fremgang sidste år, men har i år for alvor knækket kurven med en fremgang 

på 2.699 medlemmer. 

 

Dansk Klatreforbund har i år oplevet en rigtig flot fremgang på 1.946 medlemmer, hvilket er en fremgang på næsten 

24 pct. i forhold til sidste år.   

 

http://www.dif.dk/medlemstal
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Største medlemstab 

Der er 24 af DIF’s 62 specialforbund, som oplevede medlemstilbagegang i det forgangne år. I det følgende afsnit 

kigges der nærmere på de fem specialforbund med det største medlemstab i 2019. De fem specialforbund med det 

største medlemstab kan aflæses i tabellen herunder. 

 

Tabel 12 – Specialforbund med det største numeriske tab i 2019. 

Specialforbund 2018 2019 Udvikling Udvikling i pct. 

Dansk Boldspil-Union 329.922 328.722 -1.200 -0,36% 

Triatlon Danmark 6.993 6.403 -590 -8,44% 

KFUMs Idrætsforbund 7.341 6.932 -409 -5,57% 

Dansk Atletik Forbund 39.684 39.425 -259 -0,65% 

Dansk Vægtløftnings-Forbund 11.716 11.502 -214 -1,38% 

 

Dansk Boldspil-Union har i år en tilbagegang på 1.200 medlemmer. I DBU’s tilfælde gælder det dog,  da det samlede 

medlemstal er så stort, at denne tilbagegang kun udgør 0,36 pct. 

 

Til trods for at det altid er ærgerligt, når forbund går tilbage i medlemstal, så er det positivt, at det for de øvrige forbund 

med tilbagegang for alles vedkommende er under 600 medlemmer.  

     

Flere kvinder i idrætten 

En af de tydeligste tendenser fra de senere års medlemstal er, at piger/kvinder i stigende grad søger mod 

foreningsidrætten. I DIF’s medlemstal er der i 2019 kommet 27.337 flere kvinder. Det giver samlet set 843.047 

kvindelige medlemmer hos DIF, hvilket svarer til en andel på 42,3 pct. kvinder. Det er derfor igen i år det højeste antal 

kvindelige medlemmer i DIF’s historie, ligesom der heller aldrig tidligere har været en større andel af medlemmerne, 

som var kvinder. 

 

I år gælder det, at der er medlemsfremgang på tværs af begge køn og alle aldersgrupper, så der er både kommet flere 

drenge/piger og mænd/kvinder i alle de otte aldersgrupper, som medlemstallene registreres i.    

 


