
DGI Østjylland - Årsberetning 2. september 2021 
 
Corona: 

• ”THIS TOO SHALL PASS” 
Åh nej, skal vi nu trækkes igennem hele den skrækkelige tid med corona og alle mulige 
umuligheder? En hel årsberetning om corona? Vi er jo faktisk næsten omme på den anden 
side af restriktioner, forbehold, begrænsninger.  
Ja, nu er det jo en beretning, der skal gives hér, så vi bliver nødt til lige at kigge os over 
skulderen. Og hvad ser vi så i det tilbageblik? 

• Nedslag siden september 2020 
 

• Landsstævnet udskydes til 2022 (sept. 2020) 

• Max 50 personer forsamlet. 2 meters afstand (sept. 2020) 

• Lokale kommune-nedlukninger (sept. 2020) 

• 3. corona hjælpepulje (okt. 2020) 

• Max 10 personer forsamlet. Børn og unge undtaget (okt. 2020) 

• Flere hjælpepakker (okt. 2020) 

• Idræt i naturen oplever stort boost (nov. 2020) 

• Al indendørs idræt lukkes (dec. 2020) 

• Yderligere hjælpepuljer (dec. 2020) 

• Max 5 personer forsamlet (jan. 2021) 

• Kontingent eller ej? (jan. 2020) 

• Online træning som aldrig før (jan. 2021) 

• Royal Run udsættes til september 2021 (feb. 2021) 

• DGI’s genstartsudspil (feb. 2021) 

• Genåbning af udendørs idræt (feb. 2021) 

• Ensomhed og mistrivsel rammer overskrifterne (feb. 2021) 

• Udendørs idræt med max. 25 personer (feb. 2021) 

• Genåbningsplan (mar. 2021) 

• Håndtering af coronapas i idrættens verden (april 2021) 

• Indendørs idræt genåbner (april 2021) 

• Åbning for al idræt – også med kropskontakt. (maj 2021) 

• Masser af glade børn til sommerskoler og -camps (juni 2021) 

• Sommerpakke (juni 2021) 

• Coronarelaterede hjælpepuljer (juli 2021) 

• Genstart-kampagne (august 2021) 

 
Vi har haft masser af kontakter (telefonisk, webinarer, hjemmesider) til jer, der gerne ville 
gøre alt det bedste for at følge retningslinjerne og samtidigt gøre alt det mulige i jeres 
forening, i jeres klub. Og har den største respekt for det arbejde med overhovedet at have 
liv i foreningen. Tak for jeres indsats, en undertiden helt umulig indsats. 
 



Årets Super-gejst-spreder: 

• ”NÅR DET BLÆSER OP, KAN MAN SØGE LÆ ELLER BYGGE VINDMØLLER” 
 
DGI lancerede ”Årets Super-gejst-spreder-pris” til den eller de frivillige, der spredte gejst 
og gjorde en ekstra indsats, da der allermest var brug for det. I alle landsdele kårede man 
sin egen Super-Gejst-spreder, og hos os i Østjylland blev det Morten Wiese Jacobsen fra 
SMIFF09 i Randers. Dette på baggrund af hele 79 indstillinger.  
 
Vores ønske var at sætte fokus på alt det gode i en ”mørk tid”. Og samtidig hylde alle de 
frivillige rundt om i idræts-Danmark. Ikke bare Morten, men alle Morten’er. Det lykkedes. 
Det var en herlig aftensstund i Albæk ved Randers, hvor en lille fugl havde adviseret 
drengenes forældre om at noget var under opsejling. (Se videoen) 
 
TV2 Østjylland var også med og havde sat os på som hovedhistorie klokken 19.30. Men 
omkring 18.30 var der noget bøvl med nogle dyr i en naturpark på Djursland, og vupti så 
måtte vi tage til takke med de sene nyheder klokken 22.10. Sådan er det undertiden så 
urimeligt hårdt at være formand. Det blev faktisk en rigtig fin historie. 
 
 
 
 
 
GO! Begreberne:  

• ”VI HAR REELT KUN ÉT HOLDBART DRIVMIDDEL: MOTIVATION” 
 
Hvorfor går vi egentlig til en idrætsaktivitet? Som aktiv, som frivillig? Hvorfor kommer vi? 
Hvorfor kommer de andre? 
Det spørgsmål er svært interessant, særligt hvis vi plejer at bruge et spejl til at ”vide” hvorfor 
de andre kommer. Altså et spejl hvor vi kun får øje på os selv. I DGI er der et stort fokus på 
motivation og samtidig en bevidsthed om de forskellige grunde, forskellige motivationer, 
der gør at børn, unge, voksne og ældre dukker op til idrætsaktiviteter. For at vinde GO! 
PRO, for at være sammen GO! TOGETHER, for at have det sjovt GO! FUN eller for at blive 
sundere GO! FIT? 
Idrætspolitisk er det væsentligt at kunne både se og planlægge efter et sådant 
motivationsblik. Når vi mister mange 13-25-årige i klubberne, hvad skyldes det så? Sådanne 
spørgsmål kan vi blive klogere på ved at tage GO! briller på. Og hér kommer så en cliff-
hanger; Senere vil vi lave en øvelse med netop GO! Med legoklodser, med udgangspunkt i 
sig selv, med aktivitet. Det bliver så ”vældig”. (Se videoen) 
 
 
 
 



Outdoor – Naturen:  

• “HVORFOR SIDDE INDE NÅR ALT HÅB ER UDE?” 
(Tre billeder; Aktivitet i skoven og ”i skovens dybe stille ro”, og begge) 
 
Skal vi benytte eller skal vi beskytte? Den modstilling duer ikke. Vi taler ikke om et enten-
eller, men om et både-og. For selvfølgelig skal vi kunne benytte naturen til alskens 
aktiviteter og selvfølgelig skal vi kunne nyde det sårbare, det smukke, og diversiteten 
derude. Men der er nogle steder en indædt kamp om retten til at bestemme, og politikere 
er valgt til at træffe beslutninger. Og det kræver ofte kvalificeret hjælp. Der kommer vi ind 
i billedet. Vi arbejder for ordentlige, gennemtænkte, balancerede og fornuftige 
beslutninger. Og områderne lige nu er Aarhus Kommune med tanker om brugen og 
indhegninger i skovene fra Marselisborg og sydpå. I Randers Kommune med Fussingø. På 
Djursland med Natur-nationalparken. Vi giver os gerne til kende. Og andre steder vil 
komme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemstal:   

• ”OG DET SKETE I DE DAGE, AT DER UDGIK BEFALING FRA KEJSER AUGUSTUS, 
AT AL VERDEN SKULLE SKRIVES I MANDTAL” 

(Billede af medlemstal) 
 
Ultimo hvert år opgøres medlemstallene i de danske idrætsforeninger og særligt 
optællingen i december 2020 var imødeset med både spænding og uro. For det helt tossede 
år 2020 ville formodentlig kunne aflæses i medlemstallene? Var medlemmerne væk eller 
var de der stadigvæk? Svaret er: Forenings-Danmark var, er og vil fortsat være stærkt. 
Fællesskabet, sammenhængen, aktiviteter, det nære og lokale, ”min klub, mit hold, min 
makker, min træner” bestod i dén grad prøven. En lille nedgang fortæller måske ikke 
engang historien om et frafald, men måske en historie om nogle, der endnu ikke er startet. 
Altså de alleryngste årgange, som ikke er kommet i gang med de klassiske start-idrætter; 
fodbold, gymnastik, svømning.     
 
 
 
 



Foreningsudviklere:  

• ”INGENTING KOMMER AF INGENTING – PÅNÆR LOMMEULD” 

• Så derfor gør vi noget!  
 

(Billede af Pernille, Christine og Jacob) 
Foreningsudviklere 
Vi har i et par år arbejdet sammen med et par af de store flerstrengede idrætsforeninger 
med fokus på at foreningsudvikle. Det er sket i TMG, i BMI, og nu er også området 
Frydenlund kommet til.  
En idé, et ønske om at udvikle på tværs og sammen og mere. Et ønske om at sætte en betalt 
ansat til at hjælpe foreningen, hjælpe de frivillige, så endnu mere kan ske. Til glæde og gavn 
for klubbens afdelinger, for lokalområdet, for fællesskabet, og endnu flere relevante 
aktiviteter.  Det er blevet bemærket også i politiske kredse og i Aarhus fremsætter 
borgmesterpartiet, Socialdemokraterne, et forslag om penge til fortsat at udvikle dette 
område.  
Så kan der jo selvfølgelig stilles kritiske og rimelige spørgsmål til økonomi og budget til 
idrætsområdet i kommunerne i Østjylland, hvor særligt Aarhus ser ”skidt ud”. Faciliteter og 
muligheder sakker bagud befolkningstilvæksten og det misforhold skal løses. Vi søger 
indflydelse og involvering i kommunens arbejde med en Sport og Fritidspolitik, som skal 
indeholde en strategi for faciliteter og outdoor.  
 
 
Vision 2025:   

• ”HVOR SKAL VI HEN, DU?” 
 

(Billede af en trebenet skammel) 
Vores overordnede pejlemærker for DGI Østjylland stammer tilbage til 2015 og havde 
blandt andet et klart fokus på antal medlemsforeninger og dermed antal medlemmer. Og 
havde 2020 som udløb. Det forberedende arbejde til nye pejlemærker måtte midlertidigt 
stoppe, da vi ikke kunne mødes som ønsket, men genoptages snarest.  
Vi ser arbejdet med kommende pejlemærker som en trebenet skammel, hvor benene 
repræsenterer dels bestyrelsen, dels medarbejdere, og dels aktivitetsledelsernes frivillige. 
2 af 3 ”ben” er allerede involveret og de frivillige i aktivitetsledelserne mangler. Det sker den 
2. oktober. 
Men udløb af den hidtidige i 2020 og afløseren endnu ikke klar? Hvad pejler vi så efter nu? I 
fodboldens verden ville dette kunne kaldes en ”mellemsæson”, som Jess Thorup i FCK, hvor 
forventninger nedjusteres. Men, næ-nej, vi har et klart fokus og pejlemærke for 2021, 
nemlig kontakt til foreningerne. I forhold til Corona, til genstart, til successer, til problemer, 
men alt sammen under indsatsen ”Kontakt til foreningerne”.  Vi sover med støvlerne på!
  
 
 



Kommunesamarbejde:  

• ”SAMMEN KAN VI MERE” 
 
(Billede af DGI Østjyllands geografiske område med kommunegrænser) 
Vi har samarbejdsaftaler med Randers (BDFL-Vision), Norddjurs (BDFL-Kommune), 
Syddjurs (DGI-Partnerskab), Odder (DGI-Partner), Aarhus (BDFL). Forskellige slags med 
tilpasset indhold, men alt sammen med fokus på aktiviteter og muligheder for kommunens 
borgere og idrætsforeninger. Uden de lokale foreninger giver vores engagement ingen 
mening, og det er derfor et afgørende parameter, at I inddrages.  
Et tæt samarbejde med Skanderborg. På Samsø er vi i høj grad til stede, og Favrskov skal 
selvfølgelig også være en del af et mere formelt og aftalt samarbejde. Jamen, er det ikke 
blot et ekstra led med kommunen? Kan DGI Østjylland ikke bare gå direkte til 
idrætsforeningerne. Jo, og det gør vi også. Men der er fordele ved et kommunesamarbejde, 
da vi sammen kan mere og reelt er vores forhåbentlig positive og konstruktive ageren vejen 
til politiske bevågenhed, fokus på vilkår for idrætten og stærke initiativer og aktiviteter. Og 
så har vi også muligheden for at være den kloge ugle, der hvisker gode idéer til politikerne. 
 
(Skift billede) 
Kommunalvalg:  
Idrætspolitik skal på dagsordenen til valget og de overordnede fælles fokuspunkter i DGI 
er;  

• Invester i idrættens fællesskaber 

• Styrk trivslen og hverdagens fællesskaber for børn og unge 

• Samarbejd med foreningslivet om den fælles velfærd 
 
Facilitetsudvikling og Outdoor fylder særligt meget i Aarhus af gode grunde. Og der kan 
være andre konkrete dagsordener i de enkelte kommuner. Det skal naturligvis også stå 
tydeligt frem. 
 
Vores opgave er at medvirke til gode idéer og løsninger som den kloge ugle. Fremfor at ville 
påvirke med kampagner og Facebook og råbe, at ””det er alt for galt”, ”det’ for dårligt”, så 
hjælpe med at finde vejen til gode løsninger sammen. Pege i den ”rigtige” retning og 
begrunde hvorfor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Genstart: 

• ”ONE OF THE FINEST COMEBACKS I’VE EVER SEEN” 
 
(Billede af Genstartfællesskabet) 
Medlemmerne tilbage, men hvordan med de frivillige? Kommer de også?  
Hvordan kan vi konkret genstarte fællesskabet, genstarte klubben?  
Den gode velkomst, økonomisk kompensation, mindre bureaukrati for klubber og de 
frivillige, guide til fastholdelse og motivation, råd til hvordan man kan få medlemmerne 
tilbage, digitale muligheder, genstartstræning med fokus på at undgå skader, juridisk 
rådgivning, kontakt til foreningerne. 
Genstart fællesskabet kampagne: 500 foreninger. Mest klemt på medlemmer. Fodbold, 
svømning, gymnastik og fitness er de mest ramte grene. 
 
Gør noget! Virker det ikke, så gør noget andet. Men gør noget! 
 
 
 
 
Landsstævne 2022:  

• SES VI I SVENDBORG? 
 
(Billede af L 2022). (Se videoen) 
 
(Dirigenten: Kommentarer, spørgsmål fra jer til beretningen?) 


