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Bestyrelsens beretning 2021
Du sidder med bestyrelsens beretning 2021 for DGI
Storkøbenhavn. I beretningen kan du læse om året, der
er gået, og om den udvikling og de tendenser, der gør sig
gældende omkring idrætspolitik og foreninger i de 11
kommuner i hovedstadsområdet, som DGI Storkøbenhavn
dækker.
Du kan bl.a. læse om, hvordan mange af vores
idrætsforeninger er kommet styrket ud af coronakrisen;
om indsatsen med 10.000 flere børn og unge i forening i
Københavns Kommune og de spændende udviklingsprocesser, der er sat i gang i 38 idrætsforeninger; om de
udfordringer, som byudviklingen i København medfører
med mangel på sociale mødesteder og idrætsfaciliteter

og lange ventelister for børn og unge til idrætsforeningerne; om de mange valgkampsaktiviteter til
kommunalvalget, som DGI Storkøbenhavn satte i gang i
samarbejde med lokale foreninger, herunder idrætsaktive
valgmøder som "Democratic Run ’21” og ”Valg Under
Buen"; om de gode indsatser i de ”landsdelsbaserede
idrætter” kampidræt, atletik og floorball; og om de flotte
budgetforlig i Hvidovre og Rødovre.

DGI Storkøbenhavn er idrætsforeningernes udviklingshus
Vi støtter idrætsforeningerne i en by, der er i konstant forandring.
DGI Storkøbenhavn vil styrke idrætsforeningerne med vægt på fællesskab,
udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende
kvaliteter.

Mere end 300 børn og voksne deltog i Tårnby Familieløb i oktober 2021. Løbet var en del af partnerskabsaftalen med Tårnby
Kommune om at få flere børn og unge ud og være aktive og skabe stærke, lokale idrætsforeninger for børn og unge.
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Medlemstal for DGI
Storkøbenhavn

“

Siden 2018 har DGI Storkøbenhavn fået 18.714 nye
medlemmer. Og prognosen for de indberettede medlemstal
fra foreningerne tyder på massiv fremgang igen i 2021.
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Foreninger omstiller sig
Coronakrisen har været en drøj omgang for
idrætsforeningerne. Siden marts 2020 har vi været
nødsaget til at lukke ned og åbne op ad flere omgange.
Vi har skullet gennemføre vores aktiviteter under særlige
restriktioner, hvilket i flere perioder har gjort det mere end
besværligt at være deltager og i endnu højere grad
vanskelig at være frivillig. Foreningsbestyrelser har
måttet gennemføre nødplaner og utallige gange
kommunikeret nye retningslinjer til trænere og
medlemmer.
Børn og unge dropper ud
Vi har kunnet se, hvordan mennesker bliver påvirket, når
de ikke kan mødes omkring motion og venskabelig
kappestrid i vores idrætsfællesskaber. Statistikker
relateret til mental og fysisk trivsel taler desværre et
tydeligt sprog. Vi kan også se, at mange børn og unge er
droppet ud af vores idrætsforeninger.
Alene i idrætsforeningerne under DIF/DGI i de 11
kommuner, som DGI Storkøbenhavn dækker, mistede vi
fra 2019 til 2020 over 2.000 medlemmer mellem 0 og 18
år. Det er bekymrende, og vi må alle sammen gøre vores
yderste for, at de kommer tilbage igen.

afgørende for børn, som ikke har ressourcestærke
forældre. De såkaldte ”sekundære voksne” i børnenes liv
kan have afgørende betydning for, at det går børnene
godt senere i livet.
Foreninger kommer styrket gennem krisen
Det har til tider været hårdt at være frivillig træner og
leder. Vi kan se, at der er foreninger, som har mistet
frivillige i perioden, og vi må i samarbejde gøre, hvad vi
kan for at understøtte rekruttering, træneruddannelse
m.v., så det billede retter sig.
Når det er sagt, er vi også imponerede over, hvor seriøst
og intenst idrætsforeningerne har arbejdet på at komme
igennem krisen. Det har vist sig, at rigtig mange
foreninger har en helt særlig evne til at omstille sig. En
lang række foreninger er kommet styrket igennem
coronakrisen. De har styrket organisationen og fået flere
medlemmer.
Tak til frivillige ledere og trænere
Tak til alle de frivillige ledere, instruktører og trænere, der
har holdt humøret oppe, på trods af de vanskelige
rammevilkår, som samfundet og foreningsidrætten har
været underlagt både i 2020 og 2021.

Deltagelse gør en forskel
Vi ved, at børns deltagelse i idrætsforeningernes
aktiviteter gør en positiv forskel. I idrætsforeningen lærer
børn at øve sig, at samarbejde om opfyldelse af et fælles
mål, og de stifter bekendtskab med at tabe og vinde. De
udvikler kompetencer, dannes og får væsentlige input til
udvikling af deres personlige identitet. Faktorer, som er
afgørende for at kunne begå sig i livet.
Vi ved også, at kontakten til den voksne træner er helt

Fægteklubben Trekanten fik i april 2021 Super-Gejst-Spreder-Prisen for klubbens indsats for at styrke fællesskabet under
coronakrisen.
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Børn og unge i forening
DGI's landsforening har med en satsning uden fortilfælde
prioriteret at understøtte DGI Storkøbenhavns arbejde for,
at alle børn skal have et tilbud om at være del af et
idrætsfællesskab. Som led i den satsning er 38
idrætsforeninger lige nu i gang med et udviklingsforløb.
Forløbene går tæt på foreningernes maskinrum med
udgangspunkt i en række grundlæggende, strategiske
drøftelser om, hvad der er foreningens vision, mål og
vigtigste prioriteringer. Vi sigter på at understøtte dem i
udvikling af deres organisation lige præcis i den retning
og i den sammenhæng, som de oplever behov for.
Flere børn og unge med i fællesskabet
Helt lavpraktisk får de tilmeldte idrætsforeninger besøg
af én af DGI Storkøbenhavns idræts- og
proceskonsulenter med henblik på at udarbejde en
udviklingsplan sammen med foreningens bestyrelse.
Denne plan tager et konkret afsæt i foreningernes
hverdag, i lokalområdet og i den politiske virkelighed og
de rammevilkår og udviklingsmuligheder, som præger
foreningernes fremtidsudsigter. Det kan typisk være
spørgsmål og svar på følgende: Hvordan styrker vi
klubbens rekruttering af trænere og frivillige? Hvad kan
foreningen gøre for at fastholde flere teenagere i
foreningsfællesskabet?
Partnerskabsaftaler styrker foreningslivet
Vi har også indgået partnerskabsaftaler med Hvidovre,
Rødovre, København, Tårnby og Lyngby-Taarbæk
kommuner om at give idrætsforeningerne bedre
rammevilkår for at løse lige netop den opgave. Vi vil
gerne anerkende disse kommuner for at dele målet om at
styrke foreningerne.

Alle børn skal have mulighed for at blive en del af et idrætsfællesskab, som kan være med til at fremme deres sociale,
mentale og fysiske trivsel.
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Samarbejde med kommuner
DGI Storkøbenhavn er idrætsforeningernes udviklingshus.
Det forpligter os i relation til samarbejdet med
kommunerne, der som bekendt stiller rum og rammer til
rådighed for foreningerne – og det både for
medlemmernes, foreningernes og lokalsamfundets skyld.
Vi samarbejder således med kommunerne om en række
tiltag: Om udvikling af idrætsfaciliteter og byrum, så de er
tidssvarende i forhold til foreningernes og borgernes
idrætsbehov; om idræt for motionsuvante målgrupper;
om støtte til foreninger, som gør en særlig indsats; og om
events for børnefamilier, som gennemføres i samarbejde
med lokale idrætsforeninger.

Foreningsudvikling
38 foreninger er i gang med udviklingsforløb med fokus på børn og unge.

Hvidovre
Avedøre Idrætsforening
Egevoldens Idræts Club
Hvidovre Atletik & Motion
Hvidovre Attack Floorball Club
Hvidovre Badminton Club
Hvidovre Bokseklub
Hvidovre Cykle Klub
Hvidovre Gymnastik (HVG 37)
Hvidovre IF
Hvidovre Svømmeklub
Hvidovre Volleyball Klub
Rødovre
Boldklubben Avarta
Orient GIF
RS Rødovre Volley
Rødovre Badminton Club
Rødovre Floorball Club
Rødovre og Omegns
Gymnastikforening
Rødovre Skøjte- &
Ishockeyklub
Rødovre Tennisklub

Tårnby
AB Tårnby
Amager Atletik Club
Amager Ishockey Club
API Skytteforening
Capoeira Senzala Tårnby
Kastrup Boldklub
Kastrup Gymnastikforening
(KG66)
Keikokan Karate Kobudo Ryu
Kastrup Magleby
Badmintonklub (KMB2010)
Rugbyklubben Speed
Spares And Strikes
Svømmeklubben KVIK Kastrup
Lyngby-Taarbæk
Lyngby Svømmeklub
Lyngby Bueskyttelaug
Lyngby Badminton Klub
Trongårdens IF
Lyngby Cycle Club
LKI Lyngby
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Foreninger, der kan og vil!
Et af de centrale greb i den strategiske foreningsudvikling
er at satse på de foreninger, som både kan og vil. Det
strategiske sigte både i partnerskabskommunerne og i
foreningsudviklingen er at give flere børn og unge
mulighed for at deltage i idrætsforeningernes aktiviteter.
Foreninger vil tiltrække flere piger
De idrætsforeninger, der allerede har været igennem det
første udviklingsforløb, peger på en række forskellige
behov, som de ønsker at arbejde målrettet og strategisk
med. Det kan f.eks. være at formulere en pige-strategi
med henblik på at appellere til og tiltrække flere
pigemedlemmer. Det kan også omhandle
aktivitetsudvikling, rekruttering af trænere og frivillige
eller kompetenceudvikling i forhold til strategisk
kommunikation og markedsføring via Facebook.

“

Vi skal være stolte af den
store forskel, som rigtig
mange idrætsforeninger gør
for børn og unge.
Rigtig mange idrætsforeninger indgår på den ene eller
anden måde i udviklingsarbejdet med fokus på børn og
unges foreningsdeltagelse. Vi kan godt være stolte over
den forskel, som de mange foreninger gør for alle de
mange børn og unge.
Fortæl de gode historier
Der er på mange måder tale om en stor og fælles
satsning, der rummer fælles læring og gode muligheder
for videndeling på tværs af både foreningerne,
kommunerne og i DGI-organisationen. Vi skal huske at
fortælle de gode historier, så vores omverden bliver
opmærksomme på den forskel, som idrætsforeninger,
kommuner og DGI i fællesskab gør i dagligdagen.
Vanløse Floorball ønsker at blive endnu bedre til at
tiltrække og fastholde pigemedlemmer.
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København – en særlig case
Der er nogle karakteristika i København, der også gør sig
gældende i andre storbyer. Det kommer fx til udtryk ved:
manglende plads i byen
en byudvikling, der sker i ryk
manglende involvering af de mennesker, som bor i
byen
stor social ulighed, når man sammenligner på tværs af
byens kvarterer.
Mangel på idrætsfaciliteter
Det resulterer i mangel på kommunale idrætsfaciliteter,
mangel på idrætsforeninger og heraf følgende problemer
med ventelister i de idrætsforeninger, som er der trods de
problematiske rammevilkår.
For DGI Storkøbenhavn og DIF er det helt afgørende, at
flere børn og unge i København får mulighed for at dyrke

idræt i de københavnske idrætsforeninger. Det er
desværre stadig sådan, at børn fra socialt udsatte og
fattige familier i mindre grad dyrker idræt i foreninger.
Det er vores ambition at bryde med den sociale og
geografiske ulighed, der fortsat karakteriserer
København.
Behov for udvikling
Både de økonomiske, sociale, og kulturelle barrierer er
således til at føle på i den københavnske foreningsidræt.
Og Københavns Kommune bliver nødt til at skabe bedre
rammevilkår for idrætsforeningerne. Men vi skal også se
indad. I mange af vores idrætsforeninger er der også
behov for, at vi udvikler os.

Foreningen Holmen Dirt har skabt et værdifuldt fællesskab for børn og voksne på tværs af alder, køn og nationalitet omkring
dirt jump-banen på Holmen. Desværre skal banen sløjfes, da området er delvist fredet og muligvis skal bruges til boligbyggeri.
Vi støtter Holmen Dirt i, at de skal have et sted at føre deres forening videre.
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Vanløse Floorball, Copenhagen Beachvolley, Københavns Håndbold og Nørrebro Fighters indgår i en ”pigeklynge”, hvor
klubberne samarbejder med henblik på at tiltrække og fastholde flere piger i foreningsidrætten.

Præstationskultur skubber unge ud
Vi er nødt til at kigge på vores prioriteter og på, om
kulturen er den rigtige. Har vi så meget fokus på at
præstere og vinde for enhver pris, at vi mister de børn og
unge, der ønsker at være med på nogle andre
præmisser? Har vi de rigtige prioriteter? Er der plads til
både piger og drenge? For mange unge medlemmer
ender med at melde sig ud af foreningerne. Lad os
sammen gøre det bedre for alle børn og unge.
To aftaler med Københavns Kommune og DIF
Københavns Kommune er heldigvis enige i, at der skal
gøres noget ved de problemer, som idrætsforeningerne
har. På den baggrund har DGI Storkøbenhavn indgået to
aftaler med Københavns Kommune og DIF.
De to aftaler er:
10.000 flere børn og unge i forening (se faktaboks
nedenfor)
En Verdensby i Bevægelse (se faktaboks næste side)
Case: Pigerne
Vi har indgået et tæt samarbejde med Vanløse Floorball,
Copenhagen Beachvolley, Københavns Håndbold og

Vanløse Floorball vil ha'
flere pigemedlemmer
Det går godt for pigefloorball i
Vanløse Floorball, men klubben
ønsker at blive endnu skarpere
på, hvordan de tiltrækker og
fastholder pigemedlemmer.
Klubbens fokus, i de kommende
år, er især rekruttering af piger i
de yngre årgange samt at
fastholde pigerne, når de
rammer teenagealderen, hvor
mange tager på efterskole.
Klubben ønsker også at
rekruttere flere trænere, ledere
og frivillige til pigeafdelingen.

10.000 flere børn og unge i forening
Samarbejdet med Københavns Kommune har fire indsatsområder:
1) Opbygning af nye, foreningsbaserede idrætsfællesskaber for børn og
unge.
2) Foreningsudvikling og flere partnerskaber med foreninger specifikt i
Nordhavn, Ørestad, Teglholmen/Sluseholmen og Carlsberg Byen.
3) Understøttelse af flerstrengede foreninger med opstart af nye aktiviteter.
4) Vi understøtter dannelsen af idrætsklynger, hvor flere foreninger
samarbejder om en fælles indsats og/eller målgruppe, f.eks. pigers
deltagelse.
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Nørrebro Fighters. De fire foreninger indgår i en såkaldt
”pigeklynge”, hvor klubberne samarbejder med henblik
på at tiltrække og fastholde flere piger i
foreningsidrætten.
Foreninger udveksler viden og erfaringer
Sammen ønsker vi at styrke og udvikle forenings-

“

Har vi så meget fokus på at
præstere og vinde for enhver
pris, at vi mister de børn og
unge, der ønsker at være
med på nogle andre
præmisser?

aktiviteter med pigerne. Det handler bl.a. om at udveksle
viden og erfaringer, samt igangsætte nye projekter rettet
mod piger. Dette sker både i fællesskab mellem
foreningerne og i de respektive foreninger hver for sig.
Forhåbentligt kan foreningernes aktive deltagelse i
pigeklyngen realisere et endnu bedre foreningsmiljø for
pigerne i klubberne. Og ligeledes er det ønsket, at
klubbernes deltagelse og erfaringer kan bruges i en
række andre sammenhænge.
Case: International inspiration
Der skabes et internationalt netværk, hvor København
kan inspirere andre storbyer samtidig med, at vi selv kan
blive inspireret til, hvordan vi sikrer plads til aktivitet og
fællesskaber i takt med byens udvikling.
Med aftalen ønsker vi at få viden om faciliteter, der
udnytter byrum på nye, smarte måder og dermed giver
plads til udendørsaktiviteter i takt med befolkningsudviklingen. Det kan være f.eks. være udendørs fitnessog træningsredskaber i den lokale park, herunder både i
det kommende byområde ved Godsbaneterrænet på
Vesterbro og i den kommende park i Nordhavn.

En Verdensby i Bevægelse
Aftalen mellem DGI Storkøbenhavn, Københavns Kommune og DIF
indeholder følgende strategiske indsatsområder:
Byudvikling og social bæredygtighed med henblik på at styrke byens
sociale sammenhængskraft og bæredygtighed.
Flere aktive københavnere: Med henblik på at sænke barriererne for
idrætsdeltagelse og brobygning mellem boform og foreningslivet.
Det internationale perspektiv med henblik på bæredygtige løsninger
omkring idræt, bevægelse og byudvikling.
Datadrevne indsatser med henblik på at dokumentere, hvordan idræt,
bevægelse og foreningsdeltagelse medvirker til positive sociale,
sundhedsmæssige og demografiske forandringer.
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Kommunalvalgsaktiviteter
DGI Storkøbenhavn sigter på, at idrætsforeningerne skal
spille en markant rolle i de kommuner, som vi dækker
geografisk.
På den baggrund deltog DGI Storkøbenhavn aktivt i
kommunalvalgkampen. Vi gjorde os især gældende i
valgkampen i Københavns Kommune. Her var vi bl.a.
involveret i tre større valgrelaterede mødeaktiviteter for
at promovere foreningsidrætten overfor
kommunalpolitikerne.
Vi sætter idræt på dagsordenen
DGI Storkøbenhavn deltog også i en række lokale
valgdebatter, og vi var aktivt deltagende i idrætspolitiske
debatter på sociale medier, særligt på Facebook og
LinkedIn.
DGI Storkøbenhavn havde uformelle dialoger med en
lang række kandidater til kommunalvalget i hovedparten
af de 11 storkøbenhavnske kommuner.
Vi var vi med- eller hovedarrangør på en række
idrætsrelaterede valgarrangementer. Her satte DGI
Storkøbenhavn, i samarbejde med lokale
idrætsforeninger og -aktører, fokus på idrættens
samfundsmæssige betydning.

Aktiviteter i valgkampen
"Idræt i storbyen". Konference
afholdt i København d. 25.
september 2021.
Rekreative cykelløb og
motionsløb i Hvidovre, Rødovre
og Tårnby i uge 41
"Valg Under Buen".
Idrætspolitisk valgdebat i
samarbejde med Urban 13 og
Street Under Buen, onsdag den
4. november.
"Democratic Run". Kandidatløb
i samarbejde med Sparta
d. 3. november 2021.
Ordstyrer på valgmøde i
Gladsaxe arrangeret af
idrætsrådet FIG.

Intentionen med kommunalvalgsaktiviteterne var at
arrangere en række idrætsprægede og lidt utraditionelle

En lang række politikere, herunder Lars Weiss, deltog i det idrætsaktive kommunalvalgsmøde ”Valg Under Buen”, hvor både
politikere og deltagere kunne få pulsen op og drøfte idrætspolitik.
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I samarbejde med Sparta Atletik inviterede DGI Storkøbenhavn i november til ”Democratic Run” i Fælledparken. Et anderledes
kommunalvalgsmøde med plads til både sved på panden og politisk debat.

valgmøder, hvor lokalpolitikere deltager aktivt i en
motions- eller idrætsaktivitet før den politiske debat.
Idrætsaktive valgmøder
De idrætsaktive valgmøder er et koncept, som vi har
gode erfaringer med fra bl.a. valgkampen i 2017. Dels
giver disse idrætsaktiviteter med politikerne nogle
anderledes og ofte sjove oplevelser sammen på tværs af
partierne. Og dels har vi gode erfaringer med at få lokal
medieomtale ift. de andre og mere traditionelle
valgmøder med paneler og spørgsmål fra salen.
Via de idrætsprægede aktiviteter får alle deltagerne
ligeledes gode ”Photo opportunities”, som både politikere
og medier er glade for.
Puls og idrætspolitiske drøftelser
I valgkampen 2021 blev både ”Democratic Run ’21” og
”Valg Under Buen” gode idrætsprægede valgkampsoplevelser. Her fik vi både pulsen op og gode,
idrætspolitiske drøftelser med en række prominente
kandidater til kommunalvalget i både København og på
Frederiksberg. De idrætsaktive valgmøder var arrangeret
i tæt samarbejde med en række lokale idrætsforeninger.

“

På idrætsaktive valgmøder,
som f.eks. Democratic Run
og Valg Under Buen, får
både politikere og deltagere
pulsen op og mulighed for
gode idrætspolitiske
drøftelser.
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En by er mere end bolig- og
erhvervsudvikling
DGI Storkøbenhavn mener ikke, at der er nogen vej
udenom: Kommunerne må tidligt i byudviklingsprocesser
identificere arealer og byggegrunde, hvor der kan
etableres idrætsfaciliteter og andre rekreative områder,
der kan blive udgangspunkt for blomstrende lokale,
frivillige fællesskaber og foreningsliv. Dette gælder i
særdeleshed for Københavns Kommune.
Udvikling af store idrætsanlæg
Som svar har vi fra DGI Storkøbenhavns side iværksat en
række arbejdsprocesser, såkaldte ”idrætshelhedsplaner”,
der har til hensigt at sikre en lokalt koordineret og
langsigtet lokaludvikling omkring de store idrætsanlæg.
Det sker konkret ved at samarbejde med de lokalt
forankrede idrætsforeninger, lokaludvalgene og de
decentrale kulturenheder.
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Lange ventelister til
idrætsforeninger
I en ny undersøgelse svarer hele
68 pct. af de københavnske
forældre, at ét eller flere af deres
børn står eller har stået på
venteliste til en idrætsaktivitet
(kilde: DGI Storkøbenhavn (2021):
Ventelister eksploderet i
København).

Konkret har vi gennemført processer og lavet
skitseoplæg til både Tingbjerg og Ryparkens
idrætsparker. Dem arbejder vi nu i samarbejde med
lokaludvalg, boligorganisationer og idrætsforeninger på
at realisere.
De næste store udfordringer ift. Københavns byudvikling
hedder Nordhavn, Jernbanebyen på Vesterbro og
Refshaleøen. Også i Rødovre, Gladsaxe og LyngbyTaarbæk er der byudvikling og befolkningstilvækst.
Blandede byer
Det forudsætter en by, hvor vi blander de forskellige
boligformer, både ejer-, andels- og lejeboliger, så bydele
og kvarterer ikke kun består af én type boliger. Men det
forudsætter også, at der er mødesteder og fællesskaber,
hvor mødet mellem mennesker kan finde sted.
Derfor kom vi også på banen, da Regeringen tidligt i 2021
lancerede deres planer om at bygge 22.000 nye almene
boliger i Københavns Kommune. Udfordringen ved
udspillet er nemlig, at flere af de kommende,
almennyttige boliger skal bygges i nogle af de bydele,
der i forvejen mangler offentlige pladser, kommunale
idrætsfaciliteter og foreningstilbud.
Når vi udvikler byer, er vi nødsaget til at tænke i helheder

DGI mener:
Regeringen ved godt, at der er et
problem ift. byudvikling. Derfor
løftede regeringen måltallet for
anlægsloftet målrettet
idrætsfaciliteter i København og
på Frederiksberg med én mia. kr.
over en 10-årig periode frem mod
2030 (kilde:
www.dgi.dk/om/press
e/presserum/seneste-nyt/dgihovedstaden-skal-have-etsaerligt-anlaegsloeft).
og i sammenhænge, samt tilrettelægge ift. menneskers
hverdagsliv, adfærd og velbefindende. Vi er som
mennesker heller ikke i tvivl, hvis dette IKKE sker. Kig blot
mod Ørestad. Langt de fleste kan være enige om, at der
er begået en række alvorlige fejl i byudviklingen der; og
de fleste er nok også enige om, at det resulterer i dyre og

Hvordan skal den nye Nordhavnspark se ud, og hvad skal den rumme? Kan vi tilgodese både idrætsaktiviteter og plads til
fællesskab samtidig med uforstyrret natur?
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dårlige lappeløsninger, når fejl og mangler skal tilrettes i
årtierne efter.
Case: Nørrebro
Nørrebro er det tættest bebyggede område i hele
Danmark. Bydelen har et desperat kommunalt underskud
på rekreative tilbud. Derfor var DGI Storkøbenhavn også
ret skeptiske over for Regeringens boligpolitiske udspil
”Byer med plads til alle”. Udspillet løser nemlig ikke
ønsket om mere liv mellem husene på Nørrebro. Det vil
snarere forstærke de velkendte problemer ift. de lange
ventelister til idrætsforeningerne.
Nørrebro mangler idrætstilbud og faciliteter
Nørrebro mangler i udpræget grad foreningsliv og
idrætstilbud pga. mangel på idrætsfaciliteter, klubhuse
og rekreative, grønne arealer. Foreningslivets sociale
fællesskaber har derfor dårlige vilkår og begrænser de
uformelle møder mellem børn og unge i foreningslivet.
Det betyder i praksis, at rigtig mange børn ikke får en
chance for at være en del af de lokale foreningsfællesskaber.
DGI Storkøbenhavn arbejder aktivt for en by, hvor vi kan
mødes på tværs af sociale skel, sådan at byens borgere
kan udvikle sociale bånd og danne uformelle venskabsog tillidsrelationer på tværs af forskelle, som f.eks.
uddannelses- og indkomstniveau, etnicitet m.m.

Byer med plads til alle

DGI Storkøbenhavn arbejder for, at der også bliver plads til
gode idrætsfaciliteter og sociale fællesskaber i Københavns
nyeste bydel, Nordhavn, der på sigt skal rumme op mod
40.000 mennesker.
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Regeringsudspillet med titlen
’Byer med plads til alle’ skal
finansieres af en ny fond på 10
milliarder kr. Der er udpeget
følgende områder i København
med byggefelter, hvor der kan
opføres nye almene boliger:
Nørrebro v. Skjolds Plads, i
Sydhavnen, ved Ny Ellebjerg i
Valby, ved Ørestad Syd, på
Christiania samt Levantkaj i
Nordhavn.

Gode indsatser i
”landsdelsbaserede idrætter”
DGI Storkøbenhavn har som landsdelsforening ansvaret
for tre landsdækkende idrætter. Det er kampidræt, atletik
og floorball.
Kampidræt og atletik i god udvikling
Det betyder, at DGI Storkøbenhavn har ansvaret for at
løfte det idrætsfaglige ansvar og at understøtte
idrætsforeningerne uanset deres placering i landet.
DGI Storkøbenhavn har derved også et ansvar for
samarbejdet med specialforbund i DIF og andre
idrætsorganisationer.
Både inden for kampidræt og atletik har der i 2021 været
markante udviklinger. På de kommende sider ser vi
nærmere på udviklingen i henholdsvis kampidræt og
atletik.

“

Ved at lave træningsfællesskaber på tværs af
kampidrætsklubber kan de
unge medlemmer træne på
netop det niveau, som de
ønsker.

Floorball er en af de tre landsdelsbaserede idrætter, som DGI Storkøbenhavn har ansvaret for at udvikle og understøtte i hele
landet.
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Københavnske klubber går
forrest i DGI Kampidræt
Foreningsudvikling og samarbejde med andre
specialforbund har stået øverst på listen i DGI Kampidræt
i 2021. Kampidræt og kampkunst fylder mere og mere i
det københavnske idrætsbillede.

er i dag omkring 20.000 medlemmer i kampidræt på
landsplan.

Alle kan være med
Det skyldes dels, at flere borgere har fået øjnene op for
alt det, kampsport kan for børn, unge, voksne og ældre.
En anden årsag er, at samarbejdspotentialet med
specialforbund, kommuner og organisationer er blevet
udvidet. Kampidræt er i høj grad blevet en idræt for alle,
hvor både store og små, unge og gamle får mulighed for
at være med.

Træning på tværs af klubber
Den flotte medlemsvækst er nået via strategiske
indsatser. DGI Kampidræt understøtter stærke, lokale
klubber, der arbejder med medlemsvækst i det omfang,
som giver mening for dem. Vel at mærke uden at forcere
udviklingen.
Der er desuden fokus på, at klubberne fastholder
medlemmer via gode træningsfællesskaber på tværs af
klubber. Det betyder, at unge medlemmer kan træne på
netop det niveau, som de ønsker.

DGI Kampidræt har været i vækst siden det blev
organisatorisk placeret i DGI Storkøbenhavn i 2010. Der

Den gode samarbejdspartner
DGI Kampidræt har arbejdet ihærdigt for at blive

I DGI Storkøbenhavn har vi nogle af landets største kampsportsklubber, som i de seneste år har haft en flot medlemsvækst.

18

Amager Judo Skole er en af Danmarks førende judoklubber. Klubben satser både på at have en stor bredde og en stærk elite.

kampsportsforeningernes fortrukne samarbejdspartner,
når det gælder udvikling. Erfaringer viser, at DGI’s
indgang til kommunerne og forståelsen for det
lokalpolitiske spil er af stor værdi for foreninger, som
ønsker at udvikle sig.

foreningen.
I DGI Storkøbenhavn har vi nogle af landets største
kampsportsklubber, som i de seneste år har haft en flot
medlemsvækst. Og på trods af coronakrisen har
klubberne udviklet og udvidet deres aktiviteter.

Flot medlemsvækst
DGI Storkøbenhavn bliver bindeled og hjælper klubberne
ind i de dagsordner, hvor de kan være med til at løfte en
opgave, samtidig med at det kan skabe værdi for

Amager Judo Skole rykker!
Blandt de klubber, der har oplevet medlemsvækst, har vi
bl.a. Amager Judo Skole, der er en af Danmarks førende
judoklubber.
De yngste medlemmer starter allerede som treårige. På
ungdomssiden er klubben ubetinget Danmarks stærkeste
klub. Siden år 2000 har klubben vundet Hold-DM hele 15
gange og 11 gange for henholdsvis drenge og piger.

“

I Amager Judo Skole er der
plads til både motion, sjov
og fællesskab i træningen.
Klubben satser både på at
have en stor bredde og en
stærk elite i alle aldersklasser.

Både bredde og elite
Det er dog langt fra kun elite, der præger klubkulturen i
Amager Judo Skole. Tværtimod står træningen både på
motion, sjov og fællesskab. Og det er tydeligt, at Amager
Judo Skole satser på at have en stor bredde og en stærk
elite i alle aldersklasser.
Via samarbejdet med klubber som Amager Judo Skole
har DGI Storkøbenhavn en stor kilde til inspiration til
andre klubber, der står over for et strategisk ønske om at
udvikle foreningens aktiviteter og få flere medlemmer.
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DGI Atletik med vellykket
motionssatsning
Inden for DGI Atletik har vi i tæt samarbejde med Dansk
Atletik under DIF sat skub på motionskonceptet TrackFit i
2021.
TrackFit er et nyt tiltag med træning for nye målgrupper,
der typisk ikke ser sig selv som klassiske atletikudøvere i
de traditionelle discipliner som f.eks. distanceløb, kast- og
springdiscipliner.
Fokus på fællesskab
TrackFit er først og fremmest udendørs, fysisk
grundtræning – med fokus på puls, styrke og smidighed
– sat ind i et atletikstadions rammer og med brug af
atletikkens redskaber. Den fysiske grundtræning består
af et mix af enkeltøvelser, par-øvelser og holdøvelser.
Ikke to træningsgange er ens i TrackFit. Træningen kan
f.eks. bestå i cirkeltræning, kast med medicinbolde,
styrketræning uden vægte, sjipning, trappe- og bakkeløb,
stafetter og ikke mindst forskellige løbelege på
atletikbanen. Fokus er på fællesskab frem for
konkurrence.
Træn uanset fysisk form
Træningen retter sig primært mod aldersgruppen 35+ år
m/k, og den er tilrettelagt, så medlemmerne kan deltage
uanset fysisk form.

TrackFit har i 2021 haft en fordel af, at træningen forgår
udendørs. Så mens indendørsidrætterne i flere perioder
var nedlukkede pga. coronarestriktioner, oplevede
TrackFit stor medlemssøgning.
I DGI Storkøbenhavns område har vi via vores
kommunepartnerskaber introduceret TrackFit i
samarbejde med Hvidovre Atletik & Motion og
Trongårdens IF. Og der er allerede flere andre klubber,
der vil tage TrackFit op som aktivitet i de kommende år.

TrackFit
TrackFit trænes i Danmarks
største og fedeste udendørs
træningscenter.
TrackFit tager udgangspunkt i
atletikkens effektive og
alsidige grundtræning.
TrackFit bliver aldrig
ensformigt. Ikke to gange er
ens.

TrackFit-træningen foregår udendørs og er tilrettelagt, så medlemmerne kan deltage uanset fysisk form.
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Flotte budgetforlig i Hvidovre
og Rødovre
2021 var også året, hvor der i forlængelse af vores tætte
samarbejde med en række partnerskabskommuner blev
vedtaget gode budgetforlig, som vil tilgodese
foreningsidrætten i de kommende år.

positive præg på foreningsudviklingen og mulighederne i
de kommende år. Også i Københavns Kommune så vi et
flot budgetforlig med en lang række idrætsrelaterede
tiltag og beslutninger.

De gode tiltag og beslutninger, som vi fra DGI
Storkøbenhavns side skal anerkende, vil sætte deres

Flot budgetforlig for
idrætten i Rødovre
Renovering og udbygning af
idrætsfaciliteter - 100 mio. kr.
over ti år.
Modernisering og udvidelse af
Valhøj Skole og idrætshal.
Cykelstrategi med afsæt i
dialog med Rødovres borgere.
Sikring af gode fritidstilbud og
indsatser til børn og familier,
som er socialt udsatte.

Gode, idrætsrelaterede
beslutninger i Hvidovre
(udpluk)
Ny kunstgræsbane
Klubhus til Rebæk IF med
offentlige toiletter
Etablering af fire padelbaner
med internationale mål ved
Avedøre Stadion
Motionssti ved
Engstrandskolen.

Rødovre Kommune har over en tiårig periode afsat 100 mio. kr. til renovering og udbygning af idrætsfaciliteter.
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Bestyrelsen takker for
indsatsen og samarbejdet
Fra bestyrelsen skal der især lyde en tak til de mange
idrætsforeninger, som vi har samarbejdet med i det
forløbne år.

“

Tak til de mange frivillige i
idrætsforeningerne, som
yder en dedikeret og
fokuseret indsats hver dag.

Tak til de mange frivillige i foreningerne. Uden jer som
trænere, holdledere og bestyrelsesmedlemmer har
foreningsidrætten slet ikke den samfundskraft, som
tilfældet faktisk er.
En stor tak skal også lyde til de mange partnerskabskommuner, fonde og organisationer i civilsamfundet, som
vi har samarbejdet med i 2021, og som vi samarbejder
med i bestræbelserne på at få flere idræts- og
foreningsaktive borgere.
Tak også til sponsorer og eventpartnere.
Og til sidst skal der også lyde en tak til både de frivillige
og medarbejderne i DGI Storkøbenhavn, som yder en
dedikeret og fokuseret indsats hver dag.

I august var 45 af DGI Storkøbenhavns medlemsforeninger med til at sprede budskabet om mangfoldighed og plads til alle i
idrætten under Pride-arrangementet Sports to the People ved Copenhagen 2021.

22

Medlemstal fordelt på
kommuner
Kommune

Antal
medlemmer i
DGI Storkøbenhavn 2018

Antal
medlemmer i
DGI Storkøbenhavn 2019

Medlemsudvikling
2019 ift. 2018

Medlemsudvikling 2019
ift. 2018 i pct.

Antal
medlemmer i
DGI Storkøbenhavn 2020

Medlemsudvikling
2020 ift.
2019

Medlemsudvikling
2020 ift.
2019 i pct.

Ballerup

9.375

10.708

1.333

14,20%

10.201

-507

-4,70%

Dragør

1.966

3.100

1.134

57,70%

3.424

324

10,50%

Frederiksberg

12.992

13.325

333

2,60%

12.795

-530

-4,00%

Gentofte

14.969

17.174

2.205

14,70%

21.371

4.197

24,40%

Gladsaxe

17.372

12.845

-4.527

-26,10%

12.331

-514

-4,00%

Herlev

9.262

9.500

238

2,60%

9.199

-301

-3,20%

Hvidovre

8.656

11.125

2.469

28,50%

10.908

-217

-2,00%

København

94.753

102.708

7.955

8,40%

107.393

4.685

4,60%

Lyngby-Taarbæk

14.122

14.951

829

5,90%

13.765

-1.186

-7,90%

Rødovre

5.136

5.238

102

2,00%

5.417

179

3,40%

Tårnby

7.844

7.716

-128

-1,60%

8.281

565

7,30%

(Kilde: DGI's officielle medlemstal.)

I december arrangerede Søspejderne i Nordhavn og Nordhavn IF et Lucialøb for bydelens børn. En lokal Facebook-gruppe for
børnefamilier i Nordhavn er nu blevet til foreningen Fritids- og Idrætsforeningen Nordhavn med særligt fokus på aktiviteter for
børn og unge.
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Befolkningsfremskrivningen
for de 11 kommuner i DGI
Storkøbenhavn

(Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, befolkningstal)

Kommune

2021

2025

2030

2035

2040

København

638.117

667.830

699.804

720.573

734.031

Frederiksberg

103.677

103.212

103.387

103.175

103.029

Gentofte

74.550

73.720

73.090

72.888

73.039

Gladsaxe

69.200

70.269

71.731

72.930

73.837

Lyngby-Taarbæk

56.614

57.227

58.134

58.897

59.626

Hvidovre

53.451

54.402

55.788

56.916

57.746

Ballerup

49.310

50.109

51.307

52.422

53.378

Tårnby

42.670

42.757

43.083

43.468

43.792

Rødovre

41.113

43.484

46.125

48.222

49.781

Herlev

28.913

29.538

30.402

31.078

31.587

Dragør

14.569

14.722

14.986

15.290

15.572

DGI Storkøbenhavn har indgået en partnerskabsaftale med Tårnby Kommune om at få flere børn og unge ud og være aktive
og skabe stærke lokale idrætsforeninger. Over 300 børn og voksne deltog i Tårnby Familieløb 2021.
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