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Firmaidrætten 
er mangfoldig
I Dansk Firmaidrætsforbund dyrker vi mere end 60  
forskellige idrætter på tværs af landet og på tværs af alder.
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 D ansk Firmaidrætsforbund har i 2020 måtte 
nytænke vores idræts- og motionstilbud i ly-
set af den aktuelle situation med coronapan-

demien. Nye ord og begreber som sektorpartner-
skabsmøder, genåbningsscenarier, nedluknings-
planer, coronahjælpepakker og lønkompensations-
ordninger blev pludselig en tilbagevendende del af 
hverdagen for forbundet og firmaidrætsforeninger-
ne. 2020 var i særdeleshed et udfordrende og ufor-
udsigeligt år for Dansk Firmaidrætsforbund, hvor 
coronapandemien satte sit præg og ændrede ram-
merne for alle vores lokale firmaidrætsforeninger. 

Trods coronaens indtog arbejdede vi videre mod 
vores tre pejlemærker i strategien: Frivillighed, 
fællesskab og flere aktiviteter. Vi har i løbet af 
2020 forsøgt at skabe nye og ofte digitale tiltag for 
at bane vejen mod nye former for frivillighed, nye 
fællesskaber og flere aktiviteter. Så selvom 2020 

Ledelsesberetning
blev en helt anden bane at spille på, end vi fore-
stillede os, så formåede vi at skabe aktiviteter og 
tilbud for over 400.000  medspillere, kolleger og 
firmaidrætsmedlemmer hen over året. Vores to 
signaturprojekter – Arbejdspladsernes Motions-
dag og Tæl Skridt – er begge vokset i volumen, vi 
har i 2020 indgået en række nye og perspektivrige 
partnerskaber, og vi har skabt en række nye dagli-
ge digitale motionsmuligheder for alle danskere. 
Og så kårede vi Danmarks Sundeste Arbejdsplads 
i partnerskabsprojektet sammen med Velliv For-
eningen, Dansk Erhverv og Forsikring & Pension, 
og vi har endda fået de første danske ’europame-
stre’ i kollegamotion. 

2020 blev et udfordrende og uforudsigeligt år, 
men også et meget innovativt og aktivt år, og i 
denne årsrapport kan du dykke ned i en række 
udvalgte resultater fra 2020.

Årsrapporten er også afrapporteringen på ram-
meaftalen med Kulturministeriet, og opfyldelsen 
af resultatmål og operationelle mål gennemgås i 
detaljer. 2020 er det andet år i rammeaftaleperio-
den frem mod 2022.

Dansk Firmaidrætsforbund har i 2020 indfriet 
en række af de i rammeaftalen fastsatte resultat-
mål. Fire resultatmål er opfyldt og fire er delvist 
opfyldt. Dette anser vi som tilfredsstillende.

Årets økonomiske resultat 
Årsrapporten for 2020 udviser et underskud på 
86 t.kr. mod et budgetteret underskud på 377 t.kr., 
hvilket resulterer i en positiv afvigelse på 291 t.kr.

Det mindre forbrug kommer ikke bag på ledelsen, 
da budgettet blev justeret af ledelsen og godkendt af 
styrelsen til at matche den nye corona-virkelighed, 
vi måtte agere i i løbet af året. I årsrapporten sam-
menligner vi dog i henhold til budgettet, som blev 
godkendt på repræsentantskabsmødet i 2019.

De budgetterede aktiviteter er i videst mulig 
omfang forsøgt gennemført i overensstemmelse 
med det justerede budget.

Regnskabets balancesum udgør 57.682 t.kr., og 
egenkapitalen udgør 38.459 t.kr. heraf.

 
Coronaen kaprede planerne
Da statsminister Mette Frederiksen lukkede Dan-
mark ned den 11. marts, var det også startskuddet 
til en helt ny virkelighed, som vores lokale firma-
idrætsforeninger skulle fungere i. Nedlukning, re-
striktioner, differentiering mellem indendørs- og 
udendørsidrætter, forskellige regler for alders-
grupper og typer af faciliteter blev pludselig me-
get aktuelle udfordringer overalt i landet. Senere 
på foråret og sommeren kom genåbningsscenari-
er og kompensationsordninger til at være en del 
af firmaidrætsforeningernes hverdag. 

De mange forandringer og de nye rammer kræ-
vede naturligvis en tættere og mere intensiv dia-
log mellem forbundskontoret og vores firma-
idrætsforeninger – ligesom samspillet på tværs af 
firmaidrætsforeningerne voksede i løbet af 2020. 
Det kom blandt andet til udtryk via de nye kom-
munikationskanaler, vi etablerede, fx et særligt 
coronanyhedsbrev og et coronawebsite – samt 
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gennem den intensiverede 1 til 1 hjælp og spar-
ring mellem firmaidrætsforeninger og udviklings-
konsulenter. Det er også kommet til udtryk gen-
nem de prioriteringer, som forbundets styrelse 
har truffet i løbet af året – blandt andet ved at 
samle hele den centrale ledelse til temadrøftelse i 
august 2020 om firmaidrætsforeningernes mulig-
heder midt i en coronatid. 

De mange restriktioner i løbet af året førte også 
til, at vi midt i en svær tid afprøvede og udforske-
de nye former for møder, formater for generalfor-
samlinger, digitale inspirationsgrupper og andre 
måder at fortsætte den demokratiske samtale og 
beslutningsstruktur. Det planlagte årlige for-
mandsmøde i april 2020 aflyste vi i det normale 
format, og vi afprøvede i stedet en Facebook live-
seance, hvor alle foreninger kunne være i dialog 
med styrelsen samt stille spørgsmål til årsrappor-
ten. 

Coronaen har lagt og lægger et tungt pres på vo-
res firmaidrætsforeninger og på den lokale frivil-
lighed. Overalt i foreningerne bliver der kæmpet 
for at bevare kontakten og tilbuddene til medlem-
merne og de lokale arbejdspladser. I løbet af 2020 
kostede det mange frivillige kræfter og meget 
energi, at firmaidrætsforeningerne var nødsaget 
til at arbejde med flere parallelle planer for afvik-
lingen af deres turneringer, events og arrange-
menter. Og til trods for de ihærdige og vedholden-
de justeringer, så måtte mange desværre aflyse 
deres aktiviteter på grund af ændringer i de offi-
cielle restriktioner, justeringer af forsamlingsfor-
buddet med mere.

Overalt i Danmark er der blevet kæmpet, men 
det har været og er fortsat svært, og faldet i årets 
medlemstal viser desværre også, at en del med-
lemmer har forladt de lokale firmaidrætsforenin-
ger i den periode, hvor foreningerne har været 
tvunget til at lukke for aktiviteterne.

 
Foreninger skaber lys i mørket
Midt i den mørke krisetid har en lang række af vo-
res lokale firmaidrætsforeninger forsøgt at skabe 
lys. Det har vi gjort ved at række ud til lokale mil-
jøer på nye måder, ved at styrke foreningsfælles-
skabet og ved at forbedre foreningens rammer og 
faciliteter for at kunne gå fremtiden i møde. 

Det er ikke muligt her at give en udtømmende 

oversigt, men blot fremhæve nogle eksempler på 
de tiltag og initiativer, hvor de lokale firmaidræts-
foreninger har skabt lys i en mørk tid. 
• Der blev udlånt motionsudstyr og træningsred-

skaber til medlemmerne, så de kunne få det 
hjem i stuerne eller ud på arbejdspladserne, 
mens faciliteterne var lukket ned.

• Der blev skabt nye digitale træningsmulighe-
der, hvor både eksisterende medlemmer og nye 
er inviteret indenfor til fælles digital motion. 

• Der blev under nedlukningen retænkt og reno-
veret på faciliteter, så ’ventetiden’ bliver frugt-
bar, og foreningens medlemmer kan møde for-
bedrede faciliteter, når foreningen åbner op 
igen. 

• Der blev skabt nye motionsfællesskaber uden-
dørs med nyetablerede gågrupper og cykel-fæl-
lesskaber med afgang til klubhuset, og norma-
le indendørsaktiviteter blev transformeret til at 
foregå udendørs. 

 
Senere i denne årsrapport kan du også se en over-
sigt over de mange lokale initiativer, som er blevet 
udrullet i løbet af året, og som er blevet støttet af 
lokalforeningspuljen og af de særlige corona-
hjælpepakker.

Partnerskaber spirer midt i krisen
For at skabe nye motions- og fællesskabsmulighe-
der midt i coronapandemien indgik vi partnerska-
ber med en række andre interessenter i løbet af 
2020. Interessenter, som alle deler vores ønske om 
at skabe et sjovere Danmark i bevægelse også 
midt i en coronatid. Nedenfor har vi kort beskre-
vet tre af de partnerskaber, som vi skabte for at ge-
nere nye motionsmuligheder. 

’Fælles Fyraftenstræning’: Samspil med  
TrygFondens Center for Aktiv Sundhed
Allerede 14 dage efter Mette Frederiksen havde 
lukket landet ned, var vi i gang med det første 
partnerskab med TrygFondens Center for Aktiv 
Sundhed. Det har nemlig store sundhedsmæssige 
konsekvenser både for den enkelte og for hele 
samfundet, når det fysiske aktivitetsniveau falder. 
Og efter bare 14 dage med inaktivitet har det store 
og målbare negative konsekvenser. Derfor lance-
rede vi digital ’Fælles Fyraftenstræning’  direkte 

på Facebook. Vi havde premiere på dette nye mo-
tionstilbud den 30. marts 2020. I løbet af foråret 
inviterede vi alle til sammen med en række spæn-
dende gæstetrænere at få pulsen op og et smil på 
læben – og meget gerne sammen med kollegerne. 
Hen over foråret og sommeren inspirerede blandt 
andet forsker, Bente Klarlund, tidligere tennis-
landstræner, Kenneth Carlsen, tidligere triatlet, 
Rasmus Henning, fridykker og verdensmester, 
Stig Pryds, samt professionel artist, Christel Stjer-
nebjerg, til bevægelse, og de perspektiverede be-
hovet for motion i hverdagen sammen med os.

’Et aktivt Danmark – igen’:  
Fokus på sårbare målgrupper
De foreløbige undersøgelser viser, at det er de sår-
bare målgrupper og de ældre, der er særligt udsat-
te for at blive inaktive og miste adgangen til moti-
onsfællesskaber som følge af nedlukningen. Der-
for etablerede regeringen også hurtigt efter den 
første nedlukning særlige støttemuligheder, der 
skulle tilskynde til nye initiativer målrettet sårba-
re målgrupper. Og den opgave vil vi i Dansk 
Firma idrætsforbund gerne være med til at løse. 
Derfor tog vi initiativ til et nyt partnerskab med en 
kreds af organisationer, som arbejder målrettet 
med sårbare og ældre. Vi etablerede partnerska-
bet ’Et aktivt Danmark – igen’ med Kræftens Be-
kæmpelse, Hjerteforeningen, Ældre Sagen og 
TrygFondens Center for Aktiv Sundhed med det 
mål at skabe nye motionsmuligheder og motions-
fællesskaber for udsatte, sårbare og ældre. Part-
nerskabet fik støtte fra Kulturministeriet, og det 
første konkrete resultat af partnerskabet er sam-
spillet med DR om morgentræning på DR1.

’Sammen i bevægelse’:  
Seks motionsbølger i støbeskeen
Partnerskabet 'Sammen i bevægelse' blev grund-
lagt i efteråret 2020, og det består af DR, Dansk 
Firmaidrætsforbund, DGI, DIF og Dansk Skole-
idræt. Vi vil i fællesskab tage kampen op mod co-
ronaens negative indflydelse på vores motions- og 
fællesskabsmuligheder, og vi vil inspirere til og 
skabe bevægelse for alle danskere i løbet af 2021. 

Vores fælles mål er at få seks bevægelsesbølger 
til at rulle hen over det ganske land i løbet af 
2021. De seks bølger har overskrifterne: 

1. Danmark går sammen
2. Alt tæller – mere bevægelse i hverdagen
3. Dans Danmark
4. Lad Legene Begynde
5. Danmarks motionsuge
6. Året vi gik

Med den første bølge ’Danmark går sammen’ satte 
vi fokus på alle fordelene ved at gå, og hele Dan-
mark talte skridt sammen og hver for sig fra den 
25. januar til den 21. februar 2021. Dansk Firma-
idrætsforbund var sammen med Bevæg Dig for Li-
vet- projektledere på den første bølge. På www.
danmarkgaarsammen.dk samler og deler vi fort-
sat inspiration og tips til at komme ud at gå i den 
danske natur samt i byerne, og vi samarbejder 
med stærke partnere som fx Hjerteforeningen, 
Kræftens Bekæmpelse, Dansk Vandrelaug, Dansk 
Motionsforbund, Dyrenes Beskyttelse og Ældre 
Sagen. 

Det åbne forbund
De fysiske rammer betyder en masse for det fæl-
lesskab, de arbejdsformer og den fysiske bevægel-
se, der er mulig. Derfor tog styrelsen i 2020 initia-
tiv til at forberede en modernisering af forbundets 
fysiske rammer og kontorfaciliteter. 

Bygningen står stort set, som da den blev bygget 
i 1989. Der er behov for en generel modernisering 
af faciliteterne med vægt på sammenlægning af 
mindre enheder til større mere fleksible rum, som 
kan tilpasses de aktuelle behov samt en gennem-
gående linje i design, møbler og farver.

Dette er samtidig en unik mulighed for et for-
bund, der åbner sig mere op, for at samarbejds-
partnere og andre interessenter kan opholde sig i 
kortere eller længere perioder for at udveksle idé-
er og skabe løsninger til gavn for forbundets mis-
sion og idrættens virke generelt i Danmark. Idéen 
er, at forbundets hovedkontor ud over de nuvæ-
rende funktioner også i fremtiden kan rumme et 
”idrætskontor-fællesskab”. Det kan både være ar-
bejdspladser og foreninger, der søger inspiration, 
men det kan også være universiteter, iværksætte-
re eller andre organisationer, der gerne vil have et 
tættere – og fysisk – samarbejde med os. Forbere-
delserne og researchen har været i gang i 2020, og 
det er målet, at realisere en række af planerne om 



10 11

den fysiske modernisering allerede i løbet af 
2021. 

Milepæle midtvejs i strategien
Ved udgangen af 2020 var vi midtvejs i strategi-
perioden, ’Et sjovere Danmark i bevægelse’, frem 
mod 2022. I den forbindelse var der også planlagt 
en omfattende række af foreningsbesøg, hvor den 
centrale ledelse skulle drøfte firmaidrætsforenin-
gernes udfordringer og potentialer midtvejs i stra-
tegiperioden lokalt i alle dele af Danmark. 

Denne foreningsrunde valgte vi dog at udskyde 
til 2021, så det bliver muligt med fysiske møder. 

Vi arbejder således videre med vores tre pejle-
mærker: Frivillighed, fællesskab og flere aktivite-
ter, ligesom vi har fastholdt fokus på vores to cen-
trale indsatsområder: Styrket lokal firmaidræt og 
kollegamotion på flere arbejdspladser. 

I 2020 fortsatte vi – trods coronaen – arbejdet 
efter vores slogan: Dyrk Sammenholdet. I løbet af 
2020 var det dog nødvendigt at supplere vores 
kernebudskab med et andet vigtigt opråb, som vi 
har gentaget igen og igen: Afstand må ikke blive 
til stilstand!

Det var derfor også med særlig stor glæde, at vi i 
slutningen af 2020 kunne fejre, at den Odense-ba-
serede arbejdsplads, House of Code, blev tildelt 
Europa-Kommissionens titel som ’europamester i 
kollegamotion’. I House of Code kan alle medar-
bejdere afsætte to timer i løbet af arbejdsugen til 
fysisk aktivitet og yderligere en time til personlig 
udvikling. Næsten halvdelen af medarbejderne 
deltager dagligt i en aktiv pause og træner sam-
men i fem minutter midt på arbejdsdagen. House 
of Code har hermed fået et ry som en attraktiv ar-
bejdsplads, der trodser forestillingen om, at it er et 
stillesiddende job. 

Begivenheder indtruffet efter  
regnskabsårets afslutning
I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæg-
gelsen af årsregnskabet er der ikke indtruffet for-
hold, som vurderes at have væsentlig indflydelse 
på vurderingen af årsrapporten.

Den forventede udvikling i 2021
Vi forventer på den ene side, at 2021 bliver et sær-
deles udfordrende år for firmaidrætten og vores SAMMENHOLDET

DYRK

lokale firmaidrætsforeninger, fordi der fortsat vil 
være coronarestriktioner. Vi skal kickstarte og 
genstarte aktiviteter lokalt over hele landet, og der 
kommer et meget stort arbejde med at skabe for-
nyet engagement og energi hos både medlemmer 
og frivillige i vores foreninger. Samtidig vil 2021 
byde på et økonomisk efterslæb i mange firma-
idrætsforeninger, fordi indtægterne fra events og 
arrangementer mange steder er udeblevet i 2020.

På den anden side forventer vi et år med megen 
aktivitet og mange nye initiativer. Vi skal skabe 
seks bevægelsesbølger sammen med DR og de øv-
rige partnere i ’Sammen i bevægelse’, vi skal fejre, 
at firmaidrætten fylder 75 år, og vi skal fortsætte 
jagten på nye, økonomiske samarbejdspartnere, 
som vil fortsætte projektsamarbejdet, når vores 
projekter som ’Flere Aktive Arbejdspladser’ og ’Et 
aktivt Danmark – igen’ planmæssigt udløber. 

Vi vil også fortsætte udviklingsarbejdet om, 
hvordan vi tiltrækker nye og flere yngre til firma-
idrætten, ligesom vi forventer at indgå nye lokale 
samarbejder, som skal skabe firmaidræts-zoner i 
tilknytning til flere idrætsfaciliteter rundt om i 
landet.

 
I Dansk Firmaidrætsforbunds toårige budgetter, 
der blev vedtaget i forbindelse med repræsentant-
skabsmødet i 2019, er der budgetteret med et un-
derskud på 1.094 t.kr. for regnskabsåret 2021. Mo-
derniseringen af vores hovedkontor vil medføre 
en yderligere omkostning på ca. 7.500 t.kr. som 
formandsmødet skal tage stilling til i april 2021. •

for samspillet og  
samarbejdet i 2020,  
vi er meget glade for,  
at du har bidraget til at 
bane vejen for et  
sjovere Danmark i  
bevægelse.
God læselyst med  
årsrapporten!

Tak 
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Sol over Sjælland 
Der er lidt regional solskin at spore i medlemstal-
lene – især i Region Sjælland, hvor ti ud af 15 
firma idrætsforeninger sørgede for en samlet regi-
onal medlemsfremgang på 13,3 %. Faktisk har Re-
gion Sjælland, som den eneste region haft frem-
gang i medlemstallene over de sidste tre år. En af 
firmaidrætsforeningerne i denne region er Fir-
maidræt Køge, der i 2020 ramte bulls eye med 
etableringen af to padel-baner under åben him-
mel. Muligheden for at spille den fremadstormen-
de sport har bidraget væsentligt til, at Firmaidræt 
Køge i dag står noteret for 858 flere medlemmer 
end i 2019.

Mere motion på arbejdspladsen
Ud over at firmaidrætsforeningerne har tænkt ud 
af deres traditionelle fysiske rammer, så er der 
også blevet tænkt i digitale træningsbaner. Det 
har ikke mindst sat sit meget positive spor på mo-
tion på arbejdspladsen i tilknytning til en fir-
maidrætsforening, der står for i alt 47.126 med-
lemmer. Det er en fremgang på 17,5 % i forhold til 
2019, hvor tallet var 40.100 medlemmer. Tiden i 

Medlemstallene
Dansk Firmaidrætsforbunds samlede medlemstal er faldet 11 % fra 385.842  
i 2019 til 343.479 i 2020, og vi ser tydeligt, at coronapandemien har kostet på 
medlemsfronten. Nedgangen i medlemstallene ville have været større, hvis 
ikke firmaidrætsforeningerne i bogstavelig talt havde tænkt ud af  
foreningen. De firmaidrætsforeninger, som hurtigt fik rykket traditionelle 
indendørsaktiviteter ud i den friske luft eller igangsatte helt nye udendørs 
sportsgrene, holdt sig særligt oprejst på bevægelsesbølgen i 2020.

2020 med nedlukkede idrætsfaciliteter og meget 
hjemmearbejde har gjort arbejdspladsen til en 
endnu større og vigtigere arena for motion blandt 
kolleger. 

Firmaidrætsforeningerne opdyrkede dette po-
tentiale blandt andet ved at tilbyde arbejdsplad-
serne digital træning, som kollegerne kunne dyr-
ke med afstand på arbejdspladsen eller hver for 
sig derhjemme foran skærmen.

Ingen kønskamp
Kønsfordelingen i medlemstallene viser næsten 
dødt løb mellem antallet af medlemmer med hen-
holdsvis X- og Y-kromosomer. De kvindelige med-
lemmer udgør 44 % og mændene 56 % af den 
samlede medlemsmasse, og det er samme forde-
ling som i 2019. Dog er mændene sat i et ekstra 
gear, når det kommer til motion på arbejdsplad-
sen. Her udgjorde kvinderne 54 % i 2019, men 
procenterne er tippet til mændenes fordel i 2020, 
og mændene udgør nu 56 %.•

  

Event- og 
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Digital kollegamotion i 
arbejdstiden hitter 
Selvom danskernes generelle idrætsdeltagelse 
desværre er dalet under coronakrisen, stempler 
flere og flere medarbejdere på både offentlige og 
private arbejdspladser herhjemme ind til digital 
kollegamotion – primært før og i forlængelse af 
frokostpausen. Det viser tal fra bevægelsesregn-
skabet 2020.

Firmaidrættens nye digitale motionsinitiativer 
og begejstringen for esport udgør 28,8 % af bevæ-
gelsesregnskabet. Det er især kollegamotion sam-
men med kollegerne foran skærmen, der hitter, og 
alene på Arbejdspladsernes Motionsdag tiltrak til-
buddet om digitale motionspauser over halvdelen 

af de digitale deltagere i bevægelsesregnskabet. 
Digital kollegamotion og digital mødemotion er 
kommet for at blive. 

Tryk på digital speeder
Coronakrisen forårsagede mange aflysninger af 
traditionsrige samt fysiske firmaidrætsevents i 
2020. Alene i forbindelse med vores motions-
events som Xtreme Mandehørm, Ladies Mud 
Race, Julemærkemarcher og Ladywalk gik mere 
end 48.000 deltagere glip af at kunne dyrke sam-
menholdet i 2020. Der var samlet set en tilbage-
gang på 94 % for alle vores motionsevents, når vi 
sammenligner 2020 med 2019. Derfor intensive-
rede vi allerede fra den første nedlukning i marts 

Bevægelsesregnskabet
Dansk Firmaidrætsforbunds bevægelsesregnskab giver et samlet overblik  
over deltagere til vores motionsevents, landsdækkende kampagner, digitale 
indsatser, uddannelser og meget mere. Dermed supplerer bevægelsesregnska-
bet de 343.479 medlemmer i firmaidrætsforeningerne. Bevægelsesregnskabet 
for 2020 kommer ud med en bundlinje på 117.534 deltagere, og det viser  
dermed en nedgang på godt 18 % i forhold til 2019.

– og de deraf følgende aflysninger af events – arbej-
det med at skabe digitale motionstilbud. 

Der blev for alvor trykket på den digitale motions-
speeder, da vi havde premiere på vores aktive fri-
kvarter på Facebook den 18. marts – blot en uge ef-
ter nedlukningen. Så med i alt 33.866 deltagere til 
digitale motionsinitiativer i 2020 hentede vi noget 
på de digitale gynger i forhold til, hvad vi desværre 
aflyste på de traditionelle karruseller. 

Esport med kolleger rykker også 
Antallet af deltagere i YouSee Kollega-ligaen og 
YouSee Studie-ligaen tog et nøk i vejret fra 2019 til 
2020, hvor næsten dobbelt så mange dystede i ek-
sempelvis CS:GO. Der var således godt gang i esport-
kedlerne på både ungdomsuddannelsesinstitutio-
ner og arbejdspladser, hvor de gaming-glade delta-
gere oplevede, at gaming styrker sammenholdet 
samt kommunikationen på tværs af geografi, kultur 
og sprog.   

Det skyldes ikke mindst, at 2020 var året, hvor vi 
endnu tydeligere kommunikerede, at esport også er 
en aktivitet, der fremmer fællesskabet, og som kom-
bineret med en gåtur eller en rask omgang floorball 
giver arbejdspladser og ungdomsuddannelsesinsti-
tutioner aktiviteter, som får flere med til gavn og 
glæde for både sundheden og sammenholdet. • 
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De 642 deltagere i den virtuel
le udgave af Xtreme Mande
hørm og Ladies Mud Race 
uploadede i løbet af begiven
heden 1.160 billeder på  
Facebook og Sportstiming,  
og der blev udloddet ikke  
mindre end 83 præmier.

Den aktive digitale julekalen
der fik i december 2020 1.208 
kolleger til at dyrke sammen
holdet. 52 % af dem var mænd, 
og 48 % af dem var kvinder. 

På Arbejdspladsernes Motions
dag, som i 2020 slog rekord 
med i alt 44.709 deltagere, blev 
der sendt ti timers kollega
motion direkte online eller  
liveontape, og det gav i alt 
17.272 kolleger (digitalt) sved 
på panden og smil på læben.



BEVÆGELSESREGNSKABET
I TAL

 2020  2019 

STYRKET LOKAL FIRMAIDRÆT

Holdspil og holdaktiviteter i tæt samspil med foreninger 
Kollegagolf 727 520

Motionsevents med potentiale
Ladies Mud Race 1.642 11.142

Ladywalk – med foreninger som medværter  19.420

Mænds Motionsdag 205 850

Julemærkemarch og løb – med foreninger som medværter 203 2.483

Rigtige Mænd Løbet  622

Bike & Run Stafetten  2.285

Xtreme Mandehørm 366 3.432

Xtreme Mandehørm/Ladies Mud Race virtual edition 642 

Internetskydning 95 124

Alt For Damerne Løb 2019 – Aarhus  2.024

Kongebroløbet – Middelfart  888

Vestkystløbet 2020  6.474

Mærk Næstved Løbet  591

Slotssø Stafetten – Kolding  500

Midsommerstafetten – Skanderborg  859

Åbne stævner skaber sammenhængskraft
Firmaidræt Open  1.145

Ungdomsuddannelser med blik for bevægelse
Ung Cup fodbold 315 1.800

Ung Cup rundbold 480 880

Ung Cup høvdingebold 728 425

Ung Cup floorball 84 175

Ung Cup indefodbold 96 

Friske Lunger i arbejde 1.508 1.436

Firmaidrætsforeningerne i den digitale verden
Esport – Studieligaen 435 275

Esport – Kollegaligaen 908 400

2020 2019

KOLLEGAMOTION PÅ FLERE ARBEJDSPLADSER

Motions- og sundhedsambassadøruddannelser
Sundhedsambassadøruddannelser 584 497

Øvrige uddannelser     80

Motivationsudspil med mening
Foredrag, peptalks og workshops 701 922

Sundhedscertificering     270

Flere Aktive Arbejdspladser 65 65

Aktiv julekalender 1.208 350

Nye netværkstiltag     400

10i12 11.724 

Online fælles fyraftenstræning 2.319 

Aktivitetsdage styrker holdånden
Aktivitetsdage 960 5.721

Idrætsmødet – Havnefronten Aalborg  500

SIGNATURPROJEKTER
Tæl Skridt 46.830 42.125

Arbejdspladsernes Motionsdag 44.709 33.409

I ALT 117.534 143.089

Få overblik over tallene for de digitale motions-
initiativer og esport i 2020, der udgør 28,8 % af  
det samlede bevægelsesregnskab på 117.534.

Esport – Studieligaen:                                            435
Esport – Kollegaligaen:                                           908

Aktiv julekalender:                                                  1.208                   

10i12:                                                                         11.724
Fælles Fyraftenstræning:                                      2.319
Arbejdspladsernes Motionsdag – digitale motionspauser:   17.272
 
I alt:                                                                               33.866
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Opfyldelse af resultatmål

Afrapportering 
på rammeaftalen

 R ammeaftalen 2019-2022 mellem Kulturmi-
nisteriet og Dansk Firmaidrætsforbund 
fastlægger mål for de indsatsområder, som 

Dansk Firmaidrætsforbund særligt skal varetage i 
aftaleperioden inden for de givne vilkår. 

Afrapportering, resultatopfølgning og perspekti-
vering har fokus på de initiativer, tiltag og aktivite-
ter, der i forbundsregi er gennemført og/eller ud-
viklet i løbet af 2020. Derudover har Dansk Firma-
idrætsforbund en lang række firmaidrætsaktivite-

Opgave Resultatmål
Grad af opfyldelse 
af resultatmål

Lokal firmaidræt Dansk Firmaidrætsforbund vil skrue op for volumen, 
så der kommer flere aktiviteter, events og mere firma-
idræt for de lokale arbejdspladser. 

Delvist opfyldt

Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde for, at der i fle-
re kommuner i Danmark er en firmaidrætsforening.

Opfyldt

Inspirere til kollega-
motion

Dansk Firmaidrætsforbund vil inspirere til at skabe 
stærkere tradition for kollegamotion – gerne med 
puls og power – på flere arbejdspladser.

Delvist opfyldt

Bekæmpelse af do-
ping

Dansk Firmaidrætsforbund vil fremme en dopingfri 
firmaidræt.

Opfyldt

Bekæmpelse af 
matchfixing

Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde for, at match-
fixing ikke finder sted i firmaidræts regi.

Opfyldt

Fremme mangfoldig-
hed i dansk idræt

Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde for at fremme 
mangfoldigheden i firmaidrætten.

Delvis opfyldt

Fremme ligestilling 
af kønnene

Dansk Firmaidrætsforbund vil være en foregangs-
organisation i dansk idræt, når det gælder ligestilling 
af kønnene.

Opfyldt

Bekæmpelse af sek-
suelle overgreb og 
seksuelle krænkelser

Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde for firmaidræt 
uden seksuelle overgreb og seksuelle krænkelser.

Delvis opfyldt

ter, kollegamotion og andre tilbud til arbejdsplad-
ser, som også er en del af forbundets kerneydelse, 
men som vi ikke gennemgår systematisk i denne 
årsrapport. 

På de følgende sider er der først skabt et samlet 
overblik over opfyldelsen af resultatmål og de 
operationelle mål i rammeaftalen. Herefter per-
spektiverer og analyserer vi arbejdet med at opfyl-
de målene. •
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Opgave Resultatmål Operationelt mål Resultater 2020
Grad af 
opfyldelse

Lokal 
firmaidræt

Dansk Firmaidrætsfor-
bund vil skrue op for 
volumen, så der kom-
mer flere aktiviteter, 
events og mere firma-
idræt for de lokale ar-
bejdspladser. 

350.000 medlemmer i 
2020.

343.479 medlemmer i 
2020.

Ikke opfyldt

Arbejdspladsernes Moti-
onsdag
• 450 deltagende arbejds-

pladser
• 40.000 deltagende med-

arbejdere
• 40 lokale firmaidræts-

foreninger, der har akti-
viteter til de lokale ar-
bejdspladser på dagen 

• 337 deltagende  
arbejdspladser

• 44.709 deltagende 
medarbejdere

• 19 lokale firmaidræts-
foreninger, der har ak-
tiviteter til de lokale 
arbejdspladser på da-
gen

Delvis opfyldt

Ung Cup-stævner (turne-
ring for erhvervsskoler og 
andre ungdomsuddannel-
ser). 
• 32 stævner
• 6.260 deltagere

• 36 stævner 
• 3.280 deltagere

Delvis opfyldt

Dansk Firmaidrætsfor-
bund vil arbejde for, at 
der i flere kommuner i 
Danmark er en firma-
idrætsforening

Opstart af dialog med fem 
af de 10 udvalgte kommu-
ner med potentiale for en 
firma idrætsforening.

Opstart af dialog i fem 
kommuner med poten-
tiale for en firmaidræts-
forening.

Opfyldt

Inspirere til 
kollegamo-
tion

Dansk Firmaidrætsfor-
bund vil inspirere til at 
skabe stærkere traditi-
on for kollegamotion – 
gerne med puls og po-
wer – på flere arbejds-
pladser.

125.000 deltagere til Dansk 
Firmaidrætsforbunds 
events, aktiviteter og kam-
pagner målrettet arbejds-
pladser (bevægelsesregn-
skabet).

117.534 deltagere til 
Dansk Firmaidrætsfor-
bunds events, aktiviteter 
og kampagner målrettet 
arbejdspladser (bevæ-
gelsesregnskabet).

Ikke opfyldt

Udvikle og afprøve best 
practice for kollegamotion 
på arbejdspladsen i et nyt 
pilotprojekt med syv ud-
valgte arbejdspladser og 
1.400 medarbejdere.

• 6 pilotarbejdspladser
• 1.400 medarbejdere

Delvis opfyldt

Sundhedsambassadørud-
dannelser:
• 50 uddannelsesdage

 

• 14 uddannelsesdage 
• 5 webinarer

Ikke opfyldt

Antal hold i YouSee 
eSportsligaerne:
• 120 hold i Kollegaligaen
• 100 hold i Studieligaen

• 121 hold i Kollegaligaen
• 58 hold i Studieligaen

Delvis opfyldt

Opfyldelse af operationelle mål

Opgave Resultatmål Operationelt mål Resultater 2020
Grad af 
opfyldelse

Bekæmpel-
se af do-
ping

Dansk Firmaidrætsfor-
bund vil fremme en 
dopingfri firmaidræt.

Gennemførelse af antido-
ping oplysningsindsats i 
partnerskab med Anti Do-
ping Danmark (ADD), med 
det mål at nå endnu flere 
af eleverne på ungdoms-
uddannelserne og i særde-
leshed de erhvervsfaglige 
skoler.

Webinar og bogudsen-
delse gennemført i de-
cember 2020.

Opfyldt

Bekæmpel-
se af 
match-
fixing

Dansk Firmaidrætsfor-
bund vil arbejde for, at 
matchfixing ikke fin-
der sted i firmaidræts 
regi.

I det omfang matchfixing i 
fremtiden måtte vise sig i 
Dansk Firmaidrætsfor-
bunds turneringer, vil 
firma idrætten gennemføre 
løbende rådgivnings- og 
oplysningskampagner over 
for alle firmaidrætsfor-
eninger og eventuelt også 
sætte yderligere initiativer 
i værk med sigte på at for-
hindre matchfixing i firma-
idrætsregi.

Det har heldigvis ikke 
været nødvendigt i 2020 
at iværksætte særlige 
initiativer.

Opfyldt

Fremme 
mangfol-
digheden i 
dansk idræt

Dansk Firmaidrætsfor-
bund vil arbejde for at 
fremme mangfoldig-
heden i firmaidrætten.

Antal skolehjem hvor 
Dansk Firmaidrætsfor-
bund iværksætter idræts- 
og motionstilbud: 
• 3 skolehjem • 0 skolehjem

Ikke opfyldt

Iværksætte initiativer, der 
inkluderer mennesker med 
handikap på Arbejdsplad-
sernes Motionsdag. Målet i 
2020 er at gennemføre 
målrettet initiativ i forbin-
delse med Amdag 2020. 

Opbygning af webbase-
ret-værktøj til aktivering 
af såvel motionsuvante 
som handicappede kolle-
ger.

Opfyldt

Fremme li-
gestilling af 
kønnene.

Dansk Firmaidrætsfor-
bund vil være en fore-
gangsorganisation i 
dansk idræt, når det 
gælder ligestilling af 
kønnene.

Kønsfordelingen blandt  
firmaidrættens medlem-
mer. Målet er, at kønsforde-
lingen er på niveau med 
året før, dvs. der er ikke ble-
vet større skævhed end i 
2019.

44 % af medlemmerne 
er i 2020 kvinder. Det er 
uændret i forhold til 
2019.

Opfyldt

Bekæmpel-
se af seksu-
elle over-
greb og  
seksuelle 
krænkelser.

Dansk Firmaidrætsfor-
bund vil arbejde for en 
firmaidræt uden sek-
suelle overgreb og sek-
suelle krænkelser.

Planlægning af oplys-
ningsindsats i samarbejde 
med DGI og DIF.

Planlægning er ikke 
igangsat.

Ikke opfyldt

Synliggøre værdien i en  
firmaidræt uden seksuelle 
krænkelser i egne medier, 
fx magasin, nyhedsbreve 
og SoMe.

Der har hen over året – 
og særligt omkring Um-
brella-sagen – været for-
midling af sagens forløb 
især målrettet firma-
idrætsforeningerne.

Opfyldt
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Lokal firmaidræt 
Dansk Firmaidrætsforbund vil skrue op for volu-
men, så der er flere aktiviteter, events og mere 
firma idræt på de lokale arbejdspladser. 

Operationelt mål 
350.000 medlemmer i 2020. 

Resultater 
I 2020 har 343.479 medlemmer dyrket 68 forskel-
lige idrætsaktiviteter i vores 82 lokale firma-
idrætsforeninger og brancheforbund. Dette er 
desværre et fald i medlemstallet på 11 % i forhold 
til 2019. 

Grad af opfyldelse 
Målet er ikke opfyldt. 

 
Perspektiv og analyse 
Coronapandemien ændrede med historisk kraft 
på rammerne for vores firmaidrætsforeninger – 
og for idrætsdeltagelsen generelt – i 2020. Og kon-
sekvensen målt i medlemstal er beklageligvis 
en markant nedgang på over 40.000 medlemmer. 
Coronapandemien har således også stoppet den 
jævnt stigende medlemsvækst, som vores firma-
idrætsforeninger har skabt siden 2017.  

Vores analyse af medlemsnedgangen tegner et 
jævnt og mørkt billede af medlemsudviklingen på 
tværs af idrætter, køn og geografi. Der er tale om 
markante fald i en række af vores store indendørs-
idrætter som fitness, gymnastik og svømning, 
men faldet er desværre ikke isoleret til indendør-
sidrætterne. Vi ser også et fald i medlemstal-
let i vores store udendørsidrætter som fx fodbold, 
løb og golf.  

Vi ser også, at der er tale om en medlemstilba-
gegang for både mænd og kvinder, dog ser det ud 
til, at det er gruppen af yngre kvinder i alderen 19-
24 år, som har været mindst påvirket af corona-
en – set med firmaidrætsforeningernes øjne. Vi 
kan se, at faldet i denne gruppe ”kun” er på 2,5 % i 
forhold til 2019.

Medlemsnedgangen er også fordelt over det 
meste af landet. Vi kan desværre konstatere, at co-
rona har ramt vores firmaidrætsforeninger hårdt 
over hele landet – på nær i de sjællandske for-
eninger. Her har firmaidrætsforeningerne formået 

at skabe en samlet regional medlemsfremgang i 
2020. Ti ud af vores 15 firmaidrætsforeninger i Re-
gion Sjælland fik skabt en samlet regional med-
lemsfremgang på 13,3 % sammenlignet med 2019 
– til trods for alle de benspænd, som coronaen har 
givet. 

Så der er heldigvis også lys i mørket. Af andre 
lyspunkter i medlemsudviklingen kan fremhæ-
ves, at der trods generel tilbagegang er en ræk-
ke firmaidrætsforeninger, der går mod strømmen 
– også uden for Sjælland. Der er således 20 for-
eninger, der har skabt en medlemsfremgang på 
over 5 % i forhold til 2019, 17 firmaidrætsforenin-
ger har haft mindre end 5 % udsving i deres med-
lemsantal, mens 45 af vores foreninger har ople-
vet en medlemsnedgang på over 5 %.  

Et andet lyspunkt i et ellers mørkt år er, at stadig 
flere af vores foreninger får skabt stærkere sam-
spil med lokale arbejdspladser om kollegamotion 
– både den fysiske og traditionelle – og de mange 
nye digitale motionstiltag, som en lang række af 
vores firmaidrætsforeninger har skabt i 2020. An-
tallet af medarbejdere, der dyrker kollegamotion 
på arbejdspladsen i relation til den lokale firma-
idrætsforening er således vokset med 17,5 % i for-
hold til 2019. Der er tale om en fremgang på 7.026 
nye medlemmer, som har oplevet glæden ved de 
tilbud – digitale eller analoge – som de lokale 
firmaidrætsforeninger har skabt for arbejdsplad-
serne i løbet af 2020. 

Der venter således et stort arbejde i de kom-
mende år for både firmaidrætsforeningerne og for 
Dansk Firmaidrætsforbund med at få vendt med-
lemsnedgangen og coronapandemiens negative 
aftryk. Vi forventer at arbejde med en bred vifte af 
initiativer, så vi kan få vendt den negative udvik-
ling. Vi vil i den sammenhæng ikke kun have fo-
kus på medlemsrekruttering, men vi vil i høj grad 
også have en særlig opmærksomhed på rekrutte-
ringen af frivillige ildsjæle og igangsættere til vo-
res foreninger, som er fundamentet for fremtidens 
aktiviteter i vores foreninger. 

Lokal firmaidræt
Dansk Firmaidrætsforbund vil skrue op for volu-
men, så der er flere aktiviteter, events og mere 
firmaidræt på de lokale arbejdspladser.

Operationelt mål
Arbejdspladsernes Motionsdag. Der er følgende 
mål for 2020:
• 450 deltagende arbejdspladser
• 40.000 deltagende medarbejdere
• 40 lokale firmaidrætsforeninger, der har aktivi-

teter til de lokale arbejdspladser på dagen. 

Resultater
• 337 deltagende arbejdspladser
• 44.709 deltagende medarbejdere
• 19 lokale firmaidrætsforeninger, der har aktivi-

teter til de lokale arbejdspladser på dagen.

Grad af opfyldelse
Målet er delvist opfyldt.
 
Perspektiv og analyse
Coronapandemien blev naturligvis en faktor, der 
berørte først planerne for og siden eksekveringen 
af Arbejdspladsernes Motionsdag 2020. Vi opfyld-
te vores målsætninger i forhold til det samlede 
antal deltagende medarbejdere, mens antallet af 
både arbejdspladser og lokale firmaidrætsfor-
eninger, der deltog, desværre var under målsæt-
ningen. Dette skyldtes først og fremmest udfor-
dringer i relation til coronarestriktionerne.

Tidligt i forløbet tog vi en beslutning om, at kick-
starten på vores planlagte 'motion til døren'-kon-
cept måtte rykkes et år. I hvert fald den fysiske di-
mension med instruktører og redskaber bragt ud 
på de enkelte arbejdspladser. I stedet justerede vi 
på idéen, så vi stadig tilbød 'motion til døren' eller 
rettere 'motion til din og kollegernes skærm' i form 
af digitale instruktører, som stemplede ind online 
hos de enkelte arbejdspladser eller afdelinger.

Samlet set sendte vi ti timers kollegamotion di-
rekte (online) eller live-on-tape på #AMdag20. Vo-
res inspiratorer stemplede ind lige der, hvor det 
gav mest mening for den enkelte arbejdsplads/af-
deling. Bl.a. på Zoom, Teams, Facebook og diverse 
intranet. Vi tog kampen op mod coronaens dårlige 
indflydelse på danskernes faldende aktivitetsni-
veau – og responsen var slående. Kolleger landet 
over savner at dyrke sammenholdet med sved på 
panden og smil på læben, og de digitale motions-
muligheder skaber en ny måde at være aktive 
sammen.

Arbejdspladsernes Motionsdag 2020 inkludere-
de også nye strategiske partnerskaber med Dan-
ske Fysioterapeuter og SDU. De deler begge vores 
vision og mål om mere aktive arbejdsdage. Vi vil i 
fællesskab udvikle nye tilbud til arbejdspladserne 
på Arbejdspladsernes Motionsdag i de kommende 
år.

Arbejdspladsernes Motionsdag betød også de-
but for et tværgående boldspilstema, hvor kolle-
ger kunne dyrke sammenholdet med padel. Vi 
havde således 24 padel-events fordelt over hele 
landet på dagen, hvor i alt 228 kolleger fra 57 for-
skellige arbejdspladser dystede i det intense og 
populære spil.

Så på trods af coronaens mange benspænd fik 
vi sat en række nye initiativer og partnerskaber i 
gang, ligesom vi formåede at holde fast i den 
vækst i deltagerantallet, som Arbejdspladsernes 
Motionsdag har haft siden begyndelsen i 2015, 
hvor godt 5.000 var med i den første udgave af 
motionsdagen.

Lokal firmaidræt
Dansk Firmaidrætsforbund vil skrue op for volu-
men, så der er flere aktiviteter, events og mere 
firmaidræt på de lokale arbejdspladser.

Operationelt mål
Ung Cup-stævner – turnering for erhvervsskoler 
og andre ungdomsuddannelser. Der er følgende 
mål for 2020: 
• 32 stævner
• 6.260 deltagere. 

Resultater
• 36 stævner – med 18 stævnesteder
• 3.280 deltagere. 

Grad af opfyldelse
Målet er delvist opfyldt.

Perspektiv og analyse
De udfordrende vilkår med større forsamlinger på 
grund af coronapandemien har påvirket antallet 
af deltagere til Ung Cup-stævnerne markant.  
På trods af coronapandemien er vi lykkedes med 
at afholde mange mindre Ung Cup-stævner. Dette 

Perspektivering af resultatmål 
og operationelle mål
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Vejen til succes etablerer vi gennem idéen om, 
at aktiviteter rekrutterer og relationer fastholder. 
Vi den vej vil vi rekruttere nye frivillige. Vejen fra 
kollegamotion på lokale arbejdspladser til dan-
nelse af lokale firmaidrætsforeninger er også en 
vigtig vej at have for øje – og vil fremtidssikre flere 
af indsatserne gennem en forankring i ’Firma-
idrættens Zoner’.

 

Inspirere til kollegamotion
Dansk Firmaidrætsforbund vil inspirere til og ska-
be stærkere tradition for kollegamotion – gerne 
med puls og power – på flere arbejdspladser.

Operationelt mål
Antal deltagere til Dansk Firmaidrætsforbunds 
kampagner og aktiviteter målrettet arbejdsplad-
ser, som kaldes bevægelsesregnskabet. Målet for 
2020 er 125.000 deltagere. 

Resultater
Bevægelsesregnskabet for 2020 viser et samlet 
deltagerantal på 117.534.

Grad af opfyldelse
Målet er ikke opfyldt.

Perspektiv og analyse
Dansk Firmaidrætsforbunds bevægelsesregnskab 
giver et samlet overblik over deltagere til vores 
events og kampagner, og regnskabet supplerer såle-
des vores medlemstal. På trods af corona formåede 
vi at samle over 117.000 kolleger til vores initiativer 
hen over året, og en tydelig tendens er væksten i del-
tagerantallet til vores virtuelle og digitale tilbud. 

Allerede fra den første nedlukning af arbejds-
pladser og uddannelsesinstitutioner i marts in-
tensiverede vi arbejdet med digitale motionstil-
bud. Og i løbet af de første to måneder af pande-
mien fik vi både etableret vores daglige online 
motionspause, et nyt samarbejde med TrygFon-
dens Center for Aktiv Sundhed om Fælles Fyraf-
tenstræning, ligesom vi fik afprøvet de første ele-
menter af vores online sundhedsambassadør ud-
dannelser. Vi reagerede således på de nye ar-
bejds- og uddannelsesforhold, og vi satte os hur-
tigt det mål, at ’afstand ikke må blive til stil-

er sket ved at dekonstruere den klassiske stævne-
form. For at komme endnu tættere på målsætnin-
gen om antallet af deltagere, har Ung Cup udviklet 
et koncept, hvor aktiviteterne blev bragt direkte til 
skolernes matrikel, og der klassevis blev dystet i 
en lang række aktiviteter. Samtidig blev aktivite-
terne omdannet til små tekniske dyster, fx blev 
fodboldturneringen justeret til fodboldtekniske 
udfordringer, som kunne gennemføres, hvor kun 
få elever var sammen ad gangen. På den måde 
kunne vi sikre de potentielle forsamlingsmæssige 
udfordringer, og der blev taget hensyn til samfun-
dets situation og afstandskrav.
 

Lokal firmaidræt
Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde for, at der i 
flere kommuner i Danmark er en firmaidrætsfor-
ening.

Operationelt mål
Opstart af dialog med fem af ti kommuner med 
potentiale for en firmaidrætsforening.

Resultater
Indledende dialoger påbegyndt i fem kommuner: 
Varde, Favrskov, Stevns, Lejre og Rebild.  

Grad af opfyldelse
Målet er opfyldt.

Perspektiv og analyse
Der har bevidst været forskellige indgangsvinkler 
i dialogen med de fem kommuner, da vi har valgt 
at gå gennem en arbejdsplads, en centerdirektør, 
aktive motionister og kommunen. Processerne i 
dialogen er i den fase, hvor de er mere personrela-
teret end organisatorisk forankret. 

Nedlukningen i forbindelse med coronapande-
mien har sat den videre dialog delvist på standby, 
da både vi og de eksterne ildsjæle fik andre priori-
teter, men der er fokus på processen samt en afta-
le om opfølgning i 2021. 

Vi vil i den kommende tid med vanlig optimis-
me udbygge relationerne samt udarbejde klare 
forventningsafstemninger og handleplaner for de 
relevante kommuner. Vi vil stadig have fokus på 
flere veje til succes. 

25
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stand’. Og årets bevægelsesregnskab viser såle-
des, at vi har haft over 33.000 deltagere til vores 
nye digitale motionsinitiativer hen over året.

Af andre positive udviklingstendenser i 2020 
kan nævnes, at vi har fordoblet deltagerantallet til 
YouSee eSportsligaerne, ligesom vi også har for-
mået at fortsætte den positive udvikling i delta-
gerantallet til Kollegagolf. 

Desværre betød coronaen, at langt de fleste af 
vores og vores lokale foreningers endags-motions-
events og arrangementer måtte aflyses. Og dette 
sætter sit tydelige præg på bevægelsesregnskabet. 
Vi har således måtte aflyse vores traditionelle 
events som Firmaidræt Open, Ladies Mud Race, 
Xtreme Mandehørm, LadyWalk, Bike & Run Sta-
fetten og mange andre. Sammenlignet med bevæ-
gelsesregnskabet fra 2019 er der således om-
kring 50.000 færre deltagere til vores og forenin-
gernes endagsevents i 2020.  

Selvom vi ikke opfylder målsætningen for delta-
gerantallet i 2020, og vi har måttet aflyse og ud-
skyde en stor mængde events og begivenheder, så 
formåede vi at skabe ny aktivitet via nye og især 
digitale initiativer, som vi vil bygge videre på i de 
kommende år.  

Du kan se flere detaljer om bevægelsesregnska-
bet – og udviklingen inden for de enkelte dele og 
aktiviteter – på opslaget med bevægelsesregnska-
bet 2020 på side 14.

 

Inspirere til kollegamotion
Dansk Firmaidrætsforbund vil inspirere til og ska-
be stærkere tradition for kollegamotion – gerne 
med puls og power – på flere arbejdspladser.

Operationelt mål
Målet for Flere Aktive Arbejdspladser i 2020 er at 
udvikle og afprøve best practice for kollegamotion 
på arbejdspladsen i et nyt pilotprojekt med syv 
udvalgte arbejdspladser og 1.400 medarbejdere. 

Resultater
• 6 pilotarbejdspladser
• 1.400 medarbejdere. 

Grad af opfyldelse
Målet er delvist opfyldt.

Perspektiv og analyse
I projektet Flere Aktive Arbejdspladser (2019-
2020) arbejdede vi med henholdsvis læringsmål 
og resultatmål.  

I forhold til læringsmål ønskede vi at generere 
viden og erfaring, som vi kan bruge i en efterføl-
gende udbredelse af indsatsen. Læringsmålene er 
til fulde opfyldt, da vi bl.a. står med viden om, 
hvilke forandringsprocesser og ledelsesmetoder 
der er bedst egnede til at implementere kollega-
motion. Derudover står vi efter projektet med ny-
udviklede og afprøvede kollegamotionsaktiviteter, 
der bedst og hurtigst får arbejdspladserne i gang. 
Vi er i høj grad blevet bevidste om de næste nød-
vendige skridt i retningen mod en landsdækken-
de bevægelse af Aktive Arbejdspladser.  

I resultatmålene ønskede vi at få pilotarbejds-
pladserne i gang med en times kollegamotion om 
ugen i arbejdstiden. Før coronaens indtog var vi 
rigtig godt på vej. Alle arbejdspladserne var i gang 
med en times kollegamotion, og en ekstern evalu-
ator dokumenterede bl.a. høj deltagelsesprocent, 
herunder stor andel af medarbejdere, der ellers 
var inaktive i fritiden. Holdånd, arbejdsglæde og 
trivsel er øget eller væsentligt øget som følge af 
kollegamotion. Efter coronaens indtog har ar-
bejdspladserne, helt forståeligt, stoppet eller dros-
let væsentligt ned for kollegamotionsaktiviteterne 
(floorball, stationstræning og gåture). I sidste del 
af projektperioden var vi derfor langt fra de opstil-
lede mål. 

Frem mod projektets afslutning motiverede vi og 
hjalp arbejdspladserne med vores digitale tilbud.  

Da målene i vid udstrækning er opfyldte i pro-
jektet, og vi har skabt nye og vigtige samarbejds-
partnere i blandt andet fagbevægelsen, ender vi 
på en samlet vurdering – delvist opfyldt – også set 
i lyst af coronaens negative indflydelse.

 

Inspirere til kollegamotion
Dansk Firmaidrætsforbund vil inspirere til og ska-
be stærkere tradition for kollegamotion – gerne 
med puls og power – på flere arbejdspladser.

Operationelt mål
Antal ambassadøruddannelsesdage. Målet for 
2020 er 50 uddannelsesdage. 

Resultater
I 2020 blev der efter planen afholdt ti uddannel-
sesdage. Efter den første nedlukning omstillede vi 
til digitale uddannelser, hvor der blev gennemført 
fire digitale uddannelser. Derudover afviklede vi 
fire webinarer med sparring til de ambassadører, 
der var i gang med et uddannelsesforløb. Syv ud-
dannelser er flyttet til 2021 med håb om at kunne 
afholde dem fysisk. I september 2020 afholdte vi 
et åbent webinar for alle arbejdspladser. Dette 
åbne webinar havde over 100 deltagere. I alt er 
der afholdt 14 uddannelsesdage og fem webina-
rer.

Grad af opfyldelse
Målet er ikke opfyldt. 

Perspektiv og analyse
Sundhedsambassadøruddannelserne er i særlig 
grad med til at give ny inspiration til både vores 
foreninger og de lokale arbejdspladser. De fleste 
arbejdspladser værdsætter dog det fysiske møde, 
så da coronapandemien lukkede Danmark ned, 
påvirkede det også de planlagte uddannelser. De 
arbejdspladser, som har haft mulighed for det, har 
sammen med os omstillet sig til online uddannel-
ser, men motion og bevægelse er dog bedst, når vi 
er sammen, og derfor er en del uddannelser ud-
sat, til det igen er tilladt at mødes flere sammen.  

De nye sundhedsambassadører er vigtige driv-
kræfter i nye lokale netværk, ligesom vi målrettet 
kommunikerer til dem om forbundets mange an-
dre aktiviteter både lokalt og nationalt. Her har 
vi via webinarer og online inspiration arbejdet på 
at holde dem motiverede og aktive, så der blev 
ved med at være kollegamotion på deres arbejds-
pladser. 

I 2021 vil vi fortsætte arbejdet med både online 
og fysiske møder. Kombinationen gør, at vi kan nå 
flere og tilbyde deltagerne en anden fleksibilitet 
end tidligere. Til gengæld skal vi fortsat understøt-
te relationerne med de lokale foreninger og aktivi-
teter. Dette gøres bedst, når deltagerne er tils tede 
i de lokale firmaidrætsforeninger og oplever akti-
viteter samt uddannelsesforløbet på egen krop. 

Inspirere til kollegamotion
Dansk Firmaidrætsforbund vil inspirere til og ska-
be stærkere tradition for kollegamotion – gerne 
med puls og power – på flere arbejdspladser.

Operationelt mål
Antal hold i YouSee eSportligaerne. Målet for 
2020 er: 
• 120 hold i Kollegaligaen
• 100 hold i Studieligaen.

Resultater
Ved YouSee eSportligaens afslutning til DM i 2020 
var der:
• 121 hold i Kollegaligaen
• 58 hold i Studieligaen.

Grad af opfyldelse
Målet er delvist opfyldt.

Perspektiv og analyse
Finalen i 2020 blev afholdt online, og som det kan 
ses af årets resultat, var der stor forskel på, hvor-
dan coronapandemien ramte de to ligaer. I for-
hold til arbejdspladserne var tilmelding og tilslut-
ningen uændret, men i Studieligaen blev det svæ-
re for deltagerne at samle hold og nogle måtte 
springe fra, da skolerne lukkede ned. Målet er der-
for opfyldt for Kollegaligaen, men ikke for Studie-
ligaen.  

Finalen blev afholdt med over 80.000 views on-
line, og gav derfor et godt indblik i, at den digitale 
formidling og mulighed for at se med hjemmefra 
har et stort potentiale. Esport rummer nogle nye 
muligheder for brobygning på tværs af arbejds-
pladser, geografisk placering og interesser. Derfor 
arbejder vi lige nu på at undersøge esportens rolle 
og placering i forbundets arbejde fremover. Det er 
et område, som rummer stort potentiale – særligt 
hos ungdomsuddannelserne, hvor det motiverer 
til uddannelse. På arbejdspladserne kan vi allere-
de nu se eksempler på, at esport bliver brugt som 
rekruttering og dannelse af fællesskaber.

Med esport vil vi skabe rammer for sammen-
hold, trivsel og fællesskab for kolleger på danske 
arbejdspladser, studerende på uddannelsesinsti-
tutioner og medlemmer i de lokale firmaidræts-
foreninger. Dansk Firmaidrætsforbund hjælper 
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medlemmerne med ny viden, erfaringer, netværk, 
aktiviteter, events, turneringer, kurser, uddannel-
ser og praktisk hjælp for på den måde at udbrede 
og udvikle bredde-esport blandt studerende og 
kolleger i Danmark.

Bekæmpelse af doping
Dansk Firmaidrætsforbund vil fremme en doping-
fri firmaidræt.

Operationelt mål
Gennemførelse af antidoping oplysningsindsats i 
partnerskab med Anti Doping Danmark (ADD) 
med det mål at nå endnu flere af eleverne på ung-
domsuddannelserne og i særdeleshed de er-
hvervsfaglige skoler. Målet i 2020 er i samarbejde 
med ADD at gennemføre en oplysningsindsats. 

Resultater
I efteråret 2020 gennemførte vi en målrettet oplys-
ningsindsats i samarbejde med ADD. Indsatsen 
var målrettet elever og lærere på erhvervsskoler-
ne, og den bestod i kommunikation og distributi-
on af bøger og oplysningsmateriale, samt et webi-
nar målrettet erhvervsskole-lærere med fokus på 
”sunde kropsidealer”. 

Grad af opfyldelse
Målet er opfyldt.

Perspektiv og analyse
Samarbejdet med Anti Doping Danmark målrettet 
forebyggelse blandt erhvervsskoleeleverne har 
udviklet sig positivt i 2020. Der har været et godt 
samspil i forhold til  at få den nye viden fra ADD 
om kropskultur og kropsidealer ud til de med-
lemsskoler, som vi jævnligt er i dialog med. Coro-
nasituationen og nedlukningen på skolerne i slut-
ningen af året betød, at vi sammen med ADD be-
sluttede at udskyde det planlagte webinar for læ-
rere på erhvervsskolerne til foråret 2021.

Vi ser frem til det fortsatte samspil om denne 
for os vigtige målgruppe og til  den generelle lø-
bende dialog mellem Dansk Firmaidrætsforbund 
og Anti Doping Danmark om tiltag og aktiviteter 
over for øvrige relevante målgrupper.

 

Bekæmpelse af matchfixing
Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde for, at 
matchfixing ikke finder sted i firmaidræts regi.

Operationelt mål
I det omfang matchfixing i fremtiden måtte vise 
sig i Dansk Firmaidrætsforbunds turneringer, vil 
Dansk Firmaidrætsforbund gennemføre løbende 
rådgivnings- og oplysningskampagner over for 
alle firmaidrætsforeninger og eventuelt også sætte 
yderligere initiativer i værk med det sigte at for-
hindre matchfixing i firmaidræts regi. 

Resultater
Det har heldigvis ikke været nødvendigt i 2020 at 
iværksætte særlige initiativer i forhold til matchfi-
xing. Det er fortsat ikke en udfordring i relation til 
turneringer i firmaidræts regi.

Grad af opfyldelse
Målet er opfyldt

Perspektiv og analyse
Dansk Firmaidrætsforbund følger løbende med i 
udviklingen på området og blandt de øvrige 
idrætsorganisationer, og vi vil være klar til at rea-
gere, hvis behovet opstår.
 

Fremme mangfoldighed i 
dansk idræt
Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde for at frem-
me mangfoldigheden i dansk idræt.

Operationelt mål
Antal skolehjem hvor Dansk Firmaidrætsforbund 
iværksætter idræts- og motionstilbud. Målet i 2020 
er tre skolehjem. 

Resultater
Vi har i 2020 haft en række idræts- og motionstilbud 
planlagt for fire nye skolehjem i Ringsted, Aars, Aar-
hus og Thisted, som alle er blevet udsat til 2021 grun-
det coronapandemien. Så i 2020 har vi ikke iværksat 
idræts- og motionstilbud på nogen skolehjem.

Grad af opfyldelse
Målet er ikke opfyldt.

Perspektiv og analyse
Dansk Firmaidrætsforbunds ambition er i endnu 
højere grad at igangsætte nye aktiviteter og skabe 
sammenhold på skolehjemmene gennem de loka-
le firmaidrætsforeninger. Her vil vi bistå med akti-
viteter og inspirere skolehjemmene til fællesska-
bende aktiviteter, som bidrager til et positivt sko-
leophold.  

Foruden de fysiske aktiviteter har vi i 2020 øvet 
os i digitale fremstød og aktiviteter, som skole-
hjemmene har taget godt imod. Med de erfaringer 
vil vi fremadrettet også tilbyde digitale aktiviteter.   

Fremme mangfoldighed i 
dansk idræt
Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde for at frem-
me mangfoldigheden i dansk idræt.

Operationelt mål
Iværksætte initiativer, der inkluderer mennesker 
med handikap på Arbejdspladsernes Motionsdag. 
Målet i 2020 er at gennemføre et målrettet initia-
tiv i forbindelse med Arbejdspladsernes Motions-
dag 2020. 

Resultater
Vi byggede et webbaseret motionsur på www.mo-
tionsur.dk, som vi italesatte som et konkret værk-
tøj, der kan hjælpe til at aktivere motionsuvante 
såvel som handicappede kolleger. Det webbbase-
rede motionsur har den fordel, at du selv vælger 
øvelser og antallet af gentagelser, og uret minder 
dig altså om at komme i bevægelse eller gå en tur 
med kollegaen i kørestol. På den måde gjorde vi 
det let, intuitivt og samlende at få en sjov bevæ-
gelsesramme for hele motionsdagen.     

Grad af opfyldelse
Målet er opfyldt.

Perspektiv og analyse
12 % af tovholderne fra de deltagende arbejds-
pladser i 2019 tilkendegav i evalueringen, at de 
oplevede udfordringer med at inddrage kolleger 
med fysiske handikap i aktiviteter på Arbejdsplad-
sernes Motionsdag. Udfordringerne opleves ikke 
kun ved planlagte aktivitetsdage som Arbejds-

pladsernes Motionsdag, men der er for de flestes 
vedkommende tale om en generel problemstilling 
i forbindelse med alle typer af sociale eller kolle-
giale aktiviteter. I 2020 arbejdede vi intenst på at 
få større, konkrete samspil med en lang række en-
keltstående arbejdspladser fra evalueringen, lige-
som vi kontaktede potentielle partnerskaber hos 
bl.a. Danske Handicaporganisationer og Musholm 
Feriecenter/Muskelsvindfonden. Corona og usik-
kerhed i denne forbindelse gjorde desværre, at vi 
hen over sommeren måtte rette blikket mod en 
ren digital løsning.

Fremme ligestillingen  
af kønnene 
Dansk Firmaidrætsforbund vil være en foregangs-
organisation i dansk idræt, når det gælder ligestil-
ling af kønnene. 

Operationelt mål 
Kønsfordelingen blandt firmaidrættens medlem-
mer. Målet er, at kønsfordelingen er på ni-
veau med året før, dvs. der er ikke blevet større 
skævhed end i 2019. 

 
Resultater 
44 % af medlemmerne er i 2020 kvinder, og der er 
således 150.900 kvindelige medlemmer i vores 
firma idrætsforeninger. I 2019 udgjorde kvinder 
også 44 % af vores medlemsmasse.  

 
Grad af opfyldelse 
Målet er opfyldt. 

 
Perspektiv og analyse 
Det er afgørende for os, at firmaidrættens aktivite-
ter er for alle, og der er heldigvis også en god lige-
stilling mellem kønnene i langt de fleste af vo-
res aktiviteter. I nogle aktiviteter er kvinderne 
markant i overtal. Det drejer sig i 2020 især om 
vores sundhedsambassadøruddannelser, om 
Tæl Skridt og om initiativtagerne i forbindelse 
med Arbejdspladsernes Motionsdag.  

Kvinder er også i overtal, når vi ser på en række 
af vores store idrætsaktiviteter som gymnastik, 
dans og svømning. I skøjteløb, surf og raf-
ting er kvinderne i 2020 næsten uden mandligt 
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med- og modspil i firmaidrætsforeningerne. Til 
gengæld er der i 2020 ikke nogen kvinder, som 
har dyrket vægtløftning, ishockey og hockey i 
firma idrætsforeningerne, her er det mændene, 
der er alene på banen. 

Det generelle billede er dog – på trods af oven-
stående eksempler fra mindre idrætter – at der 
heldigvis er en god og ligelig deltagelse af begge 
køn i langt de fleste af vores aktiviteter. I hånd-
bold er 45 % af medlemmerne kvinder, i floorball 
er tallet 29 % og selv i idrætter som fodbold 
og esport, hvor mænd traditionelt set har været i 
stort overtal, er der i firmaidrætsforeningerne sta-
dig flere kvinder, der også vælger aktiviteten. Såle-
des er 10 % af vores esportsudøvere kvinder 
i 2020, mens 8 % af fodboldspillerne er kvinder.  
Dansk Firmaidrætsforbund har i 2020 også arbej-
det med ligestilling på den måde, at forbundets 
første kvindelige generalsekretær, Mette Man-
drup, har kastet sig ind i kampen for mere firma-
idræt og kollegamotion på landets arbejdspladser.  

Bekæmpelse af seksuelle 
overgreb og seksuelle  
krænkelser
Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde for firma-
idræt uden seksuelle overgreb og seksuelle kræn-
kelser.

Operationelt mål
Planlægge en oplysningsindsats i samarbejde 
med DIF og DGI. 

Resultater 
Vi har i 2020 haft et meget tæt og intenst samar-
bejde med både DIF og DGI i forbindelse med co-
ronarelaterede tiltag i foreningsidrætten. Vi har 
arbejdet tæt sammen om nedluknings- og genåb-
ningsfaserne, om hjælpepakkerne til foreninger-
ne, om tolkning og hjælp til lokale udfordringer og 
meget andet.  

Dette fokus på nødhjælp og brandslukning til 
foreningernes problemer har også betydet, at vi i 
2020 ikke har prioriteret at igangsætte planlæg-
ningsindsatsen i forhold til den kommende fælles 
oplysningsindsats. Dette arbejde vil vi naturligvis 
igangsætte, så snart det er muligt. 

Grad af opfyldelse 
Målet er ikke opfyldt. 

Perspektiv og analyse 
Dansk Firmaidrætsforbund vil naturligvis fortsat 
arbejde for firmaidræt uden seksuelle overgreb og 
seksuelle krænkelser. Det er helt centralt, at der 
skal være en meget høj grad af tryghed forbundet 
med vores aktiviteter, og dette vil vi naturligvis 
fortsat have fokus på.  

Bekæmpelse af seksuelle 
overgreb og seksuelle  
krænkelser
Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde for firma-
idræt uden seksuelle overgreb og seksuelle kræn-
kelser.

Operationelt mål
Synliggøre værdien i at sikre firmaidræt uden sek-
suelle overgreb og krænkelser i egne medier, fx 
magasin, nyhedsbreve og SoMe.

Resultater
Der har hen over året – og særligt omkring Um-
brella-sagen – været formidling af sagens forløb 

især målrettet firmaidrætsforeningerne i direkte 
nyhedsbreve. Derudover har vi fulgt den debat, 
det har givet på vores sociale medieplatforme.

Grad af opfyldelse
Målet er opfyldt.

Perspektiv og analyse
Dansk Firmaidrætsforbund vil naturligvis fortsat 
arbejde for en firmaidræt uden seksuelle overgreb 
og seksuelle krænkelser. Vi vil således fortsætte 
med at synliggøre værdien af en tryg firmaidræt 
uden seksuelle krænkelser, og det vi vi gøre på 
tværs af vores kommunikationskanaler. •



 S iden 2018 har Dansk Firmaidrætsforbund 
sammen med syv andre hovedorganisatio-
ner inden for det frivillige foreningsliv ud-

delt midler fra lokalforeningspuljen. En pulje, som 
blev en realitet i efteråret 2017 efter en politisk af-
tale mellem den forrige regering, Socialdemokra-
tiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF. 

Så også i 2020 har vi rådet over en selvstændig 
pulje på 3,2 mio. kr., der – til trods for et udfor-
drende år i firmaidrætsforeningerne – har sat 
gang i et væld af nye aktiviteter og tiltag, der på 
bedste lokale vis styrker mulighederne for at dyr-
ke sammenholdet på arbejdspladsen eller i en af 
de 48 firmaidrætsforeninger og tre branchefor-
bund, der har søgt og fået tilskud fra puljen i 2020.

Især omkring genåbningen fra medio maj til ul-
timo november blev der sat skub i den uforløste 
energi, som havde hobet sig op under forårets 
nedlukning. Det boblede af initiativ, og der blev 
søgt penge til en bred vifte af motionsaktiviteter 
og udstyr, der spændte fra hjælp til markedsføring 
og branding over romaskiner, esportsevents og 
træningsredskaber til bordtennisborde og basket-
tavler.

En af de aktiviteter, der toppede på årets 
2020-liste var padel, der ramte både Viborg, Es-
bjerg, Hedensted, Middelfart, Nordfyn og ikke 
mindst Køge, hvor padel-bølgen startede i februar 
2020. •

Lokalforeningspuljen
I 2020 har lokalforeningspuljen igen skabt et sjovere Danmark i bevægelse 

 S ådan lyder det fra Finn Nielsen, 
der er formand i Firmaidræt 
Køge. Finn Nielsen fik sammen 

med andre driftige ildsjæle fra Køge 
Badminton Klub og Ravnsborghallen i 
starten af 2020 idéen om, at Køge skul-
le ride med på padelbølgen og have to 
udendørs padelbaner. Med midler fra 
lokalforeningspuljen blev det en reali-
tet og på den anden side af sommerfe-
rien stod de to baner klar i Køge Padel 
Center, der hviler på et nyetableret 
samarbejde mellem netop Køge Bad-
mintonklub, Ravnsborghallen og 
Firma idræt Køge.

Finn Nielsen fortæller, at padel i 
Køge er i rivende udvikling. Der er 34 
timers banetid til rådighed hver dag, 
og det er stort set umuligt at få en ledig 
tid mellem kl. 15 og 22. Der er allerede 
spillet i tusindvis af timer på banerne, 
og Køge Padel Center fik i løbet af de 
første syv måneder 690 registrerede 
padelspillere. • 

”Det går 
strygende 
med padel 
i Køge.”

HVAD ER PADEL?

Padel er en slags hybrid mellem tennis og squash, 
og både bold samt bat er lettere. På banen, der min
der lidt om det, man kender fra tennis, spiller man 
to mod to. Banen er omgivet af vægge af glas, og 
både bag og sidevægge bruges aktivt i spillet. Padel 
kan spilles hele året – både inden og udendørs.

Hvordan er 
pengene 
fordelt i 2020?

3.268.847 kr.
er i alt delt ud

110 lokale tiltag
har fået støtte 

51 foreninger
har fået tilskud
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REGION NORDJYLLAND

REGION MIDTJYLLAND

REGION SYDDANMARK

REGION SJÆLLAND

REGION HOVEDSTADEN

GLEJBJERG
kr. 19.000

BRAMMING
kr. 5.500

BRØNDERSLEV
kr. 36.500

ESBJERG
kr. 265.000 KORSØR

kr. 9.800

HILLERØD
kr. 25.000

IKAST
kr. 12.150

SILKEBORG
kr. 12.000

SLAGELSE
kr. 18.500 FIRMAIDRÆT 

STORKØBENHAVN
kr. 12.506

KØBENHAVNS FIRMASPORT
kr. 46.125

FIRMAKLUBBERNES
SKAKSAMMENSLUTNING

STRUER
kr. 50.454

SÆBY
kr. 167.660

GULDBORGSUND
kr. 65.357NAKSKOV

kr. 35.000

FREDERICIA
kr. 17.500

FREDERIKSHAVN
kr. 37.000

GRINDSTED
kr. 28.500

HADERSLEV
kr. 68.000

HEDENSTED
kr. 244.900

HERNING
kr. 10.300

HIRTSHALS
kr. 200.000

HJØRRING
kr. 13.394

AALBORG

HOBRO

GRENÅ

THISTED

MORSØ
kr. 13.500

LEMVIG
kr. 57.000

SKIVE
kr. 26.898

VIBORG
kr. 36.195

RANDERS
kr. 19.155

PANDRUP
kr. 30.232

AARHUS
kr. 62.040RY

EBELTOFT
ODDER

HORSENS

SKANDERBORG
kr. 30.093

HOLSTEBRO
kr. 21.295

RINGKØBING
kr. 211.748

VEJEN
kr. 124.640

VEJLE

KOLDING
kr. 128.500

MIDDELFART
kr. 200.000

VAMDRUP

VESTFYN

HØJFYN

NORDFYN
kr. 200.000

ODENSE

NYBORG
kr. 121.000

SVENDBORG
kr. 15.500

ÆRØ

FAABORG

AABENRAA
kr. 23.000

SØNDERBORG

TØNDER MARIBO

VORDINGBORG
kr. 5.935

NÆSTVED
kr. 141.265

SKÆLSKØR
kr. 13.894

FAXE

KALUNDBORG
kr. 12.562

HOLBÆK

FREDERIKSVÆRK

ROSKILDE
kr. 50.828

HELSINGØR

KØBENHAVN

AALBORG FIRMAIDRÆT kr. 49.800
AALBORG SENIORSPORT kr. 13.500

LANDSKREDSEN
Coop Alliancen
Dansk Levnedsmiddelidrætsforbund
Jernbanefritid kr. 23.916
Postens Idræts og Fritidsforbund
Skat Fritid & Idræt kr. 3.645
Dansk Hospitalsidræt
Kommunernes Fritids og Idrætsforbund
Dansk Politiidrætsforbund kr. 37.031
Kriminalforsorgens Idrætsforbund
 
ORGANISATIONER OG FORBUND
Dansk Motions Forbund (DMF)
 
HOVEDSTADEN
København Firma Sport
Firmaidræt Storkøbenhavn
Firmaklubbernes Skaksammenslutning

RINGSTED

KØGE
kr. 252.000

SORØ
1
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1
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2
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3
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LOKAL-
FORENINGSPULJEN 
2020
 
Hvor er pengene fordelt?
Og hvad er de blandt  
andet gået til? 

Padel Motionsredskaber
Jumping  
Fitness Markedsføring Uddannelser Cykler
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 I  hjælpepakken var der i 2020 øremærket 17,8 
mio. kr., som var målrettet firmaidrætsforenin-
gerne, og midlerne er foreløbigt kommet om-

kring 90 % af alle firmaidrætsforeninger, det vil sige 
72 firmaidrætsforeningerne, til gavn. De har i alt 
fået 234 bevillingerne på tilsammen 8,65 mio. kr. 

De resterende uforbrugte midler overfører vi, 
som principperne foreskriver, til bevillingsåret 
2021. Det giver de firmaidrætsforeninger, der sta-
dig har kontingenttab for 2020 (halv- og helårs-
kontingenter), og som primo 2021 får et overblik 
over deres samlede tab på 2020-budgettet, mulig-
hed for at få tildelt kompensation efter foreskrev-
ne principper.

Alle firmaidrætsforeninger kan, primo 2021, søge 
om tab i medlems- og idrætsgrenstilskud for 2020.

Samtidig kan alle firmaidrætsforeninger søge 
om tilskud til at kickstarte 2021, ligesom de kan få 

Økonomisk 
hjælpende hånd 
til firmaidrætsforeningerne
Som følge af nedlukningen i marts 2020, der også ad flere omgange betød 
lukning af firmaidrætten, kom regeringen og aftalepartierne med en særlig 
hjælpepakke til landets lokale idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske 
konsekvenser, som foreningerne oplevede på grund af aflyste arrangementer, 
manglende indtægter og øgede udgifter som følge af restriktionerne.

dækning af kontingent- og arrangementstab for 
første halvår af 2021.

Den gode kickstart 
Over 90 % af de udloddede 8,65 mio. kr. i 2020 har 
hjulpet firmaidrætsforeningerne med at dække tab 
i forbindelse med manglende kontingenter og afly-
ste events. Herefter er højdespringeren en særlig 
kickstartpakke, hvor foreningerne kunne søge op 
til 10.000 kr. til den gode kickstart af efterårssæso-
nen. Her fik ikke mindre end 70 foreninger bevilli-
get tilskud til den gode kickstart og til trods for en 
ny bølge af corona med afstand, afspritning og re-
striktioner i forhold til antal deltagere til aktivite-
terne, lykkedes det en del af foreningerne at få 
kickstartet sæsonen.  En af de foreninger, der ryk-
kede på opstarten i efteråret, var Maribo Firma- og 
Familiesport. •

 P å Lolland stod deres mountainbikes lidt 
stille under forårets nedlukning samt hen 
over sommeren, men det besluttede fir-

maidrætsforeningen i Maribo at gøre noget ved 
med ildsjælene og MTB-entusiasterne, Gert Jan 
Fass og Carsten Borgen, i spidsen. Idéen var at 
motivere mænd og kvinder i alle aldre til at kom-
me i gang med MTB-træning og blive bidt af en 
gal cykelslange ligesom Gert Jan.

Derfor blev en opstartsevent planlagt lørdag 
den 14. november med hjælp fra coronahjælpe-
pakkerne. Eventen blev markedsført via annoncer 

Ny aktivitet og nye 
medlemmer i Maribo efter 
kommunikationskickstart
Med overskriften: ”Kom op af sofaen, ud i naturen og dyrk sammenholdet  
på to hjul ” fik Maribo Firma- og Familiesport helt bogstaveligt midlerne fra  
coronahjælpepakken til at trille. 

Kom op af sofaen, ud i naturen og dyrk sammenholdet på 

to hjul. Kør med på vores MTB motions-træning for mænd 

og kvinder i alle aldre, der er nybegyndere på MTB´en.

Ny på MTB - kom i gang

Du får skøn motion på en MTB! 

På dette hold hjælper vi dig i gang, der 

ikke har prøvet MTB i naturen før - og 

lærer dig færdighederne, så du kan køre 

i naturen. 

Vi kører i et tempo, så den langsomste 

på holdet kan følge med - det er ikke 

fart og hurtighed, der tæller hér. 

Er du vant til at køre MTB , og vil du 

gerne dyrke begejstringen for denne 

motion sammen med andre, er du også 

velkommen. 

Dag, tid og sæsonstart

Lørdage kl. 13.00.

Første gang den 14. november 2020

Mødested
Ved kajakklubben, Refshalevej 52, 

4930 Maribo

Lån en MTB
Hvis du selv har, kan du selvfølgelig 

cykle på den.

Pris
Kr. 200,- pr. sæson - inkl. t-shirt 

Tilmeld dig
På mail til: hejhej67@jubii.dk

(H)juleløb 
26. december kl. 10.00 - vi kører juleløb 

søen rundt.

Kør trygt med – vi overholder 

selvfølgelig alle retningslinjer i forhold 

Covid-19.

www.mf-fs.dk 

DYRK MOTION PÅ MTB – 

KØR MED HVER LØRDAG

Følg os på Facebook: 

Maribo Firma- og 

Familiesport

i lokalavisen samt flyers, der blev delt ud i lokal-
området. Og på den råkolde lørdag i november 
dukkede der 22 lokale lollændere op.

”Vi er vildt tilfredse med, at vi fik samlet 22 til 
opstartseventen. Vi havde nogle skønne timer 
sammen. Men vi er mest glade for, at folk fortsæt-
ter med at cykle og kommer, når vi træner hver 
lørdag kl. 13. Det er ret fantastisk, at vi kan være 
aktive sammen i en tid, hvor coronasituationen 
fortsat har store konsekvenser,” fortæller Jan Han-
sen fra Maribo Firma- og Familiesport. •
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COVID-19-MIDLER: 
Hvor er pengene fordelt? 
Og hvad er de gået til?

REGION NORDJYLLAND

REGION MIDTJYLLAND

REGION SYDDANMARK

REGION SJÆLLAND

REGION HOVEDSTADEN

49 %
Tab på kontingenter: 4.187.997 kr.

9 %
Kickstart: 803.750 kr.

42 %
Tab på arrangementer: 3.636.375 kr.

HILLERØD
kr. 447.459

IKAST
kr. 39.080

KØGE
kr. 66.001

RINGSTED
kr. 10.000

SILKEBORG

SLAGELSE
kr. 252.082 FIRMAIDRÆT 

STORKØBENHAVN
kr. 62.000

KØBENHAVNS FIRMASPORT
kr. 10.000

FIRMAKLUBBERNES
SKAKSAMMENSLUTNING

STRUER
kr. 287.451

SÆBY
kr. 41.350

GULDBORGSUND
kr. 53.076NAKSKOV

kr. 13.300

FREDERICIA
kr. 369.563

FREDERIKSHAVN
kr. 423.842

GRINDSTED
kr. 17.900

HADERSLEV
kr. 10.000

HEDENSTED
kr. 10.000

HERNING
kr. 29.477

HIRTSHALS
kr. 67.300

HJØRRING
kr. 27.211

AALBORG

HOBRO
kr. 35.000

GRENÅ 
kr. 10.000

THISTED
kr. 21.540

MORSØ
kr. 10.000

LEMVIG
kr. 360.575

SKIVE
kr. 26.171

VIBORG
kr. 10.000

RANDERS
kr. 37.417

PANDRUP
kr. 71.962

AARHUS
kr. 735.711

RY
kr. 70.490

ODDER
kr. 10.000

HORSENS
kr. 10.000

SKANDERBORG
kr. 73.208

HOLSTEBRO
kr. 12.200

RINGKØBING
kr. 894.345

VEJEN
kr. 48.680

VEJLE
kr. 185.000

KOLDING
kr. 230.380

MIDDELFART
kr. 119.005

VAMDRUP
kr. 10.000

VESTFYN

HØJFYN

NORDFYN
kr. 10.000

ODENSE
KR. 884.923

NYBORG
kr. 10.000

SVENDBORG
kr. 41.730

ÆRØ

FAABORG
kr. 10.000

AABENRAA
kr. 364.600

SØNDERBORG
kr. 132.115

TØNDER
KR. 10.000

MARIBO
kr. 10.000

VORDINGBORG
kr. 16.500

NÆSTVED
kr. 130.716

SKÆLSKØR
kr. 10.000

SORØ

KALUNDBORG
kr. 36.000

HOLBÆK
kr. 10.000

FREDERIKSVÆRK
kr. 20.500

ROSKILDE
kr. 62.242

HELSINGØR
kr. 28.500

KØBENHAVN

AALBORG FIRMAIDRÆT kr. 563.462
AALBORG SENIORSPORT kr. 311.700

LANDSKREDSEN
Coop Alliancen kr. 20.010
Dansk Levnedsmiddelidrætsforbund
Jernbanefritid kr. 56.600
Postens Idræts Og Fritidsforbund
Skat Fritid & Idræt kr. 10.000
Dansk Hospitalsidræt
Kommunernes Fritids og Idrætsforbund
Dansk Politiidrætsforbund kr. 47.000
Kriminalforsorgens Idrætsforbund kr. 10.000
 
ORGANISATIONER OG FORBUND
Dansk Motions Forbund (DMF) kr. 238.067
 
HOVEDSTADEN
København Firma Sport
Firmaidræt Storkøbenhavn
Firmaklubbernes Skaksammenslutning

GLEJBJERG
kr. 10.000

BRAMMING
kr. 10.000

BRØNDERSLEV
kr. 30.614

ESBJERG
kr. 206.080 KORSØR

kr. 20.350

EBELTOFT
kr. 10.000

FAXE
kr. 98.459
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Gang i de unge
Det er en strategisk ambition for firmaidrætten og de  
lokale firmaidrætsforeninger, at vi sammen er med til at 
skabe meningsfulde aktiviteter på landets ungdomsud-
dannelser, så de unge elever får sved på panden, pulsen 
op og får en masse smil på læberne. Det har det også  
været i 2020, hvor vi i ungdommens tegn på ingen måde 
har stået tilbage for coronapandemien.

 I  indsatsen omkring ungdomsuddannelserne har vi et særligt fokus på de 
erhvervsfaglige ungdomsuddannelser. Eleverne på disse uddannelsesret-
ninger har i særlig grad brug for bedre bevægelses- og motionsmuligheder, 

der kan tænkes ind i eller ud af rammer og bygninger, der ofte ikke rummer 
en oplagt arena for bevægelse. 

En af aktiviteterne, hvor vi også i 2020 rykkede ud, er Ung Cup, som til trods 
for coronapandemien formåede at turnere rundt i landet med ti stævner, der 
hver gang involverede hundredvis af elever. Dog i en nytænkt special edition-
udgave, der tillod eleverne at dyrke sammenholdet med afstand og  
afsprittede hænder. •

Ung Cup er Danmarks fedeste stævne for ung-
domsuddannelserne, hvor klassehold over hele 
landet dyster i blandt andet rundbold og fodbold. 
2020-udgaven af Ung Cup blev en special edition, 
hvor vi nytænkte aktiviteterne og blandt andet in-
troducerede ’fodboldudfordringen’, der afløste 
den klassiske fodboldkamp. Fodboldudfordringen 
består af fem spændende fodboldvarianter, der 
smager af leg med fodbolden og samtidig sikrer, 
at eleverne kan holde afstand, alt imens de dyster 
på hold i fodboldpool, fodtennis, fodboldforhin-
dringsbane, amerikanske straffe og afslutnings-
amok, der er flugtere på mål. Udfordringen går i al 

Ung Cup – special edition
sin enkelthed ud på, at hvert hold skal score så 
mange point til hver dyst som muligt. Vinderhol-
det er det hold, som har klaret sig bedst og scoret 
flest point samlet i de fem aktiviteter.

Sammen med eleverne, skolerne og dygtige in-
struktører lykkedes det at fløjte op til aktiviteterne 
til Ung Cup, og for en stund fik vi trængt coronap-
andemien lidt i baggrunden, mens hundredvis af 
elever gav den gas med rundbold og fodboldudfor-
dringen – selvfølgelig med spritstationer, gummi-
handsker og nøje afmålte zoner. Kampgejsten var 
som altid høj, boldene præcise og stævnepladserne 
summede af liv og godt humør over hele linjen. •

Til kamp mod inaktiviteten  
med digitale motionspauser
I 2020 har coronapandemien desværre medvirket 
til, at idræt og fysiske aktiviteter på ungdomsud-
dannelserne har været stærkt begrænsede eller 
slet ikke er blevet gennemført. Det har Ung Cup 
ikke kunnet løse alene, derfor tog vi kampen op 
mod inaktiviteten, og gav eleverne mulighed for 
at dyrke det aktive fællesskab, som er så vigtigt 
for både kroppen og hovedet, med digitale moti-
onspauser. Idéen bag de digitale motionspauser 
er, at de skal tænkes naturligt ind skolernes øvri-
ge digitale undervisning. 

En digital motionspause er 15 minutters online 
træning med en instruktør, der tjekker ind sam-
men med eleverne på deres skærme. Vi har 
blandt andet ’besøgt’ TEC i hovedstadsområdet, 
hvor både elever og lærer gav den gas med de 
øvelser, som instruktøren havde på programmet 
til dem.

Et andet tilbud på aktivitetspaletten i 2020 har 
været anderledes aktivitetsdage, hvor vi har været 
fysisk til stede på ungdomsuddannelserne – natur-
ligvis under hensyntagen til alle restriktioner. •
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Næstved Firmasport har igennem fire år haft et stærkt samarbej-
de med EUC Sjælland, der har elever på HTX, EUD og EUX. Det 
gode samarbejde udspringer af, at Næstved Firmasport ad flere 
omgange har arrangeret succesfulde aktivitetsdage for skolen 
samt intro- og ryste sammen-forløb for nye elever. Derudover kan 
eleverne på ungdomsuddannelserne træne yoga og zumba i for-
eningen, ligesom foreningen har været med til at uddanne under-
visere fra lærerstaben til bike-instruktører, så de kan bruge Indoor 
Bike i deres undervisning.

Formand i Næstved Firmasport, Lise Skovgaard, er den lokale 
ildsjæl, der har bygget det stærke netværk med EUD Sjælland op. 
Sammen lagde Lise og EUC Sjælland planerne for 2020 i starten 
af året. Aktivitetsdage blev planlagt og deltagelse i Ung Cup var på 
tegnebrættet, men så kom coronapandemien. Det slog dog hver-
ken Næstved Firmasport, EUC Sjælland, lærerne eller eleverne af 
banen. Aktivitetsdagen i august fik nye aktiviteter med fodbold og 
golf-bazooka udendørs samt yoga, zumba og biking indendørs til 
glæde for de 170 elever, der var med på selve dagen.

Derudover deltog EUC Sjælland med fire hold til Ung Cup, hvor 
de dystede i rundbold. Desværre nåede de ikke finalen. Måske gør 
de det i 2021, hvor EUC Sjælland melder klar igen. •

Derfor er vi en del af projekt Friske Lunger i Arbejde i et sam-
arbejde mellem 3F, Lungeforeningen og Dansk Firmaidræts-
forbund. Projektet bliver gennemført med støtte fra Sund-
heds- og Ældreministeriet.

Formålet med projektet er at fremme og forbedre lun-
gesundheden på landets erhvervsskoler, så det taler lige ind i 
vores strategiske ambition i forhold til ungdomsuddannelser-
ne. Friske Lunger i Arbejde retter sig især mod elever i Grund-

Lyspunkt i nedlukningen
Da Danmark, og i første omgang Nordjylland, blev ramt 
af anden nedlukning i efteråret 2020, fik vi designet co-
ronavenlige aktivitetsdage for ungdomsuddannelserne 
med kæmpe aktivitetsbingo, bazooka-dart og alternativ 
afstandssikret floorball.

Første stop med de nye aktiviteter og bevæbnet med 
litervis af håndsprit samt adskillige æsker gummihand-
sker var Vittrup Fri Fagskole i Hjørring Kommune, hvor 
vi gav eleverne sved på panden, ekstra smil på læben og 
håneretten, når et hold vandt en aktivitet.

Viceforstander på Vittrup Fri og Fagskole, Aysel Lind-
berg, var ikke i tvivl om vigtigheden af at få rørt de unge 
mennesker under nedlukningen:

”Især i den her coronatid er det bare helt vildt vigtigt 
for os, især når vi ligger helt herude i Vittrup og har en 
elevgruppe, som har været så isoleret i så lang tid, at der 
kommer nogle udefra og vil gøre noget meningsfuldt og 
noget godt. Aktivitetsdagen har været et stort lyspunkt, 
som jeg tænker giver noget de næste mange dage ind i 
skolens hverdag.”

Så også over for ungdomsuddannelserne holder vi 
fast i, at afstand ikke er lig med stilstand, og det tager vi 
stålfast og sikkert med videre ind i 2021. •

Sammen er vi stærkere
forløb 1 og Grundforløb 2 på linjerne Teknologi, 
Byggeri og Transport og stiler efter at gennemføre 
events om lungesundhed på landets erhvervssko-
ler.

Vi startede op med arbejdet på erhvervsskoler-
ne allerede i august 2019, men har for alvor sat 
turbo under de tilknyttede events i 2020, hvor vi 
agerer eventkoordinator. Sammen med partnerne 

Stærkt lokalt samarbejde 
med fokus på de unge

har vi afholdt seks eventdage med aktiviteter for 
fire større erhvervsskoler i løbet af september og 
oktober. 

Eleverne skulle igennem forskellige små, sjove 
øvelser, hvor pulsen kom op, mens de havde et su-
gerør i munden til at trække vejret igennem for at 
få en fornemmelse af, hvordan det føles at have 
nedsat lungekapacitet. •

4342



44 45

Afstand må ikke  
blive til stilstand
Hvad gør et idrætsforbund, der  
kæmper for et sjovere Danmark i  
bevægelse, når landet lukker ned,  
så vi ikke kan mødes fysisk og dyrke 
den idræt og det sammenhold, vi  
har været vant til at dyrke i årtier?  
Vi tænker nyt, løber ekstra stærkt, 
kaster alle planer op i luften, ser mu-
ligheder og ikke begrænsninger. Nu-
vel, vi indrømmer, at 2020 har været 
udfordrende for firmaidrætsforenin-
gerne, men sammen har vi i 2020 
gjort det til vores mantra, at afstand 
ikke må betyde stilstand. Og det tager 
vi med ind i 2021.

opdagelse i de sjove, skæve og skøre forhindringer, 
man mødte på sin vej. Der blev forceret byskilte, 
hoppet over parkbænke, sprintet på trapper, kravlet 
under væltede træer og sprunget over store sten på 
stranden. Foto og oplevelser på løbeturen blev delt 
på Facebook, og kun fantasien satte grænser for de 
1.500 deltagere, der løb med virtuelt. 

Hundestilling og solhilsen på skærmen
Da den trinvise genåbning tillod, at vi måtte for-
samles op til ti personer, kom firmaidrætsforenin-
gerne hurtigt med gentænkte aktiviteter, så med-
lemmerne kunne dyrke idræt – naturligvis under 
hensyntagen til, at alle restriktioner blev over-
holdt. En af dem var Esbjerg Firmaidræt, hvor 
medlemmerne kunne stemple ind en anderledes 
udgave af foreningens Tai Chi & Yoga-hold – nu 
med instruktøren på storskærm i træningslokalet 
i EFI-hallen, der sikkert guidede medlemmerne 
igennem hundestillinger og solhilsner, så kroppen 
blev trænet og den mentale balance styrket.

For Gyrith Larsen fra Esbjerg Firmaidræt var 
den helt store drivkraft at holde gang i aktiviteter-
ne og få medlemmerne tilbage i foreningen for at 

dyrke fællesskabet og mærke den gode energi 
som hold. 

Når man ikke må hoppe inde, 
hopper man ude
Første led i genåbningen gav mulighed for at dyr-
ke idræt udenfor, og det tog ikke Firmaidræt 
Odense lang tid at rykke træningstrampolinerne 
og Jumping Fitness udenfor, så ni medlemmer ad 
gangen kunne dyrke Jumping Fitness under åben 
himmel med de korrekte sikkerhedsafstande i for-
hold til corona. Den mulighed blev hurtigt så po-
pulær i det sydlige Odense, at der ikke bare blev 
hoppet én, men tre gange om ugen i foreningen.

”Vi oplevede, at ventelisterne til vores nye uden-
dørs Jumping Fitness-hold blev længere og længe-
re, og det var jo mest af alt et positivt problem. Så 
vi satte i gang, og vi fik i løbet af kort tid arrange-
ret at få to ekstra hold på benene. Instruktørerne 
har været enormt engagerede og fleksible, så 
ugens hold mandag, onsdag og fredag kunne lyk-
kedes, og det var både vi og deltagerne utroligt 
taknemmelige for,” fortæller næstformand i Fir-
maidræt Odense, Kristian Hammerum. •

Kreativitet i 
firmaidrætsforeningerne
Der gik ikke lang tid efter nedlukningen i marts, 
før kreativiteten begyndte at blomstre i fir-
maidrætsforeningerne. De frivillige ildsjæle rundt 
om i landet benyttede tiden omkring den totale 
nedlukning til at tænke over, hvordan de kunne få 
medlemmerne i gang, når den forventede og vars-
lede trinvise genåbning ville påbegynde. Haller og 
centre blev udvidet med digitale faciliteter, der 
blev tænkt i at flytte fra indendørs til udendørs, og 
nye virtuelle tiltag så dagens lys.

Vi kan sagtens løbe sammen virtuelt
Og det gjorde vi lige præcis den 1. juni, som var 2. 
pinsedag, hvor hele Danmark blev inviteret med 
til en virtuel coronaudgave af Ladies Mud Race og 
Xtreme Mandehørm. De to løb er, hvad man i fir-
maidrætsregi kan kalde klassikere, så det tog ikke 
arrangørerne samt bagmænd og bagkvinder for 
løbene lang tid at få designet et virtuelt løb.

Deltagerne meldte sig til begivenheden på Face-
book eller på Sportstiming, og så gik starten ellers 
fra egen bopæl med en klar opfordring til at gå på 



Digital kollegamotion
Danmark havde ikke været lukket ned i mange 
uger, før vi kunne konstatere, at det gik den helt 
gale vej med danskernes aktivitetsniveau. De 
første analyser fra IDAN efter nedlukningen vi-
ste, at 38 % af de danskere, der var aktive før 
nedlukningen, var blevet inaktive. Undersøgel-
sen pegede på, at danskerne især manglede de 
strukturer og fællesskaber, hvor de normalt var 
aktive. Vi skulle hjælpe danskerne med at skabe 
nye muligheder for bevægelse, og her var det 
oplagt for os at skabe nytænkte rammer for kol-
legamotion på arbejdspladsen. Løsningen blev: 
Lad os mødes digitalt.

10 minutters aktiv pause
Onsdag den 11. marts om aftenen bekendtgjorde 
Mette Frederiksen på pressemødet, at Danmark 
lukkede ned fra og med den 13. marts. Onsdag 
den 18. marts kl. 12.20 – blot en uge efter – gik vi 
på skærmen med en aktiv pause på ti minutter til 
hele Danmark. De ti minutter, der blev sendt di-
rekte på Facebook, var og er stadig et aktivt af-
bræk, hvor kolleger kan få rørt lårmuskler, knæled 
og rygstykker uden at skulle klæde om. De arbej-
dende danskere skal op fra kontorstolene og ud af 
sutskoene.

I første hug kørte de ti minutters aktiv pause 
frem til sommerferien 2020 og blev sendt alle 
hverdage kl. 12.20. Efter sommerferien blev det til 
10-i-12, og vi har i 2020 inspireret mere end 
11.000 danskere på denne platform. Det betyder, 
at vi omregnet til aktive kollegamotionsminutter 
kan skrive 35.700 på kontoen, og det svarer faktisk 
til ikke mindre end 595 timer, som igen svarer til 
næsten 25 døgn.

Motion til skærmen
Signaturprojektet Arbejdspladsernes 
Motionsdag havde planlagt et 'motion 
til døren'-koncept, hvor instruktører og 
redskaber ville blive bragt direkte ud 
på de enkelte arbejdspladser, når be-
vægelsesbølgen rullede over Danmark 
fredag i uge 41. Forårets nedlukning 
gjorde, at dette fysiske koncept hurtigt 
blev omtænkt til et digitalt 'motion til 
din og kollegernes skærm'-koncept i 
form af digitale instruktører, som 
stemplede direkte ind 15 minutter on-
line hos de enkelte arbejdspladser el-
ler afdelinger på selve dagen.

Hele 40 arbejdspladser fik teamet af 
digitale instruktører i gang, og det blev 
samlet set til ti timers kollegamotion 
direkte på AMdag 20.

Konceptet blev i slutningen af 2020 
til en fast del af den strategiske indsats 
med kollegamotion på flere arbejds-
pladser, så nu kan alle arbejdspladser i 
hele Danmark få leveret en 15 til 30 
minutters aktiv pause direkte til deres 
skærme.

Det digitale og fysiske i skønt samspil 
I foråret 2020 skulle der uddannes 100 sundhedsambassadø-
rer ved Vejle Kommune, som en del af et større sundhedspro-
jekt i kommunen. Uddannelsen blev dog skubbet flere gange 
grundet coronarestriktionerne, så for at undgå en tredje udsky-
delse skabte vi et nyt digitalt uddannelseskoncept med lokalt 
fysisk fremmøde i små grupper. I praksis betød det en uddan-
nelsesdag, hvor underviserne stemplede ind digitalt i en webi-
nar-platform og gennemførte undervisningen fra hovedkonto-
ret i Nyborg, og deltagerne sad sammen i mindre grupper a tre 
til fem personer på deres fysiske lokationer i Vejle.

Da dagen for uddannelsen oprandt i Vejle havde vi ca. 50 
deltagere fordelt på 12 lokationer i kommunen. Tidsram-
men var skåret ned til fire timer, så deltagerne kunne holde 
koncentrationen i en undervisning, der var en vekslen mel-
lem oplæg fra underviserne, gruppearbejde for deltagerne i 
de fysiske rum med digital opsamling i plenum samt mas-
ser af aktivitet indlagt. Derudover var der planlagt en gåtur 
og en frokostpause på en time, så deltagerne fik et afbræk 
fra skærmen og fik fornemmelsen af den energi, det giver 
med frisk luft og aktivitet midt på dagen. 

Feedbacken fra Vejle var ikke til at tage fejl af. Samspillet 
mellem det digitale og fysiske virkede perfekt, så perfekt, at 
vi bringer dette nye uddannelseskoncept med ind i 2021, så 
vi kan fortsætte med at uddanne sundhedsambassadører i 
hele 2021. 

De digitale motionsinitiativer og 
esport udgør 28,8 % af det samlede 
bevægelsesregnskab 2020

Esport – Studieligaen:  435
Esport – Kollegaligaen:  908
Aktiv julekalender:  1.208
10i12:  11.724
Fælles fyraftenstræning:  2.319
AMdag – digitale motionspauser:  17.272
I alt:  33.866
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Nye partnerskaber kæmper 
mod coronaen
2020 har været et særligt usædvanligt år, hvor co-
rona har presset os alle både fysisk og mentalt 
samt udfordrede mulighederne for et aktivt liv i 
fællesskab. Derfor har det været ekstra vigtigt, at 
vi har fundet sammen i partnerskaber, der sam-
men kan kæmpe kampen mod de kedelige sideef-
fekter af coronaen. Set i lyset af, at corona vil ræk-
ke langt ind i 2021, har vi brug for at være stærke, 
holde ud og være sammen. I en tid, hvor uvished 
om varigheden af pandemien, bekymring for 
smitte, ensomhed og nye måder at leve vores liv 
på kræver noget ekstraordinært af os alle. Vi har 
brug for fællesskabet!

Sammen i bevægelse
Foranlediget af DR, der har udråbt 2021 til bevæ-
gelsens år på alle deres flader, satte vi i slutningen 
af 2020 af i startblokkene sammen med DR, Dansk 
Skoleidræt, DIF og DGI, og vi fik skudt projekt 
’Sammen i bevægelse’ i gang. Et projekt, der i seks 
bevægelsesbølger skal inspirere til bevægelse 
samt skabe et fællesskab for danskerne hver uge 
hele året rundt. Vores vigtigste opgave bliver sam-
men med partnerne at tilbyde danskerne en bred 
vifte af muligheder for aktivitet og bevægelse, hvor 
alle kan være med, uanset alder og niveau. 

’Sammen i bevægelse’ giver os mulighed for at 
blive stærke sammen – både fysisk og mentalt. I 
2021 vil firmaidrætten sammen med DR, DIF, DGI 
og skoleidrætten i fællesskab inspirere til at sætte 
Danmark i bevægelse, og inden året er omme er 
det målet, at vi alle bevæger os lidt ekstra.

Et aktivt Danmark – igen
Kort før sommerferien så et stærkt nyt partner-
skab mellem TrygFondens Center for Aktiv Sund-
hed, Dansk Firmaidrætsforbund, Kræftens Be-
kæmpelse, Hjerteforeningen og Ældre Sagen da-
gens lys. Et partnerskab, der var og fortsat er be-
kymret for deres medlemmers, brugeres og hele 
samfundets sundhed på grund af langtidskonse-
kvenserne af nedlukningen af det danske sam-
fund.

Partnerskabet har især fokus på de ældre, de 
sårbare og udsatte, dem, der er isoleret uden ret 
meget fysisk kontakt til andre, og dem, der nu kun 
arbejder hjemmefra og er afskåret fra deres dagli-
ge fællesskab med stor inaktivitet til følge. 

Visionen for partnerskabet er at fremme udvik-
ling af passionerede fællesskaber om motion og 
bevægelse for et sundere og mere aktivt Danmark 
både under og efter coronakrisen. Partnerskabet 
har forpligtet sig til at gå i kødet på de udfordrin-
ger vi møder og søge nye veje til at løse dem. Den 
første udfordring, partnerskabet fokuserede på, 
var, hvordan motionsinspirationen kommer direk-
te hjem i stuerne til flere danskere – og især at in-
spirere sårbare og udsatte målgrupper, som ikke 
kan opsøge andre motionsmuligheder. Den udfor-

dring var partnerskabet i dialog med en 
række medier om i løbet af efteråret 2020, 

og glæden var stor, da DR i december 
2020 kunne fortælle, at de ville kick-

starte januar 2021 med funktionel 
morgentræning på DR1s morgen-
flade. Samtidig har partnerskabet 
stået i spidsen for endnu et træ-
ningstilbud på flow-tv med DK4 
som mediepartner. Det bliver et 

træningstilbud, der rammer tv-fla-
den i foråret 2021, og som inviterer 

alle til at motionere hjemme fra stuerne 
og fra hjemmekontorerne. •

EUROPÆISK IDRÆTSUGE

Det Odense-baserede app-bureau, House of Code, 
var nomineret og kraftig bejler i slutspurten, da 
Europa-Kommissionen afviklede det uofficielle 
europamesterskab i kollegamotion den 8. decem-
ber 2020. Finalemodstanderne i et kompetent og 
langt udskilningsløb var: Gruppe Roullier (Frank-
rig) og Generali (Slovenien). Men de var ikke lige 
så gode som House of Code, hvor alle medarbejde-
re hver uge kan afsætte to timer i arbejdstiden til 
fysisk aktivitet og yderligere en time til personlig 
udvikling. Næsten halvdelen af medarbejderne 
deltager dagligt i en aktiv pause og træner sam-
men i fem minutter midt på arbejdsdagen. 

”Vi tror på, at aktivitet skaber produktivitet. Vi 
giver vores medarbejdere to timer om ugen til at 
motionere i, så vi betaler dem for at være fysisk 
aktive i stedet for at lave arbejdsrelaterede opga-
ver. Det er det, der gør vores tilgang speciel,” siger 
Henrik Grove, COO & Partner, der selv er aktiv og 

helt med fremme på banen, når der dyrkes kolle-
gamotion.

I forhold til udfordringerne omkring corona ud-
dyber Henrik Groove:

”Coronapandemien er selvsagt udfordrende på 
flere planer. I forhold til kollegamotion har vi 
droppet badminton og arrangeret skydning uden-
dørs. Bare som et eksempel. Vi er ligeledes hoppet 
med på en række mentale og digitale initiativer, 
for vi skal naturligvis også dyrke sammenholdet 
fra hjemmekontorerne. De 10.000 euro i præmie-
penge fra europamesterskaberne går til nyt firma-
idrætstøj og sjove træningsrekvisitter, som medar-
bejderne kan bruge privat.”

Tillykke til alle på House of Code. Vi glæder os 
til at følge jeres fortsatte kollegamotionsrejse i 
2021. Og hvem ved, måske får vi atter en finalist 
med til mesterskaberne i kollegamotion i 2021. 

Mange mesterskaber og store begivenheder blev aflyst i 2020, 
men ikke europamesterskaberne i kollegamotion – og vi vandt! 
Danmark hev guldet hjem i finalen.
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 F orbundet har etableret retningslinjer og pro-
cedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er 
omfattet af årsrapporten, er i overensstem-

melse med meddelte bevillinger, love og andre 
forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvan-
lig praksis. Endvidere er der etableret retningslin-
jer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige 

Ledelsespåtegning
økonomiske hensyn ved forbundets forvaltning 
og, at oplysningerne i årsrapporten om resultater-
ne er dokumenterede.

Denne årsrapport indstilles til formændenes 
godkendelse på et virtuelt formandsmøde i april, 
hvor godkendelse foregår med elektronisk af-
stemning. •

Nyborg, den 30. marts 2021. 
Årsrapporten er underskrevet elektronisk af forbundets direktion og styrelse.

Peder Bisgaard Helle Friis Kristiansen
formand næstformand

Claus Schou Pernille Aude  Jeanette Thornberg
medlem medlem  medlem

Mette Mandrup Lars Borup  Jan Knudsen  
Generalsekretær administrationschef  direktør 

Søren Willeberg Merete Spangsberg Nielsen 
direktør direktør

Revisionsudvalgets påtegning
Revisionsudvalget har foretaget en kritisk gennemgang af årsrapportens bilag. 
De, i revisionsudvalgets protokol indførte bemærkninger, er blevet besvaret af administrationen og  
godkendt af forbundsstyrelsen.

Nyborg, den 30. marts 2021

Sisse Wildt Svend Mandel Hansen  Bjarne Andersen
formand
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REVISIONSPÅTEGNING PÅ 
ÅRSREGNSKABET

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Fir-
maidrætsforbund for regnskabsåret 1. januar-31. 
december 2020, der omfatter resultatopgørelse, 
balance og noter, herunder anvendt regnskabs-
praksis. Årsregnskabet udarbejdes efter Kulturmi-
nisteriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et 
retvisende billede af Dansk Firmaidrætsforbunds 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. de-
cember 2020 samt af resultatet af Dansk Fir-
maidrætsforbunds aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar-31. december 2020 i overensstemmelse 
med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 
af 21. december 2010.

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse 
med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt 
standarderne for offentlig revision, idet revisio-
nen udføres på grundlag af bestemmelserne i Kul-
turministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. de-
cember 2010. Vores ansvar ifølge disse standarder 
og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegnin-
gens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af års-
regnskabet”. Vi er uafhængige af Dansk Fir-
maidrætsforbund i overensstemmelse med inter-
nationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske 
regler) og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige eti-
ske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisions-
bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for 
vores konklusion.

Den uafhængige revisors 
revisionspåtegning

Fremhævelse af forhold vedrørende  
revisionen
Dansk Firmaidrætsforbund har i overensstemmel-
se med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 
1701 af 21. december 2010 som sammenlignings-
tal i resultatopgørelsen og noter til resultatopgø-
relsen for regnskabsåret 2020 medtaget det af re-
præsentantskabet godkendte resultatbudget for 
2020. Budgettallene for 2020 er ikke omfattet af 
vores revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et års-
regnskab, der i alle væsentlige henseender er rig-
tigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse Kultur-
ministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. decem-
ber 2010. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 
interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig 
for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvi-
gelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen 
ansvarlig for at vurdere Dansk Firmaidrætsfor-
bunds evne til at fortsætte driften; at oplyse om for-
hold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; 
samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af 
regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre 
ledelsen enten har til hensigt at likvidere Dansk 
Firmaidrætsforbund, indstille driften eller ikke har 
andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af  
årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om 
årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fej-
linformation, uanset om denne skyldes besvigel-
ser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et 
højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti 

for, at en revision, der udføres i overensstemmelse 
med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt 
standarderne for offentlig revision, jf. Kulturmini-
steriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, 
når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå 
som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes 
som væsentlige, hvis det med rimelighed kan for-
ventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse 
på de økonomiske beslutninger, som regnskabs-
brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overens-
stemmelse med internationale standarder om re-
vision og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark, samt standarderne for offentlig revisi-
on, jf. Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 
af 21. december 2010 foretager vi faglige vurde-
ringer og opretholder professionel skepsis under 
revisionen. Herudover: 
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsent-

lig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer 

og udfører revisionshandlinger som reaktion 
på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er 
tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for 
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage 
væsentlig fejlinformation forårsaget af besvi-
gelser er højere end ved væsentlig fejlinforma-
tion forårsaget af fejl, idet besvigelser kan om-
fatte sammensværgelser, dokumentfalsk, be-
vidste udeladelser, vildledning eller tilsidesæt-
telse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med 
relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter om-
stændighederne, men ikke for at kunne udtryk-
ke en konklusion om effektiviteten af Dansk 
Firmaidrætsforbund interne kontrol.  

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, 
som er anvendt af ledelsen, er passende, samt 
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede 
oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er ri-
melige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af 
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin-
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cippet om fortsat drift er passende, samt om 
der på grundlag af det opnåede revisionsbevis 
er væsentlig usikkerhed forbundet med begi-
venheder eller forhold, der kan skabe betydelig 
tvivl om Dansk Firmaidrætsforbunds evne til at 
fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er 
en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisi-
onspåtegning gøre opmærksom på oplysninger 
herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne op-
lysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vo-
res konklusion. Vores konklusioner er baseret 
på det revisionsbevis, der er opnået frem til da-
toen for vores revisionspåtegning. Fremtidige 
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at 
Dansk Firmaidrætsforbund ikke længere kan 
fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om 
blandt andet det planlagte omfang og den tids-
mæssige placering af revisionen samt betydelige 
revisionsmæssige observationer, herunder even-
tuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi 
identificerer under revisionen. 

Odense den 30. marts 2021

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Cvr-nr. 33 96 35 56

Michael Kurup Andersen    
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne 35629

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter 
ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen 
form for konklusion med sikkerhed om ledelses-
beretningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er 
det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i 
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen 
er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller 
vores viden opnået ved revisionen eller på anden 
måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledel-
sesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 
1701 af 21. december 2010.

Baseret på det udførte arbejde er det vores op-
fattelse, at ledelsesberetningen er i overensstem-
melse med årsregnskabet og er udarbejdet i over-
ensstemmelse med kravene i Kulturministeriets 
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. Vi 
har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledel-
sesberetningen. •
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 Å rsrapporten for Dansk Firmaidrætsforbund 
for 2020 er aflagt efter samme regnskabs-
praksis som sidste år og efter Kulturmini-

steriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010.

Resultatopgørelse
Indtægter
Posterne består af modtaget tilskud fra udlod-
ningsmidlerne, forbundets andel af refusion af 
lønomkostninger samt administrationsomkost-
ninger fra projekter, tilmeldingsgebyrer til forbun-
dets aktiviteter, abonnementsindtægter mv.

Udgifter
Posterne består af personaleomkostninger, om-
kostninger tilknyttet projekter herunder uddelin-
ger, normale tilskud til foreningerne, administrati-
onsomkostninger, rejseomkostninger mv.

Fordeling
Indtægter og omkostninger er vist som bruttobe-
løb og fordeles ud på forbundets afdelinger.

Yderligere er indtægter og udgifter fordelt i kate-
gorierne ”Foreninger”, ”projekt” og ”virksomhed”. 
Dette sker efter ønske fra Kulturministeriet, og 
sikrer fuld gennemsigtighed ift. hvordan indtæg-
ter og udgifter fordeler sig på hhv. forbundets ar-
bejde med vores foreninger, de projekter, vi indgår 
i, samt de betalte og honorerede samarbejdsflader 
vi har med enkeltstående virksomheder.

Balancen
Forbundskontoret
Forbundskontoret optages i årsrapporten til oprin-
delig anskaffelsessum. Der afskrives ikke på byg-
ningerne. 

Driftsmidler, inventar og varebiler
Driftsmidler, inventar og varebiler, optages i års-

Anvendt 
regnskabspraksis

rapporten til oprindelig anskaffelsessum med fra-
drag af akkumulerede afskrivninger. Der foreta-
ges lineære afskrivninger baseret på følgende vur-
deringer af aktivernes forventede brugstider:
Driftsmidler og inventar:  1 – 5 år
Varebiler:  5 år

Anskaffelser med en kostpris under 150 t.kr. pr. 
enhed indregnes som udgifter i resultatopgørel-
sen i anskaffelsesåret. 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materi-
elle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem 
salgspris med fradrag af salgsudgifter og den 
regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. 
Fortjeneste eller tab medtages i resultatopgørel-
sen. 

Kapitalinteresser
Kapitalinteresser optages i årsrapporten til indre 
værdi. 

Udlån m.v.
Udlån m.v. optages til nominel værdi. Værdien re-
duceres med nedskrivning til imødegåelse af for-
ventet tab. Udlån m.v. forrentes ikke.

Varebeholdninger
Varebeholdninger værdiansættes til kostpris. 
Værdiansættelsen er i øvrigt sket under hensynta-
gen til ukurante og langsomt omsættelige varer. 

Tilgodehavender
Tilgodehavender optages til nominel værdi. Vær-
dien reduceres med nedskrivning til imødegåelse 
af forventet tab. 

Gæld
Gæld optages i årsrapporten til nominel værdi. •
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Resultatopgørelse (Beløb i t. kr.)

Beskrivelse

Note og 
kommen-

tar i  
parentes

Regnskab 
2020

Ikke  
revideret

budget
Regnskab 

2019 Foreninger Projekt
Virksom-

hed

Indtægter

Udlodningsmidler 42.220 42.345 41.885 42.220

Renteindtægter

Ledelsessekretariatet 1.1 57 10 161 20 38

Tilskud mv. til foreningerne 2.1 12.332 275 3.844 12.332

Kommunikation og Marketing 3.1 644 613 704 184 237 223

Firmaidrætsafdelingen 4.1 818 1.202 1.564 701 117

Kollegamotionsafdelingen 5.1 2.570 2.768 3.794 -1 1.294 1.278

Projekter og partnerskaber 6.1 1.831 3.872 1.831

Indtægter i alt 60.472 47.212 55.824 55.456 3.516 1.501

Udgifter

Ledelsessekretariatet 1.2 -13.397 -12.812 -14.652 -13.351 -23 -23

Tilskud mv. til foreningerne 2.2 -18.369 -7.090 -10.712 -18.369

Kommunikation og Marketing 3.2 -8.353 -8.614 -7.978 -7.503 -374 -475

Firmaidrætsafdelingen 4.2 -12.857 -12.963 -13.193 -12.605 -183 -69

Kollegamotionsafdelingen 5.2 -6.252 -6.129 -6.948 -3.855 -1.386 -1.012

Projekter og partnerskaber 6.2 -1.916 -3.996 -1.916

Delvis momsrefusion 626 100 556 626

Resultat af kapitalandel 114 -145 114

Renteudgifter -154 -80 -109 -154

Udgifter ialt -60.558 -47.589 -57.176 -55.097 -3.882 -1.580

Årets resultat -86 -377 -1.353 359 -366 -79

Disponering -86 -377 -1.353 359 -366 -79

Overført til egenkapitalen, ka-
pitalkonto

Overført til opskrivningshen-
læggelser

Disponering i alt -86 -377 -1.353 359 -366 -79
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Beskrivelse Note og kommentar i 
parentes

Regnskab 2020 Regnskab 2019

AKTIVER

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver

Forbundskontoret 8 16.673 16.673

Driftsmidler og inventar 9 90 90

Varebiler 10 184 276

Materielle anlægsaktiver ialt 16.947 17.039

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i Idrætscenteret Århus Firmasport A/S 11 3.717 3.603

Udlån mv. 12 13.749 13.318

Finansielle anlægsaktiver ialt 17.466 16.921

Anlægsaktiver i alt 34.413 33.960

Omsætningsaktiver

Varebeholdning

Beholdning af salgsartikler 9 127

Varebeholdning i alt 9 127

Tilgodehavender

Debitorer mv. 13 1.120 990

Tilgodehavende moms 192 60

Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte udgifter) 494 674

Tilgodehavender i alt 1.806 1.724

Likvide beholdninger

Bankbeholdninger 14 21.454 8.123

Likvide beholdninger i alt 21.454 8.123

Omsætningsaktiver i alt 23.269 9.973

AKTIVER I ALT 57.682 43.933

Balance (Beløb i t. kr.)
Beskrivelse Note og kommentar i 

parentes
Regnskab 2020 Regnskab 2019

PASSIVER

Egenkapital 15

Kapitalkonto -35.243 -35.442

Opskrivningshenlæggelser -3.217 -3.103

Egenkapital ialt -38.459 -38.545

Gæld

Langfristet gæld

Skyldige feriepenge -2.735 -861

Langfristet gæld ialt -2.735 -861

Kortfristet gæld

Øvrige kreditorer -2.003 -2.425

Skyldig a-skat m.v. -2.379 -64

Skyldige feriepenge -2.076 -1.885

Forudmodtaget midler -10.030 -153

Kortfristet gæld ialt -16.488 -4.527

Gæld ialt -19.223 -5.388

Passiver Ialt -57.682 -43.933

Sikkerhedsstillelse og leasingforpligtigelse 16
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Beskrivelse

Note og 
kom-

mentar i  
parentes

Regnskab 
2020

Ikke  
revideret 

budget
Regnskab 

2019 Foreninger Projekt
Virk-

somhed

1 Ledelsessekretariatet

Gager og Pensionsudgifter (1) -5.235 -4.765 -5.089 -5.189 -23 -23

1.1.1 Lønrefusion fra projekter mv. 38 0 38 38

Møde- og rejseudgifter (2) -136 -275 -289 -136

Telefon og Bredbånd(inkl. 
Styrelsen) -62 -60 -72 -62

Abonnement og bogkøb -38 -65 -50 -38

Forbundsstyrelsesmøder og 
kurser -149 -190 -351 -149

Repræsentation og gaver -12 -15 -26 -12

I alt -5.594 -5.370 -5.840 -5.586 15 -23

I ovennævnte ramme er inde-
holdt honorar til styrelsen -1.298 -1.237

Nationalt samarbejde

Møde- og rejseudgifter (3) -61 -100 -166 -61

Idrættens fællesråd -0 -50 0 -0

Møde-og rejseudgifter, fælles 
dopingnævn -3 -10 -12 -3

Andel til datindsamling (4) -153 0 -153

Kontingenter m.m. -20 -15 -15 -20

I alt -238 -175 -193 -238

Internationalt samarbejde

Møde- og rejseudgifter -28 -50 -145 -28

EFCS -69 -105 -7 -69

Kontingent udland -14 -7 -7 -14

Euro-festival 0 -10 -196

Ialt -111 -172 -354 -111

Øvrige udvalg

Møde- og rejseudgifter -106 -136 -161 -106

I alt -106 -136 -161 -106

Beskrivelse

Note og 
kom-

mentar i  
parentes

Regnskab 
2020

Ikke  
revideret 

budget
Regnskab 

2019 Foreninger Projekt
Virk-

somhed

Fællesudgifter

Personaleudgifter, kurser mv. (5) -715 -400 -584 -715

Nyansættelser -26 -50 -352 -26

Sociale udgifter etc. -187 -215 -228 -187

Praktikant ordning (6) -58 -10 -74 -58

Fragt og porto -50 -50 -77 -50

Telefon, bredbånd, licens m.v. -63 -120 -56 -63

Servicegebyr og  
kontorartikler -107 -90 -97 -107

Advokatbistand og fremmed re-
vision (7) -374 -210 -293 -374

Goddag og farvel reception (8) -122 -122

Beklædning - central ledelse 
samt personale -142 -160 -180 -142

Forsikringer -312 -240 -252 -312

Ialt -2.156 -1.545 -2.193 -2.156

Fællesmøder

Formandsmøde (9) -121 -460 -381 -121

Repræsentantskabsmøde 0 -548

Sparringscamp -18 -140 1 -18

Visionsmøde strategi 2022 (10) -77 0 -77

75 års jubilæum (11) -234 -73 -234

Tilskud regionsrådsmøder -10 -42 -33 -10

Ialt -459 -642 -1.035 -459

IT og reception

Gager og pensionsudgifter (12) -3.001 -2.490 -2.487 -3.001

Møde- og rejseudgifter -15 -40 -31 -15

Telefon og bredbånd -37 -40 -39 -37

Abonnement og bogkøb -25 -25 -11 -25

Ialt -3.078 -2.595 -2.568 -3.078

Driftsomkostninger IT

Indkøb og drift af domæner/cer-
tifikater -10 -8 -27 -10

Noter til resultatopgørelsen
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Beskrivelse

Note og 
kom-

mentar i  
parentes

Regnskab 
2020

Ikke  
revideret 

budget
Regnskab 

2019 Foreninger Projekt
Virk-

somhed

Leasing, service, toner til  
printere -83 -150 -149 -83

Reparation og vedligeholdese 
maskiner -26 -35 -27 -26

Webudvikling -192 -150 -366 -192

Udvikling og drift administra-
tive systemer -233 -200 -234 -233

Hotline og opdateringsabonne-
menter (13) -289 -250 -254 -289

Serverdrift, backup, antivirus og 
sikkerhed (13) -355 -152 -230 -355

Driftsudvikling -47 -40 -38 -47

1.1.2 Indtægter tryksager mv. 20 10 123 20

Indkøb af tryksager til videre-
fakturering mv. -14 -115 -14

Ialt -1.230 -975 -1.316 -1.230

Ejendommens drift

Løn og pensionsudgifter, 
rengøring og pedel -419 -429 -403 -419

El, varme og vand -176 -212 -186 -176

Reparation og vedligeholdelse 
m.v. (14) -311 -257 -374 -311

Ejendomsskat, renovation og 
forsikringer -73 -121 -83 -73

Udvikling af ejendommen (15) -320 -60 0 -320

Ialt -1.299 -1.079 -1.046 -1.299

Afskrivninger

Straksafskrivninger -159 -114 -86 -159

Driftsmidler og inventar

Diverse salg 0 0 0

Hensat til tab på udlån mv. primo (16) 4.180 4.480 4.180

Hensat til tab på udlån mv.  
ultimo (16) -3.091 -4.180 -3.091

Ialt 930 -114 214 930

Total ledelsessekretariatet, netto -13.339 -12.802 -14.492 -13.331 15 -23

Beskrivelse

Note og 
kom-

mentar i  
parentes

Regnskab 
2020

Ikke  
revideret 

budget
Regnskab 

2019 Foreninger Projekt
Virk-

somhed

Fordeling af indtæger og  
udgifter

1.1.1 Lønrefusion fra projekter 38 38 38

1.1.2 Indtægter tryksager mv. 20 10 123 20

Ialt indtægter ledelses-
sekretariatet 57 10 161 20 38

Ialt udgifter ledelses  
sekretariatet -13.397 -12.812 -14.652 -13.351 -23 -23

Total ledelsessekretariatet, netto -13.339 -12.802 -14.492 -13.331 15 -23
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Beskrivelse

Note og 
kom-

mentar i  
parentes

Regnskab 
2020

Ikke  
revideret 

budget
Regnskab 

2019 Foreninger Projekt
Virk-

somhed

2 Tilskud mv. til foreninger

Udlodning tilskud og service (17)

Foreninger -3.703 -4.000 -4.258 -3.703

Opstartstilskud -71 -100 -106 -71

Udviklingspuljen -16 -75 -90 -16

Tilskud kurser/seminarer -16 -150 -31 -16

Pulje erhvervsskoler -82 -190 -142 -82

Foreningstilskud AM-dag -82 -230 -37 -82

Kontorhjælpstilskud tekniske 
anskaffelser -628 -550 -605 -628

Kontorhjælpstilskud lønnet 
medhjælp -832 -775 -815 -832

Landskredsen -120 -120 -120 -120

Tilskud kredsstævner 0 0 -23

Bestyrelsesansvarsforsikring -28 -70 -68 -28

Skader uden forsikrings-
dækning 0 -10 -1

Garudaprofiler i foreningerne -13 0 0 -13

I alt -5.590 -6.270 -6.297 -5.590

Lokalforenings- og Covid 19 
pulje (18)

2.1.1 Primosaldo lokalforenings-
puljen 153 0 382 153

2.1.2 Tilskud lokalforenings- og Covid 
19 puljen 21.192 0 3.350 21.192

Udloddet tilskud -11.897 0 -3.474 -11.897

Renteudgift Covid 19 midler -24 -24

Administrationsbidrag -102 0 -104 -102

2.1.3 Resterende tilskud overført til 
næste år -9.322 0 -153 -9.322

Ialt 0 0 0 0

Forenings IT

Møde- og rejseudgifter samt 
fokusområder, fokusgrupper mv. -14 -50 -41 -14

Beskrivelse

Note og 
kom-

mentar i  
parentes

Regnskab 
2020

Ikke  
revideret 

budget
Regnskab 

2019 Foreninger Projekt
Virk-

somhed

Virtuelt mødeudstyr til 
foreninger -50 0 -50

Udvikling af hjemme-
sideløsning og hotline -195 -180 -239 -195

Serverdrift F-CMS og F-shop -38 -30 -30 -38

2.1.4 Abonnementsindtægter F-CMS 
og F-Shop 154 130 125 154

Support og workshops 0 -25 -3

2.1.5 Indtægt Quickpay 17 15 0 17

Ialt -126 -140 -189 -126

Supernova- drift og uddannelse

Møde- og rejseudgifter, tlf og 
porto resursepersoner -20 -30 -31 -20

2.1.6 Abonnementsindtægt C5, mv. 
foreningerne 138 130 141 138

Programmering, vedligeh. spe-
cialsupport, server og opd. abbon. -187 -210 -197 -187

Serverlicenser -49 -50 -49 -49

Udgifter ved brugerkurser -3 -20 -18 -3

I alt -122 -180 -154 -122

Idrætsløsning til foreninger

Møde- og rejseudgifter, Idræts-
supervisorer -10 -25 -15 -10

Programmering og vedligehold-
else -116 -100 -138 -116

Idrætssupport og workshops -72 -100 -75 -72

I alt -199 -225 -228 -199

Total tilskud mv. til  
foreningerne netto -6.036 -6.815 -6.868 -6.036

Fordeling af indtægter og  
udgifter

2.1.1 Primosaldo lokalforenings-
puljen 153 382 153
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Beskrivelse

Note og 
kom-

mentar i  
parentes

Regnskab 
2020

Ikke  
revideret 

budget
Regnskab 

2019 Foreninger Projekt
Virk-

somhed

2.1.2 Tilskud lokalforenings- og Covid 
19 puljen 21.192 3.350 21.192

2.1.3 Resterende tilskud overført til 
næste år -9.322 -153 -9.322

2.1.4 Abonnementsindtægter F-CMS 
og F-Shop 154 130 125 154

2.1.5 Indtægt Quickpay 17 15 17

2.1.6 Abonnementsindtægt C5, mv. 
foreningerne 138 130 141 138

2.1 I alt Indtægter - tilskud mv.til 
foreningerne 12.332 275 3.844 12.332

2.2 I alt udgifter - tilskud mv.til 
foreningerne -18.369 -7.090 -10.712 -18.369

Total tilskud mv. til forenin-
gerne -6.036 -6.815 -6.868 -6.036

Beskrivelse

Note og 
kom-

mentar i  
parentes

Regnskab 
2020

Ikke  
revideret 

budget
Regnskab 

2019 Foreninger Projekt
Virk-

somhed

3 Kommunikation og marketing

Gager og pensionsudgifter -5.782 -5.353 -5.043 -5.410 -372

3.1.1 Lønrefusion fra projekter mv. 237 225 273 237

Freelance konsulentbistand -9

Møde- og rejseudgifter -68 -140 -110 -66 -2

Telefon og bredbånd -47 -35 -39 -47

Abonnement og bogkøb -4 -25 -6 -4

I alt -5.664 -5.328 -4.934 -5.527 -137

Strategiske mål og mødeom-
kostninger (19)

Møde- og rejseudgifter samt 
telefon, kom-udvalget -57 -85 -71 -57

Fokusområdet komudvalget -25 -25 -4 -25

Styrket samspil på tværs af  
medier og SoMe -30 -80 -34 -30

Infomedia mv. -76 -75 -74 -76

Den digitale verden -208 -50 0 -208

Indsats: Holdspil og hold-
aktiviteter -11 -50 0 -11

Indsats: Motionsevents med  
potentiale -2 -50 0 -2

Indsats: Åbne stævner -20 -60 0 -20

Indsats: Ungdomsuddannelser 
med blik for bevægelse -39 -90 0 -39

Indsats: Motions- og sundhed-
sambassadør uddannelser -17 -58 0 -7 -9

Indsats: Motivationsudspil med 
mening -3 -33 0 -3

Indsats: Aktivitetsdage styrker 
holdånden -10 0

I alt -487 -665 -183 -478 -9

Markedsføring (20)

Xtreme mandehørm -29 -70 -53 -29

Bike and Run -22 -150 -201 -22

Mænds motionsdag -1 -100 0 -1

Kollegagolf -30 -30 0 -30
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Beskrivelse

Note og 
kom-

mentar i  
parentes

Regnskab 
2020

Ikke  
revideret 

budget
Regnskab 

2019 Foreninger Projekt
Virk-

somhed

Firmaidræt Open -76 -150 -169 -76

Tæl skridt -447 -480 -349 -447

3.1.2 TS-andel refunderet af sam-
arbejdspartner 223 240 189 223

Ungdomsuddannelser -47

Kong Gulerod / Årets sundhed-
sambassadør -1 -28 -2 -1

E-sport -19 -50 -29 -19

European Week of Sport -15 -15 -15 -15

3.1.3 Tilskud fra European Week of 
Sport 50 50 50 50

Strategisk indsats - Kollega-
motion -69 -60 -37 -51 -18

Arbejdspladsernes motionsdag -201 -200 -198 -201

I alt -637 -1.043 -862 -394 -243

Magasinet Firmaidræt

Redaktion, design, produktion 
og tryk mv. -486 -467 -764 -486

Adressering og distribution (21) -301 -200 -291 -301

3.1.4 Bladtilskud fra bladpuljen 131 60 140 131

3.1.5 Annonceindtægter 3 30 44 3

Ialt -653 -577 -871 -653

Anden drift kommunikations-
området

PR-artikler og reklame -21 -25 1 -21

Kalendere og julekort 0 0 -30

Licens til Survey Xact 0 -70 -138

Adressedatabase, Campaign-
monitor og App-motion -186 -182 -163 -186

3.1.6 Indtægter PR-artikler 0 8 8

Porto og fragt 0 0 -12

I alt -207 -269 -334 -207

Beskrivelse

Note og 
kom-

mentar i  
parentes

Regnskab 
2020

Ikke  
revideret 

budget
Regnskab 

2019 Foreninger Projekt
Virk-

somhed

Drifsomkostninger

Indkøb af tryksager, papirvarer 
mv. -30 -45 -54 -30

Eksterne DTP ydelser -32 -75 -35 -32

I alt -61 -120 -90 -61

Total Kommunikation og  
Marketing -7.709 -8.001 -7.274 -7.320 -137 -252

Fordeling af indtægter og  
udgifter

3.1.1 Lønrefusion fra projekter mv. 237 225 273 237

3.1.2 TS-andel refunderet af samar-
bejdspartner 223 240 189 223

3.1.3 Tilskud fra European Week of 
Sport 50 50 50 50

3.1.4 Bladtilskud fra bladpuljen 131 60 140 131

3.1.5 Annonceindtægter 3 30 44 3

3.1.6 Indtægter PR-artikler 0 8 8

3.1  I alt indtægter Kommunikation 
og markedsføring 644 613 704 184 237 223

3.2 I alt udgifter Kommunikation 
og markedsføring -8.353 -8.614 -7.977 -7.503 -374 -475

Total Kommunikation og  
Marketing -7.709 -8.001 -7.274 -7.320 -137 -252
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Beskrivelse

Note og 
kom-

mentar i  
parentes

Regnskab 
2020

Ikke  
revideret 

budget
Regnskab 

2019 Foreninger Projekt
Virk-

somhed

4 Firmaidrætsafdelingen

Gager og pensionsudgifter -10.993 -9.829 -10.279 -10.775 -149 -69

4.1.1 Lønrefusion fra projektansatte mv. 0 0 498

4.1.2 Administrationsbidrag lokal-
foreningspuljen 102 100 102 102

Møde- og rejseudgifter -526 -750 -777 -515 -11

Telefon og bredbånd -106 -150 -126 -106

Abonnement og bogkøb -12 -40 -9 -12

I alt -11.535 -10.669 -10.591 -11.306 -160 -69

Udvalg m.v.

Møde- og rejseudgifter  
Firmaidrætsudvalget -103 -105 -77 -103

Telefon og administrationsgodt-
gørelse, udvalg etc. -21 -23 -22 -21

Møde- og rejseudgifter, fokus-
grupper -15 -10 -13 -15

I alt -139 -138 -113 -139

Styrket lokal Firmaidræt

Yngre i Firmaidrætten 0 -60 0

Mentorordning 0 -5 -0

Ialt 0 -65 -0

Holdspil og holdaktiviteter

4.1.3 Indtægter Kollegagolf (22) 330 205 220 330

Udgifter Kollegagolf (22) -298 -175 -245 -298

4.1.4 Indtægter Internetskydning 7 14 9 7

Udgifter Internetskydning -7 -14 -14 -7

Medlemsgebyr andre organisa-
tioner -108 -102 -85 -108

Udvikling holdspil og holdakti-
viteter 0 -25 -2

Ialt -76 -97 -117 -76

Aktiviteter for ungdoms-
uddannelser med fokus (23)

4.1.5 Indtægter Ungcups 87 340 136 87

Beskrivelse

Note og 
kom-

mentar i  
parentes

Regnskab 
2020

Ikke  
revideret 

budget
Regnskab 

2019 Foreninger Projekt
Virk-

somhed

Udgifter Ungcups -79 -330 -169 -79

4.1.6 Indtægter Ungdomsuddannelser 0 0 6

Udvikling aktiviteter for  
ungdomsuddannelser -19 -90 -23 -19

Projekt friske lunger i arbejde -23 0 -95 -23

4.1.7 Indtægt for friske lunger i  
arbejde 117 0 0 117

I alt 82 -80 -146 -12 94

Åbne stævner (24)

Firmaidræt Open

4.1.8 Deltagerbetaling mv.  
Firmaidræt Open -0 100 115 -0

Aktivitetsudgifter -1 -230 -204 -1

Aktivitetsbaserede udgifter til 
foreningerne 0 -100 -83

Ekstern bistand 0 -20 -19

Ialt Åbne stævner -1 -250 -191 -1

Udvikling åbne stævner -1 -25 -10 -1

I alt Åbne stævner -2 -275 -200 -2

Motionsevents

Xtreme mandehørm

Løbsmateriel alle byer 1 -12 -39 1

I alt Extreme mandehørm 1 -12 -39 1

Bike & Run

4.1.9 Deltagerbetaling mv. - 
Bike&Run 0 259 235

Tidtagning og startnumre -3 -97 -82 -3

Stævnematerialer mv. -37 -51 -42 -37

Andel til foreningerne 0 -100 -91

I alt Bike & Run -39 11 20 -39

Udvikling motionsevents -4 -5 -4

I alt Motionsevents -42 -2 -24 -42
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Beskrivelse

Note og 
kom-

mentar i  
parentes

Regnskab 
2020

Ikke  
revideret 

budget
Regnskab 

2019 Foreninger Projekt
Virk-

somhed

Aktivitetsdage med forenin-
gerne som værter

4.1.10 Indtægter aktivitetsdage 55 144 208 55

Instruktørudgifter -17 -50 -173 -17

I alt aktivitetsdage 38 94 34 38

Udvikling aktivitetsdage 0 -40 -8

4.1.11 Indtægter væresteder 80 0 80

Væresteder -31 0 -31

I alt Aktivitetsdage med 
foreningerne som værter 88 54 27 88

Arbejdspladsernes  
motionsdag

Udgifter Arbejdspladsernes  
motionsdag -28 -25 -22 -28

Ialt -28 -25 -22 -28

Ialt Styrket Firmaidræt -11.652 -11.296 -11.187 -11.516 -66 -69

Fællesudgifter

Vægtafgift, forsikring, og alm. 
drift -121 -173 -131 -121

Afskrivninger varebiler -92 -92 -70 -92

4.1.12 Tilskud konsulentvirksomhed 
mv. fra kulturstyrelsen 41 40 36 41

Rekvisitter -89 -100 -63 -89

Husleje til opbevaring af 
rekvisitter mv. -92 -105 -72 -92

Porto og fragt 0 -35 -32

Andel til SKV system 0 0 -95

Aalborg idrætsmødet 0 0 -16

Værnemidler til arrangementer -33 0 0 -33

I alt -387 -465 -442 -387

Total Firmaidrætsafdelingen -12.039 -11.761 -11.629 -11.904 -66 -69

Beskrivelse

Note og 
kom-

mentar i  
parentes

Regnskab 
2020

Ikke  
revideret 

budget
Regnskab 

2019 Foreninger Projekt
Virk-

somhed

Fordeling af udgifter og  
indtægter

4.1.1 Lønrefusion fra projektansatte 
mv. 498

4.1.2 Administrationsbidrag lokal-
foreningspuljen 102 100 102 102

4.1.3 Indtægter Kollegagolf 330 205 220 330

4.1.4 Indtægter Internetskydning 7 14 9 7

4.1.5 Indtægter Ungcups 87 340 136 87

4.1.6 Indtægter Ungdomsuddannels-
er 0 0 6

4.1.7 Indtægter for friske lunger i  
arbejde 117 0 0 117

4.1.8 Deltagerbetaling mv. Firma-
idræt Open -0 100 115 -0

4.1.9 Deltagerbetaling mv. - 
Bike&Run 0 259 235

4.1.10 Indtægter aktivitetsdage 55 144 208 55

4.1.11 Indtægter væresteder 80 0 0 80

4.1.12 Tilskud konsulentvirksomhed 
mv. fra kulturstyrelsen 41 40 36 41

Ialt indtægter Firma-
idrætsafdelingen 818 1.202 1.564 701 117

Ialt udgifter Firmaidræts-
afdelingen -12.857 -12.963 -13.193 -12.605 -183 -69

Total Firmaidrætsafdelingen -12.039 -11.761 -11.629 -11.904 -66 -69
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Beskrivelse

Note og 
kom-

mentar i  
parentes

Regnskab 
2020

Ikke  
revideret 

budget
Regnskab 

2019 Foreninger Projekt
Virk-

somhed

5 Kollegamotionsafdelingen

Gager og pensionsudgifter (25) -5.254 -4.754 -4.737 -3.529 -1.282 -443

5.1.1 Lønrefusion projekter mv. 1.294 1.252 1.284 1.294

Møde- og rejseudgifter -60 -100 -122 -45 -4 -12

Telefon og bredbånd -51 -50 -49 -51

Abonnement og bogkøb -1 -30 -4 -1

I alt -4.073 -3.682 -3.628 -3.627 8 -455

Udvalg mv.

Møde- og rejseudgifter Kollega-
motionsudvalget -14 -105 -45 -14

Telefon og administrationsgodt-
gørelse, udvalg etc. -20 -22 -20 -20

Møde- og rejseudgifter, fokus-
grupper 0 -10 -1

Ialt -34 -137 -66 -34

Motions og sundheds-
ambassadør uddannelser

5.1.2 Indtægter Motions og  
sundhedsambassadør  
uddannelser (26) 141 45 -1 142

Udviklingsmidler -24 -26 -9 -24

I alt 117 19 -9 -25 142

Tæl skridt (27)

Kampagner

5.1.3 Indtægter Tæl Skridt 756 915 1.712 756

Andel til samarbejdspartner 0 0 -989

Præmier -197 -200 -209 -197

Diverse -173 -285 -104 -173

5.1.4 Refunderet af samarbejdspartner 164 231 156 164

I alt Kampagner 550 661 566 550

Webshop

5.1.5 Indtægter webshop 266 192 249 266

Vareforbrug -132 -105 -132 -132

5.1.6 Andel til samarbejdspartner -54 -30 28 -54

Beskrivelse

Note og 
kom-

mentar i  
parentes

Regnskab 
2020

Ikke  
revideret 

budget
Regnskab 

2019 Foreninger Projekt
Virk-

somhed

Diverse udgifter -27 -23 -1 -27

I alt Webshop 54 35 144 54

Ialt Tæl skridt 603 695 710 603

Motivationsudspil

5.1.7 Indtægter sundhedsuddannelse 
mv. 4 13 266 4

Udgifter sundhedsambas-
sadøruddannelse mv. 0 0 -24

Udvikling af sundhedsuddan-
nelser -20 -76 -40 -20

I alt -16 -63 203 -16

Kåringer

Udgifter Danmarks sundeste  
arbejdsplads -100 -100 -100 -100

I alt -100 -100 -100 -100

Aktivitetsdage Kollega motion

5.1.8 Indtægter aktivitetsdage 0 150 88

Instruktørudgifter mv. -9 -44 -47 -9

I alt aktivitetsdage -9 106 41 -9

Udvikling aktivitetsdage 0 -40 0

Ialt -9 66 41 -9

E-sport

YouSee Liga driftsudgifter -55 -40 -91 -55

Lønandel resursepersoner og 
konsulent -115 -120 -99 -115

I alt -170 -160 -190 -170

Fællesudgifter

Vægtafgift, forsikring, og alm. 
drift 0 -42

Afskrivning af varebiler 0 -22

5.1.9 Tilskud konsulentvirksomhed 
mv. fra kulturstyrelsen 0 11
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Beskrivelse

Note og 
kom-

mentar i  
parentes

Regnskab 
2020

Ikke  
revideret 

budget
Regnskab 

2019 Foreninger Projekt
Virk-

somhed

Rekvisitter 0 -20

Husleje og opbevaring af 
rekvisitter mv. 0 -23

Porto og fragt 0 -10

Give away 0 -4

Aalborg Idrætsmødet 0 -5

Ialt 0 -114

Total Kollegamotions-
afdelingen -3.682 -3.362 -3.154 -3.855 -92 266

Fordeling af indtægter og  
udgifter

5.1.1 Lønrefusion projekter mv. 1.294 1.252 1.284 1.294

5.1.2 Indtægter Motions og sundhed-
sambassadør uddannelser 141 45 0 -1 142

5.1.3 Indtægter Tæl Skridt 756 915 1.712 756

5.1.4 Refunderet af samarbejds-
partner 164 231 156 164

5.1.5 Indtægter webshop 266 192 249 266

5.1.6 Andel til samarbejdspartner -54 -30 28 -54

5.1.7 Indtægter sundhedsuddannelse 
mv. 4 13 266 4

5.1.8 Indtægter aktivitetsdage 0 150 88

5.1.9 Tilskud konsulentvirksomhed 
mv. fra kulturstyrelsen 0 0 11

5.1 I alt indtægter Kollega-
motionsafdelingen 2.570 2.768 3.794 -1 1.294 1.278

5.2 I alt udgifter Kollega-
motionsafdelingen -6.252 -6.129 -6.948 -3.855 -1.386 -1.012

Total kollegamotions-
afdelingen -3.682 -3.362 -3.154 -3.855 -92 266

Beskrivelse

Note og 
kom-

mentar i  
parentes

Regnskab 
2020

Ikke  
revideret 

budget
Regnskab 

2019 Foreninger Projekt
Virk-

somhed

6 Pojekter og partnerskaber

Rigtige mænd år 3

6.1.1 Partnerandel af tilskud fra  
Nordeafonden 0 0 2.038

Projektledelse mv. 0 0 -880

Grundpakken år 1 0 0 -400

Markedsføring og diverse  
udgifter 0 0 -308

Eventudvikling 0 0 -7

Udbetaling til arrangør-
foreninger 0 0 -450

Goodiback, medaljer etc. 0 0 -30

I alt udgifter 0 0 -2.076

Ialt 0 0 -38

Flere aktive arbejdspladser

6.1.2 Partnerandel af tilskud fra Tryg-
fonden 1.376 0 1.367 1.376

Projekt sekretariatet -1.201 0 -1.190 -1.201

Undersøgelser / evaluering 0 0 -38

Kommunikationsmaterialer -156 0 -4 -156

Test og udvikling 0 0 -46

Aktive arbejdspladser / First-
movers 0 0 -30

Øvrige udgifter -64 0 -70 -64

I alt udgifter -1.421 0 -1.377 -1.421

I alt -45 0 -10 -45

Danmarks sundeste arbejds-
plads

6.1.3 Partnerandel af tilskud fra  
Velliv Foreningen 456 0 467 456

Styregruppemøder -32 0 -32 -32

Projekt sekretariat -356 0 -337 -356
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t.kr. Regnskab 2020 Regnskab 2019

8 Forbundskontoret

Anskaffelsessum 16.673 16.673

Den offentlige vurdering udgør 16.900 t.kr.

Forbundskontoret ialt 16.673 16.673

9 Driftsmidler og inventar

Anskaffelsessum primo 3.017 5.409

Årets tilgang 0 0

Årets afgang -70 -2.392

Anskaffelsessum ultimo 2.948 3.017

Afskrivninger primo -2.927 -5.319

Afskrivninger på årets afgang 70 2.392

Årets afskrivninger 0 0

Afskrivninger ultimo -2.858 -2.927

Driftsmidler og inventar ialt 90 90

10 Varebiler

Anskaffelsessum primo 626 626

Årets tilgang 0 0

Årets afgang 0 0

Anskaffelsessum ultimo 626 626

Afskrivninger primo -350 -258

Afskrivninger på årets afgang 0 0

Årets afskrivninger -92 -92

Afskrivninger ultimo -442 -350

Varebiler ialt 184 276

11 Kapitalandel i Idrætscenteret Århus Firmasport

Indre værdi primo 3.603 3.748

Regulering af ejendomsværdi 0 0

Årets resultat 114 -145

Indre værdi ultimo 3.717 3.603

12 Udlån m.v.

Aalborg Firmaidræt 644 730

Brønderslev Familie og Firma Idræt 90 100

Ebeltoft Firma- og Familie Idræt 128 160

Faxe Familie og Firmaidræt 467 534

Fredericia Fag- og Firmaidrætsforbund 278 335

Noter til balancen

Beskrivelse

Note og 
kom-

mentar i  
parentes

Regnskab 
2020

Ikke  
revideret 

budget
Regnskab 

2019 Foreninger Projekt
Virk-

somhed

Inspirationstur -17 0 -24 -17

Kåring -6 0 -9 -6

Platform - Sundhedsarbejds-
plads.dk -49 0 -72 -49

Kommunikation og annoncering -37 0 -69 -37

I alt udgifter -496 0 -543 -496

I alt -40 0 -76 -40

I alt projekter og partnerskaber -85 0 -124 -85

Fordeling af indtægter og  
udgifter

6.1.1 Partnerandel af tilskud fra  
Nordeafonden 0 0 2.038

6.1.2 Partnerandel af tilskud fra  
Trygfonden 1.376 0 1.367 1.376

6.1.3 Partnerandel af tilskud fra  
Velliv Foreningen 456 0 467 456

Ialt Indtægter projekter og  
partnerskaber 1.831 0 3.872 1.831

Ialt udgifter projekter og  
partnerskaber -1.916 0 -3.996 -1.916

Total projekter og partner-
skaber -85 0 -124 -85
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t.kr. Regnskab 2020 Regnskab 2019

Frederikshavn Firmaidræts Klub 840 907

Firmaidræt Frederiksværk 30 50

Firmaidrætten Guldborgsund 345 385

Haderslev Familie og Firma Sport 96 112

Hillerød Firmasport 583 650

Holbæk Firmaidræt 0 7

Horsens Firma- og Familie Idræt 22 31

Firmaidræt Ikast 8 10

Firmaidræt Ikast 15 20

Kolding Firma Sport 600 667

Køge Firma Bold 867 933

Lemvig og Omegns Firmaidræt 300 417

Middelfart Firma og Familie Idræt 425 0

Morsø Firma og Familie Idræt 0 15

Nakskov Firma & Familie Sport 650 655

Næstved Firma Sport 67 133

Randers Firma-Sport 1.000 1.000

Ringkøbing og Omegns Firmaidræt 667 733

Roskilde Firma- og Familieidræt 73 82

Ry Familie og Firma Idræt 75 94

Firmaidræt Struer 746 800

Firmaidræt Sæby 692 470

Firmaidræt Slagelse 35 40

Sønderborg Familie og Firma Sport 567 633

Vamdrup Familie & Firma Sport 133 200

Vordingborg Firma Sport 103 113

Århus Firma Sport 1.000 1.000

Særlige udlån og udlæg

Århus Firma Sport 936 936

Mellemregning Firmaidræt Odense 66 126

Foreningen bag eSportsligaen 200 200

Udlæg for Idrætscenter Århus Firma Sport A/S 3.988 4.030

Ialt 16.735 17.308

Hensat til imødegåelse af tab -2.986 -3.991

Udlån m.v. i alt 13.749 13.317

I regnskabsåret for 2020 er der afgivet tilsagn om udbetaling af lån 
på 1.000 t.kr. Udbetalingen forventes at ske i 2021

t.kr. Regnskab 2020 Regnskab 2019

13 Debitorer m.v.

Debitorsaldi mv. 1.226 1.179

Hensat til imødegåelse af tab -105 -189

Debitorer m.v. i alt 1.120 990

14 Bankbeholdninger

I de likvide beholdninger er indholdt t.kr. 419 som vedr. lokalforen-
ingspulje og  t.kr. 9.748 som vedrører Covid 19 puljen

Udover disponible beholdninger som fremgår af regnskabet, dispo-
nerer forbundet over 3 bankkonti der relaterer sig til projekterne

”Flere aktive arbejdspladser” og ” Danmarks sundeste arbejdsplads” 
og ”Aktiv Danmark”
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t.kr. Regnskab 2020 Regnskab 2019

15 Egenkapital

Kapitalkonto

Saldo primo -35.442 -36.650

Årets opskrivninger i datterselskaber m.v. 0 0

Årets resultat 86 1.353

Andel af årets resultat vedr. datterselskabet, overført til 
opskrivningshenl.

114 -145

Kapitalkonto i alt -35.243 -35.443

Opskrivningshenlæggelse

Saldo primo -3.103 -3.248

Årets opskrivningsregulering i datterselskaber m.v. 0 0

Andel af årets resultat i datterselskabet -114 145

Opskrivningshenlæggelser i alt -3.217 -3.103

Egenkapital i alt -38.459 -38.545

Supplerende forklaring til egenkapitalens sammensætning

Bundne midler

Langfristede anlægsaktiver 34.413 33.960

Langfristet gæld -2.735 -861

Disponible midler

Omsætningsaktiver 23.269 9.973

Kortfristet gæld -16.488 -4.526

Disponible midler i alt 6.782 5.447

Egenkapital ultimo 38.459 38.545

Bundne midler består af forbundets ejendom, driftsmidler, samt 
ejerandel i Århus Firmasport A/S og udlån til diverse foreninger.

Den resterende del udgør de disponible midler eller med andre ord 
”Arbejdskapitalen”

t.kr. Regnskab 2020 Regnskab 2019

16 Sikkerhedsstillelse og leasingforpligtigelse m.v.

Kautionsforpligtigelse stillet overfor Real kredit Danmark vedr. lån 
opr. 2.282 t. kr. Lånet er optaget i ejendom ejet af Idrætscenteret 
Århus Firmasport A/S

Kautionsforpligtigelse 100 t. kr. for Frederikshavn Firmaidrætsklub, 
vedrørende kassekredit.

Kautionsforpligtigelse 200 t. kr. for Århus Firmasport, vedrørende 
kassekredit.

Leasing forpligtigelse vedr. kopimaskiner udgør 61 t. kr. til udløb pr. 
31-12-21

Leasing forpligtigelse vedr. serviceaftale varebiler udgør 43 t. kr. til 
udløb pr. 21-03-23

17 Note til udlodning tilskud og service

Aktiv Fritid i Glejbjerg 12 19

Bestyrelsesansvarsforsikring 28 68

Bramming Firma- og Familieidræt 20 27

Brønderslev Familie og Firma Idræt 92 34

Coop Alliancen 67 80

Dansk Hospitalsidræt (DHIF) 45 57

Dansk Levnedsmiddel Idrætsforbund (DLIF) 30 17

Dansk Motions Forbund (DMF) 692 30

Dansk Politiidrætsforbund 85 114

Ebeltoft Firma- og Familie Idræt 56 58

Esbjerg Firmaidræt 94 145

Familie- og Firmaidræt Korsør 17 14

Faxe Familie og Firmaidræt 37 33

Firma- og Familie Sport Sorø 30 30

Firmaidræt Frederiksværk 55 25

Firmaidræt Hillerød 90 114

Firmaidræt Ikast 43 48

FirmaIdræt Køge 65 103

Firmaidræt Odense 244 322

Firmaidræt Silkeborg 36 53

Firmaidræt Slagelse 82 118

Firmaidræt Storkøbenhavn 68 722

Firmaidræt Struer 89 90

Firmaidræt Sæby 53 94

Firmaidræt Tønder 58 28

Firmaidrætten Guldborgsund 54 43
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t.kr. Regnskab 2020 Regnskab 2019

Firmaidrætten Nakskov 61 43

Firmaklubbernes Skaksammenslutning 0 5

Fredericia Fag- og Firmaidrætsforbund 128 182

Frederikshavn Firmaidræts Klub 43 135

Faaborg Familie og Firmasport 21 13

Garudaprofiler i foreningerne 13 0

Grenaa Firmaidræt 106 52

Grindsted Familie og Firma Idræt 27 91

Haderslev Familie og Firma Sport 39 36

Hedensted Familie & Firma Idræt 9 19

Helsingør Firma Idræt 104 100

Herning Firma Idræt 44 64

Hirtshals Familie- & Firmaidræt 23 33

Hjørring Firma Sport 15 41

Hobro Firma & Familie Idræt 43 14

Holbæk Firmaidræt 11 18

Holstebro Firmaidræt 97 41

Horsens Firma- og Familie Idræt 69 133

Højfyns Action og Firmamotion 27 20

Jernbanefritid 301 71

Kalundborg Firma Sport 47 48

Kolding Firma Idræt 120 113

Kommunernes Fritids- og Idrætsforbund (KFI) 17 32

Kriminalforsorgens Idrætsforbund (KRIFO) 18 0

Københavns Firma Sport 83 348

Landskredsen 181 164

Lemvig og Omegns Firmaidræt 64 174

Maribo Firma- og Familiesport 22 0

Middelfart Firma og Familie Idræt 82 60

Morsø Firma og Familie Idræt 30 32

Nordfyns Firmaidræt 24 52

Nyborg Familie & Firma Sport 29 66

Næstved Firma Sport 81 98

Odder Firma Idræt 27 26

Pandrup Firma & Familie Idræt 36 49

Postens Idræts- og Fritidsforbund 17 17

Randers Firma-Sport 55 69

Ringkøbing og Omegns Firmaidræt 82 141

Ringsted Firmaidræt 32 14

t.kr. Regnskab 2020 Regnskab 2019

Roskilde Firma- og Familieidræt 42 62

Ry Familie og Firma Idræt 82 53

Skanderborg Firma Idræt 78 115

SKAT Fritid & Idræt 25 20

Skive og omegns Familie/Firmaidræt 27 35

Skælskør Firmasport 23 27

Svendborg Firma Sport 72 91

Sønderborg Familie Og Firma Sport 56 63

Thisted Firmasport 29 32

Vamdrup Familie & Firma Sport 52 24

Vejen og Omegns Firmasport 25 32

Vejle Firma Idræt 61 75

Vestfyns Firmaidræt 20 12

Viborg Firmaidræt 62 60

Vordingborg Firma Sport 14 20

Ærø Familie og Firma Sport 11 15

Aabenraa Familie & Firmaidræt 34 39

Aalborg Firmaidræt 215 180

Aalborg Seniorsport 62 82

Århus Firma Sport 129 160

I alt 5.590 6.297

18 Note vedr. Tilskud fra andre fonde el.lign.

Tilskud fra andre fonde el.lign.

Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til lokale foreninger 3.392

Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til corona-hjælpepakke 17.800

Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen vedr. distribution fra Bladpuljen 131

Tilskud fra ISCA (International Sport and Culture Association) vedr. 
European Week of Sport

50

Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til konsulentvirksomhed og me-
darbejderuddannelsen

41

Tilskud fra TrygFonden til ’Flere Aktive Arbejdspladser’ 1.375

Tilskud fra Velliv Foreningen til ’Danmarks Sundeste Arbejdsplads’ 456

23.244
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Ledelsessekretariatet
1. Der har været nogle personalerokkeringer in-

den for økonomiområdet, som har medført en 
højere udgift til løn end budgetteret.

2. Møde- og rejseudgifter er faldet markant pga. 
mindre rejseaktivitet, som følge af corona-re-
striktioner: 
Dette ses på alle møde- og rejse konti.

3. Den mindre udgift skyldes at Folkemødet på 
Bornholm blev aflyst i 2020.

4. Andel til analyse af danskernes motionsva-
ner. Undersøgelsen foretages af Idrættens 
Analyseinstitut med ca. 4 års mellemrum. 
Denne udgift var desværre ikke budgetteret.

5. Den større udgift er besluttet af styrelsen på 
initiativ fra generalsekretæren, som tiltrådte i 
januar 2020. 
Generalsekretæren og styrelsen fandt, at der 
var brug for at ledelsen skulle uddannes til at 
arbejde som et team, og besluttede at gen-
nemføre et målrettet udviklingsforløb af le-
delsesteamet. Dette udviklingsforløb blev as-
sisteret af Mercuri Urval. Dette forløb har ko-
stet 250.000 kr.

6. Praktikantordningen er fortsat i 2020, og der 
har i gennemsnit været to praktikanter fra ”Er-
hvervsakademiet Lillebælt” i tre måneder 
henholdsvis perioden januar–marts og igen i 
august–oktober. Derudover har der også væ-
ret praktikanter fra SDU igennem 2020, med 
en praktiktid på ca. to måneder pr. gang. 

7. Desuden har vi hjulpet foreninger med at 
have praktikanter i perioden august–oktober i 
Aalborg, Aarhus og Odense.  
Der har været flere udgifter til ekstern bistand 
og revision i en overgang som følge af æn-
dringer i økonomifunktionen. Derudover har 
der været flere udgifter til advokatbistand, 
primært vedrørende GDPR-afklaringer.

8. Beløbet er brugt til en reception, hvor der blev 
sagt farvel til firmaidrættens tidligere gene-
ralsekretær, Jan Steffensen og goddag til Met-

Kommentarer til udvalgte 
noteposter

te Mandrup, som blev ny generalsekretær fra 
1. januar 2020.

9. Formandsmødet blev aflyst, men som det 
fremgår af regnskabet er der brugt godt 
120.000 kr. Dette beløb dækker et afbestil-
lingsgebyr til mødestedet.

10. Visionsmødet, med forbundets centrale ledel-
se af frivillige ledere, skulle have været af-
holdt ifm. forårets formandsmøde, som blev 
aflyst. Mødet blev i stedet afholdt i august, 
hvor det igen blev muligt, og derfor ses denne 
udgift, som ikke har været planlagt.

11. Dansk Firmaidrætsforbund har 75 års jubilæ-
um i 2021, hvor der er afsat et beløb til et jubi-
læumsskrift og forskellige jubilæumsaktivite-
ter. Selve produktionen af jubilæumsskriftet 
er blevet fremrykket og produceret i 2020, 
hvilket denne udgift dækker. Der er tale om 
en fremrykket udgift, og vil reducere den bud-
getterede udgift i 2021.

12. Der ses en stigning på denne konto, hvilket skyl-
des at ledelsen er blevet styrket ved at en med-
arbejder fra IT-funktionen er blevet forfremmet 
til IT- og ledelsessupporter, som primært løser 
opgaver sammen med generalsekretæren. 
Derudover er administrationschefen indtrådt 
i ledelsesteamet for at styrke teamet inden for 
det administrative område. 

13. I januar 2020 blev forbundets servere udsat 
for et Ransomewareangreb. Det betød, at for-
eningernes systemer til administration, til-
melding og hjemmesider var ude af drift i ca. 
14 dage.  
Dette gav anledning til at revurdere sikkerhe-
den på forbundets øvrige servere, netværk og 
backupsystemer. 
Konklusionen blev, at det var nødvendigt at 
opgradere netværk, firewall og backupsystem 
som løb op i en merudgift på ca. kr. 200.000.

14. Ekstraomkostningerne skyldes primært ind-
køb af håndsprit og værnemidler til forbunds-
kontoret i Nyborg.

15. Disse omkostninger dækker et samarbejde med 
to arkitektfirmaer om at udvikle forbundskonto-
ret i Nyborg, så det lever op til nutidens forvent-
ninger og krav til en moderne arbejdsplads. Re-
sultater er et projektforslag til modernisering af 
forbundskontoret. Omkostningerne har været 
forhåndsgodkendt af styrelsen.

16. Der er foretaget en vurdering af udlån til 
foreninger,som har resulteret i en positiv afvi-
gelse. 

Tilskud mv. til foreningerne
17. Firmaidrættens samlede udlodninger og pul-

jer såvel som lokalforeningspuljen og Covid-
19-midlerne har været en uvurderlig hjælp og 
særdeles godt benyttet i året. Det har medført, 
at foreningerne har kunnet fastholde et vist 
aktivitetsniveau, udviklet nye digitale og 
udendørs tilbud såvel som sikre foreninger-
nes drift og fokus på ”kickstart” efter en meget 
anderledes tid. Samlet set er der udloddet 
næsten 11,9 mio. kr.  
Især medlemstilskuddene og lokalforenings-
puljen har været stærke aktiver for vores for-
eninger. 
Der er udarbejdet særskilt regnskab for lokal-
foreningspuljen og Covid-19-midlerne til dæk-
ning af kontingenttab, arrangementstab og 
kickstarts-initiativer, som opfylder betingel-
serne herfor. Der har været en del udgifter til 
reetablering af foreningssystemerne efter 
Ransomeware-angrebet. Dette er dog delvist 
dækket af forsikringen.

18. Se note 18 under balancen hvor der er beskre-
vet, hvad der er modtaget og udloddet under 
lokalforeningspuljen og Covid-19-midlerne.

Kommunikation og marketing
19. Der er brugt ekstra penge på særlige corona-

initiativer som fx Kickstart Danmark, kam-
pagne-boost af den virtuelle træning 12.20, 
fyraftenstræning, bootcamp, konkurrencer 
mv. Til gengæld er der en del andre initiativer 
på det strategiske område, som det ikke har 
været muligt at gennemføre, da de aktiviteter, 
der skulle promoveres ikke kunne afvikles. Så 
alt i alt er der brugt ca. kr. 175.000 mindre på 
det strategiske område end planlagt. 

20. På det samlede markedsføringsområde er der 
sparret ca. kr. 400.000, da mange af de plan-
lagte markedsføringsaktiviteter ikke blev gen-
nemført som følge af aflysninger.

21. Udgift til distribution af magasinet Fir-
maidræt har været dyrere end forventet. 

Firmaidrætsafdelingen
22. Der er markant flere tilmeldt i Kollegagolf-

turneringen, og derfor ses en stigning i både 
indtægter og udgifter.

23. Der har været afholdt færre Ung Cup, hvorfor 
der ses et fald i både indtægter og udgifter. 
Der er dog også blevet gennemført et projekt 
”Friske lunger i arbejde”, som har givet en ind-
tægt på 117.000 kr.

24. Alle åbne stævner i 2020 er blevet aflyst. Der 
er derfor brugt 273.000 kr. mindre end plan-
lagt til disse aktiviteter. 

Kollegamotionsafdelingen
25. Der har været en ekstraudgift til løn på godt 

kr. 200.000. Dette skyldes, at der har været 
brug for ekstra resurser ifm. med projektan-
søgninger, samt opbygning og gennemførelse 
af koncepter vedr. digital træning.

26. Der er afholdt flere indtægtsgivende sund-
hedsambassadørkurser end planlagt, og dette 
har medført en ekstra indtægt på kr. 96.000.

27. Under nedlukningen i foråret, var et af for-
bundets initiativer, at det var gratis at deltage 
i forårets Tæl Skridt-kampagne. Derfor 95.000 
kr. i færre indtægter end forventet. 
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