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Event- og 
aktivitetsdeltagereMedlemstal
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 2 021 blev et udfordrende år, hvor corona-
pandemien fortsat skabte store benspænd 
for vores firmaidrætsforeninger og det frivil-

lige engagement rundt om i hele landet. Men det 
blev også et år, hvor vi alligevel skabte masser af 
bevægelse i firmaidrætsforeninger og på arbejds-
pladser. Vi formåede at skabe vækst i både vores 
medlemstal og i vores bevægelsesregnskab, og vi 
fik derved vendt den negative udvikling, som vi 
oplevede i 2020. At vi har formået – i hvert fald i 
første omgang – at knække corona-kurverne, skyl-
des, at vi i 2021 fortsat skabte både virtuelle og fy-
siske fællesskaber omkring motion, og at vi i part-
nerskaber skabte relevante motionsmuligheder 
for danskerne. Som modsvar til coronaens ind-
march i marts 2020 satte vi os det mål, at ”afstand 
ikke må blive til stilstand”. Vi er derfor både glade 
og stolte over, at vi i denne årsrapport kan give en 
række eksempler på, hvordan vi og vores fir-
maidrætsforeninger har formået at skabe både 
sved på panden og smil på læben for over 500.000 
danskere. 

I denne årsrapport kan du således dykke ned i 
en række udvalgte resultater og temaer, som fyld-
te i firmaidrætten i 2021. Årsrapporten er også 
afrapporteringen på rammeaftalen med Kultur-
ministeriet, hvor opfyldelsen af resultatmål og 

operationelle mål bliver gennemgået i detaljer. 
2021 er det tredje år i perioden for den nuværen-
de rammeaftale. Dansk Firmaidræt har i 2021 ind-
friet en række af de i rammeaftalen fastsatte re-
sultatmål. To resultatmål er opfyldt. To er delvist 
opfyldt og fire blev ikke opfyldt  Dette anser vi som 
delvist tilfredsstillende i et år, som fortsat har væ-
ret præget af coronapandemiens udfordringer i 
forhold til at skabe aktiviteter, hvor mange kolle-
ger er sammen og dyrker sammenholdet.

Årets økonomiske resultat 
Årsrapporten for 2021 udviser et overskud på 677 
t.kr. mod et budgetteret underskud på 8.290 t.kr., 
hvilket resulterer i en positiv afvigelse på 8.967 
t.kr. 

Den positive afvigelse skyldes først og frem-
mest, at den budgetterede modernisering af for-
bundets lokaler er blevet forsinket på grund af 
myndighedsbehandling. Dette betyder, at udgif-
terne til moderniseringen forventes i 2022 i ste-
det. 

Det mindre forbrug kommer ikke bag på ledel-
sen, da budgettet blev justeret af ledelsen og god-
kendt af styrelsen til at matche den nye coronavir-
kelighed, vi måtte agere i i løbet af året. I årsrap-
porten sammenligner vi dog i henhold til det bud-

Ledelsesberetning
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get, som blev godkendt på repræsentantskabsmø-
det i 2019, og med de reguleringer, der blev god-
kendt på formandsmødet i 2021.

De budgetterede aktiviteter er i videst mulig ud-
strækning forsøgt gennemført i overensstemmel-
se med budgettet. 

Regnskabets balancesum udgør 54.125 t.kr., og 
egenkapitalen udgør heraf 39.136 t.kr. 

75 år med firmaidræt og kollegamotion
Den 20. januar 1946 stiftede en række visionære 
foreningsfolk Dansk Firmaidrætsforbund, og vi 
valgte i løbet af 2021 at markere vores 75-års jubi-
læum ved at give en stribe nye motionsgaver og 
initiativer til alle danske arbejdspladser. Vi skød 
jubilæumsfejringen af de 75 år i gang den 20. ja-
nuar 2021, hvor vi inviterede alle arbejdspladser 
til en aktiv fejring online sammen med os. Vi 
sendte live kollegamotion fra det selv samme lo-
kale, som forbundet blev stiftet i. Og vi gjorde det 
sammen med daværende forsvarsminister Trine 
Bramsen, da forsvarsministeren sidder på netop 
det kontor, hvor det hele startede for forbundet. 
Og i løbet af året har vi med bl.a. 3-boldstævner, 
inspirationswebinarer og en jubilæumsversion af 
vores årlige firmaidrætsfestival forsøgt at inspire-
re endnu flere arbejdspladser til at hoppe med på 

den bevægelsesbølge, som de visionære for-
eningsfolk startede for 75 år siden. 

Den politiske ledelse tæt på  
vores foreninger
Igennem hele coronaperioden har der i fir-
maidrættens politiske ledelse været en stor op-
mærksomhed på at sikre nærhed, dialog og en 
kontinuerlig kommunikation med vores fir-
maidrætsforeninger. Det har fx betydet, at vi har 
oprettet et særligt coronawebsite og et målrettet 
nyhedsbrev samt skruet op for 1:1-sparringen 
med firmaidrætsforeningerne om de udfordrin-
ger, de står overfor. Et andet målrettet initiativ var 
den turné af foreningsbesøg, som rigtig mange 
medlemmer af den centrale ledelse tog del i. Mere 
end tre fjerdedele af vores firmaidrætsforeninger 
fra Nakskov til Hjørring fik i løbet af foråret og 
sommeren 2021 besøg af udvalgs- og styrelses-
medlemmer, så face to face-dialogen om de lokale 
udfordringer og muligheder kunne kickstartes ef-
ter en lang og turbulent periode. 

Konklusionerne fra besøgsrunden var, at de se-
neste år formentligt har været de mest krævende 
og mest udfordrende i vores 75 år lange historie. 
Men konklusionen er også, at vi fortsat står for et 
utroligt mangfoldigt og dynamisk foreningsliv 



Kulturminister Ane Halsboe-
Jørgensen i fuldt firspring og 
fuld fart til aktivt kryds og 
bolle i forbindelse med Ar-
bejdspladsernes Motionsuge.
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over hele landet. Besøgsrunden blev også opsum-
meret med fem fremadrettede spørgsmål, som gik 
igen hos mange af vores lokale foreninger: 
• Hvordan arbejder vi mere målrettet med at 

styrke kontakten til de lokale arbejdspladser?
• Hvordan plejer vi de frivillige og gør det mere 

attraktivt at være frivillig i firmaidrætten?
• Hvordan skaber vi mere digital motion og in-

spiration til kollegamotion?
• Hvordan øger vi kendskabet på landsplan til 

firmaidrætten og begrebet kollegamotion?
• Hvordan styrker vi arbejdet med de lokale sam-

arbejdsrelationer i Firmaidrættens Zoner?

Disse spørgsmål – og den levende dialog og feed-
back fra firmaidrætsforeningerne over hele landet 
– tager den politiske ledelse med ind i de kom-
mende drøftelser om firmaidrættens strategi og 
prioriteringer i den kommende periode. 

Coronahjælp til fimaidrætsforeningerne
Nedlukning, restriktioner, coronapas, differentie-
ring mellem indendørs- og udendørsidrætter, for-
skellige regler for aldersgrupper og typer af facili-
teter var igen i 2021 udfordrende for vores for-
eninger overalt i landet. 

De mange forandringer krævede en tættere og 
mere intensiv dialog mellem forbundskontoret og 
firmaidrætsforeningerne, ligesom samspillet på 
tværs af firmaidrætsforeningerne voksede.

De mange restriktioner førte også til, at vi i en 
svær tid afprøvede og udforskede nye former for 

møder, formater for generalforsamlinger, digitale 
inspirationsgrupper og andre måder at fortsætte 
den demokratiske samtale og beslutningsstruktur. 
Overalt i foreningerne bliver der kæmpet for at 
bevare kontakten og tilbuddene til medlemmerne 
og de lokale arbejdspladser. Det har kostet mange 
frivillige kræfter og meget energi, at firmaidræts-
foreningerne var nødsaget til at arbejde med flere 
parallelle planer for afviklingen af deres turnerin-
ger, events og arrangementer.

Derfor har det også været en stor hjælp og en 
stor anerkendelse af foreningslivets betydning for 
Danmark, at regeringen med bred opbakning fra 
hele Folketinget flere gange har prioriteret coro-
nahjælpepakker til foreningslivet. I firmaidrætten 
kan vi se, at hjælpepakkerne til foreningslivet har 
båret frugt. De har givet os mulighed for både at 
kickstarte nye initiativer og at holde hånden un-
der de foreninger, der har mistet indtægter. Sene-
re i denne årsrapport giver vi et mere detaljeret 
overblik over, hvor og hvordan coronahjælpemid-
lerne har skabt håb for firma idræts foreningerne i 
en ellers mørk tid. 

Vi har i ledelsen oplevet et godt og konstruktivt 
samarbejde med myndighederne – og især Kul-
turministeriet – igennem hele 2021. Vi har sat stor 
pris på den løbende dialog i sektorpartnerskaber-
ne, de mange initiativer, ministeriet har taget for 
at sikre en proaktiv information om kommende 
restriktioner, og den forståelse for vores fir-
maidrætsforeningers udfordringer, som vi har op-
levet. Det har været afgørende for vores mulighe-
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der og handlekraft, når vi har skullet rådgive og 
hjælpe foreninger og medlemmer i løbet af året.

Et historisk partnerskab med DR og 
idrættens øvrige organisationer blev 
skudt i gang 
Der har igennem hele 2021 været et ledelsesmæssigt 
fokus på det historiske partnerskab ”Sammen i be-
vægelse”, som vi skabte sammen med DR, DGI, DIF, 
Dansk Skoleidræt og ISCA. Vores mål var at skabe 
mest mulig synergi med DR’s tema om bevægelse på 
alle DR’s sendeflader i løbet af året. 

Målet var klart: Vi ville i fællesskab med de an-
dre partnere tage kampen op mod coronaens ne-
gative indflydelse på vores motions- og fælles-
skabsmuligheder, og vi ville skabe bevægelse for 
alle danskere i løbet af 2021. Derfor satte vi fem 
bevægelsesbølger i gang i løbet af 2021: 

Januar-februar: Danmark går sammen
April-maj: Alt tæller – mere bevægelse i hverdagen
Maj-juni: Dans Danmark
Juni-juli: Lad Legene Begynde
Oktober: Hele Danmarks Motionsuge

De positive erfaringer fra bevægelsesåret – og ikke 
mindst samspillet omkring ”Danmarks Motions-
uge” – medførte, at vi i partnerskabet besluttede at 
fortsætte samarbejdet omkring motionsugen i de 
kommende år. Vi vil derfor fremadrettet samarbej-
de om at sætte hele Danmark i bevægelse i uge 41. 
Vi glæder os meget til at videreudvikle dette histo-
riske partnerskab mellem DR og alle idrættens ho-
vedorganisationer, og vi vil arbejde målrettet på, at 
fx kommercielle idrætsaktører, interesseorganisa-
tioner, kommuner, patientforeninger, influencers, 
uddannelsesinstitutioner osv. fremover også aktivt 
bliver en del af motionsugen. 

Zoner – stærke lokale partnerskaber
I løbet af 2021 har et nyt begreb rodfæstet sig i fir-
maidrættens ordbog, nemlig ”zoner”.

Zoner er det, vi kalder vores partnerskaber mel-
lem lokale aktører inden for idræt og motion. En 
zone består altid af en lokal firmaidrætsforening, 
Dansk Firmaidræt og minimum én lokal aktør, der 
arbejder for at udbrede idræt, motion og fælles-
skab i lokalområdet. Ofte omkring en fysisk facili-



UGE 
41

Januar-februar: Danmark går sammen
Med Danmark går sammen skabte vi bl.a. et nyt virtuelt gå-fællesskab 
for tusindvis af danskere. Vi fulgte Aftenshowets værters kamp i Tæl 
Skridt, og vi fik gået imponerende 2 mio. kr. ind i forbindelse med Dan-
marks Indsamlingen, som A.P. Møller – Mærsk og A.P. Møller Fonden do-
nerede efter de 60.062 gåture, som danskerne i vores gå-fællesskab re-
gistrerede i ugerne op mod indsamlingen. 

April- maj: Alt tæller – mere bevægelse i hverdagen
Med Alt tæller – mere bevægelse i hverdagen inspirerede vi med et ”be-
vægelses-batteri” på DR.dk til hverdagsudfordringer på skoler og ar-
bejdspladser og i foreninger. Vi satte også fokus på konsekvenserne af 
inaktivitet i programserien ”Fuhlendorffs store sofaeksperiment”, lige-
som kroppens fantastiske muligheder blev testet, vist og afprøvet i DR-
serien ”Høgh og Astronauten – min krop til grænsen”.  

Maj-juni: Dans Danmark
Med Dans Danmark satte vi gang i dansen for alle aldre. Med en ny dan-
se-app, ”Dans med Ramasjang” og fællesdans i primetime på DR1 fik vi 
sat gang i det helt store dansegulv. Vi fik også testet, hvilken landsdel 
der danser mest. Dansebølgen blev afrundet med fællesdansarrange-
menter over hele landet.

Juni-juli: Lad Legene Begynde
Med Lad Legene Begynde fik vi hen over sommeren sat fokus på leg og 
bevægelsesglæde. Vi sendte et legeskib rundt langs den danske kyst og 
inviterede unge og gamle til at kaste sig ud i både nye og gamle lege. På 
P3 fulgte sommerradioen legebølgen i programmerne ”Radio Rødgrød”, 
som inviterede lokale foreninger over hele landet til at vise sommerlan-
det, hvordan legen blomstrede i deres foreninger.

Oktober: Hele Danmarks Motionsuge 
Med Hele Danmarks Motionsuge fik vi bevægelsesåret til at kulminere. 
Vi skabte over 4.500 åbne og gratis arrangementer i idrætsforeninger 
over hele landet, og kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen hoppede 
med ud på en af de aktive arbejdspladser, da hun motionerede med kol-
legerne i Arbejdernes Landsbank. I radioen inspirerede P4 hver dag til 
at prøve nye motionsformer, da de dykkede ned i motionstrends fra 
1970’erne og frem til i dag. På DR1 var der hver aften i ugens løb fokus 
på børn og unges bevægelseskultur, da Jakob Riising tog på mission 
med ”Det store bevægelseseksperiment”. Ugen blev rundet af med et 
stort liveshow fra DR's koncertsal, hvor danskerne kunne kåre ”Den 
største af de største” fra sportens verden.
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tet, som vi fx ser det i Nakskov, Vejen, Nyborg og 
Viborg, der er nogle af de steder, hvor vi er i gang. 

Fælles for alle Zonerne er, at de udarbejder et års-
hjul med aktiviteter og tilbud, der er målrettet de lo-
kale arbejdspladser med kolleger som målgruppe. 

Alle store ting er bygget af små. Vi tager det, der 
allerede virker: Det, som partnerne har på palet-
ten, og det, der fungerer, og så sammentænker vi 
det til et overskueligt og struktureret tilbud. Vi ud-
vikler og målretter det  til målgruppen. Og vi de-
signer nye indsatser, aktiviteter og events sam-
men med de lokale arbejdspladser.

Zonerne er en måde at styrke de lokale forenin-
ger på. Det er et koncept og en metodik, der tapper 
ind i de væsentligste udfordringer, vores for-
eningsundersøgelse har peget på: Manglende lo-
kalekapacitet og tider i de lokale idrætsfaciliteter, 
rekruttering af nye frivillige kræfter samt fokus på 
markedsføring, dvs. større synlighed og skabelse 
af tættere kontakt til lokale arbejdspladser.

Men partnerskaberne skal ikke kun styrke den 
lokale forening, men også lokalområdet som hel-
hed, så vi generelt får et styrket lokalt kultur- og 
idrætsliv samtidig med, at vi får netværket på 
tværs af arbejdspladser. Partnerne får alle værdi 
af at gå ind i samarbejdet om at udvikle attraktive 
tilbud til arbejdspladser, der spiller en central rol-
le i de lokale samfund. For det er det helt lokale og 
nære, der er kendetegnet for alle Zonerne. Det 
sker noget unikt, når lokale aktører går sammen 
og taler med samlet stemme. For Dansk Fir-
maidræt er Zonerne en prioriteret satsning. For-
målet er at etablere et stærkt fundament, som kan 
udvikle firmaidrætsforeningen og de rette aktivi-
teter. Konceptet rummer en høj grad af brugerind-
dragelse og co-creation gennem workshops, inter-
views, og relationsopbygning til arbejdspladserne. 
Prioritering og konceptualisering skal gøre det let 
for arbejdspladserne at sige ’ja’. Ja til at indtænke 
kollegamotion som en del af deres arbejdsdag og 
-kultur. Efter det første år med Zonerne har vi nu 
etableret partnerskaber i otte kommuner, og vi ser 
frem til at udvikle indsatsen de kommende år.

Strategisk fokus på at styrke  
vidensopsamling og -deling
Det er afgørende, at vi i firmaidrætten har den re-
levante og nyeste viden om fx motionsvaner, bar-

rierer for motion på arbejdspladsen og effekterne 
af kollegamotion. Derfor har vi i 2021 også sat eks-
tra fokus på videndeling og vidensopsamling. Det 
har vi bl.a. gjort ved at indgå som partner i nye vi-
dens- og forskningsprojekter: Ved at sætte fokus 
på vores metoder til videndeling internt i organi-
sationen, ved at sammensætte et nyt medarbej-
derteam med dette specifikke fokus – og senest 
ved at skabe samfinansierede ansættelser med 
Syddansk Universitet (SDU). Vi vil være et åbent 
forbund, som hele tiden er i dialog med de rele-
vante vidensinstitutioner, og vi vil arbejde for, at 
kollegamotion og firmaidræt kan blive forsknings-
temaer inden for idræts- og sundhedsområdet i 
flere sammenhænge. For viden virker. 

Vi har i 2021 i et samarbejde med SDU skabt nye 
data, der fx viser os at:
• 12,4 % af alle erhvervsaktive danskere dyrker 

selvorganiseret motion med deres kolleger 
mindst én gang om ugen.

• De 15-29-årige er mest aktive med deres kolle-
ger, hvor hele 20 % dyrker selvorganiseret kolle-
gamotion. 

• Deltagelse i firmaidræt er mindre påvirket af 
socioøkonomiske forhold end i den generelle 
idræts- og motionsdeltagelse. 

• Styrkeøvelser, styrketræning og gåture er de 
mest populære aktiviteter blandt kolleger.

Det er vigtig viden, når vi skal udvikle fremtidens 
firmaidræt. Og det understreger, at de unge kolle-
ger – i endnu højere grad end de ældre kolleger – 
aktivt tilvælger og dyrker kollegamotion og fir-
maidræt. Vi har derfor en vigtig opgave i løbende 
at udvikle og målrette vores og foreningernes til-
bud til unge, og dette er en opgave vi langt fra er i 
mål med.

Senere i denne årsrapport kan du læse mere 
ned i detaljerne i de undersøgelser, der i 2021 har 
sat fokus på vores område.

Vigtige politiske valg satte punktum på 
et begivenhedsrigt år
På repræsentantskabsmødet i slutningen af no-
vember 2021 var der en række vigtige valg, som 
firmaidrættens demokratiske bagland skulle tage 
stilling til. Der var valg til både styrelsen, Kollega-
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motionsudvalget, Firmaidrætsudvalget og de øvri-
ge stående udvalg i den centrale ledelse. Og med 
repræsentantskabets valg er firmaidrættens poli-
tiske hold nu sat for de kommende to år:  En dedi-
keret flok af 20 mænd og 13 kvinder er klar på at 
skabe både dialog og fremdrift i arbejdet i den 
centrale ledelse.    

Repræsentantskabet besluttede også, at fir-
maidrættens nuværende strategi forlænges frem 
til udgangen af 2023 for på den måde at sikre, at 
strategi, periode for rammeaftalen, afholdelse af 
repræsentantskabsmøder hvert andet år og bud-
getperioderne nu hænger godt sammen. Efter af-
tale med Kulturministeriet er rammeaftalen med 
ministeriet også forlænget til udgangen af 2023, 
så den kommende periode for strategi og ramme-
aftale kommer til at løbe fra 2024 til 2027. 

Og som en nyskabende afslutning på Dansk Fir-
maidrætsforbunds 75-års jubilæum besluttede re-
præsentantskabet også, at vi skulle justere vores 
navn. Så nu er vi Dansk Firmaidræt. Det er korte-
re, mere ligetil og enkelt at gå til. Men fortsat med 
et skarpt fokus på at udvikle firmaidrætten og kol-
legamotionen over hele landet. 

Begivenheder indtruffet efter regn-
skabsårets 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 2022
Vi forventer, at eftervirkningerne af coronapande-
mien fortsat vil fylde i det kommende år. Vi har 
fortsat fokus på at hjælpe med at kickstarte og 
genstarte aktiviteter lokalt over hele landet, og der 
er stadig et stort arbejde foran os med at skabe 
fornyet engagement og energi hos både medlem-
mer og frivillige i vores foreninger. Vi vil således 
have et stærkt fokus på at understøtte og styrke 
vores frivillige fundament, og i den forbindelse vil 
vi have et særligt stærkt øje på at tiltrække nye og 
flere yngre til firmaidrætten

Vi forventer samtidig, at 2022 bliver et år, hvor 
vi sætter nye aktiviteter i søen og videreudvikler 
på vores signaturprojekter. Vi vil sammen med 
DR, DIF, DGI, Skoleidrætten og ISCA arbejde frem 

mod vores fælles motionsuge i uge 41, og vi vil 
bygge videre på de erfaringer, vi skabte sammen i 
2021 samtidig med, at vi inviterer flere samar-
bejdspartnere til at blive en del af motionsugen. 
Vi ser også frem til, at vi fx søsætter en ny lands-
dækkende kollega-padelturnering, som skal byg-
ge oven på de mange lokale padeltiltag og -baner, 
som er skudt op på firmaidrættens landkort de se-
neste år. 

2022 bliver også året, hvor vi starter dialogen og 
processen med firmaidrætsforeningerne og i den 
politiske ledelse om, hvordan vores nuværende 
strategi og pejlemærker skal justeres – og eventu-
elt suppleres – i de kommende år. Vi vil i løbet af 
2022 have en række nedslagspunkter, hvor strate-
gien for den kommende periode er til debat såle-
des, at vi på formandsmødet i april 2023 kan læg-
ge hovedlinjerne for strategi 2024-2027. Vi forven-
ter derfor også, at den politiske debat om vores 
medlemsformer, og hvordan fremtidens med-
lemsformer skal være, vil blive et tema, som vi vil 
arbejde aktivt med i 2022.

I Dansk Firmaidræts toårige budgetter, der blev 
vedtaget i forbindelse med repræsentantskabs-
mødet i 2021, er der budgetteret med et under-
skud på 6.360 t.kr. for regnskabsåret 2022. 

Samlede større afvigelser
I denne årsrapport er der på siderne 92 til 93 sam-
let en oversigt med kommentarer til større afvigel-
ser i årsregnskabet for 2021. •
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SAMMENHOLDET
DYRK

for samspillet og samarbejdet i 
2021. Vi er meget glade for, at du har 
bidraget til sammen med os at sikre, 
at ”afstand ikke blev til stilstand”. 
God læselyst med årsrapporten!

Tak 
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 2  020 var kendetegnet ved hjemmearbejde og 
nedlukkede idrætsfaciliteter - og meget 
idræt foregik sammen hver for sig, med af-

stand på arbejdspladsen eller som digital træ-
ning. Derfor er det glædeligt, at 2021 blev et år 
med medlemsvækst i firmaidrætsforeningerne.

Kvinder og de unge går mest frem
Der er fremgang i alle aldersgrupper fra 19 år og 
op, men det er den unge aldersgruppe mellem 19 
og 24 år, der stiger mest med 5,5 %.

Den gruppe, der er gået allermest frem, er dog 
kvinder mellem 25 og 59 år, som stiger med hele 8 
%.

I 2021 gik kvinderne frem med 4,6 %, og mæn-
dene gik frem med 2,4 %. Vi nærmer os derfor en 
helt lige kønsfordeling i vores firmaidrætsforenin-
ger. Mændene er dog stadig i et lille overtal med 
55,5 % af medlemmerne.

Motion på arbejdspladsen og  
padel hitter
Helt i tråd med firmaidrættens strategi om at ska-
be et endnu tættere samspil mellem vores fir-
maidrætsforeninger og de lokale arbejdspladser 
er det i høj grad kollegamotion på arbejdspladser-
ne, der har gjort 2021 til et medlemsår med frem-
gang.

Firmaidrætsforeningerne oplevede en vækst på 

Medlemstal 2021
Hele 354.953 medlemmer har i 2021 dyrket 66 forskellige idrætter i  
vores 81 lokale firmaidrætsforeninger og brancheforbund i hele landet. Det er 
en samlet fremgang på godt 11.500 medlemmer, hvilket svarer til en stigning 
på 3,3 %. Firmaidrætsforeningerne er altså lykkedes med at skabe medlems-
fremgang på trods af coronabenspænd igen i år.

32 % i de medlemmer, der dyrker motion på ar-
bejdspladsen i tilknytning til firmaidrætsforenin-
gen.

Der er medlemmer i alle aldre, men 75 % af 
medlemmerne er mellem 25 og 59 år.

Der er en helt lige kønsfordeling, når vi stiller 
skarpt på motion på arbejdspladser. Medlemstal-
let viser nemlig, at der er 51 % mænd og 49 % 
kvinder.

Medlemstallene for 2021 viser derudover, at de 
største idrætter i firmaidrætsforeningerne fortsat 
er fitness og løb. På boldbanerne er det stadig fod-
bold, som samler langt flest medlemmer. Den nye 
højdespringer i 2021 på holdspilsbanen er padel, 
som nu samler flere kolleger end både håndbold, 
floorball og volley i firmaidrætsforeningerne.

Medlemsfremgang i fire ud af fem  
regioner
Vi har fremgang i fire ud af fem regioner.

Region Midtjylland går frem med 14,5 %, Region 
Nordjylland går frem med 10,5 %, og både Region 
Sjælland og Region Syddanmark går frem med lidt 
over 2,5 %. Det er kun Region Hovedstaden, som i 
2021 har oplevet en medlemstilbagegang på 3,6 %.

Vores firmaidrætsforeninger har et bredt udvalg 
af motions- og aktivitetstilbud, og medlemmer i 
hele landet har dyrket sammenholdet og fået sved 
på panden og smil på læben i 2021. •

  



354.953 
medlemmer

3,3 %  
fremgang i 2021

19-24 år 

5,5 %

2,4 % 4,6 % 

55,5 %
mænd

44,5 %
kvinder

-3,6 %   
Region Hovedstaden

2,6 %  
Region 

Sjælland
2,8 %  

Region Syddanmark

14,5 %  
Region 

Midtjylland

10,5 %  
Region Nordjylland
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Bevægelsesregnskabet
Flere kolleger bevæger sig sammen
Trods et år, hvor corona stadig gav benspænd, vi-
ser Dansk Firmaidræts bevægelsesregnskab for 
2021 en bundlinje på 181.463 deltagere. Dette er 
en fremgang på 55 % i forhold til 2020 og hele 93 
% mere end i 2016, hvor bevægelsesregnskabet 
første gang blev lanceret. Tallene viser således, at 
flere kolleger bevægede sig sammen i 2021, hvor 
der igen kom gang i de fysiske motionsevents, 
hvor de digitale aktiviteter blomstrede, og hvor en 
gå-bølge rullede ind over landet.

Foden på den digitale speeder  
– online kollegamotion hitter
Hvis 2020 var året, hvor vi for alvor satte foden på 
speederen til de digitale kollegamotionstilbud, så 
blev 2021 året, hvor vi trykkede den i bund. Webi-
narer, online kollegamotionskurser, digitale moti-
onspauser og vores aktive pause 10-i-12 live på 
Facebook var nogle af de digitale flagskibe, som 
gennem året skabte smil og kollegamotions-mi-
nutter.

Firmaidrættens aktive pause på Facebook star-
tede som modsvar på den første nedlukning i 
marts 2020. Den 18. marts, kun en uge efter at 
landet lukkede ned, var vi i luften med et moti-
onstilbud til alle danskere: 10 minutters aktiv 
pause (også) fra hjemmekontorerne - sammen 
hver for sig. Den aktive pause fortsatte gennem 
2021 og var en del af vores digitale indsats i for-
hold til  at gøre det enkelt og nemt for arbejds-
pladserne at dyrke sammenholdet.

Under overskriften "Motion til døren" gav vi 
også kolleger mulighed for at få leveret kollega-

Siden 2016 har Dansk Firmaidræt 
udarbejdet et bevægelsesregnskab, 
der giver et samlet overblik over an-
tallet af deltagere i vores lokale moti-
onsevents, landsdækkende kampag-
ner, stævner, digitale indsatser samt 
uddannelser. Bevægelsesregnskabet 
supplerer og ligger oven på med-
lemstallene i vores firmaidrætsfor-
eninger, som i 2021 rundede 354.953.

motionstilbud lige til deres dør, også digitalt. Vo-
res instruktører besøgte arbejdspladser online, og 
vi har afholdt online kurser og webinarer, som 
klædte ildsjælene på arbejdspladserne på til selv 
at sætte gang i kollegamotionen. Også esports-to-
get buldrede derudaf, og samlet set tegner de digi-
tale motionstilbud sig for 22 % i 2021-udgaven af 
bevægelsesregnskabet.

Motionsevents og stævner samler  
igen kolleger
Efter et 2020 med aflysninger af mange events og 
fysiske stævner pga. coronarestriktioner blev det 
igen muligt at samle kolleger til store events og 
stævner. Lokalt har vores firmaidrætsforeninger 
igen kunne slå dørene op for fysiske motionstil-
bud og tilbyde en bred vifte af aktiviteter for kolle-
ger og arbejdspladser i nærområdet.

Et af dem, der træder særligt frem, er de 8.000 
kvinder, som i 2021 dyrkede sammenholdet i 
mudderet til Ladies Mud Race. Også Ladywalk 
med ca. 7.600 deltagere er et af de events, som 
samler kolleger og motionister mange steder i 
landet, og som i 2021 igen kom på sporet, selvom 
der fortsat er langt op til deltagerantallet i 2019. I 
2021 havde firmaidrætten samlet set 24.517 del-
tagere til motionsevents og stævner, og tallet ud-
gør 14 % i bevægelsesregnskabet.

Gå-bølgen satte gang i Danmark
Sammen med DR, Dansk Skoleidræt, DIF, ISCA og 
DGI stod vi bag temaåret ”Sammen i bevægelse” 
med en ambition om at sætte hele Danmark i be-
vægelse via fem forskellige bevægelsesbølger, 

Anne Louise Vanggaard (yderst til 
højre) sammen med en flok af de 

hjemmesygeplejersker, der var med 
til den første aktive pause i uge 41.



som vi fik til at skylle ind over landet i løbet af 
året. Første bølge gik under overskriften ”Dan-
mark går sammen”, og vi inviterede alle danske-
re til at snøre skoene og bevæge sig ud på stier 
og stræder for at tælle skridt. Vi dystede i regio-
ner og mod Aftenshowets værter om at få flest 
skridt på kontoen. Godt 11.300 danskere gik 
med – sammen hver for sig.

2021 var bevægelsens år - og måske i særlig 
grad gangens år, for gåturen blev mange dan-
skeres aktive frirum midt i coronabobler og re-
striktioner. Gå-bølgen skyllede ind over landet, 
og vores signaturprojekt Tæl Skridt satte delta-
gerrekord med tæt på 85.000 par fødder – det til-
svarende tal var godt 47.000 i 2020. •

Lokal gå-ambassadør fra Esbjerg Firmaidræt 
Gyrith Laustsen på én af hendes mange gåture  
i løbet af Alt Tæller-ugen.

De digitale kollegamotionstilbud satte både digital og  
fysisk gang i firmaidrætsforeninger. Fx i Aalborg Fir-
maidræt, hvor Hjemmesygeplejerskerne i Centrum igen-
nem foråret og efteråret var med på 10-i-12 på Facebook. 

Det fik hjemmesygeplejerskerne til at booke en gratis di-
gital pause i uge 41 i forbindelse med Arbejdspladsernes 
Motionsuge. Anne Louise Vanggaard fra Aalborg Fir-
maidræt var instruktør og inspirator med den aktive pau-
se, der dog blev til en fysisk pause, da Anne Louise valgte 
at rykke ud til de 25 sygeplejersker. Hjemmesygeplejen i  
Centrum og Aalborg Firmaidræt blev heldigvis så glade 
for hinanden og den ekstra energi, som træningen gav 
dem, at hjemmesygeplejerskerne siden 1. november 2021 
har fået – og stadig får – træning hver onsdag kl. 16-17 i 
yoga og puls/styrke.

I foråret rullede den anden bevægelsesbølge 
med overskriften: Alt Tæller. Her talte vi skridt 
under mantraet: Alle Skridt Tæller, hvor vi 
havde lokale gå-ambassadører til at give 
gåtips. Deltagerne i det virtuelle gå-univers Alt 
Tæller kunne så dyste med og imod de lokale 
gå-ambassadører. Vores lokale ambassadør i 
det vestjyske var Gyrith Laustsen fra Esbjerg 
Firmaidræt. Hendes bedste gåtip var at give 
tankerne frit løb på gåturen og nyde den friske 
luft i lungerne.
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BEVÆGELSESREGNSKABET
I TAL

 2021  2020 

STYRKET LOKAL FIRMAIDRÆT

Holdspil og holdaktiviteter i tæt samspil med foreninger 
Kollegagolf 1.144 727

Motionsevents med potentiale
Ladies Mud Race 8.124 1.642

Ladywalk - med foreninger som medværter 7.617 -

Mænds Motionsdag 200 205

Kvindernes Motionsdag 190 -

Julemærkemarch og -løb - med foreninger som medværter 227 203

Rigtige Mænd Løbet - -

Bike & Run Stafetten - -

Xtreme Mandehørm 1.775 366

Xtreme Mandehørm/Ladies Mud Race virtual edition - 642

Internetskydning 81 95

Alt For Damerne Løb - Aarhus 2.400 -

Kongebroløbet - Middelfart - -

Vestkystløbet 2021 (Virtuelt) 400 -

Næstvedstafetten - -

Slotssø Stafetten - Kolding 285 -

Midsommerstafetten - Skanderborg 350 -

Hillerød i Bevægelse - virtuel 120 -

Fredericia i Bevægelse - virtuel 690 -

Åbne stævner skaber sammenhængskraft
Firmaidræt Open 862 -

3-boldstævner 52 -

Ungdomsuddannelser med blik for bevægelse
Ung Cup fodbold 940 315

Ung Cup rundbold 550 480

Ung Cup høvdingebold 80 728

Ung Cup floorball 55 84

Ung Cup Indefodbold - 96

Friske Lunger i arbejde - 1.508
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2021 2020
Firmaidrætsforeningerne i den digitale verden
Esportliga studerende 84 435

Esportliga kolleger 741 908

Esportsaktiviteter diverse 100 -

KOLLEGAMOTION PÅ FLERE ARBEJDSPLADSER

Motions- og sundhedsambassadøruddannelser
Sundhedsambassadøruddannelser 458 584

Øvrige uddannelser -  -   

Motivationsudspil med mening
Foredrag, peptalks mm. (fysiske) 724 701

Online webinarer, kurser mm. 720 -

10-i-12 live på Facebook 23.923 11.724

Digitale motionspauser 3.012 -

Motionskaravanen 465 -

Øvrigt
Flere Aktive Arbejdspladser 25 65

Sundhedscertificering -  -   

Aktiv julekalender 650 1.208

Nye netværkstiltag -  -   

Online fælles fyraftenstræning - 2.319

Danmark går sammen 11.381 -

Aktivitetsdage styrker holdånden
Aktivitetsdage 750 960

Idrætsmødet - -

SIGNATURPROJEKTER
Tæl Skridt 84.958 46.830

Arbejdspladsernes Motionsdag 27.330 44.709

I ALT 181.463 117.534
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Opfyldelse af resultatmål

 R ammeaftalen 2019-20231  mellem Kultur-
ministeriet og Dansk Firmaidræt fastlæg-
ger mål for de indsatsområder, som Dansk 

Firmaidræt 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 2021. Derudover har Dansk Firma-
idræt en lang række firmaidrætsaktiviteter, kolle-

Opgave Resultatmål
Grad af opfyldelse 
af resultatmål

Lokal firmaidræt Dansk Firmaidræt vil skrue op for volumen, så der 
kommer flere aktiviteter, events og mere firmaidræt 
på de lokale arbejdspladser. 

Ikke opfyldt 

Dansk Firmaidræt vil arbejde for, at der i flere kom-
muner i Danmark er en firmaidrætsforening.

Ikke opfyldt

Inspirere til  
kollegamotion

Dansk Firmaidræt vil inspirere til at skabe stærkere 
tradition for kollegamotion – gerne med puls og po-
wer – på flere arbejdspladser.

Delvist opfyldt

Bekæmpelse af  
doping

Dansk Firmaidræt vil fremme en dopingfri fir-
maidræt.

Ikke opfyldt

Bekæmpelse af 
matchfixing

Dansk Firmaidræt vil arbejde for, at matchfixing ikke 
finder sted i firmaidræts regi.

Opfyldt

Fremme mangfoldig-
heden i dansk idræt

Dansk Firmaidræt vil arbejde for at fremme mangfol-
digheden i firmaidrætten.

Delvist opfyldt

Fremme ligestilling 
af kønnene

Dansk Firmaidræt vil være en foregangsorganisation 
i dansk idræt, når det gælder ligestilling af kønnene.

Opfyldt

Bekæmpelse af sek-
suelle overgreb og 
seksuelle krænkelser

Dansk Firmaidræt vil arbejde for en firmaidræt uden 
seksuelle overgreb og seksuelle krænkelser.

Ikke opfyldt

gamotion og andre tilbud til arbejdspladser, som 
også er en del af forbundets kerneydelse, men 
som vi ikke gennemgår systematisk i denne års-
rapport. 

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. •

Afrapportering på 
rammeaftalen

1 Repræsentantskabet for Dansk Firmaidræt besluttede i november 2021 at forlænge den nuværende strategiperiode (2019-2022) til 
også at inkludere 2023. Det er efterfølgende aftalt med Kulturministeriet, at aftaleperioden for denne rammeaftale forlænges tilsva-
rende. Rammeaftalen gælder således nu for perioden 2019-2023.
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Opgave Resultatmål Operationelt mål Resultater 2021
Grad af 
opfyldelse

Lokal 
firmaidræt

Dansk Firmaidræt vil 
skrue op for volumen, 
så der kommer flere 
aktiviteter, events og 
mere firmaidræt på de 
lokale arbejdspladser.

386.000 medlemmer i 
2021.

354.953 medlemmer i 
2021.

Ikke opfyldt

Arbejdspladsernes  
Motionsdag:
• 500 deltagende arbejds-

pladser
• 45.000 deltagende med-

arbejdere
• 45 lokale firmaidrætsfor-

eninger med aktiviteter 
til de lokale arbejdsplad-
ser på dagen.

Arbejdspladsernes  
Motionsdag:
• 494 deltagende ar-

bejdspladser
• 27.330 deltagende 

medarbejdere
• 29 lokale firmaidræts-

foreninger med aktivi-
teter til de lokale ar-
bejdspladser på dagen.

Ikke opfyldt

Ung Cup-stævner - turne-
ring for erhvervsskoler og 
andre ungdomsuddannel-
ser: 
• 40 stævner
• 7.500 deltagere.

Ung Cup-stævner - turne-
ring for erhvervsskoler 
og andre ungdomsud-
dannelser:
• 38 stævner 
• 2.800 deltagere.

Ikke opfyldt

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

Opstart af dialog med yder-
ligere 5 af de 10 kommu-
ner med potentiale for en 
firmaidrætsforening.

Opstart af dialog i 2 kom-
muner med potentiale 
for en firmaidrætsfor-
ening.

Ikke opfyldt

Inspirere til 
kollegamo-
tion

Dansk Firmaidræt vil 
inspirere til at skabe 
stærkere tradition for 
kollegamotion – gerne 
med puls og power – 
på flere arbejdsplad-
ser.

125.000 deltagere til Dansk 
Firmaidræts events, aktivi-
teter og kampagner målret-
tet arbejdspladser (Bevæ-
gelsesregnskabet).

181.463 deltagere til 
Dansk Firmaidræts 
events, aktiviteter og 
kampagner målrettet ar-
bejdspladser (Bevægel-
sesregnskabet).

Opfyldt

Kortlægning af antal aktive 
arbejdspladser på lands-
plan.

Gennemført og medvir-
kende til flere forskellige 
undersøgelser i 2021. 
Det er ikke lykkedes spe-
cifikt at kortlægge antal-
let af aktive arbejdsplad-
ser på landsplan.

Delvis opfyldt

Sundhedsambassadørud-
dannelser (antal deltagere)

• 300 deltagere.

Sundhedsambassadør-
uddannelser (antal del-
tagere)
• 458 deltagere.

Opfyldt 

Antal hold i YouSee 
eSportsligaerne: 
• 160 hold i Kollegaligaen
• 100 hold i Studieligaen.

Antal hold i YouSee 
eSportsligaerne:
• 136 hold i Kollegaligaen
• 10 hold i Studieligaen.

Ikke opfyldt

Opfyldelse af operationelle mål



Opgave Resultatmål Operationelt mål Resultater 2021
Grad af 
opfyldelse

Bekæmpel-
se af do-
ping

Dansk Firmaidræt vil 
fremme en dopingfri 
firmaidræt.

Evaluering af oplysnings-
indsats. 

Grundet corona har det 
ikke været muligt at af-
vikle den sidste del af 
oplysningsindsatsen på 
skolerne.

Ikke opfyldt

Bekæmpel-
se af 
match-
fixing

Dansk Firmaidræt vil 
arbejde for, at matchfi-
xing ikke finder sted i 
firmaidræts regi.

Indgåelse af aftaler om 
gensidig anerkendelse af 
afgørelser på matchfixing-
området på tværs af orga-
nisationsstrukturer.

Dansk Firmaidræt har 
indgået aftale med DIF 
om gensidig anerkendel-
se af afgørelser på 
matchfixingområdet. 
Dvs. afgørelse fra DIF’s 
matchfixingnævn eller 
DIF’s Appelinstans.

Opfyldt

Fremme 
mangfol-
digheden i 
dansk idræt

Dansk Firmaidræt vil 
arbejde for at fremme 
mangfoldigheden i 
firmaidrætten.

Antal skolehjem hvor 
Dansk Firmaidræt iværk-
sætter idræts- og motions-
tilbud:
• 5 skolehjem.

Antal skolehjem hvor 
Dansk Firmaidræt iværk-
sætter idræts- og moti-
onstilbud: 
• 0 skolehjem.

Ikke opfyldt

Der etableres samarbejde 
med en landsdækkende or-
ganisation inden for han-
dicapområdet med det mål 
at skabe fælles aktiviteter/
initiativer i 2022.

Der er indgået en samar-
bejdsaftale om Dan-
marks Motionsuge med 
Videnscenter om handi-
cap.

Opfyldt

Fremme li-
gestilling af 
kønnene

Dansk Firmaidræt vil 
være en foregangsor-
ganisation i dansk 
idræt, når det gælder 
ligestilling af kønnene.

Kønsfordelingen blandt fir-
maidrættens medlemmer. 
Målet er at kønsfordelin-
gen er på niveau med året 
før, dvs. der er ikke blevet 
større skævhed end i 2020.

I 2021 er 44 % af med-
lemmerne kvinder og 56 
% er mænd. Det er
uændret i forhold til 
2020.

Opfyldt

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

Dansk Firmaidræt vil 
arbejde for en firma-
idræt uden seksuelle 
overgreb og seksuelle 
krænkelser.

Gennemførsel af oplys-
ningsindsats. 

Oplysningsindsatsen er 
ikke gennemført.

Ikke opfyldt
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Lokal firmaidræt
Dansk Firmaidræt vil skrue op for volumen, så der 
er flere aktiviteter, events og mere firmaidræt på 
de lokale arbejdspladser.

Operationelt mål
386.000 medlemmer i 2021.

Resultater
354.953 medlemmer har i 2021 dyrket 66 forskel-
lige idrætter i vores 81 firmaidrætsforeninger og 
brancheforbund i hele landet. Det er en fremgang 
på 3,3 % i forhold til 2020.

 
Grad af opfyldelse
Målet er ikke opfyldt.

Perspektiv og analyse
På trods af coronabenspænd igen i 2020 er det 
lykkedes firmaidrætsforeningerne af skabe med-
lemsvækst i alle aldersgrupper fra 19 år og op. 
Særlig stor er væksten i den unge aldergruppe 
mellem 19 og 24 år, der stiger mest med 5,5 %.

Vi nærmer os igen i år en næsten ligelig køns-
fordeling – med en lille overvægt til mændene, 
der udgør 55,5 % af den samlede medlemsmasse 
mod kvindernes 44,5 %. Dog har vi den største en-
keltstående fremgang på kvindesiden, hvor kvin-
der mellem 25 og 59 år stiger med 8 %. 

Firmaidrætsforeningerne oplever en vækst på 
hele 32 % i forhold til de medlemmer, der dyrker 
motion på arbejdspladsen i tilknytning til fir-
maidrætsforeningen, hvilket er helt i tråd med vo-
res strategi om et endnu tættere samspil mellem 
vores firmaidrætsforeninger og de lokale arbejds-
pladser. Således er der nu mere end 62.000 med-
lemmer, der dyrker motion på arbejdspladsen. 
Der er medlemmer i alle aldre, men 75 % af med-
lemmerne er mellem 25 og 59 år.

Det betyder også, at motion på arbejdspladsen 
er den største enkeltstående idrætsaktiviteter ef-

terfulgt af fitness med 48.253 medlemmer og løb 
med 22.783.

Set med geografiske briller så er der fremgang i 
fire ud af fem regioner. Region Midtjylland går 
frem med 14,5 %, Region Nordjylland går frem 
med 10,5 %, og både Region Sjælland og Region 
Syddanmark går frem med lidt over 2,5 %. Kun Re-
gion Hovedstaden går tilbage med 3,5 %.

Der er fortsat et stykke vej endnu, før vores med-
lemstal er tilbage på niveauet før coronapandemien. 
Der venter stadig et stort arbejde i de kommende år 
for både firmaidrætsforeningerne og for Dansk Fir-
maidræt med at få alle medlemmerne tilbage til fir-
maidrætsforeningerne. Vi arbejder fortsat med mål-
rettede initiativer, hvor Zonerne er et af grebene til 
at få flere ned i de lokale foreninger. Dog vil vi ikke 
kun have fokus på medlemsrekruttering, men vi vil i 
høj grad også have øget opmærksomhed på rekrut-
teringen af frivillige ildsjæle og igangsættere til vo-
res firmaidrætsforeninger, da de er fundamentet for 
fremtidens foreningsaktiviteter.

Lokal firmaidræt
Dansk Firmaidræt vil skrue op for volumen, så der 
er flere aktiviteter, events og mere firmaidræt på 
de lokale arbejdspladser.

Operationelt mål
Arbejdspladsernes Motionsdag. Der var følgende 
mål for 2021:
• 500 deltagende arbejdspladser
• 45.000 deltagende medarbejdere.
• 45 lokale firmaidrætsforeninger, med aktivite-

ter til de lokale arbejdspladser på dagen.

Resultater
• 494 deltagende arbejdspladser
• 27.330 deltagende medarbejdere
• 29 lokale firmaidrætsforeninger med aktivite-

ter til de lokale arbejdspladser på dagen.

Perspektivering af resultatmål 
og operationelle mål
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Grad af opfyldelse
Målet er ikke opfyldt. 

Perspektiv og analyse
Det er syvende år i træk, at danske arbejdspladser 
summer af liv og aktivitet i uge 41. Tidligere år har 
det blot været én dag, nemlig fredag i uge 41, men i 
år var Arbejdspladsernes Motionsdag en del af Dan-
marks Motionsuge, som vi skabte i et partnerskab 
med DR, DIF, DGI, Dansk Skoleidræt og ISCA. I hele 
2021 gik idrættens største organisationer sammen 
med DR for at inspirere den danske befolkning til at 
bevæge sig mere. Danmarks Motionsuge i uge 41 
bød på et overdådigt tag-selv-bord med tusindvis af 
gratis aktiviteter og bevægelsestilbud over hele lan-
det. DR bakkede op motionsugen op i en lang række 
programmer, og over 3,1 millioner danskere hørte 
om eller deltog i aktiviteterne ifølge DR Medieforsk-
ning.

Vi havde naturligvis et stærkt fokus i motions-
ugen på at motivere til kollegamotion i HELE ugen 
– både på arbejdspladserne og i de lokale fir-
maidrætsforeninger. 

På bagkant af coronapandemien fik firmaidræt-
ten med de særligt målrettede genstartsmidler fra 
Kulturministeriet mulighed for at støtte forenings-
aktiviteter i sensommeren 2021. Mange forenin-
ger valgte at søge disse midler for at afprøve nye 
aktiviteter og samarbejdspartnere i forbindelse 
med Arbejdspladsernes Motionsuge. Firmaidræts-
foreningernes døre blev åbnet for alle arbejds-
pladser, motionsmuligheder blev taget ud på ar-
bejdspladserne og den ekstra økonomi var moti-
verende. 29 firmaidrætsforeninger tilbød lokale 
events i uge 41.

Firmaidrætten skabte også et strategisk partner-
skab med Autobranchen Danmark om Arbejds-
pladsernes Motionsuge, hvor vi i fællesskab satte 
fokus på vigtigheden og mulighederne for kolle-
gamotion på værksteder og hos bilforhandlere 
landet over. Vi havde også et målrettet fokus på at 
få flere kommuner til at engagere sig i motions-
ugen, og 20 af landets kommuner zappede ind 
med tilbud til alle medarbejdere. Nogle havde et 
ambitiøst set-up for hele kommunen i hele ugen. 
Andre inviterede til fælles morgenaktivitet fredag 
eller sendte en mail til alle medarbejdere med en 
opfordring til at være ekstra aktive i ugens løb. 

Derudover var flere kommuner repræsenteret 
med enheder, der deltog aktivt i løbet af ugen.

Aktivitetsudbuddet var bredt på arbejdspladser-
ne. Online motion, padel, trappefræs, fodbold-
stævne, kollega-leg med mere. Kolleger havde 
igen lyst til at dyrke sammenholdet med sved på 
panden og smil på læben – nogle mødtes digitalt, 
men mange havde igen lyst og mulighed for at 
være fysisk sammen.

At det var en hel uge i 2021, har givet positiv re-
spons fra alle involverede partnere. Partnerskabet 
omkring Danmarks Motionsuge har derfor også 
valgt at fortsætte samspillet om motionsugen. Det 
betyder også, at vi i de kommende år vil inspirere 
til en hel uge med Arbejdspladsernes Motionsuge.

Lokal firmaidræt
Dansk Firmaidræt vil skrue op for volumen, 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 var følgende 
mål for 2021: 
• 40 stævner
• 7.500 deltagere. 

Resultater
• 38 stævner 
• 2.800 deltagere. 

Grad af opfyldelse
Målet er ikke opfyldt.

Perspektiv og analyse
I et år præget af coronarestriktioner blev det en 
strukturel udfordring, at idræt på erhvervsskoler-
ne ofte ikke er skemalagt, og derfor blev idræt ka-
tegoriseret som en social aktivitet, når det drejede 
sig om håndtering af coronaretningslinier og -re-
striktioner. Det bevirkede, at mange skoler nedpri-
oriterede idrætsaktiviteter for eleverne. Vi opleve-
de også større betænkelighed ved at samle flere 
elever på tværs af klasser og særligt på tværs af 
skoler og uddannelser. De udfordrende vilkår 
med større forsamlinger på grund af coronapan-
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demien har i markant grad påvirket antallet af 
deltagere til Ung Cup-stævnerne.

På trods af coronapandemien lykkedes det os at 
konvertere og afholde mange små og mindre Ung 
Cup-stævner. Dette skete ved at ændre den klassi-
ske stævneform. For at komme endnu tættere på 
målsætningen om antallet af deltagere, udviklede 
Ung Cup et koncept, hvor aktiviteterne blev bragt 
direkte til skolernes matrikel, og hvor der klasse-
vis blev dystet i en lang række aktiviteter. Samti-
dig blev aktiviteterne omdannet til små tekniske 
dyster, fx blev fodboldturneringen justeret til fod-
boldtekniske udfordringer, som kunne gennemfø-
res ved at kun få elever var sammen ad gangen. 
På den måde kunne der tages hensyn til restrikti-
oner og afstandskrav.

I 2022 vil vi arbejde videre på, hvordan vi kan 
skabe motionsfællesskab for eleverne på andre 
måder end ved idrætsstævner, fx gennem bevæ-
gelseskampagner, lokale idrætsklubber på skoler-
ne mv. 

Lokal firmaidræt
Dansk Firmaidræt vil arbejde for, at der i flere 
kommuner i Danmark er en firmaidrætsforening.

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

Resultater
Der har været dialog med Fredensborg Kommune 
og Stevns Kommune. 

Grad af opfyldelse
Målet er ikke opfyldt.

Perspektiv og analyse
Nedlukningen i forbindelse med coronapandemi-
en og presset på den offentlige sektor i forbindel-
se med håndtering af pandemien satte den videre 
dialog på standby, da både vi og de lokale ildsjæle 
fik andre akutte coronarelaterede opgaver og prio-
riteter. Vi har dog stadig fokus på processen, vi har 
igangsat med en række kommuner, og aftaler om 
opfølgning i 2022. 

Vi vil i den kommende tid udbygge relationerne 

og udarbejde klare forventningsafstemninger og 
handleplaner for de relevante kommuner. Vi vil 
stadig have fokus på at skabe fleksible mulighe-
der for kommunerne, og vi arbejder ud fra filosofi-
en om, at der er flere veje til succes.  
Vejen fra kollegamotion på lokale arbejdspladser 
til dannelse af lokale firmaidrætsforeninger kræ-
ver bl.a. ildsjæle, netværk og mødesteder på tværs 
af de lokale arbejdspladser. 

Inspirere til kollegamotion
Dansk Firmaidræt vil inspirere til og skabe stær-
kere tradition for kollegamotion – gerne med puls 
og power – på flere arbejdspladser.

Operationelt mål
Antal deltagere til Dansk Firmaidræts kampagner 
og aktiviteter målrettet arbejdspladser, kaldet Be-
vægelsesregnskabet. Målet for 2021 var 125.000 
deltagere. 

Resultater
Bevægelsesregnskabet for 2021 viser et samlet 
deltagerantal på 181.463. 

Grad af opfyldelse
Målet er opfyldt.

Perspektiv og analyse
Dansk Firmaidræts bevægelsesregnskab giver et 
samlet overblik over deltagere til vores events og 
kampagner, og regnskabet supplerer således vo-
res medlemstal. Og på trods af coronaen formåe-
de vi at samle over 181.463 kolleger til vores initi-
ativer hen over året. Resultatet er en fremgang på 
55 % i forhold til sidste år og hele 93 % mere end i 
2016, hvor bevægelsesregnskabet første gang blev 
lanceret. 

Årets bevægelsesregnskab viser tre overordne-
de tendenser.

1. Foden på den digitale speeder – online kolle-
gamotion hitter 
Hvis 2020 var året, hvor firmaidrætten for alvor 
satte foden på speederen til de digitale kollega-
motionstilbud, så blev 2021 året, hvor den blev 
trykket i bund. Webinarer, online kollegamotions-
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kurser, digitale motionspauser, e-sport samt fir-
maidrættens aktive pause 10-i-12 live på Face-
book var nogle af de digitale flagskibe, som gen-
nem året skabte smil og kollegamotions-minutter. 
Samlet set tegnede de digitale motionstilbud sig 
for 22 % i det samlede bevægelsesregnskab.

2. Motionsevents og -stævner samler igen  
kolleger
Efter et 2020 med aflysninger af mange events og 
fysiske stævner pga. coronarestríktioner blev det 
igen muligt at samle kolleger til store events og 
stævner. Lokalt slog firmaidrætsforeninger igen 
dørene op for fysiske motionstilbud og tilbød en 
bred vifte af aktiviteter for kolleger og arbejds-
pladser i nærområdet.

Samlet var der til motionsevents og stævner i 
2021 24.517 deltagere – tallet udgør 14 % i bevæ-
gelsesregnskabet.

3. Gå-bølgen og Tæl Skridt satte gang i Danmark
Sammen med DR, Skoleidræt, DIF, ISCA og DGI 
stod vi bag bevægelsesåret 2021, hvor partnerska-
bet blandt andet inviterede alle danskere til at 
snøre skoene for at tælle skridt og godt 11.300 
danskere gik med. Samtidig satte firmaidrættens 
signaturprojekt Tæl Skridt deltagerrekord med 
84.958 deltagere. 

Du kan se flere detaljer om bevægelsesregnska-
bet – og udviklingen inden for de enkelte dele og 
aktiviteter – på opslaget med Bevægelsesregnska-
bet 2021 på side 18.  

Inspirere til kollegamotion
Dansk Firmaidræt vil inspirere til og skabe stær-
kere tradition for kollegamotion – gerne med puls 
og power – på flere arbejdspladser.

Operationelt mål
Kortlægge antallet af aktive arbejdspladser på 
landsplan.

Resultater
Vi har gennemført og medvirket til flere beslægte-
de undersøgelser i 2021. Men det er ikke lykkedes 
at skabe en metode endnu til at kortlægge antal-
let af aktive arbejdspladser på landsplan.

Grad af opfyldelse
Målet er delvist opfyldt.

Perspektiv og analyse
Vi har i løbet af året gennemført beslægtede un-
dersøgelser i samarbejde med Idrættens Analyse-
institut, Syddansk Universitet og Dansk Erhverv. 
Det er dog ikke lykkedes at skabe en metode, 
hvorpå vi kan kortlægge antallet af aktive arbejds-
pladser i Danmark. Dels er det svært at definere, 
hvornår en arbejdsplads er aktiv, og dels er det 
svært  at finde de personer på en arbejdsplads, 
som kan svare på det. Vi har derfor på forskellig 
vis i samarbejde med videns- og forskningsinstitu-
tioner brugt de anledninger, der har været igen-
nem året til at belyse feltet omkring aktive ar-
bejdspladser og firmaidræt.

En af anledningerne var undersøgelsen ’Arbejds-
pladser i bevægelse’, der er den hidtil største kort-
lægning af danskernes bevægelsesvaner på ar-
bejdspladserne. Undersøgelsen er baseret på be-
svarelser fra mere end 83.000 erhvervsaktive dan-
skere. Undersøgelsen afdækker, hvordan og hvor-
for danskerne dyrker firmaidræt og kollegamotion, 
og hvordan motion på arbejdspladsen adskiller sig 
fra danskernes øvrige bevægelsesvaner. Analysen 
viser ikke, hvor mange arbejdspladser der er aktive 
med kollegamotion på landsplan, men den viser, 
hvor mange danskere der dyrker firmaidræt i deres 
fritid eller motion med deres kolleger.

Således viser undersøgelsen, at 12,4 % af alle 
erhvervsaktive danskere dyrker selvorganiseret 
motion med deres kolleger mindst én gang om 
ugen. Og her er det kvinderne, der trækker i fører-
trøjen (13,4 %) foran mændene (11,4 %). Den al-
dersgruppe, der er mest aktiv med kollegerne, er 
de 15-29-årige, hvor hele 20 % dyrker selvorgani-
seret kollegamotion. 

Ser vi på firmaidræt i fritiden dyrker 6,8 % af 
alle erhvervsaktive firmaidræt på deres arbejds-
plads eller i en firmaidrætsforening mindst én 
gang om ugen – og her er mændene i førertrøjen. 
Der er nemlig flere mænd (7,4 %) end kvinder (6,1 
%), der dyrker firmaidræt. Dét står i modsætning 
til andre undersøgelser og tyder altså på, at ar-
bejdspladsen og firmaidrætsforeninger særligt er 
vigtige arenaer, når vi skal skabe relevante moti-
onsmuligheder for de erhvervsaktive mænd.
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Endnu et interessant fund i undersøgelsen er 
sammenhængen mellem de erhvervsaktives so-
cioøkonomiske forhold og deltagelsen i firma-
idræt. Analyserne viser nemlig, at deltagelse i fir-
maidræt er mindre påvirket af socioøkonomiske 
forhold end i den generelle idræts- og motionsdel-
tagelse. Firmaidrætten favner altså bredere og får 
flere med i idrætsfællesskaberne. 

I 2022 vil vi arbejde videre med at kortlægge ak-
tive arbejdspladser. Her er målet at videreudvikle 
på det survey, som vi gennemfører årligt. Vi vil 
måle yderligere på fremgang og udvikling i fir-
maidræt på landsplan.

Inspirere til kollegamotion
Dansk Firmaidræt vil inspirere til og skabe stær-
kere tradition for kollegamotion – gerne med puls 
og power – på flere arbejdspladser.

Operationelt mål
Målet for 2021 var 300 deltagere på uddannelser-
ne. 

Resultater
I 2021 blev der afholdt 37 forskellige uddannel-
sesdage både online og fysisk. 458 deltog på ud-
dannelserne, og mange er allerede kommet i gang 
med kollegamotionen på deres arbejdsplads.

Grad af opfyldelse
Målet er opfyldt.

Perspektiv og analyse
Vi har i 2021 haft fokus på at skabe fleksible mu-
ligheder for kolleger og arbejdspladser, og både 
fysiske og digitale undervisningsformer er taget i 
brug i forbindelse med vores inspirations- og ud-
dannelsesinitiativer. Vi har i 2021 også lagt sidste 
hånd på en ny uddannelse, som afløser Sund-
hedsambassadøruddannelsen. Den hedder “Anfø-
reruddannelsen” og er blevet til igennem de man-
ge erfaringer og tilbagemeldinger vi har fået i åre-
nes løb. Indholdet er bl.a. testet og afprøvet i pro-
jekt "Flere Aktive Arbejdspladser", og den viden 
bliver nu ført videre i et samlet forløb, som foregår 
både online og fysisk. Her får deltagerne et skræd-
dersyet forløb, hvor der er lagt vægt på tilgænge-

lighed, inddragelse af ledelse og synlighed på ar-
bejdspladsen. 

De nye anførere er vigtige drivkræfter i nye lo-
kale netværk, ligesom vi målrettet kommunikerer 
til dem om forbundets mange andre 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 arbejdspladser. Uddan-
nelsen til anfører er centreret om disse fire spørgs-
mål, som gør kollegamotion konkret og let at gå til 
for alle.

1) HVORFOR skal vi dyrke kollegamotion?
Vi hjælper dig med at blive helt skarp på, hvorfor 
kollegamotion er vigtigt, så du kan kommunikere 
det tydeligt og meningsfuldt til dine kolleger.

2) HVAD er kollegamotion?
Du får et overblik over og smagsprøver på forskel-
lige former for kollegamotion. Det er nemlig an-
det og meget mere end en støvet motionselastik i 
hjørnet.

3) HVORDAN kommer du i gang eller videre?
Du vil blive i stand til at sætte aktiviteter i gang i 
praksis - lige fra stationstræning til floorball, og 
du får lagt en plan, der passer til din arbejdsplads.

4) HVORNÅR skal det ske?
Du vil blive klar på, hvornår din arbejdsplads skal 
lægge kollegamotionen, så der er færrest mulige 
barrierer, og så mange som muligt kan deltage.

I 2022 vil vi forsat arbejde med både online og fysi-
ske uddannelsesinitiativer. Kombinationen gør, at 
vi kan nå flere og tilbyde deltagerne en anden flek-
sibilitet end tidligere. Webinarer har vist sig at være 
særligt egnede til at nå flere med målrettet og aktu-
elt indhold. Her tilbyder vi i 2022 et månedligt we-
binar gratis for alle arbejdspladser. Med udgangs-
punkt i relevante emner og aktuelle begivenheder.

Inspirere til kollegamotion
Dansk Firmaidræt vil inspirere til og skabe stær-
kere tradition for kollegamotion – gerne med puls 
og power – på flere arbejdspladser.
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Operationelt mål
Antal hold i YouSee eSportligaerne. 
Målet for 2021 var: 
• 160 hold i Kollegaligaen
• 100 hold i Studieligaen.

Resultater
Ved YouSee eSportligaens afslutning til DM i 2021 
var der:
• 136 hold i Kollegaligaen
• 10 hold i Studieligaen.

Grad af opfyldelse
Målet er ikke opfyldt.

Perspektiv og analyse
YouSee eSportligaen er skabt og drevet af Dansk 
Firmaidræt sammen med DGI, Efterskolerne, Ung-
domsringen og YouSee. YouSee eSportligaen blev 
dannet i sommeren 2017 og har kørt siden. Der 
har været ca. 25.000 spillere igennem ligaen siden 
begyndelsen. I Dansk Firmaidræt står vi for Kolle-
galigaen og Studieligaen, som hhv. er for kolleger/
arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner/stu-
derende. 

Deltagerantallet har i de seneste år udviklet sig 
på følgende måde i de ligaer, som vi har ansvaret 
for:
• I 2021 var der 84 studerende med i Studieliga-

en og 741 med i Kollegaligaen 
• I 2020 var der 435 studerende med i Studieliga-

en og 908 med i Kollegaligaen. 
• I 2019 var der 275 studerende med i Studieliga-

en og 400 med i Kollegaligaen. 

Det er således særligt i Kollegaligaen, vi indtil nu 
har formået at skabe en øget tilslutning i løbet af 
de seneste år. 

I 2021 blev finalerne også afholdt online, og 
som det kan ses af årets resultat, var der stor for-
skel på, hvordan coronapandemien ramte de to li-
gaer. I forhold til arbejdspladserne var tilmeldin-
gen og tilslutningen forholdsvist uændret, men i 
Studieligaen blev det svært for deltagerne at sam-
le hold, og nogle måtte springe fra, da skolerne 
lukkede ned. 

Vi har i efteråret 2021 indgået et nyt samarbej-
de med HK Privat om udviklingen af både Studie-

ligaen og Kollegaligaen i de kommende tre år. Det 
nye samarbejde vil bl.a. sætte fokus på, hvordan 
HK’s medlemmer kan bruge eSport til at styrke og 
dyrke sammenholdet på arbejdspladsen.

 

Bekæmpelse af doping
Dansk Firmaidræt vil fremme en dopingfri firma-
idræt.

Operationelt mål
Evaluering af oplysningsindsatsen i partnerskab 
med Anti Doping Danmark (ADD).

Resultater
I efteråret 2020 gennemførte vi en målrettet oplys-
ningsindsats i samarbejde med Anti Doping Dan-
mark (ADD) – men pga. corona blev en del af ind-
satsen udskudt til 2021. Indsatsen var målrettet 
elever og lærer på erhvervsskolerne, og den be-
stod i kommunikation og distribution af bøger og 
oplysningsmateriale samt et webinar for lærerne. 

Grad af opfyldelse
Målet er ikke opfyldt.

Perspektiv og analyse
Samarbejdet med ADD, som er målrettet forebyg-
gelse blandt erhvervsskoleeleverne, har udviklet 
sig positivt i de seneste år. 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 er i jævnlig dialog med. Corona-
situationen og nedlukningen på skolerne har dog 
betydet, at vi sammen med ADD besluttede at ud-
skyde det planlagte webinar for lærere på er-
hvervsskolerne til foråret 2021. Det viste sig dog, 
at skolernes planlægning og rytme var så forstyr-
ret af coronaen, at det ikke var muligt at få skoler-
ne engageret i webinaret. Vi har derfor heller ikke 
haft mulighed for at evaluere indsatsen.

Vi ser frem til det fortsatte samspil om denne – 
for os vigtige målgruppe – og den generelle løben-
de dialog mellem Dansk Firmaidræt og Anti Do-
ping Danmark om tiltag og aktiviteter over for øv-
rige relevante målgrupper. 
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Bekæmpelse af matchfixing
Dansk Firmaidræt vil arbejde, for at matchfixing 
ikke finder sted i firmaidrætsregi.

Operationelt mål
Indgåelse af aftaler om gensidig anerkendelse af 
afgørelser på matchfixingområdet på tværs af or-
ganisationsstrukturer. 

Resultater
Dansk Firmaidræt har indgået aftale med DIF om 
gensidig anerkendelse af afgørelser på match-
fixingområdet, dvs afgørelser fra DIF’s match-
fixingnævn eller DIF’s appelinstans.

Grad af opfyldelse
Målet er opfyldt.

Perspektiv og analyse
Dansk Firmaidræt følger løbende med i udviklin-
gen på området og blandt de øvrige idrætsorgani-
sationer. Vi vil være klar til at reagere, hvis behovet 
opstår. Og med den nye aftale med DIF om gensi-
dig anerkendelse af afgørelser på matchfixingom-
rådet er vi bedre rustet til eventuelle udfordringer 
på matchfixingområdet i firmaidrætten.

Det har heldigvis ikke været nødvendigt i 2021 
at iværksætte særlige initiativer i forhold til 
matchfixing. Det er fortsat ikke en udfordring i re-
lation til turneringer i firmaidrætsregi.

Fremme mangfoldigheden i 
dansk idræt
Dansk Firmaidræt vil arbejde for at fremme 
mangfoldigheden i dansk idræt.

Operationelt mål
Antal skolehjem, hvor Dansk Firmaidræt iværk-
sætter idræts- og motionstilbud. Målet i 2021 var 
fem skolehjem. 

Resultater
Vi har i 2021 ikke iværksat aktiviteter med skole-
hjem.

Grad af opfyldelse
Målet er ikke opfyldt.

Perspektiv og analyse
Coronaudfordringerne har gjort det svært at gen-
nemføre motionstilbud på uddannelsessteder og 
skolehjem, og det er derfor kun blevet til enkelte 
aktivitetsdage i 2021.

Skolehjemmene er fortsat vigtige samarbejds-
partnere for en række af vores lokale firmaidræts-
foreninger, og her understøtter vi aktiviteter og 
idræt på daglig basis. Det har dog  vist sig, at akti-
viteterne ofte er frivillige for eleverne, og vi når 
derfor ikke nødvendigvis de idrætsuvante og in-
aktive. 

I 2022 vil vi sætte yderligere fokus på den nye vi-
den, som bl.a. undersøgelsen ”Arbejdspladserne i 
bevægelse” har givet os, og vi vil gå yderligere i dyb-
den for at afdække og skabe relevante motionsmu-
ligheder for uddannelsessteder og skolehjem. 

Fremme mangfoldighed i 
dansk idræt
Dansk Firmaidræt vil arbejde for at fremme 
mangfoldigheden i dansk idræt.

Operationelt mål
Der etableres samarbejde med en landsdækken-
de organisation inden for handicapområdet med 
det fælles mål at skabe fælles aktiviteter/initiati-
ver i 2022 i forbindelse med Arbejdspladsernes 
Motionsuge.

Resultater
Vi har i 2021 indgået en samarbejdsaftale om mo-
tionsugen med Videnscenter om handicap, der er 
en landsdækkende vidensorganisation på handi-
capområdet.

Grad af opfyldelse
Målet er opfyldt.

Perspektiv og analyse
I forbindelse med motionsugen i 2021 smugstar-
tede vi samarbejdet med Videnscenter om handi-
cap. Vi arrangerede i samarbejde en række moti-
onstilbud for medarbejderne i Handicaporganisa-
tionernes Hus i Høje Tåstrup. Initiativerne var til-
rettelagt, så både kolleger med og uden handicap 
kunne deltage. 
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Det nye partnerskab skabte således et godt af-
sæt for de initiativer, som vi i fællesskab skal ud-
vikle frem mod motionsugen i 2022.

Målet med det nye samarbejde er overordnet at 
styrke mulighederne for at deltage aktivt i fir-
maidræt og kollegamotion for mennesker med 
handicap. 

Fremme ligestilling af  
kønnene
Dansk Firmaidræt vil være en foregangsorganisa-
tion i dansk idræt, når det gælder ligestilling af 
kønnene.

Operationelt mål
Kønsfordelingen blandt firmaidrættens medlem-
mer. Målet var, at kønsfordelingen skulle være på 
niveau med året før, dvs. ikke større skævhed end 
i 2020.

Resultater
44,5 % af medlemmerne i 2021 er kvinder og 55,5 
% er mænd. Der er således 157.829 kvinder og 
197.124 mænd. Dette er en uændret kønsforde-
ling i forhold til 2020.
 
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 vores 
aktiviteter. Når vi ser på de tre største idrætsaktivi-
teter: Motion på arbejdspladsen, fitness og løb, så 
har vi en næsten ligelig fordeling mellem kønne-
ne. 

Alle idrætter har repræsentation af både mænd 
og kvinder på nær vægtløftning, som kun bliver 
dyrket af mændene. 

Dog har vi fortsat i nogle aktiviteter en markant 
overvægt af kvinder, fx når det kommer til delta-
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gere i Tæl Skridt eller ildsjæle i forbindelse med 
Arbejdspladsernes Motionsdag.

Kvinderne er også stærkest repræsenteret, når 
det kommer til gymnastik, dans og svømning. Og 
mændene er stærkest repræsenteret i fodbold, 
golf og billard.

Bekæmpelse af seksuelle 
overgreb og seksuelle  
krænkelser
Dansk Firmaidræt vil arbejde for en firmaidræt 
uden seksuelle overgreb og seksuelle krænkelser.

Operationelt mål
Gennemførsel af oplysningsindsats.

Resultater 
Oplysningsindsatsten blev ikke gennemført i 2021.

Grad af opfyldelse
Målet er ikke opfyldt.

Perspektiv og analyse 
Vi har i 2021 haft et meget tæt og intenst samar-
bejde med både DIF og DGI i forbindelse med co-
ronarelaterede tiltag til hele foreningsidrætten. Vi 
har arbejdet tæt sammen om nedluknings- og 
genåbningsfaserne, om hjælpepakkerne til for-
eningerne, om tolkning og hjælp til lokale udfor-
dringer og meget andet.  

Dette fokus på nødhjælp og brandslukning til 
foreningernes problemer har også betydet, at vi i 
2021 ikke har prioriteret at igangsætte den kom-
mende fælles oplysningsindsats. Vi har i 2021 væ-
ret i dialog med DIF om, hvordan Dansk Fir-
maidræt fremover kan være med i DIF's partner-
skab med bl.a. Børns Vilkår om oplysningsindsat-
ser på dette område. 

Dansk Firmaidræt vil fortsat arbejde for en fir-
maidræt 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. •
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 M ed endnu et år i coronaens tegn blev 12,5 
mio. kr. fordelt i to puljer, som var øre-
mærket foreningerne i Dansk Firma-

idræt. Der blev således afsat 9,3 mio. kroner i en 
kompensationspulje til kompensation for tab ved 
gennemførte eller aflyste idræts- og motionsarran-
gementer eller ved kontingenttab – både grund-
kontingent og aktivitetskontingent. Derudover var 
der afsat 3,2 mio. kroner i en såkaldt genstartspulje 
til gentart af firmaidrætsforeningerne efter en lang 
periode præget af nedlukninger og aflysninger. 

Kompensationspuljen
I denne pulje blev der tildelt 8.151.175 kroner til 
52 firmaidrætsforeningerne, og i alt blev der god-
kendt og givet 129 bevillinger. 

Eksempelvis blev det store Vestkystløb 2021 i 
Esbjerg, arrangeret af Esbjerg Firmaidræt sam-
men med Esbjerg Atletik og Motion, versioneret til 
et coronasikkert virtuelt løb, som sikrede en fast-
holdelse af den mangeårige tradition med et løb i 
Esbjerg. Alligevel led løbet samt foreningen under 
manglende indtjening og blev derfor kompense-
ret gennem puljen. Det samme var situationen for 
afholdelsen af Xtreme Mandehørm og Ladies Mud 
Race, hvor forårsløbene i Hillerød helt måtte afly-
ses, mens alle 13 klassiske mudderløb i efteråret 
led under manglende tilmeldinger som følge af 

Coronamidlerne har  
i 2021 hjulpet 
firmaidrætsforeningerne 
gennem en svær periode
2021 blev – ligesom året før – i perioder ramt af coronarestriktioner, der  
betød nedlukninger i dele af foreningsidrætten. For at afbøde de økonomiske 
konsekvenser, som foreningerne oplevede på grund af restriktionerne,  
øremærkede regeringen og aftalepartierne midler til idræts- og foreningslivet, 
herunder 12,5 mio. kroner til firmaidrætsforeningerne.

stor usikkerhed i forhold til coronasmitte blandt 
deltagerne. 

Genstartspuljen
Samtlige midler i genstartspuljen – helt præcis 
3.196.923 kr. – blev fordelt mellem 47 foreninger, 
som søgte om midler til at genstarte deres aktivi-
tetstilbud. Midlerne gik blandt andet til forenings-
dage med fokus på at kickstarte og markedsføre 
foreningsaktiviteter, til køb af rekvisitter samt til 
at gennemføre forskellige bike-events.

Puljen blev også brugt rundt omkring i landet til 
at styrke de lokale tilbud i Arbejdspladsernes Mo-
tionsuge. Disse tilbud blev en vigtig del af genstar-
ten for firmaidrætsforeningerne, og de brugte Ar-
bejdspladsernes Motionsuge til at kickstarte for-
eningsaktiviteter og få medlemmerne tilbage i for-
eningslivet.

Åbent hus for kolleger, fri padel  
og Silent Dance
Arbejdspladsernes Motionsuge var i 2021 en del 
af ”Hele Danmarks Motionsuge” i partnerskabet 
med DR og de øvrige idrætsorganisationer. Derfor 
gik Firmaidræt Storkøbenhavn og Københavns 
Firmasport – med midler fra genstartspuljen – 
også sammen med Hafnia-Hallen og Grøndal Mul-
tiCenter for at skabe åbne motionstilbud for kolle-
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Coronamidlerne har  
i 2021 hjulpet 
firmaidrætsforeningerne 
gennem en svær periode

ger hele ugen. Her kunne kolleger fx give sig i kast 
med yoga, E-cykling, badminton, beachvolley og 
funktionel træning. Alle aktiviteter var gratis, og 
tiltaget skulle støtte op om at få kollegamotion på 
dagsordenen igen på de lokale arbejdspladser. 
Målet var også at øge kendskabet til de lokale 
firmaidrætsforeninger. 

I Hillerød gav genstartspuljen Firmaidræt Hille-
rød mulighed for at udbyde en aktiv vifte af aktivi-
teter hele ugen. Alle arbejdspladser fra Hillerød og 
omegn kunne komme forbi firmaidrætsforenin-
gen og være med til blandt andet Silent Dance, 
hvor de fremmødte gennem musik i høretelefoner 
kunne grine og bevæge sig gennem en dansetime. 

I Helsingør Firma Idræt brugte firmaidrætsfor-
eningen genstartsmidlerne til at booke de lokale 
padelbaner hele ugen, så byens arbejdspladser 
kunne dyrke sammenholdet og få sat ansigt på 
den lokale firmaidrætsforening. Her mødte 22 lo-
kale arbejdspladser op i løbet af ugen og havde en 
fest på padelbanerne.

Genstartspuljen og en dugfrisk zone
Med et stærkt løfte om at være Nakskov og om-

egns lokale leverandør af smil og sved, forankret i 
sunde fællesskaber samt sjove oplevelser for ar-
bejdspladserne i lokalområdet, opstod i foråret 
2021 – med hjælp fra midlerne i genstartspuljen – 
et partnerskab mellem Nakskov Idrætscenter, 
Firmaidræt Nakskov og Dansk Firmaidræt. 

Kort efter forankringen blev de lokale arbejds-
pladser involveret i at sammensætte de motions-
tilbud, som Zonen efterfølgende rullede ud i sep-
tember 2021. 

Der blev udviklet et årshjul med en række efter-
spurgte motionstilbud, der gør det nemt for ar-
bejdspladserne at være aktive sammen. Planerne 
og visionen for partnerskabet stopper ikke her, og 
samarbejdet fortsætter med at kaste erfaringer og 
viden ned i en fælles vidensbank, så endnu flere 
kolleger i Nakskov og omegn kan dyrke kollega-
motion. På nuværende tidspunkt har flere ar-
bejdspladser kastet sig ind i Zonen og dens aktive 
tilbud og kan se frem til både Tæl Skridt-events og 
sommerens Zone signaturevent. •
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REGION NORDJYLLAND

REGION MIDTJYLLAND

REGION SYDDANMARK

REGION SJÆLLAND

REGION HOVEDSTADEN

IKAST
kr. 79.750

SILKEBORG

STRUER

SÆBY

FREDERICIA
GRINDSTED

HADERSLEV

HEDENSTED

HERNING
kr. 8.750

HIRTSHALS

HJØRRING

AALBORG

HOBRO
kr. 10.608

THISTED

MORSØ

LEMVIG

SKIVE
kr. 6.000

VIBORG

RANDERS
kr. 45.000

PANDRUP

AARHUS

RY
kr. 125.650

ODDER
kr. 38.332

HORSENS

SKANDERBORG

HOLSTEBRO
kr. 55.000

RINGKØBING

VEJEN
kr. 46.620

VEJLE
kr. 59.500

KOLDING

MIDDELFART

VAMDRUP
kr. 38.000

VESTFYN

HØJFYN
kr. 73.000

ÆRØ

FAABORG
kr. 4.000

AABENRAA

SØNDERBORG
TØNDER

AALBORG FIRMAIDRÆT 
 kr. 354.208 
 kr. 150.000 
AALBORG SENIORSPORT 
 kr. 38.710 
 kr. 150.000

KOMPENSATIONSPULJEN
GENSTARTSPULJEN

GLEJBJERG
kr. 27.143

BRAMMING

BRØNDERSLEV
 kr. 38.615

ESBJERG
1

3

2

1

1

3
2

1

1
1

1

2

6

1

3

3

1

1

1

1
kr. 192.733

kr. 60.491

kr. 150.000

kr. 89.218 3

kr. 51.775
kr. 150.000

2
2

kr. 21.900

kr. 675.600

kr. 359.064

kr. 937.491

kr. 76.015

kr. 149.661

kr. 8.098

kr. 118.000

2

6

2

3

1

5

1

4

kr. 61.594

kr. 53.450

kr. 91.150

kr. 256.874

kr. 31.577

kr. 348.276

kr. 39.342

kr. 202.650

kr. 28.814

kr. 44.400

kr. 51.500

kr. 71.648

kr. 3.000

kr. 57.000

kr. 53.000

kr. 42.000

kr. 29.200

kr. 120.000

kr. 25.000

kr. 119.000

1

1

2

5

1

3

3

2

2

1

2

1

2

1

3

2

1

3

1

4

2

I alt er der udbetalt 11.348.098 
kroner.

CORONAMIDLER

 2021
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HILLERØD

KØGE

RINGSTED

SLAGELSE
kr. 139.929 FIRMAIDRÆT 

STORKØBENHAVN
 kr. 267.115
 kr. 150.000

KØBENHAVNS FIRMASPORT
 kr. 69.265
 kr. 147.875

SÆBY

GULDBORGSUND
kr. 16.200

FREDERIKSHAVN

HJØRRING

GRENÅ 
kr. 43.108

RANDERS
kr. 45.000

AARHUS

ODDER
kr. 38.332

HORSENS

HØJFYN
kr. 73.000

NORDFYN

ODENSE

NYBORG
kr. 24.000

SVENDBORG

ÆRØ

FAABORG
kr. 4.000

MARIBO
kr. 70.600

VORDINGBORG

NÆSTVEDSKÆLSKØR
kr. 22.000

SORØ
kr. 3.300

KALUNDBORG
kr. 39.440

HOLBÆK

FREDERIKSVÆRK
kr. 39.740

ROSKILDE

HELSINGØR

KØBENHAVN

LANDSKREDSEN
Coop Alliancen
Dansk Levnedsmiddelidrætsforbund
Jernbanefritid 
 kr. 13.820
Postens Idræts- Og Fritidsforbund
Skat Fritid & Idræt
Dansk Hospitalsidræt
Kommunernes Fritids- og Idrætsforbund
Dansk Politiidrætsforbund 
 kr. 63.250
 kr. 6.098
Kriminalforsorgens Idrætsforbund
 
ORGANISATIONER OG FORBUND
Dansk Motions Forbund (DMF) 
 kr. 165.265
 
HOVEDSTADEN
København Firma Sport
Firmaidræt Storkøbenhavn
Firmaklubbernes Skaksammenslutning

ODENSE
Ældreidrættens Hus 
 kr. 248.192
 kr. 40.000

BRØNDERSLEV
 kr. 38.615

KORSØR
kr. 22.250

EBELTOFT
kr. 3.000

FAXE
kr. 179.063

1

1

1

4

2

10

1

5

3

5
1

2
1

1

1

2

2

1

1

2

1

1

1

kr. 192.733

kr. 806.756

kr. 196.989

kr. 60.491

kr. 150.000

kr. 75.000 

kr. 150.000

kr. 89.218 

5

2

1

1

kr. 91.150

kr. 107.712

kr. 163.125

kr. 767.511

kr. 23.000

kr. 3.000

kr. 63.350

kr. 4.000

kr. 88.190

kr. 30.000

2

3

5

1

6

1

5

1

kr. 40.100

kr. 147.504

kr. 160.830

kr. 5.225

kr. 244.630

kr. 16.350

kr. 126.120

kr. 25.000

kr. 57.650

kr. 53.000

kr. 82.440

kr. 21.700

4

4

5

1

1

1

1

1

4

1

2

2

NAKSKOV

2

64220 firmaidrætsforeninger fik  
midler fra hjælpepakkernebevillinger
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 S iden 2018 har Dansk Firmaidræt sammen 
med syv andre hovedorganisationer inden 
for det frivillige foreningsliv uddelt midler 

fra lokalforeningspuljen. En pulje som er realise-
ret efter en politisk aftale mellem den forrige re-
gering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radi-
kale Venstre og SF. 

I 2021 havde vi rådighed over en pulje på 
3.392.0001 kr., der – til trods for et udfordrende år i 
firmaidrætsforeningerne – satte gang i et væld af 
nye aktiviteter og tiltag. Puljen støttede lokale ini-
tiativer, der styrker mulighederne for at dyrke 
sammenholdet på arbejdspladsen eller i en af de 
41 lokale firmaidrætsforeninger og tre branche-
forbund, der har søgt og fået tilskud i 2021. 

Ligesom sidste år har padeltendensen med god 
hjælp fra lokalforeningspuljen blomstret og ud-
viklet sig på bedste vis i firmaidrætsforeningerne. 
Intet mindre end fire nye lokale padelbaner har 
set dagens lys i henholdsvis Sønderborg, Næst-
ved, Ringkøbing og Hjørring. Tilsammen er der nu 
ni firmaidrætsforeninger i Dansk Firmaidræt med 
egne baner og faciliteter. Hertil kommer de man-
ge firmaidrætsforeninger, der tilbyder padel gen-
nem et samarbejde med det lokale padelcenter.

Fitnessbølgen fortsætter også med at sætte sit ty-
delig aftryk på bevillingerne fra lokalforeningspul-
jen. Således gik en stor del af midlerne til udvidel-
ser og etableringer af fitnessfaciliteter i fir-
maidrætsforeningerne. Blandt andet i Firmaidræt 
Odense, hvor en årelang drøm om et fitnesscenter 
endelig kunne blive realiseret med hjælp fra lokal-
foreningspuljen, og i starten af 2021 skulle Dyrup 
Fitness have slået dørene, men på grund af den da-
værende coronasituation måtte de ivrige frivillige 
vente helt indtil den 15. maj med den store åbning. 
Trods den modvind, er det siden da gået stærkt:

”Vi er så stolte og glade for vores center. Der 

Lokalforeningspuljen 2021
kommer mange glade medlemmer hver dag for at 
klare dagens træning. Vores daglige fitness- og 
dansehold er også meget populære. Ja, det er fak-
tisk gået over al forventning. Vi kører løbende 
gode introtilbud, og det giver os et skønt flow af 
nye medlemmer. Lige nu har vi over 350 medlem-
mer", fortæller Centerleder Dorthe Christensen.

 Dyrup Fitness kan til maj holde 1-års fødsels-
dag, og det skal selvfølgelig markeres:

”Vi er i fuld gang med at planlægge et brag af en 
fødselsdag med gode tilbud og masser af events 
og aktiviteter til vores medlemmer", siger centerle-
deren.

TRX i Firmaidræt Hillerød
Også i Firmaidræt Hillerød blev fitness en priori-
tet. Her anlagde foreningen med midler fra lokal-
foreningspuljen et splinternyt udendørs TRX-an-

1 Beløbet i puljen blev med indgangen til 2021 nedskrevet til 
2.702.000 kr., da der i slutningen af 2020 blev uddelt 690.000 kr. 
som særlige kickstartmidler til at booste foreningerne i starten 
af 2021. Midler som blev taget fra Lokalforeningspuljen 2021.



læg. Centerleder Lotte Reffs var glad efter en fan-
tastisk start med høj sol og højt humør. 

"Da vi slog TRX op på Facebook i foråret 2021 – 
midt i nedlukningen – blev vi nærmest væltet om-
kuld. På under en uge havde vi fire fulde hold. Der 
var god tilslutning, og folk var begejstrede. Hen over 
efteråret og vinteren har vi fortsat haft tre aktive 
hold, men i takt med at det blev koldere og mørkere, 
så vi et mindre frafald. Vi kunne se, at det typisk var 
”fitness folk”, der søgte ind i varmen og dermed blev 
væk. Men vi har stadig en trofast TRX-gruppe, der 
møder op til træning hver uge. Nogle gange iført 
regntøj, og andre gange har vi skovlet sne inden 
træningen – og alle går herfra efter hver træning 
med et smil på læben”, siger Lotte og fortsætter:

"Og vi føler os sikre på, at holdene nok skal 
blive fyldte igen, når vi bevæger os mod lysere 
og lunere tider". •

 

2.876.101 kr.
udbetalt i alt

80 lokale tiltag
har fået støtte 

44 firmaidræts-
foreninger
har fået bevillinger
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REGION NORDJYLLAND

REGION MIDTJYLLAND

REGION SYDDANMARK

REGION SJÆLLAND

REGION HOVEDSTADEN

GLEJBJERG

BRAMMING

BRØNDERSLEV

ESBJERG
kr. 43.100

IKAST
kr. 8.000

SILKEBORG

STRUER
kr. 25.950

SÆBY

FREDERICIA
kr. 54.500

GRINDSTED

HADERSLEV

HEDENSTED
kr. 51.900

HERNING

HIRTSHALS

HJØRRING
kr. 235.850

AALBORG

HOBRO

THISTED
kr. 34.500

MORSØ
kr. 53.250

LEMVIG
kr. 20.000

SKIVE VIBORG
RANDERS

PANDRUP
kr. 19.400

AARHUS

RY
kr. 9.500

ODDER
kr. 20.000

HORSENS

SKANDERBORG
kr. 34.750

HOLSTEBRO
kr. 6.500

RINGKØBING
kr. 220.000

VEJEN
kr. 42.004

VEJLE
kr. 10.000

KOLDING
kr. 20.000

MIDDELFART
kr. 20.000

VAMDRUP
kr. 20.000

VESTFYN

HØJFYN
kr. 33.000 ODENSE

kr. 376.148

ÆRØ

FAABORG

AABENRAA

SØNDERBORG
kr. 200.000

TØNDER

AALBORG FIRMAIDRÆT kr. 74.470
AALBORG SENIORSPORT kr. 303.000

1
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2

2

2

1

2

1

2

3

6

1

1
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3

1
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BRØNDERSLEV

KORSØR

HILLERØD
kr. 266.000

SLAGELSE
kr. 10.900 FIRMAIDRÆT 

STORKØBENHAVN

KØBENHAVNS FIRMASPORT
kr. 10.129

SÆBY

GULDBORGSUND
NAKSKOV

FREDERIKSHAVN
kr. 42.960HJØRRING

kr. 235.850

GRENÅ
kr. 20.000

RANDERS

AARHUS
EBELTOFT
kr. 15.000ODDER

kr. 20.000

HORSENS

HØJFYN
kr. 33.000

NORDFYN
kr. 20.000

ODENSE
kr. 376.148

NYBORG
kr. 80.000

SVENDBORG
kr. 30.000 

ÆRØ

FAABORG

MARIBO

VORDINGBORG

NÆSTVED
kr. 211.100

SKÆLSKØR

FAXE
kr. 51.000

KALUNDBORG
kr. 25.200

HOLBÆK

FREDERIKSVÆRK

ROSKILDE
kr. 10.500

HELSINGØR
kr. 9.000

KØBENHAVN

LANDSKREDSEN
Coop Alliancen
Dansk Levnedsmiddelidrætsforbund
Jernbanefritid kr. 21.000
Postens Idræts- og Fritidsforbund
Skat Fritid & Idræt
Dansk Hospitalsidræt kr. 10.000
Kommunernes Fritids- og Idrætsforbund
Dansk Politiidrætsforbund kr. 79.150
Kriminalforsorgens Idrætsforbund
 
ORGANISATIONER OG FORBUND
Dansk Motions Forbund (DMF)
 
HOVEDSTADEN
København Firma Sport
Firmaidræt Storkøbenhavn
Firmaklubbernes Skaksammenslutning

RINGSTED

KØGE
kr. 28.340

SORØ1

2

1

1

1

1

3

5

2

2

1

1

1

3

1

11

2

5

1



 I  løbet af 2021 gennemførte Dansk Firmaidræts politisk valgte - 
med de lokale udviklingskonsulenter som tovholdere - for-
eningsbesøg hos firmaidrætsforeningerne i hele landet. Det 

blev til 65 besøg, der – til trods for enkelte coronabenspænd – blev 
gennemført i den første halvdel af 2021. Formålet med besøgene 
var at zoome ind på lokale udfordringer, muligheder, styrker og 
svagheder.

Data fra de 65 besøg blev efterfølgende samlet og analyseret, og 
det gav os en fælles pejling samt opsamling på tematikker, som fyl-
der på tværs af hele landet. Det mundende ud i en fælles work-
shop for hele den centrale ledelse i august 2021 samt i en række te-
maer, som vi skal arbejde målrettet og strategisk med både i den 
politiske og administrative organisation.

Fra besøgene tager vi en top fire inden for udfordringer, mulighe-
der og samarbejdspartnere med videre. Samtidig har vi spillet fem 
fokusemner på banen til de politiske udvalg. •

Lokale muligheder 
og udfordringer 
i 2021

Muligheder
• Opsøge og dyrke samarbejdet med lokale aktører
• Få nye aktiviteter, da aktiviteter rekrutterer nye 

frivillige
• Udnytte eksisterende netværk og kontakter mere 

og bedre
• Udvikle meningsfulde og tilgængelige motionstil-

bud målrettet arbejdspladserne.

Udfordringer
• Manglende lokalekapacitet og tider i de lokale 

idrætsfaciliteter
• Rekruttering af nye frivillige kræfter
• Markedsføring, større synlighed og tættere 

kontakt til lokale arbejdspladser.
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Fremadrettede fokusemner
• Arbejde målrettet og struktureret med at styrke kon-

takten og relationen til de lokale arbejdspladser
• Pleje de frivillige og gøre det mere attraktivt at være 

frivillig i firmaidrætten
• Mere digital motion og inspiration til kollegamotion
• Øge kendskabet på landsplan til firmaidrætten og 

begrebet kollegamotion
• Målrettet arbejde med lokale samarbejdsflader i  

Firmaidrættens Zoner.

Prioritering af lokale 
sam arbejdspartnere 
• Kommunen 
• Andre idrætsaktører og -foreninger
• Virksomhedsnetværk og erhvervsråd
• Uddannelsesinstitutioner.
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Besøgene bragte os blandt andet fra Vejen til Nykøbing 
Falster over Horsens til København og Aabenraa.
Mød nogle af de dedikerede, hårdtarbejdende og  
frivillige ildsjæle i firmaidrætsforeningerne.

Guldborgsund
Både humøret, debatlysten og sommertemperaturen 
var høj under besøget hos Firmaidrætten Guldborg-
sund, hvor bestyrelsen med formand Villy Ø. Pedersen 
i spidsen fortalte, om deres succes med e-sport og 
yoga, inden udfordringen med øget pendling på Falster 
blev drøftet, vendt og drejet.

København
Energisk stemning til foreningsmødet i FSKBH, hvor be-
styrelsen sammen med Kim Valbum fra kollegamoti-
onsudvalget og Sigrid Ellegaard fra kommunikationsaf-
delingen i forbundet drøftede foreningens styrker og 
udfordringer samt idégenerede på, hvordan der skabes 
endnu mere aktivitet for arbejdspladser i hovedstaden.
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Horsens 

Stemningen var i top, og solen skinnede fra en 
skyfri himmel i Horsens, hvor en samlet besty-
relse samt Knud Johansen fra kommunikati-
onsudvalget vendte idéer til, hvordan Horsens 
Firma og Familie Idræt kan få gang i fodbol-
den igen og få en ny aktivitet med floorball op 
at stå. Der var enighed om, at det fremtidige 
fokus skal rettes mod en øget kommunikation 
til de lokale arbejdspladser.

Vejen 

Vejen Firmasport er meget glade for zonesamarbejdet 
med Vejen Idrætscenter og Dansk Firmaidræt. Det gen-
nemsyrede besøget, hvor også formand Peder Bisgaard 
og administrationschef Lars Borup deltog. Samarbej-
det mellem de tre har især fokus på at få endnu flere 
med til mændenes og kvindernes motionsdag, jump og 
Arbejdspladsernes Motionsuge. Drøftelser om nye akti-
viteter i form af padel og floorball kom på banen, og så 
blev der brainstormet på idéer til at komme tættere på 
arbejdspladserne i og omkring Vejen.

Aabenraa 

Aabenraa Firma og Senior Idræt var i top-
form og debatlysten var stor, da Claus Schou 
fra styrelsen og Trine Kyed fra kollegamoti-
onsafdelingen havde slået ørerne ud for at 
lytte. Hele banden drøftede, hvordan de suc-
cesfulde events Xtreme Mandehørm og La-
dies Mud Race kan være med til at skabe 
større synlighed omkring foreningen. Mulig-
heden for at gøre aktivt brug af erhvervsnet-
værket i byen kom øverst på listen, da for-
eningen skal have flere arbejdspladser til at 
deltage i deres aktiviteter. 
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 I  2021 har vi – ud over den kvalitative dataindsamling fra de 65 firmaidrætsforenin-
ger – iværksat og været medafsender på en række andre undersøgelse, der har 
haft fokus på at give omverdenen og os selv mere viden i feltet omkring kollega-

motion på arbejdspladser og motion i firmaidrætsforeningerne. Derfor kan vi med 
rette også kalde 2021 for et undersøgelsernes år.

Undersøgelsen ’Arbejdspladserne i bevægelse’ fra Syddansk Universitet med pro-
fessor Bjarne Ibsen i front har uden tvivl været en af de større undersøgelser, men 
derudover har lektor Ulrik Wagner fra Københavns Universitet evalueret projekt ’Fle-
re Aktive Arbejdspladser’ samtidig med, at vi har gennemført vores årlige undersøgel-
se, der kortlægger i hvor høj grad vores indsatser omsættes til aktive kollegamotions-
minutter.

Tag med på en hurtig introtur til undersøgelserne. •

Undersøgelsernes år

12,4 % af alle erhvervsaktive dan-
skere dyrker selvorganiseret motion 
med deres kolleger mindst én gang 
om ugen.

De 15-29-årige er mest aktive med  
deres kolleger, hvor hele 20 % dyrker 
selvorganiseret kollegamotion. 

Deltagelse i firmaidræt er mindre  
påvirket af socioøkonomiske forhold 
end i den generelle idræts- og  
motionsdeltagelse. 

Styrkeøvelser, styrketræning og gå-
ture er de mest populære aktiviteter.

Arbejdspladserne i bevægelse
Denne undersøgelse er den hidtil største kort-
lægning af danskernes bevægelsesvaner på ar-
bejdspladserne, og undersøgelsen er baseret på 
besvarelser fra mere end 83.000 erhvervsaktive 
danskere. Rapporten undersøger, hvordan og 
hvorfor danskerne dyrker firmaidræt og kolle-
gamotion, og hvordan motion på arbejdsplad-
sen adskiller sig fra danskernes øvrige bevægel-
sesvaner. 

Rapporten sætter streg under, at landets ar-
bejdspladser og firmaidrætsforeninger er vigti-
ge sundhedsfremmende arenaer i kampen for 
at få flere danskere til at dyrke idræt og motion. 
Således favner firmaidrætten bredere og får fle-
re med i idrætsfællesskaberne.

Læs hele rapporten her.
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38,7 % af dem, der dyrker  
motion i arbejdstiden, dyrker 
ikke motion i fritiden. 

55 % oplever forøget  
arbejdsglæde.

45 % har fået et højere  
energiniveau.

Aktive arbejdspladser  
afsætter tid til kollega-
motionen, har kolleger,  
der anfører og igangsætter  
kollegamotionen samt en  
ledelse, der går forrest og 
deltager aktivt i kollega-
motionen.

45 % dyrker kollegamotion i arbejdstiden.

Af dem dyrker 45 % kollegamotion flere gan-
ge om ugen – typisk 15 minutter ad gangen.

49 % peger på, at styrkelse af de sociale 
bånd og holdånden blandt kollegerne er  
der, hvor kollegamotion i arbejdstiden gør 
størst forskel.

De største barrierer i forhold til at  
arrangere kollegamotion i arbejdstiden er: 
Tid til planlægning, tid til afvikling og  
manglende opbakning fra ledelsen.

Kollegamotion i arbejdstiden
Siden 2019 har vi gennemført n un-
dersøgelse blandt deltagere og ar-
bejdspladser, der har dyrket sammen-
holdet via vores kampagner, uddan-
nelser, webinarer, signaturprojekter 
mv. I 2021 rullede godt 600 besvarel-
ser ind, og svarene er med til at kort-
lægge, i hvor høj grad vores indsatser 
omsættes til aktive kollegamotions-
minutter, hvad der er afgørende, for at 
arbejdspladserne lykkes med kollega-
motionen, samt hvad de største barrie-
rer for at igangsætte kollegamotion er.

Flere Aktive Arbejdspladser
Rapporten ’Motion og bevægelse på arbejdspladsen i 
en coronatid’ er evalueringen på projektet ’Flere Akti-
ve Arbejdspladser’, der over en toårig periode – lettere 
påvirket af corona og nedlukning – har undersøgt me-
toder til at knække koden for, hvordan Danmark får 
flere aktive arbejdspladser, hvor kolleger dyrker moti-
on i arbejdstiden. 
Rapporten er udarbejdet af lektor Ulrik Wagner, der i 
evalueringsperioden var ansat på Syddansk Universi-
tet, men nu er tilknyttet Københavns Universitet.

Resultaterne bygger på spørgeskemabesvarelser fra 
en stor del af medarbejderne på de fem pilotarbejds-
pladser, der var med i projektet, og resultaterne indi-
kerer, at motionsaktiviteter på arbejdspladsen har po-
tentiale til at øge det fysiske aktivitetsniveau både hos 
medarbejdere, som allerede er aktive i fritiden, og hos 
medarbejdere, som ellers ikke regelmæssigt dyrker 
motion eller idræt. 

Læs hele rapporten her.

https://www.epaper.dk/firmaidraet/motion-og-bev%C3%A6gelse-pa--arbejdspladsen-i-en-corona-tid_rapport_a4_web/


 2 021 var et særligt farverigt og festligt 
år, hvor vi sammen med hele Danmark 
fik fejret vores 75-års jubilæum.

Vi har været på en lang og spændende rej-
se siden stiftelsen den 20. januar 1946. Fra at 
være et forbund med få foreninger og klub-
ber er det gået hurtigt fremad. I skrivende 
stund tæller vi 82 lokale firmaidrætsforenin-
ger, der tilbyder en bred vifte af idrætsaktivi-
teter til både medlemmer, arbejdspladser og 
ungdomsuddannelser. 

Gennem jubilæumsåret fik vi – til trods for 
corona og nedlukning – fejret og markeret 
vores 75-års jubilæum. Tag med til jubilæ-
umsfejring i januar 2021 og kom med rundt 
på mindernes løbebane med et blik på, hvor 
det hele startede, hvad vi er i dag, og hvor vi 
bevæger os hen. •

Sammenhold 
i 75 år



VI FEJREDE DAGEN MED MANÉR
Onsdag den 20. januar 2021 var den officielle fødselsdag. Klokken 08.00 hejste 
vi flaget, og sammen markerede vi dagen. Vi fik hilsner fra nær og fjern, men 

vigtigst af alt, så fik vi givet digitale bevægelsesgaver til hele Danmark.

08.10 
Jubliæumsfejringen starter med den første af 

i alt 38 digitale bevægelsesgaver: En  
online og aktiv pause pakket ind i sam-

menhold, smil og holdånd. I alt 787 kolle-
ger dyrkede sam-

menholdet og fik sig 
rørt i sammenlagt 

11.805 minutter 
 gennem hele dagen.

09.00 
En videohilsen med et stort 
tillykke og stor anerkendelse fra daværende 
kulturminister Joy Mogensen tikker ind.

10.30 
Generalsekretær Mette Mandrup siger hej  
på Teams til medarbejderne hos Danske Spil, 
inden de får en bevægelsesgave i form af en  
digital aktiv pause.

11.50 
Vi sender 10-i-12 live og direkte 
fra daværende forsvarsminister 

Trine Bramsens kontor, som er 
det selvsamme lokale, hvor for-
bundet blev stiftet for præcis 75 

år siden. Trine Bramsen er med i 
den aktive pause, der tager os 

gennem årtiers bevægelses- og motionstrends.

12.00 
Lotte Reffs fra Firmaidræt Hillerød tager en  
direkte og aktiv pause på Zoom med med-
arbejdere fra Høje-Taastrup Kommune.

13.00 
Videohilsner fra samarbejdspartnere og gode  

venner tikker løbende ind. Stort tillykke og tak  
for kampen fra blandt andet:

Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv –  
Jens Bangsbo, professor og centerleder ved Center 

for Holdspil, Københavns Universitet –  
Bente Klarlund Pedersen, professor og overlæge 

ved TrygFondens Center for Aktiv Sundhed –  
Niels Nygaard, daværende formand i DIF –  
Charlotte Bach Thomassen, formand i DGI.

15.00 
Jubilæumsfejring 
på Teams for alle 
ansatte med  
konfetti og  
kransekage.

15.15 
Dagens sidste digitale 

aktive pause – nummer 
38 – bliver afholdt for en 

flok energiske lærer fra 
Løgstør Skole.

16.00 
Jubilæumsdagen bliver rundet af med en  
særlig fejring på Teams for alle firmaidræts-
foreningerne med formand Peder Bisgaard  
som digital styrmand.
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Den talstærke første bestyrelse
bestod af: Formand Adolf Agerbæk,
FKBU, næstformand O. D. Vørsing,
HKBU, kasserer Johs. Høxbroe, FKBU,
sekretær Harry Grønkjær,
Svend Aagaard og Hans Thomsen,
Aarhus, P. B. Axelsen og L. Jensen,
Odense, A. Nyberg og Erland
Andersen, Slagelse, Ivan Christiansen, 
Nykøbing F., Axel Hansen,
Holbæk, K. R. Jensen, Nyborg og
Børge Christensen, HKBU.

Det stiftende møde blev 
holdt i forsikringssel skabet 

HAFNIAs mødesal i  
Holmens Kanal i Køben-

havn den 20. januar 1946.

Padel-bølgen ruller ind 
over firmaidrætten og på 
bare to år har vi indviet 10 
baner rundt om i landet. 

Frivillige ildsjæle fra den 
centrale ledelse er samlet 

til møde i august 2021.

En flok kolleger fra Nordjyske 
Bank får sig en aktiv digital 

pause på kontoret  
- med afstand - i foråret 2021.



53

Roerne var de første

 H istorien om Dansk Firmaidræt går tilbage 
til 1860’erne og 70’erne, hvor de første fir-
maklubber så dagens lys. Den første kendte 

klub blev stiftet i 1866 som ”Handels- og Conto-
ristforeningens Kaproningsselskab”, men var 
egentlig en fagklub.

Men det er to københavnske roklubber fra ma-
nufakturfirmaerne M.E. Grøn og S. Seidelin, der 
kan tage æren af at være de første firmaidræts-
klubber. Nogle få år senere - i 1884 - blev den før-
ste “rigtige” firmaidrætsklub stiftet, nemlig DFDS 
Idrætsklub (Det Forenede Dampskibs Selskab), 
der kun var åben for DFDS-kontorpersonale. Og i 
1887 kom roklubben ”Glimt” fra firmaet J. Moresco 
til. Så roerne kom først.

Firmaidræt på foreningsplan bliver først aktuelt 
et stykke inde i det 20. århundrede. I 1921 bliver 
Firmaklubbernes Boldspil Union (FKBU) stiftet i 
København. Der blev spillet fodbold, men allerede 
i 1927 blev handels- og kontorfolkene trætte af ar-
bejdernes kontante tacklinger på banerne. Det 
kom til et brud, og FKBU måtte se Handels- og 
Kontorstandens Boldspil Union (HKBU) organise-
re sig som en selvstændig union. 

Optimisme efter besættelsen
I provinsen fulgte firmaklubberne godt med. I 
1933 stiftedes Firmaernes Fodbold Forbund i År-
hus, og i 1940 kom Odense til, da Firma Klubber-
nes Sammenslutning så dagens lys. Efter besæt-
telsens afslutning i 1945 var samfundet præget af 
en spirende optimisme og tro på fremtiden, såle-
des også i firmaidrætten i København, hvor tan-
kerne om et landsdækkende forbund fandt gro-
bund.

De to københavnske unioner, FKBU og HKBU, 
havde lagt stridighederne bag sig og etableret et 
godt samarbejde. Ledelserne kunne se, at idéen 
om firmaidræt bredte sig ude i de større byer i 
provinsen, og tanken om et landsdækkende fir-
maidrætsforbund blev født.

På et møde i november 1945 bakkede begge 
unioners medlemmer op omkring bestyrelsernes 
plan om et samlet landsdækkende firmaidræts-

forbund og gav grønt lys til, at der kunne udsen-
des en invitation til stiftelsen af et landsdækken-
de firmaidrætsforbund.

Mødet blev holdt i forsikringsselskabet HAFNI-
As mødesal i Holmens Kanal i København den 20. 
januar 1946 – og Dansk Firmaidrætsforbund var 
en realitet.

Et sjovere Danmark i bevægelse
Her 75 år efter det stiftende møde kæmper vi fort-
sat for at sætte Danmark i bevægelse i fir-
maidrætsforeningerne og på arbejdspladserne. 
Det er her, vi på mange forskellige måder dyrker 
sammenholdet og bevæger Danmark.

I vores 82 firmaidrætsforeninger har 75 år lært 
os at have fokus på fællesskab og den magiske 
fornemmelse af holdånd, sammenhold og lokal 
sammenhængskraft, der opstår, når kolleger dyr-
ker idræt, lokale events og motion i eller omkring 
et foreningsfællesskab. Det er her, kollegerne spil-
ler fodbold, kaster sig op på racercyklen, dyrker 
yoga, sveder til kraftfulde events eller dyster mod 
andre firmahold til turneringer i bowling, bad-
minton eller floorball.

På arbejdspladserne inspirerer og motiverer vi 
konstant arbejdspladser til kollegamotion i ar-
bejdstiden. Kollegamotion er stadig efter 75 år 
den samlende og inkluderende aktive pause på 
arbejdet, hvor kollegerne i dag spiller en omgang 
høvdingebold på parkeringspladsen, går en tur 
før frokostpausen eller sveder lidt til en omgang 
træning i receptionen. Sammen styrker vi stadig 
sammenholdet, sindet og smilene med kollegerne 
på tværs af fag, jobfunktioner, afdelinger og fysisk 
formåen.

Samarbejde har siden stiftelsen lært os, at vi 
skaber de bedste løsninger og tilbud om nem og 
lettilgængelig kollegamotion og firmaidræt til 
hele Danmark sammen med andre spillere, der 
deler vores vision. Derfor står stærke, lærende og 
meningsfulde partnerskaber og tætte relationer i 
toppen på vores holdkort i kampen for et sjovere 
Danmark i bevægelse for kolleger og medlem-
mer. •



75 år med et sjovere Danmark i bevægelse

Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF) bliver 
stiftet den 20. januar i København.

242 klubber med ca. 25.000 medlemmer er 
grundlaget for forbundets start.

Firmaidrætsfestival i Kolding den 6.-
8. september med royal åbning af 
Prins Joachim.

Tour de Pedal-feltet består af 46 
firmai dræts foreninger.

Motionsløbet 'Danmarksstafetten' 
afholdes i seks byer.

Med over 53.000 deltagere er 
'Tour de Pedal' Danmarks mest 
popu lære motions cykel-
kampagne

DFIF iværksætter Virksom-
heds-Trim i samarbejde med 
Institut for Idræt på Odense 
Universitet. Der er i opstartså-
ret tilmeldt 30 virksomheder. 

Slår rekord  med 1.100 bow-
lingspillere til landsstævnet i 
ROFI-Centret i Ringkøbing.

Eurosports festivalen arrangeres i 
Danmark af Middelfart Firma sport og 
Dansk Firma idræts forbund. 

DFIF opretter et sekretariat for 
idrætsprojekter for arbejdsledige.

1946

2002

19851997



75 år med et sjovere Danmark i bevægelse

Første nummer af 
medlemsbladet, 
Dansk Firmaidræt, 
kommer på gaden. 

Esbjerg Firmaidræt optages, og Nyborg 
Firma Sport optages igen.  

Det første håndboldudvalg bliver 
nedsat. 

Brørup Firma Sport 
og Grindsted Firma 
Idræt optages i DFIF.

'Firmaidrættens Dag' afholdes i Kolding. 

Slagelse Firma Sport indvier boblehallen.

Landsmesterskaberne i bordtennis afholdes 
i Odense med 150 deltagere.

De første 
skridt tages i 
forbundets nye 
motionskampagne 
Tæl Skridt med over 
12.500 deltagere på 1.600 hold. 

Der er trængsel i mudderhullerne til Xtreme 
Mandehørm og udsolgt i alle fire løbsbyer: 
Fredensborg, Odense, Aarhus og Aalborg. Over 5.400 
mænd er med til start. 

Nordea Liv & Pension kåres som Danmarks sundeste 
arbejdsplads. 

Cykelkampagnen CYKL´79 
igangsættes af kulturmini-
ster Niels Matthiasen.

Eurosportsfestival i 
Göteborg.

Hirtshals Familie- 
og Firmaidræt 
optages i DFIF.

2010

1979

1958 1965

Dansk Firma idrætsforbund har 75-års 
jubilæum, og det markeres på dagen 
med udgivelsen af et jubilæumsskrift  
og en massiv digital fejring, der sætter 
hundrede af danskere i bevægelse. 
Jubilæumsåret bliver brugt som 
anledning til, at forbundet skifter  
navn til Dansk Firmaidræt.

2021

55
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 S tyrelsen og direktionen har dags dato  
behandlet og godkendt årsregnskabet for 
regnskabsåret 1. januar- 31. december 

2021 for Dansk Firmaidræt.
Årsrapporten er aflagt efter gældende regn-

skabsbestemmelser. Vi anser den valgte regn-
skabspraksis for hensigtsmæssig således, at års-
rapporten giver et retvisende billede af forbundets 
aktiver, passiver og finansielle stilling samt resul-
tat. 

Ledelsespåtegning
Forbundet har etableret retningslinjer og proce-

durer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfat-
tet af årsrapporten, er i overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter 
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
Der er endvidere etableret retningslinjer og proce-
durer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske 
hensyn ved forbundets forvaltning, og at oplys-
ningerne i årsrapporten om resultater er doku-
menterede. •

Denne årsrapport indstilles til formændenes godkendelse på formandsmøde den 23. april 2022.

Nyborg, den 8. april 2022

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 8. april 2022

Peder Bisgaard 
Formand

Helle Friis 
Næstformand

Claus Schou

Pernille Aude

Jeanette Thornberg

Mette Mandrup 
Generalsekretær

Lars Borup 
Administrationschef

Søren Willeberg 
Direktør

Merete Spangsberg Nielsen 
Direktør

Sisse Wildt 
Formand

Svend Mandel Hansen

Bjarne Andersen



57



58

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Fir-
maidræt for regnskabsåret 1. januar - 31. decem-
ber 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance 
og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Års-
regnskabet udarbejdes efter Kulturministeriets 
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et 
retvisende billede af Dansk Firmaidræts aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 
2021 samt af resultatet af Dansk Firmaidræts akti-
viteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2021 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 revisionen 
udføres på grundlag af bestemmelserne i Kulturmi-
nisteriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav 
er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens af-
snit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnska-
bet”. Vi er uafhængige af Dansk Firmaidræt i over-
ensstemmelse med International Ethics Standards 
Board for Accountants’ internationale retningslinjer 
for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de 
yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, 
ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtel-
ser i henhold til disse krav og IESBA Code. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisi-
onsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag 
for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende  
revisionen
Dansk Firmaidræt har i overensstemmelse med 
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 

december 2010 som sammenligningstal i resultat-
opgørelsen og noter til resultatopgørelsen for 
regnskabsåret 2021 medtaget det af repræsen-
tantskabet godkendte resultatbudget for 2021. 
Budgettallene for 2021 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 Firmaidræts evne 
til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrø-
rende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at 
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regn-
skabsprincippet om fortsat drift, medmindre le-
delsen enten har til hensigt at likvidere Dansk Fir-
maidræt, indstille driften eller ikke har andet rea-
listisk 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 

Den uafhængige revisors 
revisionspåtegning
Revisionspåtegning på årsregnskabet 
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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 
Firmaidræts 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-
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 Firmaidræts evne til at fortsæt-
te driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væ-
sentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspå-
tegning gøre opmærksom på oplysninger her-
om i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplys-
ninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores 
konklusion. Vores konklusioner er baseret på 
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det revisionsbevis, der er opnået frem til dato-
en for vores revisionspåtegning. Fremtidige be-
givenheder eller forhold kan dog medføre, at 
Dansk Firmaidræt 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. 

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 ledelsesberetnin-
gen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet 
eller vores viden opnået ved revisionen eller på 
anden måde synes at indeholde væsentlig fejlin-
formation.

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. 

Erklæring i henhold til anden lovgivning 
og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvalt-
ningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, 
der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i over-
ensstemmelse med meddelte bevillinger, love og 
andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, 
at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen af de midler og driften af de virk-
somheder, der er omfattet af årsregnskabet. Le-
delsen har i den forbindelse ansvar for at etablere 
systemer og processer, der understøtter sparsom-
melighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet 
er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk 
revision og forvaltningsrevision af udvalgte em-
ner i overensstemmelse med standarderne for of-
fentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision 
efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de ud-
valgte emner, om de undersøgte dispositioner, der 
er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-
stemmelse med de relevante bestemmelser i be-
villinger, love og andre forskrifter samt indgåede 
aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltnings-
revision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, 
om de undersøgte systemer, processer eller dispo-
sitioner understøtter skyldige økonomiske hensyn 
ved forvaltningen af de midler og driften af de 
virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde kon-
kluderer, at der er anledning til væsentlige kriti-
ske bemærkninger, skal vi rapportere herom i 
denne udtalelse. 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger 
at rapportere i den forbindelse. •

Odense den 8. april 2022

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Cvr-nr. 33 96 35 56

Michael Kurup Andersen, statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne 35629
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 Å rsrapporten for Dansk Firmaidræt for 2021 
er aflagt efter samme regnskabspraksis 
som sidste år og efter Kulturministeriets 

bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, 
bortset fra, at der i regnskabsåret er foretaget en 
reklassifikation af resultatopgørelsens poster med 
henblik på en mere hensigtsmæssig visning af po-
sterne. Sammenligningstallene er tilrettet i denne 
forbindelse. Reklassifikationen har ikke haft be-
tydning for resultatet, balancesummen eller egen-
kapitalen.

Resultatopgørelse
Tilskud
Der er modtaget tilskud fra Danske Spil på bag-
grund af selskabets overskud fra kalenderåret 
2020. 

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-
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 materiel-
le anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem 
salgspris med fradrag af salgsudgifter og den regn-
skabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjene-
ste eller tab medtages i resultatopgørelsen.

Kapitalinteresser
Kapitalinteresser optages i årsrapporten til indre 
værdi.

Anvendt regnskabspraksis
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. •



63



64



65

Resultatopgørelse (Beløb i t. kr.)

Beskrivelse

Note og 
Kommen-

tar i 
parantes

Regnskab 
2021

Ikke 
revideret 

budget
Regnskab 

2020 Foreninger Projekt
Virksom-

hed

Indtægter

Udlodningsmidler 42.388 42.346 42.220 42.388

Ledelsessekretariatet 1.1 2 10 20 2

Tilskud mv. til foreningerne 2.1 14.667 215 12.332 14.667

Kommunikation og Marketing 3.1 50 150 184 50

Firmaidrætsafdelingen 4.1 887 976 716 887

Kollegamotionsafdelingen 5.1 4.493 2.148 1.922 52 4.442

Projekter og partnerskaber 6.1 1.758 1.175 1.831 1.758

Indtægter i alt 64.245 47.020 59.224 58.046 1.758 4.442

Udgifter

Ledelsessekretariatet 1.2 -14.048 -22.858 -13.504 -13.978 -38 -32

Tilskud mv. til foreningerne 2.2 -20.573 -6.913 -18.368 -20.573

Kommunikation og Marketing 3.2 -7.168 -7.917 -7.846 -6.177 -465 -526

Firmaidrætsafdelingen 4.2 -11.718 -11.924 -12.730 -11.557 -91 -70

Kollegamotionsafdelingen 5.2 -8.271 -6.805 -5.532 -4.976 -160 -3.136

Projekter og partnerskaber 6.2 -1.758 -1.916 -1.758

Delvis momsrefusion 867 1.237 626 867

Resultat af kapitalandel -762 114 -762

Renteudgifter -137 -130 -154 -137

Udgifter i alt -63.568 -55.310 -59.310 -57.293 -2.512 -3.764

Årets resultat 677 -8.290 -86 753 -754 678

Disponering 677 -8.290 -86 753 -754 678

Overført til egenkapitalen, ka-
pitalkonto (Revisor efterposte-
ring)

Overført til opskrivningshen-
læggelser (Revisor efterposte-
ring)

Disponering i alt 677 -8.290 -86 753 -754 678
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Balance (Beløb i t. kr.)

Beskrivelse
Note og Kommentar 

i parantes Regnskab 2021 Regnskab 2020

AKTIVER

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver

Forbundskontoret 7 16.673 16.673

Driftsmidler og inventar 8 90

Varebiler 9 92 184

Materielle anlægsaktiver ialt 16.765 16.947

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i Vestereng IdrætsZone A/S 10 2.955 3.717

Udlån mv. 11 15.402 13.749

Finansielle anlægsaktiver ialt 18.357 17.466

Anlægsaktiver i altAnlægsaktiver i alt 35.12235.122 34.41334.413

Omsætningsaktiver

Varebeholdning

Beholdning af salgsartikler 9

Varebeholdning i alt 9

Tilgodehavender

Debitorer mv. 12 1.008 1.120

Tilgodehavende moms 370 192

Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte udgifter) 432 494

Tilgodehavender i alt 1.810 1.806

Likvide beholdninger

Bankbeholdninger 13 17.193 21.454

Likvide beholdninger i alt 17.193 21.454

Omsætningsaktiver i alt 19.003 23.269

Aktiver i alt 54.125 57.682
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Beskrivelse
Note og Kommentar 

i parantes Regnskab 2021 Regnskab 2020

PASSIVER

Egenkapital 14

Kapitalkonto -36.681 -35.242

Opskrivningshenlæggelser -2.455 -3.217

Egenkapital ialt -39.136 -38.459

Gæld

Langfristet gæld

Skyldige feriepenge -2.735

Langfristet gæld ialt -2.735

Kortfristet gæld

Øvrige kreditorer -2.311 -2.003

Skyldig a-skat m.v. -72 -2.379

Skyldige feriepenge -1.677 -2.076

Skyldige Covid-19 midler -10.898 0

Forudmodtagede midler -31 -10.030

Kortfristet gæld ialt -14.989 -16.488

Gæld ialt -14.989 -19.223

Passiver Ialt -54.125 -57.682

 

Sikkerhedsstillelse og leasingforpligtigelse 15
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Noter til resultatopgørelsen

Beskrivelse

Note og 
Kom-

mentar i 
parantes

Regnskab 
2021

Ikke 
revideret 

budget
Regnskab 

2020 Foreninger Projekt
Virk-

somhed

1 Ledelsessekretariatet

Gager og Pensionsudgifter (1) -3.853 -4.431 -5.197 -3.789 -32 -32

Møde- og rejseudgifter (2) -223 -175 -136 -223

Abonnement og bogkøb -27 -45 -38 -27

Forbundsstyrelsesmøder og 
kurser

-141 -190 -149 -141

Repræsentation og gaver -4 -15 -12 -4

I alt -4.247 -4.856 -5.532 -4.183 -32 -32

I ovennævnte ramme er inde-
holdt honorar til styrelsen

-1.313 -1.298

Nationalt samarbejde

Møde- og rejseudgifter (2) -11 -50 -61 -11

Andel til CFR -78 -71 -0 -78

Møde-og rejseudgifter, fælles 
dopingnævn

-10 -3

Andel til datindsamling (3) -63 -153 -63

Kontingenter m.m. -16 -20 -20 -16

I alt -168 -151 -238 -168

Internationalt samarbejde

Møde- og rejseudgifter (4) -177 -110 -97 -177

Kontingent udland -14 -14 -14 -14

I alt -191 -124 -111 -191

Øvrige udvalg

Møde- og rejseudgifter -127 -145 -106 -127

I alt -127 -145 -106 -127

Fællesudgifter

Personaleudgifter, kurser mv. -522 -550 -715 -522

Nyansættelser -125 -20 -26 -125

Sociale udgifter etc. -213 -219 -187 -213

Praktikant ordning (5) -46 -50 -58 -46

Fragt og porto -68 -30 -50 -68

Telefon, bredbånd, licens m.v. -559 -500 -408 -559

Servicegebyr og kontorartikler -77 -90 -107 -77
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Beskrivelse

Note og 
Kom-

mentar i 
parantes

Regnskab 
2021

Ikke 
revideret 

budget
Regnskab 

2020 Foreninger Projekt
Virk-

somhed

Administrationsbidrag Lokal-
forenings- og Covid-19 puljen

(6) 202 102 202

Ekstern regnskabsassistance -325 -325

Advokatbistand og fremmed  
revision

(7) -393 -230 -374 -387 -6

Goddag og farvel reception -122

Beklædning - central ledelse 
samt personale

-135 -160 -142 -135

Forsikringer -268 -298 -312 -268

I alt -2.529 -2.146 -2.400 -2.523 -6

Fællesmøder

Formandsmøde (8) -302 -460 -121 -302

Repræsentantskabsmøde -705 -700 -705

Sparringscamp -18

Visionsmøde strategi -77

75 års jubilæum (9) -303 -560 -234 -303

Tilskud regionsrådsmøder -14 -42 -10 -14

I alt -1.323 -1.762 -459 -1.323

 

IT og reception

Gager og pensionsudgifter -2.981 -2.952 -3.001 -2.981

Møde- og rejseudgifter -24 -20 -15 -24

Abonnement og bogkøb -3 -5 -25 -3

I alt -3.008 -2.977 -3.041 -3.008

 

Driftsomkostninger IT

Indkøb og drift af domæner/cer-
tifikater

-5 -8 -10 -5

Leasing, service, toner til printere -84 -85 -83 -84

Reparation og vedligeholdese 
maskiner

-60 -30 -26 -60

Webudvikling -105 -150 -192 -105

Udvikling og drift administrati-
ve systemer

-268 -200 -233 -268

Hotline og opdateringsabonne-
menter

(10) -337 -277 -289 -337
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Beskrivelse

Note og 
Kom-

mentar i 
parantes

Regnskab 
2021

Ikke 
revideret 

budget
Regnskab 

2020 Foreninger Projekt
Virk-

somhed

Serverdrift, backup, antivirus og 
sikkerhed

(10) -321 -271 -402 -321

1.1.1 Indtægter tryksager mv. 2 10 20 2

Indkøb af tryksager til videre-
fakturering mv.

-1 -14 -1

I alt -1.178 -1.011 -1.230 -1.178

 

Ejendommens drift

Løn og pensionsudgifter -350 -452 -419 -350

Rengøring -43 -43

El, varme og vand -167 -187 -176 -167

Reparation og vedligeholdelse 
m.v.

-234 -267 -311 -234

Ejendomsskat, renovation og 
sikring

-90 -76 -73 -90

Udvikling af ejendommen (11) -1.311 -8.604 -320 -1.311

I alt -2.194 -9.586 -1.299 -2.194

 

Afskrivninger

Straksafskrivninger -112 -90 -159 -112

Tab ved salg af aktiver -64 -64

Diverse salg 3 0 3

Hensat til tab på udlån mv. pri-
mo

3.091 4.180 3.091

Hensat til tab på udlån mv. ulti-
mo

(12) -2.000 -3.091 -2.000

I alt 919 -90 930 919

Total ledelsessekretariatet, netto -14.046 -22.848 -13.484 -13.976 -38 -32

Fordeling af indtæger og udgifter

1.1.1 1.1.1 Indtægter tryksager mv. 2 10 20 2

1.1 I alt indtægter ledelses-
sekretariatet

2 10 20 2

1.2 I alt udgifter ledelses  
sekretariatet

-14.048 -22.858 -13.504 -13.978 -38 -32

Total ledelsessekretariatet, netto -14.046 -22.848 -13.484 -13.976 -38 -32
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Beskrivelse

Note og 
Kom-

mentar i 
parantes

Regnskab 
2021

Ikke 
revideret 

budget
Regnskab 

2020 Foreninger Projekt
Virk-

somhed

2 Tilskud mv. til foreninger

Udlodning tilskud og service (13)

Foreninger -3.600 -4.000 -3.703 -3.600

Opstartstilskud -100 -100 -71 -100

Udviklingspuljen -49 -75 -16 -49

Tilskud kurser/seminarer -43 -150 -16 -43

Pulje erhvervsskoler -78 -190 -82 -78

Foreningstilskud AM-dag -4 -260 -82 -4

Kontorhjælpstilskud tekniske 
anskaffelser

-661 -550 -628 -661

Kontorhjælpstilskud lønnet 
medhjælp

-841 -775 -832 -841

Landskredsen -120 -120 -120 -120

Tilskud kredsstævner -23 -23

Bestyrelsesansvarsforsikring -28 -30 -28 -28

Garudaprofiler i foreningerne -13

I alt -5.546 -6.250 -5.590 -5.546

Lokalforeningspuljen (13)

2.1.1 Primosaldo lokalforeningspuljen 174 153 174

2.1.2 Tilskud lokalforeningspuljen 3.392 3.392 3.392

Udloddet tilskud -3.490 -3.269 -3.490

Renteudgifter/administrations-
bidrag

-102 100 -102 -102

2.1.3 Resterende tilskud overført til 
næste år

25 -100 -175 25

I alt 0 0 0 0

Covid-19 puljen (13)

2.1.1 Primosaldo Covid-19 puljen 9.148 0 9.148

2.1.2 Tilskud Covid-19 puljen 12.500 17.800 12.500

Udloddet tilskud -10.555 -8.628 -10.555

Renteudgifter/administrations-
bidrag

-194 -24 -194

2.1.3 Resterende tilskud tilbagebeta-
les til KUM (overført til næste år)

-10.898 -9.148 -10.898

I alt 0 0 0 0
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Beskrivelse

Note og 
Kom-

mentar i 
parantes

Regnskab 
2021

Ikke 
revideret 

budget
Regnskab 

2020 Foreninger Projekt
Virk-

somhed

Forenings IT

Møde- og rejseudgifter IT-udvalg -22 -30 -8 -22

Virtuelt mødeudstyr til  
foreninger

-50

I alt -22 -30 -58 -22

Hjemmesidesystem til  
foreninger

Møde rejse fokusgruppe -3 -10 -6 -3

Udvikling af hjemmesideløs-
ning og hotline

-194 -185 -195 -194

Serverdrift F-CMS og F-shop -3 -41 -38 -3

2.1.4 Abonnementsindtægter F-CMS 
og F-Shop

169 165 154 169

Support og workshops -1 -20 -1

2.1.5 Indtægt Quickpay 19 20 17 19

I alt -13 -71 -68 -13

Supernova- drift og uddannelse

Møde- og rejseudgifter, tlf og 
porto resursepersoner

-30 -20

2.1.6 Abonnementsindtægt C5, mv. 
foreningerne

136 130 138 136

Programmering, vedligeh.  
specialsupport, server og opd. 
abbon.

-249 -213 -187 -249

Serverlicenser -9 -49

Udgifter ved brugerkurser -2 -20 -3 -2

I alt -115 -142 -122 -115
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Beskrivelse

Note og 
Kom-

mentar i 
parantes

Regnskab 
2021

Ikke 
revideret 

budget
Regnskab 

2020 Foreninger Projekt
Virk-

somhed

Idrætsløsning til foreninger 

2.1.7 Abonnementsindtægt  
Stævneplanner

2 2

Møde- og rejseudgifter,  
Idrætssupervisorer

-8 -15 -10 -8

Programmering og vedlige-
holdelse

-132 -100 -116 -132

Idrætssupport og workshops -72 -90 -72 -72

I alt -210 -205 -199 -210

I alt Forenings IT -360 -448 -446 -360

 

Total tilskud mv. til  
foreningerne netto

-5.906 -6.698 -6.036 -5.906

Fordeling af indtægter og  
udgifter

2.1.1 Primosaldo lokalforeningspuljen 9.322 153 9.322

2.1.2 Tilskud lokalforenings- og  
Covid-19 puljen

15.892 21.192 15.892

2.1.3 Resterende tilskud overført til 
næste år

-10.873 -100 -9.322 -10.873

2.1.4 Abonnementsindtægter F-CMS 
og F-Shop

169 165 154 169

2.1.5 Indtægt Quickpay 19 20 17 19

2.1.6 Abonnementsindtægt C5, mv. 
foreningerne

136 130 138 136

2.1.7 Abonnementsindtægt Stævne-
planner

2 2

2.1 I alt Indtægter - tilskud mv. til 
foreningerne

14.667 215 12.332 14.667

2.1 I alt udgifter - tilskud mv. til  
foreningerne

-20.573 -6.913 -18.368 -20.573

Total tilskud mv. til foreningerne -5.906 -6.698 -6.036 -5.906
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Beskrivelse

Note og 
Kom-

mentar i 
parantes

Regnskab 
2021

Ikke 
revideret 

budget
Regnskab 

2020 Foreninger Projekt
Virk-

somhed

3 Kommunikation og marketing

Gager og pensionsudgifter (14) -4.760 -5.405 -5.545 -3.957 -452 -352

Møde- og rejseudgifter -131 -70 -68 -127 -5

Abonnement og bogkøb -1 -25 -4 -1

I alt -4.893 -5.500 -5.617 -4.084 -457 -352

Strategiske mål og møde-
omkostninger

(15)

Møde- og rejseudgifter samt te-
lefon, kom-udvalget

-38 -70 -57 -38

Fokusområdet komudvalget -49 -50 -25 -49

Styrket samspil på tværs af me-
dier og SoMe

-35 -80 -30 -35

Medieovervågning -95 -75 -76 -95

Initiativer ifm. ”Sammen i be-
vægelse”/DR

-272 -272

3.1.1 Tilskud DGI - ”Sammen i  
bevægelse”/DR

64 64

Den digitale verden -14 -50 -208 -14

Indsats: Holdspil og holdaktivi-
teter

-12 -75 -11 -9 -3

Indsats: Motionsevents med po-
tentiale

-50 -2

Indsats: Åbne stævner -20

Indsats: Ungdomsuddannelser 
med blik for bevægelse

-25 -100 -39 -25

Indsats: Motions- og sundheds-
ambassadør uddannelser

-30 -30 -17 -30

Indsats: Motivationsudspil med 
mening

-3

Indsats: Aktivitetsdage styrker 
holdånden

-10

I alt -507 -590 -487 -504 -3



75

Beskrivelse

Note og 
Kom-

mentar i 
parantes

Regnskab 
2021

Ikke 
revideret 

budget
Regnskab 

2020 Foreninger Projekt
Virk-

somhed

Markedsføring (16)

Xtreme mandehørm -29

Bike and Run -22

Mænds Motionsdag -1

Kollegagolf -47 -50 -30 -47

Firmaidræt Open -143 -150 -76 -143

Tæl skridt -171 -250 -223 -171

Kong Gulerød / Årets sundheds-
ambassadør

-1

E-sport -44 -50 -19 -44

European Week of Sport -15

3.1.2 Tilskud fra European Week of 
Sport

50 50 50 50

Strategisk indsats - Kolleg-
motion

-74 -50 -69 -74

Arbejdspladsernes Motionsdag -233 -225 -201 -233

I alt -663 -725 -637 -492 -171

Digitale initiativer og HERO-
content

Gamification -100 -100

HERO-content -20 -20

Levende billeder -269 -269

Grafik, fotos og illustrationer -23 -23

Annocering til udvalgte digitale 
kampagner

-5 -5

Udvikling nye digitale initiativer -129 -129

Redaktion, design, produktion 
og tryk mv.

-667 -787

3.1.3 Bladtilskud fra bladpuljen 60 131

3.1.4 Annonceindtægter 40 3

I alt -546 -567 -653 -546
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Beskrivelse

Note og 
Kom-

mentar i 
parantes

Regnskab 
2021

Ikke 
revideret 

budget
Regnskab 

2020 Foreninger Projekt
Virk-

somhed

Anden drift kommunikations-
området

PR-artikler og reklame -9 -25 -21 -9

Licens til Survey Xact -54 -70 -54

Licens: Campaign Monitor, Ba-
secamp og NN Erhverv

-142 -170 -186 -142

I alt -205 -265 -207 -196 -9

Drifsomkostninger

Indkøb af tryksager, papirvarer 
mv.

-16 -45 -30 -16

Eksterne DTP ydelser -289 -75 -32 -289

I alt -305 -120 -61 -305

 

Total Kommunikation og Mar-
keting

-7.118 -7.767 -7.662 -6.127 -465 -526

 

Fordeling af indtægter og 
udgifter

3.1.1 Tilskud DGI - ”Sammen i  
bevægelse”/DR

3.1.2 Tilskud fra European Week of 
Sport

50 50 50 50

3.1.3 Bladtilskud fra bladpuljen 60 131

3.1.4 Annonceindtægter 40 3

3.1 I alt indtægter Kommunikation 
og markedsføring

50 150 184 50

3.2 I alt udgifter Kommunikation 
og markedsføring

-7.168 -7.917 -7.846 -6.177 -465 -526

Total Kommunikation og  
Marketing

-7.118 -7.767 -7.662 -6.127 -465 -526

4 Firmaidrætsafdelingen

Gager og pensionsudgifter -9.376 -9.323 -10.993 -9.218 -87 -70

Møde- og rejseudgifter -532 -600 -526 -531 -1

Abonnement og bogkøb -7 -20 -12 -7

I alt -9.915 -9.943 -11.531 -9.756 -89 -70
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budget
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2020 Foreninger Projekt
Virk-

somhed

Udvalg m.v.

Møde- og rejseudgifter  
Firmaidrætsudvalget

-76 -60 -61 -76

Udvikling FIUs indsatser fr  
Strategien

-27 -50 -42 -27

Møde- og rejseudgifter, fokus-
grupper

-10 -15

I alt -103 -120 -118 -103

Styrket lokal Firmaidræt

Workshop-evaluering af for-
eningsmøder

-6 -40 -6

Firmaidrættens Zoner -87 -87

I alt -93 -40 -93

Holdspil og holdaktiviteter

4.1.1 Indtægter Kollegagolf (17) 533 205 330 533

Udgifter Kollegagolf (17) -462 -175 -298 -462

4.1.2 Indtægter Internetskydning -1 14 7 -1

Udgifter Internetskydning -14 -7

Medlemsgebyr andre organisa-
tioner

-97 -97 -108 -97

Udvikling holdspil og holdakti-
viteter

-7 -75 -7

I alt -34 -142 -76 -34

Aktiviteter for ungdomsuddan-
nelser med fokus

(18)

4.1.3 Indtægter Ungcups 135 450 87 135

Udgifter Ungcups -152 -430 -79 -152

Projekt friske lunger i arbejde -7 -23 -7

4.1.4 Indtægt for friske lunger i  
arbejde

117

I alt -119 -75 82 -119
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Note og 
Kom-

mentar i 
parantes

Regnskab 
2021

Ikke 
revideret 

budget
Regnskab 

2020 Foreninger Projekt
Virk-

somhed

Åbne stævner (19)

Firmaidræt Open

4.1.5 Deltagergebyr, betaling over-
natning etc.

112 100 -0 112

Aktivitetsudgifter, overnatning, 
rekvisitter etc.

-193 -190 -1 -193

Aktivitetsbaserede værtstilskud 
til foreningerne

-48 -100 -48

Udvikling åbne stævner -1

I alt Åbne stævner -129 -190 -2 -129

Motionsevents

Xtreme Mandehørm

Løbsmateriel alle byer -52 1 -52

I alt Extreme mandehørm -52 1 -52

Bike & Run

Tidtagning og startnumre -3

Stævnematerialer mv. -37

I alt Bike & Run -39

Udvikling motionsevents -50 -4

I alt Motionsevents -52 -50 -42 -52

Aktivitetsdage med foreninger-
ne som værter

4.1.6 Indtægter aktivitetsdage 107 168 55 107

Instruktørudgifter -106 -60 -17 -106

I alt aktivitetsdage 1 108 38 1

Udvikling aktivitetsdage -25

4.1.7 Indtægter væresteder 80

Væresteder -31

I alt Aktivitetsdage med  
foreningerne som værter

1 83 88 1

Arbejdspladsernes Motionsdag

Udgifter Arbejdspladsernes  
Motionsdag

-28 2 -2

I alt -28 2 -2

I alt Styrket Firmaidræt -10.444 -10.478 -11.626 -10.284 -91 -70
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budget
Regnskab 

2020 Foreninger Projekt
Virk-

somhed

Fællesudgifter

Vægtafgift, forsikring, og alm. 
drift

-153 -173 -121 -153

Afskrivninger varebiler -92 -92 -92 -92

4.1.8 Tilskud konsulentvirksomhed 
mv. fra kulturstyrelsen

40 41

Rekvisitter -49 -100 -89 -49

Husleje til opbevaring af rekvi-
sitter mv.

-92 -105 -92 -92

Værnemidler til arrangementer -40 -33

I alt -387 -470 -387 -387

Total Firmaidrætsafdelingen -10.831 -10.948 -12.013 -10.670 -91 -70

Fordeling af udgifter og  
indtægter

4.1.1 Indtægter Kollegagolf 533 205 330 533

4.1.2 Indtægter Internetskydning -1 14 7 -1

4.1.3 Indtægter Ungcups 135 450 87 135

4.1.4 Indtægter for friske lunger i  
arbejde

117

4.1.5 Deltagergebyr, betaling  
overnatning etc.

112 100 -0 112

4.1.6 Indtægter aktivitetsdage 107 168 55 107

4.1.7 Indtægter væresteder 80

4.1.8 Tilskud konsulentvirksomhed 
mv. fra kulturstyrelsen

40 41

4.1 I alt indtægter Firmaidræts-
afdelingen

887 976 716 887

4.2 I alt udgifter Firmaidræts-
afdelingen

-11.718 -11.924 -12.730 -11.557 -91 -70

Total Firmaidrætsafdelingen -10.831 -10.948 -12.013 -10.670 -91 -70

5 Kollegamotionsafdelingen

Gager og pensionsudgifter (20) -5.486 -5.122 -3.960 -4.721 -56 -709

Møde- og rejseudgifter -117 -70 -60 -95 -5 -18

Abonnement og bogkøb -8 -1

I alt -5.603 -5.199 -4.022 -4.816 -60 -727
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2020 Foreninger Projekt
Virk-

somhed

Udvalg mv.

Møde- og rejseudgifter Kollega-
motionsudvalget

-65 -110 -14 -65

I alt -65 -110 -14 -65

Motions- og sundhedsambassa-
døruddannelser

5.1.1 Indtægter Motions og sund-
hedsambassadør uddannelser

(21) 233 85 141 40 193

Udviklingsmidler -44 -50 -24 -44

I alt 188 35 117 -4 193

Tæl Skridt (22)

Kampagner 

5.1.2 Indtægter Tæl Skridt 4.001 1.800 1.511 4.001

Præmier -198 -200 -197 -198

Diverse udgifter -2.052 -952 -764 -2.052

I alt Tæl Skridt 1.751 648 550 1.751

Webshop

5.1.3 Indtægter webshop 186 175 266 186

Vareforbrug -72 -65 -132 -72

Diverse udgifter -73 -50 -81 -73

I alt Webshop 41 60 54 41

I alt Tæl skridt 1.792 708 603 1.792

Motivationsudspil

5.1.4 Indtægter Motivationsudspil 49 4 49

Digitale motionspauser -7 -7

Udvikling af Motivationsudspil -0 -20 -0

I alt 43 -16 43

Kåringer

Udgifter Danmarks sundeste  
arbejdsplads

-100 -100 -100 -100

I alt -100 -100 -100 -100
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2020 Foreninger Projekt
Virk-

somhed

Aktivitetsdage Kollegamotion

5.1.5 Indtægter aktivitetsdage 12 88 12

Instruktørudgifter mv. -6 -26 -9 -6

I alt aktivitetsdage 6 61 -9 6

Udvikling aktivitetsdage -13

I alt 6 49 -9 6

Esport

Yousee Liga driftsudgifter -51 -40 -55 -51

Lønandel resursepersoner og 
konsulent

-115

5.1.6 Sponsorindtægt E-sport 12 12

I alt -39 -40 -170 -39

Total Kollegamotionsafdelingen -3.778 -4.657 -3.610 -4.924 -160 1.306

Fordeling af indtægter og  
udgifter

5.1.1 Indtægter Motions og sund-
hedsambassadør uddannelser

233 85 141 40 193

5.1.2 Indtægter Tæl Skridt 4.001 1.800 1.511 4.001

5.1.3 Indtægter webshop 186 175 266 186

5.1.4 Indtægter Motivationsudspil 49 4 49

5.1.5 Indtægter aktivitetsdage 12 88 12

5.1.6 Sponsorindtægt E-sport 12 12

5.1 I alt indtægter Kolleg-
motionsafdelingen

4.493 2.148 1.922 52 4.442

5.2 I alt udgifter Kollega-
motionsafdelingen

-8.271 -6.805 -5.532 -4.976 -160 -3.136

Total kollegamotionsafdelingen -3.778 -4.657 -3.610 -4.924 -160 1.306
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budget
Regnskab 

2020 Foreninger Projekt
Virk-

somhed

6 Pojekter og partnerskaber

Aktiv i en Corona-tid

6.1.1 Tilskud Kulturministeriet 982 982

Projektudgifter -14 -14

TV træning -706 -706

Egne timer i projektet -263 -263

I alt udgifter -982 -982

I alt Aktiv i en Corona-tid

Flere aktive arbejdspladser

6.1.2 Partnerandel af tilskud fra Tryg-
fonden

1.376

Projekt sekretariatet -1.201

Kommunikationsmaterialer -156

Øvrige udgifter -64

I alt udgifter -1.421

I alt Flere Aktive Arbejdspladser -45

Danmarks sundeste arbejds-
plads 

6.1.3 Partnerandel af tilskud fra  
Velliv Foreningen

776 456 776

Styregruppemøder -32 -32 -32

Projekt sekretariat -410 -356 -410

Inspirationstur -165 -17 -165

Kåring -10 -6 -10

Platform - Sundhedsarbejds-
plads.dk

-86 -49 -86

Kommunikation og annonce-
ring

-129 -37 -129

Egne timer i projektet 56 56

I alt udgifter -776 -496 -776

I alt Danmarks sundeste  
arbejdsplads

0 -40 0

6.1.4 Forventet nyt projekt 1.175

I alt projekter og partnerskaber 0 1.175 -85
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2020 Foreninger Projekt
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Fordeling af indtægter og  
udgifter

6.1.1 Tilskud Kulturministeriet 982 982

6.1.2 Partnerandel af tilskud fra  
Trygfonden

1.376

6.1.3 Partnerandel af tilskud fra  
Velliv Foreningen

776 456 776

6.1.4 Forventet nyt projekt 1.175

6.1 I alt Indtægter projekter og 
partnerskaber

1.758 1.175 1.831 1.758

6.2 I alt udgifter projekter og  
partnerskaber

-1.758 0 -1.916 -1.758

Total projekter og partnerskaber 0 1.175 -85
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Noter til balancen
Beskrivelse Regnskab 2021 Regnskab 2020

7 Forbundskontoret

Anskaffelsessum 16.673 16.673

Den offentlige vurdering udgør 16.900 t.kr.

Forbundskontoret ialt 16.673 16.673

8 Driftsmidler og inventar

Anskaffelsessum primo 2.948 3.017

Årets tilgang

Årets afgang -776 -70

Anskaffelsessum ultimo 2.172 2.948

Afskrivninger primo -2.858 -2.927

Afskrivninger på årets afgang 686 70

Årets afskrivninger

Afskrivninger ultimo -2.172 -2.858

Driftsmidler og inventar ialt 0 90

9 Varebiler

Anskaffelsessum primo 626 626

Årets tilgang

Årets afgang

Anskaffelsessum ultimo 626 626

Afskrivninger primo -442 -350

Afskrivninger på årets afgang

Årets afskrivninger -92 -92

Afskrivninger ultimo -534 -442

Varebiler ialt 92 184

10 Kapitalandel i Vestereng IdrætsZone A/S

Indre værdi primo 3.717 3.603

Regulering af ejendomsværdi

Årets resultat -762 114

Indre værdi ultimo 2.955 3.717

11 Udlån m.v.

Aalborg Firmaidræt 557 644 

Brønderslev Familie og Firma Idræt 80 90 

Ebeltoft Firma- og Familie Idræt 64 128 

Esbjerg Firmaidræt 400 0 

Faxe Familie og Firmaidræt 401 467 
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Fredericia Fag- og Firmaidrætsforbund 220 279 

Frederikshavn Firmaidræts Klub 773 840 

Firmaidræt Frederiksværk 10 30 

Firmaidrætten Guldborgsund 305 345 

Haderslev Familie og Firma Sport 80 96 

Hillerød Firmasport 517 583 

Horsens Firma- og Familie Idræt 13 22 

Firmaidræt Ikast 16 23 

Kolding Firma Sport 533 600 

Køge Firma Bold 800 867 

Lemvig og Omegns Firmaidræt 0 300 

Middelfart Firma og Familie Idræt 383 425 

Nakskov Firma & Familie Sport 640 650 

Næstved Firma Sport 300 67 

Odense Firmaidræt 100 0 

Randers Firma-Sport 1.000 1.000 

Ringkøbing og Omegns Firmaidræt 600 667 

Roskilde Firma- og Familieidræt 64 73 

Ry Familie og Firma Idræt 0 75 

Firmaidræt Struer 692 746 

Firmaidræt Sæby 538 692 

Firmaidræt Slagelse 30 35 

Sønderborg Familie og Firma Sport 875 567 

Vamdrup Familie & Firma Sport 67 133 

Vejen og Omegns Firmasport 1.000 0 

Vordingborg Firma Sport 93 103 

Århus Firma Sport 960 1.000 

Særlige udlån og udlæg

Århus Firma Sport 0 936 

Mellemregning Firmaidræt Odense 6 66 

Foreningen bag eSportsligaen 200 200 

Udlæg for Vestereng IdrætsZone A/S 5.086 3.988 

I alt 17.402 16.735

Hensat til imødegåelse af tab -2.000 -2.986

Udlån m.v. i alt 15.402 13.749
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12 Debitorer m.v.

Debitorsaldi mv. 1.008 1.226

Hensat til imødegåelse af tab -105

Debitorer m.v. i alt 1.008 1.120

13 Bankbeholdninger

I de likvide beholdninger er indholdt t.kr. 76 som vedr. lokalfor-
eningspuljen og  t.kr. 11.055 som vedrører Covid 19 puljen

Udover disponible beholdninger som fremgår af regnskabet,

disponerer forbundet over 3 bankkonti der relaterer sig til projek-
terne ”Flere aktive arbejdspladser” og ” Danmarks sundeste arbejds-
plads” og ”Aktiv Danmark”

14 Egenkapital

Kapitalkonto

Saldo primo -35.242 -35.442

Årets opskrivninger i datterselskaber m.v.

Årets resultat -677 86

Andel af årets resultat vedr. datterselskabet, overført til opskriv-
ningshenl.

-762 114

Kapitalkonto i alt -36.681 -35.242

Opskrivningshenlæggelse

Saldo primo -3.217 -3.103

Årets opskrivningsregulering i datterselskaber m.v.

Andel af årets resultat i datterselskabet 762 -114

Opskrivningshenlæggelser i alt -2.455 -3.217

Egenkapital i alt -39.136 -38.459

Supplerende forklaring til egenkapitalens sammensætning

Bundne midler

Langfristede anlægsaktiver 35.122 34.413

Langfristet gæld -2.735

Bundne midler i alt 35.122 31.678

Disponible midler

Omsætningsaktiver 19.003 23.269

Kortfristet gæld -14.989 -16.488

Disponible midler i alt 4.014 6.782

Egenkapital ultimo 39.136 38.459
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Bundne midler består af forbundets ejendom, driftsmidler,  
samt ejerandel i Vestereng IdrætsZone A/S og udlån til diverse  
foreninger.

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

15 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 Vestereng Idræts-
Zone 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 27 t. kr. til  
udløb pr. 31-12-22

Leasing forpligtigelse vedr. serviceaftale varebiler

udgør 21 t. kr. til udløb pr. 21-03-23

16 Note til udlodning tilskud og service

Aktiv Fritid i Glejbjerg 14 12

Bestyrelsesansvarsforsikring 28 28

Bramming Firma- og Familieidræt 17 16

Brønderslev Familie og Firma Idræt 29 31

Coop Alliancen 72 88

Dansk Hospitalsidræt (DHIF) 53 56

Dansk Levnedsmiddel Idrætsforbund (DLIF) 11 21

Dansk Motions Forbund (DMF) 27 28

Dansk Politiidrætsforbund 97 97

Ebeltoft Firma- og Familie Idræt 68 69

Esbjerg Firmaidræt 93 96

Familie- og Firmaidræt Korsør 14 17

Faxe Familie og Firmaidræt 35 34

Firma- og Familie Sport Sorø 14 30

Firmaidræt Frederiksværk 27 22

Firmaidræt Hillerød 224 107

Firmaidræt Ikast 57 43

FirmaIdræt Køge 101 89

Firmaidræt Odense 227 243

Firmaidræt Silkeborg 20 21
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Firmaidræt Slagelse 61 70

Firmaidræt Storkøbenhavn 664 746

Firmaidræt Struer 87 73

Firmaidræt Sæby 87 83

Firmaidræt Tønder 25 24

Firmaidrætten Guldborgsund 68 42

Firmaidrætten Nakskov 47 50

Fredericia Fag- og Firmaidrætsforbund 118 127

Frederikshavn Firmaidræts Klub 111 103

Faaborg Familie og Firmasport 12 12

Garudaprofiler i foreningerne 0 13

Grenaa Firmaidræt 55 51

Grindsted Familie og Firma Idræt 29 33

Haderslev Familie og Firma Sport 36 32

Hedensted Familie & Firma Idræt 39 11

Helsingør Firma Idræt 60 87

Herning Firma Idræt 58 57

Hirtshals Familie- & Firmaidræt 21 23

Hjørring Firma Sport 49 16

Hobro Firma & Familie Idræt 13 16

Holbæk Firmaidræt 24 11

Holstebro Firmaidræt 41 45

Horsens Firma- og Familie Idræt 81 69

Højfyns Action og Firmamotion 19 24

Jernbanefritid 71 79

Kalundborg Firma Sport 67 47

Kolding Firma Idræt 129 120

Kommunernes Fritids- og Idrætsforbund (KFI) 17 32

Kriminalforsorgens Idrætsforbund (KRIFO) 33 18

Københavns Firma Sport 284 304

Landskredsen 179 144

Lemvig og Omegns Firmaidræt 114 124

Maribo Firma- og Familiesport 11 19

Middelfart Firma og Familie Idræt 54 73

Morsø Firma og Familie Idræt 31 30

Nordfyns Firmaidræt 21 27

Nyborg Familie & Firma Sport 36 29

Næstved Firma Sport 86 107

Oplæg - rekruttering af frivillige 17 0
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Odder Firma Idræt 34 23

Pandrup Firma & Familie Idræt 35 39

Postens Idræts- og Fritidsforbund 14 17

Randers Firma-Sport 47 55

Ringkøbing og Omegns Firmaidræt 114 124

Ringsted Firmaidræt 20 42

Roskilde Firma- og Familieidræt 60 51

Ry Familie og Firma Idræt 52 52

Skanderborg Firma Idræt 123 122

SKAT Fritid & Idræt 17 25

Skive og omegns Familie/Firmaidræt 26 34

Skælskør Firmasport 18 23

Svendborg Firma Sport 71 87

Sønderborg Familie Og Firma Sport 48 57

Thy Fritid & Firmaidræt 27 33

Vamdrup Familie & Firma Sport 36 28

Vejen og Omegns Firmasport 31 25

Vejle Firma Idræt 68 78

Vestfyns Firmaidræt 11 13

Viborg Firmaidræt 37 62

Vordingborg Firma Sport 18 17

Ærø Familie og Firma Sport 11 11

Aabenraa Familie & Firmaidræt 37 33

Aalborg Firmaidræt 214 214

Aalborg Seniorsport 84 78

Århus Firma Sport 113 129

I alt 5.546 5.590

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

Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til lokale foreninger -3.392 -3.392

Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til corona-hjælpepakke -12.500 -17.800

Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til Aktiv i en Corona-tid -982

Tilskud fra Velliv Foreningen til ’Danmarks Sundeste Arbejdsplads’ -776 -456

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

-50 -50

Tilskud fra HK til eSports udvikling -12

Tilskud fra DGI til Sammen i Bevægelse/DR -64

Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til konsulentvirksomhed og 
medarbejderudda

-41
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Tilskud fra TrygFonden til ’Flere Aktive Arbejdspladser’ -1.376

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

I alt tilskud fra andre fonde el.lign. -17.776 -23.245



91



92

Ledelsessekretariatet
1. Der har været en ubesat stilling i første halvår 

inden for økonomiområdet, som har medført 
en lavere udgift til løn end budgetteret.

2. Møde- og rejseudgifter er overordnet lavere 
end budgetteret pga. mindre rejseaktivitet, 
som følge af coronarestriktioner. Men der er 
nogle af afdelingerne, der har haft øget udgif-
ter, pga. af genoptagelse af aflyste aktiviteter.

3. Analyse af arbejdsplads i samarbejde med SDU.
4. Deltagelse i EFCS på Mallorca.
5. Praktikantordningen er fortsat i 2021, og der 

har i gennemsnit været to praktikanter fra ”Er-
hvervsakademiet Lillebælt” i tre måneder 
henholdsvis perioden januar-marts og igen 
august-oktober. Derudover har der også været 
praktikanter fra SDU igennem 2021 med en 
praktiktid på ca. to måneder pr. gang.  
Desuden har vi hjulpet foreninger med at 
have praktikanter i perioden august – oktober, 
i Aalborg, Aarhus, Viborg og Odense.

6. Der er indregnet sædvanligt administrations-
bidrag fra lokalforeningspuljen og fra COVID-
19-midlerne, idet der har været ekstra om-
kostninger forbundet med administrationen 
af disse. Dette er i overensstemmelse med 
praksis hos øvrige beløbsmodtagere.

7. 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 datterselskabet i Aarhus.

8. Omkostninger til fællesmøder har i 2021 væ-
ret lavere end budgetteret, da formandsmødet 
blev gennemført med virtuel deltagelse.

9. Dansk Firmaidræt havde 75-års jubilæum i 
2021, hvor der var afsat et beløb til et jubilæ-
umsskrift og forskellige jubilæumsaktiviteter. 
Selve produktionen af jubilæumsskriftet blev 
fremrykket og produceret i 2020, og har der-
ved reduceret omkostningen i forhold til den 
budgetterede udgift i 2021.

Kommentarer til udvalgte 
noteposter

10. Der har fortsat været arbejdet på at udbygge 
sikkerheden på IT-området, samt forberedel-
se til opgradering af forbundets økonomisy-
stem i 2022. Dette har medført en ekstraom-
kostning på ca.  150.000.

11. Disse omkostninger dækker den del af mo-
derniseringen af forbundskontoret, som er 
gennemført i 2021. Moderniseringen fortsæt-
ter i 2022.

12. Der er foretaget en vurdering af udlån til for-
eninger, som har resulteret i en positiv afvigelse.

 
Tilskud mv. til foreningerne
13. 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 en god genstart efter en 
meget anderledes tid. Samlet set er der udlod-
det godt 14 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 
dækning af kontingenttab, arrangementstab 
og genstartsinitiativer, som opfylder betingel-
serne herfor. Se note 17 under balancen hvor 
der er beskrevet hvad der er modtaget og ud-
loddet under lokalforeningspuljen og COVID-
19-midlerne.

Kommunikation og marketing 
14. Der har været omstrukturering og justering af 

opgaverne i afdelingen, hvorfor der har været 
en ubesat stilling hen over første halvår. Der 
har også været budgetterede lønmidler til gra-
fiker, som er konverteret til brug af ekstern as-
sistance.



15. Der brugt ekstra penge på særlige coronainiti-
ativer som f.eks. ”Sammen i Bevægelse”, nye 
digitale motionstilbud, 10-i-12 mv. Til gen-
gæld er der en del andre initiativer på det 
strategiske område, som det ikke har været 
muligt at gennemføre, da corona har betydet 
aflysninger og udskydelse af initiativer, events 
mv. Så alt i alt er der brugt ca. kr. 20.000 min-
dre på det strategiske område end planlagt. 

16. På det samlede markedsføringsområde er der 
et mindre forbrug på ca. kr. 60.000, da flere af 
de planlagte aktiviteter ikke blev gennemført 
som følge af coronarestriktioner mv.

 
Firmaidrætsafdelingen
17. Der er markant flere tilmeldt i Kollegagolf-

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

18. Der har været afholdt færre Ung Cups, hvorfor 
der ses et fald i både indtægter og udgifter. 

19. Åbne stævner i 2021 er blevet gennemført, 
dog i mindre omfang grundet corona. Der er 
derfor brugt 60.000 kr. mindre end planlagt til 
disse aktiviteter.

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

kr. 350.000. Dette skyldes en reorganisering.
21. Der er afholdt flere indtægtsgivende sund-

hedsambassadørkurser end planlagt, og dette 
har medført en ekstra indtægt på kr. 150.000.

22. Coronanedlukningen i store dele af 2021 har 
øget interessen for Tæl Skridt-kampagnerne, 
og dette har medført en ekstra indtægt på 
godt 1 mio. kr.
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