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2017 er det andet år i strategiperioden, og det 
målrettede arbejde efter Strategi 2018 er dermed i 
fuld gang. De fire indsatsområder - Foreninger i 
Bevægelse, Events med Puls og Fællesskab, Er-
hvervsskoler i Form til Fremtiden og Sundere 
Danskere - har således været omdrejningspunk-
terne for aktiviteterne og udviklingen i Dansk Fir-
maidrætsforbund i 2017.

Denne årsrapport er en afrapportering på ram-
meaftalen med Kulturministeriet, og opfyldelsen 
af resultatmål og operationelle mål gennemgås i 
detaljer. Dansk Firmaidrætsforbund har i 2017 
indfriet hovedparten af de i rammeaftalen fastsat-
te resultatmål. Således er syv ud af otte resultat-
mål opfyldt, hvilket anses som tilfredsstillende.

KOMMENTARER TIL 
ÅRSRAPPORT 2017

Årets resultat
Årsrapporten for 2017 udviser et overskud på 
1.516 t.kr. mod et budgetteret overskud på 7 t.kr., 
hvilket resulterer i en positiv afvigelse på 1.509 t.
kr. Regnskabets balancesum udgør 44.466 t.kr., og 
egenkapitalen udgør i alt 40.229 t.kr. heraf.

Resultatet anses for tilfredsstillende. De budgette-
rede aktiviteter er i videst mulig udstrækning forsøgt 
gennemført i overensstemmelse med budgettet.

Indtægter
Dansk Firmaidrætsforbund har i 2017 modtaget 
39.606 t.kr. i udlodningsmidler, hvilket er 300 t.kr 
mindre end forventet i henhold til budgettet.
Udover indtægter fra udlodningsmidlerne har 
Dansk Firmaidrætsforbund opnået indtægter gen-
nem partnerskaber samt fra kampagner, events 
og sundhedsprodukter m.v. De samlede indtægter 
fra disse områder udgør 12.237 t.kr., hvilket svarer 
til 24 % af de samlede indtægter.

Ledelsessekretariatet
I økonomiafdelingen har der i 2017 været ekstra 
lønudgifter i forbindelse med en medarbejders 
jobskifte og ansættelsen af en ny regnskabsmed-

Ledelsesberetning
arbejder. På grund af graviditet har afdelingen til-
købt vikartimer, som har medført ekstra lønudgif-
ter. 

Møde- og rejseomkostningerne i internationale 
aktiviteter blev lidt større end forventet. Til gen-
gæld var omkostningerne til breddeidrætsfestiva-
len European Company Sport Games i Belgien væ-
sentligt mindre end forventet. Det skyldtes først 
og fremmest dårlig planlægning fra værternes 
side og manglende overnatningsmuligheder til 
deltagerne. Dette fik desværre flere danske delta-
gere til at trække sig fra begivenheden. Vi valgte at 
støtte Play the Game-konferencen med 50 t.kr. til 
trods for, at den ikke blev afholdt i Danmark.

Under gager og pension til IT- og reception ses 
en stigning, som skyldes en langtidssygemelding, 
som desværre også havde den konsekvens, at en 
planlagt efterløn måtte udskydes i fem måneder. I 
fire af disse måneder var der ansat en ny IT-med-
arbejder, som ikke var budgetteret.

Der er foregået megen udvikling af de admini-
strative løsninger. På denne konto er der i løbet af 
2017 afholdt omkostninger til flere mindre juste-
ringer af forbundets centrale systemer hhv. CRM 
og Navision samt et større beløb til opgradering af 
CRM-2011 til CRM 365 sidst i 2017.

Endelig er der brugt lidt flere midler end bud-
getteret til teknisk færdiggørelse af forbundets 
nye website.

Der har været behov for en ekstra justering af 
hensættelser til tab på udlånene.

Kommunikationsafdelingen
Afdelingen afviger negativt med 363 t.kr. i forhold 
til budgettet. Der er merudgifter i forbindelse med 
adressering og udsendelse af magasinet Fir-
maidræt, og tilskuddet fra Bladpuljen til magasi-
net er skåret ned med 100 t.kr. 

Der er brugt 100 t.kr. mere på adressedatabase, 
Campaign Monitor og app-motion, og afdelingen 
har desuden haft øgede omkostninger til eksternt 
dtp-arbejde. 

Afdelingens arbejde er struktureret efter ind-
satsområderne i Strategi 2018, og der er en kom-



munikationskonsulent knyttet til hvert af de fire 
indsatsområder.

Strategi 2018 indeholder en række initiativer 
målrettet foreningerne for at styrke kommunikati-
on, markedsføring og synlighed lokalt. Dette har i 
2017 betydet en opsøgende og styrket dialog med 
en bred vifte af firmaidrættens foreninger om nye 
tiltag på kommunikationsområdet.

Idræt-, Motion og Sundhed
Firmaidrætsforeningerne forbereder sig til ”for-
eninger i nye tider”. De er enten i gang med eller 
har gennemført procesforløb, der ruster dem at 
omstille sig og byde ind med mere end de traditio-
nelle (hold)idrætter.
Både medlemmer og arbejdspladser efterspørger 

let tilgængelige idrætstilbud med mange valgmu-
ligheder og fleksible medlemskaber.

Det er vores ambition, at foreningerne i udvik-
lingsforløbene får øje for nye muligheder, får suc-
ces med lederrekruttering, åbner sig mere mod 
det lokale (firma)idrætsmiljø samt i højere grad 
får øje på styrken i lokale partnerskaber. 

I 2016 gennemførte forbundet en undersøgelse 
af erhvervsskoleelevernes idrætsvaner og behov. 
Som opfølgning på undersøgelsen har vi i 2017 
igangsat en besøgsrunde på erhvervsskolerne for 
at få indsigt i ledelsens og medarbejdernes ønsker 
og udfordringer. 

Afdelingen er i den forbindelse stødt på nogle 
udfordringer. Dels har afdelingen haft færre med-
arbejdertimer til besøgene. Dels er det tidskræ-
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Afvigelserne fremkommer  
på følgende hovedposter  
(over 250 t.kr.), som er udpluk 
fra resultatopgørelsen.

+

vende at skabe kontakt/aftaler med relevante 
medarbejdere på de enkelte uddannelsesinstituti-

oner, da den enkelte skole kan være spredt 
med afdelinger på flere matrikler, og disse af-
delinger har deres egne særskilte kulturer.

Inden for sundhedsområdet er firmaidræt-
ten i gang med et mindre paradigmeskifte, 
hvor vi ønsker at give arbejdspladserne en 
lettere tilgang til vore sundhedsindsatser i 
bestræbelserne på at være katalysator for, at 
endnu flere arbejdspladser vil sætte fokus 
på kollegamotion.

Vi har valgt en direkte opsøgende indsats 
over for udvalgte arbejdspladser gennem 
vores lokale firmaidrætsforeninger og øvri-
ge netværk. Samtidig tilbyder vi en model, 
som sikrer, at økonomien ikke bliver en 
barriere, og at ledelsen kan få kompetent 
sparring på arbejdspladsens muligheder 
for kollegamotion og sundhedstiltag.

Dette fremadrettede arbejde har i 2017 
været prioriteret højt, og det har bl.a. sat 
sine negative spor i det opsøgende arbej-
de i forbindelse med flere af vore sund-
hedsprodukter. I forhold til budgettet er 
denne konto negativ med 834 t.kr.

Tæl Skridt har haft en pæn fremgang 
med mange deltagere. Dette skyldes ho-
vedsageligt en ekstra kampagneperio-
de, da der i 2017 er afviklet fire kam-
pagner. Webshoppen, der bl.a. sælger 
skridttællere, ligger 267 t.kr. under 
budgettet.

Indsatserne har i 2017 medført flotte resultater 
inden for vores projekter i Sundere Liv for Alle, som 
i høj grad er økonomisk støttet af Sundheds- og Æl-
dreministeriet. De fleste af projekterne har haft fo-
kus på kolleger, som dels har haft varierende moti-
vation for motion, dels har haft særlig svære vilkår 
for at kunne deltage i motion i arbejdstiden.

Vi har i afdelingen tilknyttet konsulenter i tids-
begrænsede stillinger, som har støttet op om de 
voksende indsatser samt har haft til opgave at af-
dække nye indsatsers levedygtighed. Disse har 
også været backup for bl.a. en langtidssyg og af-
sluttende barsel.

Dette har medført ny prioritering af indsatser 
samt en rotation i ansvars- og funktionsområder-
ne blandt de øvrige konsulenter samt et øget brug 
af eksterne instruktører og praktikanter – dog på 
et niveau, der lønmæssigt er begrænset set i for-
hold til lønbesparelsen ved ikke at besætte de 
nævnte vikariater.

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

Den forventede udvikling i 2018
I Dansk Firmaidrætsforbunds to-årige budgetter, 
der blev fastlagt i forbindelse med Repræsentant-
skabsmødet 2017, er der budgetteret med et un-
derskud på 236 t.kr. for regnskabsåret 2018. •

t.kr. Regnskab 2017 Budget 2017 Afvigelse

Udlodningsmidler 39.606 39.906 - 300

Ledelsessekretariatet

Udlodning, tilskud og service til foreninger - 5.739 - 6.200 461

Afskrivninger - 2.651 - 1.096 -1.555

Idræt, Motion og Sundhed

Løn - 13.050 - 12.581 - 469

Uddannelse og kurser m.m. 559 181 378

Kampagner 1.225 720 505

Webshop 198 465 - 267

SundhedsCertificering 40 874 - 834

Partnerskaber 1.939 150 1.789

Samlede større afvigelser
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Udvikling i medlemstal 2017

 A ntallet af medlemmer i firmaidrætten er ef-
ter tre år med stabilt leje faldet en smule. I 
2017 var der 348.192 medlemmer i fir-

maidrættens 79 foreninger. Det er et fald på 4,3 % i 
forhold til medlemstallet i 2016. En del af forklarin-
gen er, at en lille håndfuld foreninger har meldt sig 
ud af Dansk Firmaidrætsforbund i løbet af 2017. 

Der er 27 lokale firmaidrætsforeninger, der har 
haft en stigning i medlemstallet på mere end 5 % 
procent, mens 26 foreninger har oplevet et fald på 
mere end 5 % i forhold til 2016.

Medlemsfordelingen mellem de to køn er ikke 
markant ændret. Der er godt 199.000 mænd og 
knap 150.000 kvinder i foreningerne.

Firmaidrætten står stærkest i de motionspræge-
de idrætsgrene. Gruppen af medlemmer, der dyr-

ker fitness, gymnastik og løber, nærmer sig de 
99.000. Det betyder, at næsten 30 % af firmaidræt-
tens medlemmer findes i disse tre idrætsgrene.

Den traditionelle holdidræt har mærket lidt til 
nedgangen i medlemstallet. Der er nu godt 20.000 
fodboldspillere i firmaidrættens foreninger. Hånd-
bold og volleyball har begge omkring 1.500 med-
lemmer. 

Der har i 2017 været en stigning i medlemstallet 
i aldersgruppen 19 – 24 år (kvinder) samt i alders-
gruppen 60 år + (begge køn). De øvrige aldersgrup-
per er faldet i forhold til medlemstallet i 2016.

Firmaidræt StorKøbenhavn er fortsat den stør-
ste forening i landet med 63.191 medlemmer. Fir-
maidrættens mindste forening er Ærø Familie og 
Firmasport med 22 medlemmer. •
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 D et er medlemmerne i de 79 foreninger i 
Dansk Firmaidrætsforbund, der er omdrej-
ningspunktet for firmaidrættens arbejde. 

Foreningerne tilbyder et væld af motionsaktiviteter 
og træningsmuligheder. Der er næsten 9.000 frivil-
lige i foreningerne, og det er deres store indsats, der 
sikrer, at vores medlemmer og deltagere i konkur-
rencer og events får en god oplevelse med kollega-
motion i fællesskabets tegn. 

Dansk Firmaidrætsforbund lancerede i 2016 Be-
vægelsesregnskabet. Regnskabet giver overblik 
over antallet af deltagerne i årets events og aktivite-
ter, og bundlinjen viser, hvor mange danskere ud-
over firmaidrættens medlemmer, som er blevet be-
væget i løbet af 2017. 

I 2016 viste bundlinjen et samlet deltagerantal 
på 94.101. I 2017 er tallet vokset til 123.008, hvilket 
er en stigning på godt 31 %. Årsagerne til stignin-
gen er bl.a.  den voksende interesse for at deltage i 
Tæl Skridt-kampagnerne. Årets 64.006 deltagere er 
en stigning på 49 % i forhold til deltagertallet i 

Bevægelsesregnskab 
viser stor aktivitet i 2017

2016. En anden aktivitet, der bidrager væsentligt til 
den voksende bundlinje er Arbejdspladsernes Mo-
tionsdag, som foregår den sidste fredag inden sko-
lernes efterårsferie. I 2017 var der bevægelse på 
350 arbejdspladser, hvor 21.700 ansatte fik sved på 
panden og smil på læben. Dette er en stigning i an-
tallet af arbejdspladser på 32 % i forhold til 2016.

ES Cup for erhvervsskoler, der dyster i fodbold, 
høvdingebold og årets nyhed, rundbold, har haft 
25 % flere deltagere, da 3.432 elever har kæmpet 
bravt i 2017 ved stævner i hele landet. I 2018 er der 
endnu en nyhed på programmet, når eleverne også 
kan spille motionsfloorball.

For første gang har firmaidrætten uddannet træ-
nere i eSport, og der blev i 2017 uddelt 149 kursus-
beviser til trænere, som nu kan undervise i eSport 
på sundere præmisser. Firmaidrætten har tilmed 
lanceret to eSportligaer i liganetværket youSee 
eSportligaen for kolleger og studerende med ved 
årsskiftet 2017/2018 57 hold. •

• Tæl Skridt: 64.006 deltagere gik 9.319.114.024 skridt, som svarer til 6.523.379,8 km eller  
163 gange rundt om jorden.

• Bike & Run Stafetten havde 3.345 deltagere, som tilbagelagde samlet 28.231,8 km opdelt i 10.035 
km løb (243 maratonløb) og 18.196,8 km cykling (5,2 Tour de France samlet længde (3.500 km))

• Xtreme Mandehørm havde 5.034 deltagere. De løb ialt 58.552 km (1,46 gange rundt  
om jorden) og forcerede 224.740 forhindringer.

• ES Cup: 3 DM-titler (fodbold, rundbold og høvdingebold) – 773 kampe – 3.432 deltagere.  
Stigning på 25 % i forhold til 2016.

• Kollegagolf tiltrak 350 deltagere, som gik 18.144 huller og samlet ca. 6.000 km gang. Hver  
deltager tilbagelagde 17,1 km. 11 % af spillerne er kvinder, i 2016 var 3 % af spillerne kvinder.

Bevægelsesregnskabet medtager ikke events, der er arrangeret af lokale firmaidrætsforeninger. Det 
betyder bl.a., at de 3.300 kvinder fra fire Ladies Mud Races, de 6.804 deltagere fra Vestkyst løbet og de 
13.984, der gik Lady Walk ét af de fem steder, hvor en firmaidrætsforening var lokal arrangør, ikke er 
talt med i det totale antal deltagere.

) :
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Fun facts fra 2017



2017 2016

Erhvervsskoler i form til fremtiden

ES Cup fodbold 2.110 1.675

ES Cup høvdingebold 650 500

ES Cup floorball 590

ES Cup rundbold 672

Den levende by 1.600 4.700

Events med puls og fællesskab

Bike & Run Stafetten 3.345 3.625

Xtreme Mandehørm 5.034 5.375

Firmaidræt Open 781 845

Kollegagolf 350 297

Internetskydning 153 201

QR-kodeløb 2.000 1.500

Sundere danskere

Tæl Skridt 64.006 43.121

Arbejdspladsernes Motionsdag 21.700 14.100

Foredrag 1.236 670

Sundhedsambassadørkurser 384 410

Øvrige kurser 193

Lederseminar 9 70

Workshop 27 85

Aktivitetsdage 1.325 2.590

Sundhedsexperimentarium 300 350

Sundhedscaféer 300 1.450

Sundhedstjek/profiler med Sund Score 9 447

SundhedsCertificering 3.298 2.380

Aktiviteter - I Form til Fremtiden 1.525 2.400

Mailmotion 6.323 6.720

I alt 123.008 94.101

Bevægelsesregnskab
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 R ammeaftalen 2015-2018 mellem Kulturmi-
nisteriet og Dansk Firmaidrætsforbund 
fastlægger mål for de indsatsområder, som 

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

Følgende afrapportering, resultatopfølgning og 
perspektivering har fokus på de initiativer, tiltag 
og aktiviteter, der i forbundsregi er gennemført 
og/eller udviklet i løbet af 2017. Derudover har 
Dansk Firmaidrætsforbund en lang række fir-
maidrætsaktiviteter, kollegamotion og andre til-
bud til arbejdspladser, som også er en del af for-
bundets kernevirksomhed, men som ikke gen-
nemgås systematisk i denne årsrapport. 

IDRÆT OG MOTION 
Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde for, at flere 
danskere dyrker firmaidræt.

Operationelt mål
• I 2018 skal 50 % af Dansk Firmaidrætsforbunds 

foreninger have gennemført firmaidrættens 
udviklingsforløb. 

Resultater
Ved udgangen af 2017 er 39 af 79 foreninger - 
hvilket svarer til 49 % - enten i gang med eller har 
gennemført et udviklingsforløb.

Grad af opfyldelse
Resultatmålet forventes at kunne opfyldes i 2018.

Perspektiv og analyse
Udviklingsforløbet er et tilbud til de firmaidræts-
foreninger, der ønsker at styrke, nytænke eller ud-
vikle områder i foreningens aktiviteter. Da for-
eningerne har forskellige fokuspunkter og typer 

Afrapportering på 
rammeaftalen mellem 
Kulturministeriet og Dansk 
Firmaidrætsforbund for 2017

af aktiviteter er udviklingsforløbene gjort fleksible 
og målrettet den enkelte forening mht. valg af be-
gyndelsestidspunkt, moduler, varighed og forløb.

Der er dog visse generelle træk blandt forenin-
gernes ønsker til udviklingsforløbene. De vil bl.a. 
gerne videreudvikle arbejdet med at: 
• Rekruttere ledere og medlemmer.
• Etablere lokale partnerskaber og styrke deres 

position i det lokale foreningsliv.
• Styrke nuværende og udvikle nye motions- og 

idrætsaktiviteter.
• Arbejde lokalt med forbundsforankrede aktivi-

teter, fx Arbejdspladsernes Motionsdag, Rigtige 
Mænd-projektet, Xtreme Mandehørm, Bike & 
Run Stafetten og Firmaidræt Open.

IDRÆT OG MOTION 
Dansk Firmaidrætsforbund vil motivere og fasthol-
de medarbejderne på danske arbejdspladser i mo-
tions- og sundhedstiltag, der fører til sundere og 
mere aktive liv.

Operationelle mål
• I perioden 2016-2018 skal kampagnen Tæl 

Skridt hvert år opnå minimum 35.000 deltage-
re (set i forhold til ca. 35.000 deltagere i 2015).

• I perioden 2016-2018 skal Dansk Firmaidræts-
forbund opnå, at henholdsvis 100, 200 og 300 
arbejdspladser deltager i Arbejdspladsernes 
Motionsdag. 

Resultater
Tæl Skridt
Tæl Skridt blev i 2017 gennemført med fire kam-
pagner af to ugers varighed – to i foråret og to i ef-
teråret. Der deltog samlet 64.006 deltagere. Dette er 
en stigning i deltagertallet på 49 % i forhold til 2016.
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Deltagernes tilfredshed er høj – ganske som i 
2016 – og 98 % af deltagerne angiver, at de er ”me-
get tilfredse/tilfredse” med kampagnen. Deltager-
nes vigtigste argument for at gå med har ændret 
sig, da flest nu fortæller, at det er ”det sociale sam-
vær/at gøre noget sammen med kolleger og ven-
ner”, der vægter tungest. Næsthøjeste score får 
”det er en tradition” foran ”det er godt for sundhe-
den”, som i 2016 iflg. evalueringerne var det vig-
tigste argument for deltagelse.

Arbejdspladsernes Motionsdag
Arbejdspladsernes Motionsdag blev i 2017 afvik-
let for tredje gang for 21.700 ansatte på 350 ar-
bejdspladser. Det er en stigning på 32 % i antallet 
af deltagende arbejdspladser i forhold til 2016. 

Dansk Firmaidrætsforbund udarbejder inspira-
tionsmaterialer til arbejdspladserne. Gennem 
tekst, billeder og film har de ansvarlige på ar-
bejdspladserne fået inspiration til bevægelse på 
motionsdagen. Det har dermed været muligt at 
målrette dagen til arbejdspladsens behov og res-
sourcer. I 2017 er materialet atter blevet brugt flit-
tigt, og evalueringen viser, at der er stor tilfreds-
hed med materialet. I 2017 var der desuden i 11 
kommuner åbne motionstilbud for de lokale ar-
bejdspladser. Dette skete i et samarbejde mellem 
kommunerne og de lokale firmaidrætsforeninger.

Grad af opfyldelse
Resultatmålet er opfyldt i 2017.

Perspektiv og analyse
Med den fortsatte vækst i deltagerantallet viser 
både Tæl Skridt og Arbejdspladsernes Motions-
dag, at begge tiltag rammer et behov på arbejds-
pladserne for at dyrke kollegamotion og fælles-
skab. Og at der derfor fortsat er gode muligheder 
for at videreudvikle både Tæl Skridt og Arbejds-
pladsernes Motionsdag i de kommende år. Nye 
partnerskaber, længere ind- og udløb fra kampag-
nerne samt udvikling af aktivitetsudbuddene er 
nogle af de potentielle udviklingsområder. 

Der er visse ligheder mellem ildsjælene på 
tværs af de to aktiviteter. Det er kvinderne, der 
bogstaveligt går forrest og sørger for, at kollegerne 
bliver tilmeldt, og at motivationen holdes højt. Det 
er også interessant at se, at deltagerne i begge ak-

tiviteter vægter det sociale samvær med kolleger-
ne højt og er motiverende for deltagelse. Netop 
fællesskabet og holdånden er vigtigt for dagligda-
gen på arbejdspladsen. 66 % af de voksne danske-
re mener, at motion via arbejdspladsen styrker re-
lationerne til kollegerne, og 67 % svarer, at gode 
kolleger er årsagen til, at de er blevet mange år på 
samme arbejdsplads. 

IDRÆT OG MOTION 
Dansk Firmaidrætsforbund vil styrke foreningerne 
gennem fleksible og innovative idræts- og moti-
onsformer, der kan inspirere og motivere dansker-
ne til fysisk aktivitet i firmaidrætsregi.

Operationelle mål
• I perioden 2016-2018 skal Bike & Run Stafetten 

opnå et samlet deltagerantal på henholdsvis 
900, 1.060 og 1.140 hold á fem personer (set i 
forhold til 870 hold i 2015). 

• I perioden 2016-2018 skal Xtreme Mandehørm 
hvert år opnå mellem 6.600 og 7.200 deltagere 
(set i forhold til ca. 6.600 deltagere i 2015).

• I perioden 2016-2018 skal Firmaidræt Open 
opnå mellem 1.200-1.800 deltagere ved ét årligt 
arrangement (set i forhold til ca. 1.100 deltage-
re i 2015).

• I perioden 2016-2017 skal Schools On The Run 
opnå henholdsvis minimum 15.000 deltagere i 
2016 og 20.000 deltagere i 2017 (set i forhold til 
ca. 12.500 deltagere i 2015).

Resultater
Bike & Run Stafetten
Bike & Run Stafetten blev afholdt i 12 forskellige 
byer, og der deltog 676 hold. 

Efter stafetterne har deltagerne besvaret en 
række spørgsmål om bl.a. afviklingen af løbet og 
om deres egne motionsvaner. Bike & Run Stafet-
ten er et breddekoncept, der i høj grad samler kol-
leger. 82 % af deltagerne kører sammen med net-
op kolleger. 40 % af deltagerne angiver, at de ikke 
deltager i andre motionsevents, og 75 % er ikke 
medlem af en firmaidrætsforening. 96 % beskri-
ver afviklingen af løbet som ”godt/meget godt”. 

Xtreme Mandehørm
Der blev løbet Xtreme Mandehørm i seks byer, og 
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der var i alt 5.034 deltagere. I 2016 var der syv 
værtsbyer, så på trods af nedgangen i det samlede 
antal byer, steg det gennemsnitlige antal deltage-
re pr. løb fra 768 til 839. Der var således fremgang 
i deltagerantallet i Aalborg, Aarhus og Aabenraa. 
Sidstnævnte kunne som sædvanlig melde ud-
solgt.

Som noget nyt havde deltagerne i 2017 mulig-
hed for kun at deltage i løbet og dermed fravælge 
aftenfesten, og der blev ligeledes introduceret en 
kortere rute. Omkring 1/3 fravælger festen, og i 
højere grad er det deltagerne på den korte rute, 
der gør dette. 

I forbindelse med Xtreme Mandehørm i Aarhus, 
Odense og Hillerød tilbød de lokale firmaidræts-
foreninger også Ladies Mud Race, som er et løb 
for kvinder. I 2018 bliver der tilbudt både Xtreme 
Mandehørm og Ladies Mud Race i fire byer, da 
Slagelse også afholder kvindeløbet. 

Firmaidræt Open
Firmaidræt Open blev afviklet i Ringkøbing i godt 
samarbejde med Ringkøbing og Omegn Firma-
idræt. Der var 781 deltagere.

Endnu en sommerversion af Firmaidræt Open, 
som deltagerne generelt var godt tilfredse med. 
Der var en mindre nedgang i deltagertallet, én af 
årsagerne kan være, at DGI’s Landsstævne i Aal-
borg, der afholdes hvert fjerde år og tiltrækker 
samme gruppe af motionister, blev afholdt et par 
uger efter Firmaidræt Open, som dermed blev 
valgt fra.

Schools On the Run/Den Levende By
Schools On the Run/Den Levende By blev afviklet 
i Ringsted med 1.600 deltagende unge. Løbet var 
som i 2016 et digitalt orienteringsløb. Ringsted 
Kommune spillede en meget aktiv rolle og lagde 
op til, at alle kommunens skoler skulle deltage 
med elever. Samarbejdsaftalen omkring School 
On the Run/Den Levende By ophørte med udgan-
gen af 2017. På baggrund af evalueringen og de 
ikke-tilfredsstillende resultater blev samarbejds-
aftalen ikke forlænget. 

Grad af målopfyldelse
Resultatmålet for 2017 blev ikke opfyldt.

Perspektiv og analyse
Bike & Run Stafetten og Xtreme Mandehørm er 
events på et marked, hvor der hvert år kommer 
flere og flere tilbud til en målgruppe, der ikke bli-
ver større. Kommercielle aktører poster desuden 
mange penge i store events med ens set-up til 
OCR-løb for begge køn. Der skal derfor fra fir-
maidrættens side en nødvendig udvikling og ny-
tænkning til for at holde et tilfredsstillende delta-
gertal ved egne events.
Bike & Run Stafetten udmærker sig ved, at der her 
er tale om kollegamotion, hvilket får løbet til at 
skille sig ud fra andre løb, hvor fællesskabet med 
kollegaerne ikke er så udtalt. Dette skal bruges i 
sammenhæng med nogle af firmaidrættens øvri-
ge kampagner og produkter, fx som en ekstra akti-
vitet i Tæl Skridt eller som ”opvarmning” til Ar-
bejdspladsernes Motionsdag.

Med Rigtige Mænd-projektet er der et yderligere 
rekrutteringsgrundlag for Xtreme Mandehørm. 
Xtreme Mandehørm blev i 2017 brugt som en mi-
lepæl for træningsforløbet i det digitale trænings-
forum, Rigtige Mænd Sjakket. Da Sjakket blot har 
eksisteret i et år, er det endnu ikke muligt at måle 
en effekt i rekrutteringen på tværs af Rigtige 
Mænd-projektet og Xtreme Mandehørm.

Flere firmaidrætsforeninger afholder i 2018 
træning for Rigtige Mænd-hold, der bl.a. bruger 
det lokale mandehørms-løb som mål for deres an-
strengelser.

Deltagerne i Firmaidræt Open giver positive til-
bagemeldinger fra dagene. Men der er færre del-
tagere end målsat. Eventen skal udvikles, og der 
skal tænkes i andre rammer, der appellerer til fæl-
lesskabet og holdidrætten. Desuden skal fir-
maidrættens foreninger inddrages i højere grad. 
Det er foreningernes netværk og lokale synlighed, 
der skal være med til at gøre Firmaidræt Open til 
en større idrætsfest.

Firmaidrætten var i begyndelsen af januar 2018 
på inspirationstur i Trondheim, hvor den lokale 
afdeling af firmaidrætten afholder Norges største 
breddeidrætsfestival for voksne. Her deltager flere 
end 7.000 i den fire dage lange idrætsfestival. Be-
søget gav masser af inspiration og viden om bl.a. 
markedsføring, organisering og idrætsgrene, som 
kan bruges fremadrettet. 
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ERHVERVSSKOLER
Dansk Firmaidrætsforbund vil motivere og fasthol-
de eleverne på de danske erhvervsskoler i moti-
ons- og sundhedstiltag, der fører til sundere og 
mere aktive liv.

Operationelle mål
• I 2016 skal der foretages en kortlægning af er-

hvervsskolernes interesser og ønsker til idræts-
aktiviteter.

• Kortlægningen skal danne grundlag for yderli-
gere mål og indsatser for 2017 og 2018, herun-
der udviklingen i antallet af aktive elever.

• I 2017 skal der på baggrund af kortlægningen 
af elevernes ønsker til idræts- og sundhedsakti-
viteter udvikles og afholdes en ny event.

• I 2018 skal Dansk Firmaidrætsforbund gen-
nemføre en undersøgelse blandt elever og læ-
rere på de erhvervsfaglige skoler, der sætter fir-
maidrætten i stand til at revitalisere eksisteren-
de aktiviteter og udvikle nye.

Resultater
Kortlægningen af erhvervsskoleelevernes ønsker til 
idræts- og sundhedsaktiviteter fra 2016 har været 
central for udviklingen af erhvervsskoleområdet i 
2017.
På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen er der 
blevet tilføjet en ny idrætsgren til den landsdæk-
kende ES Cup for erhvervsskoler, og firmaidrætten 
var i 2017 med til at udvikle youSee eSportligaen.

Undersøgelsen fra 2016 viste, at 57 % af elever-
ne synes, at det er sjovt at dyrke motion, og 52 % 
vil gerne dyrke mere motion, end det de gør nu. 
Blandt pigerne er rundbold, høvdingebold og bad-
minton de mest populære idrætsgrene, mens det 
hos drengene er fodbold, styrketræning og eSport/
gaming.

I 2017 var der premiere på rundbold som 
idrætsgren ved ES Cup. Der deltog 672 elever i 
stævnerne. Så ES Cup består nu af fodbold/rund-
bold og høvdingebold/floorball. 

Firmaidrætten lancerede i 2017 en ny træner-
uddannelse i eSport. På kurserne har der været 
flere undervisere fra erhvervsskolerne, som har 
fået redskaber til at undervise i eSport. Da flere er-
hvervsskoler har fået eSport på skemaet, er ud-
dannelse vigtig, så lærerne har kompetencerne til 

undervise i en idræt, som for mange kan være et 
ukendt område. Én af firmaidrættens to ligaer i 
youSee eSportligaen henvender sig til studerende. 
Den anden er målrettet arbejdspladser.

Også på baggrund af den nye viden er der iværk-
sat en besøgsturné, hvor firmaidrættens konsulen-
ter besøger de enkelte uddannelsesinstitutioner. Der 
har været visse udfordringer med at ”få hul igen-
nem”, men oplevelsen er, at skolerne gerne vil be-
skæftige sig med elevernes sundhed og er parate til 
at få sparring og tale om konkrete initiativer. I løbet 
af 2017 er 50 skoler blevet besøgt eller kontaktet.

Grad af målopfyldelse
Resultatmålet for 2017 er opfyldt.

Perspektiv og analyse
Erhvervsskoleområdet er ramt af besparelser 
samt et større gennemløb af personale. Samtidig 
stilles der krav til, at eleverne skal bevæge sig 
mindst 45 minutter i løbet af skoledagen. Det kan 
mærkes på interessen fra skolerne, der søger spar-
ring og inspiration hos Dansk Firmaidrætsfor-
bund.
Der er en bevidsthed om, at idrætten på erhvervs-
skolerne skal bruges til at skabe et socialt fælles-
skab og til at forbedre elevernes sundhed.
I samarbejde med firmaidrætsforeningerne bliver 
der derfor arbejdet på at skabe tilbud til eleverne 
og gode relationer til de lokale erhvervsskoler.

For at skabe bedre forhold for samarbejdet, lette 
erhvervsskolernes adgang til sund viden samt 
styrke dialogen med uddannelsesinstitutionerne 
er der på Facebook lanceret en ny side, der er mål-
rettet lærere på erhvervsskoler. 

Med svarene fra spørgeskemaundersøgelsen i 
2016 har vi fået en ny viden, som i løbet af 2017 er 
blevet kanaliseret ud i firmaidrætsforeningerne. 
Foreningerne vil gerne arbejde med den yngre 
målgruppe, men har manglet kendskab til de un-
ges ønsker og behov. Denne kobling er nu igang-
sat, så de unge, der aldrig har brudt sig om 
idrætstimerne i skolen, kan få en aktiv dagligdag i 
foreningslivet. 
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BEKÆMPELSE AF DOPING
Dansk Firmaidrætsforbund vil fremme en doping-
fri firmaidræt.

Operationelle mål
• Dansk Firmaidrætsforbund vil i 2016-2018 vi-

dereføre den i 2015 lancerede rådgivnings- og 
oplysningskampagne med brug af foldere, pla-
kater, handouts m.m. Kampagnen skal nå ud til 
samtlige firmaidrætsforeninger i Danmark.

• Dansk Firmaidrætsforbund vil inden udgangen 
af 2018 i partnerskab med Anti Doping Dan-
mark (ADD) gennemføre en antidoping-oplys-
ningskampagne med det mål at nå endnu flere 
af eleverne på de erhvervsfaglige skoler. Anti 
Doping Danmark vil i samarbejde med Dansk 
Firmaidrætsforbund fastsætte mål for effekten 
af oplysningskampagnen.

Resultater
Ved DM i Skills i Aalborg i januar 2017 deltog 
Dansk Firmaidrætsforbund og Anti Doping Dan-
mark med en fælles stand. Forud var der i samar-
bejde udarbejdet en målrettet kommunikations-
indsats mod eleverne på erhvervsfaglige uddan-
nelser.
Målet for kampagnen var at motivere flere unge til 
at fokusere på en aktiv og sund hverdag samt at 
forebygge brugen af doping hos erhvervsfaglige 
elever. Indsatsen er bygget op omkring video, fak-
ta om sund træning og konkurrencer for erhvervs-
skoleeleverne på de sociale medier under 
hashtagget #Mesterligt.

Grad af målopfyldelse
Resultatmålet for 2017 er opfyldt.

Perspektiv og analyse
Samarbejdet med Anti Doping Danmark målrettet 
forebyggelse blandt erhvervsskoleeleverne er 
kommet godt fra start og er udviklet igennem 
2017. Vi ser frem til det fortsatte samspil om den-
ne for os vigtige målgruppe og den generelle lø-
bende dialog mellem firmaidrætten og Anti Do-
ping Danmark om tiltag og aktiviteter over for øv-
rige relevante målgrupper.

MANGFOLDIGHED
Dansk Firmaidrætsforbund vil være en foregangs-
organisation inden for dansk idræt, når det gælder 
ligestilling.

Operationelle mål
• Dansk Firmaidrætsforbund vil i perioden 2016-

2018 arrangere og gennemføre minimum tre 
seminarer kun for kvinder med det formål at 
inspirere og motivere kvindelige frivillige i fir-
maidrætsforeningerne til at søge valg til fir-
maidrættens centrale ledelse.

• Antallet af kvinder i Dansk Firmaidrætsfor-
bunds centrale ledelse skal stige i perioden 
2016-2018. I 2015 var der 11 kvinder i Dansk 
Firmaidrætsforbunds centrale ledelse beståen-
de af 33 medlemmer.

• Minimum 40 % af Dansk Firmaidrætsforbunds 
hovedbestyrelse skal udgøres af kvinder i åre-
ne 2016, 2017 og 2018.

Resultater
Det to-årige projekt Kvinder i Morgendagens Le-
delse fortsatte med seminarer, møder og team-
building-dage i løbet af 2017. Projektet skal styrke 
og motivere kvinderne til at arbejde som frivillige 
ledere i firmaidrætten. 10 kvinder gennemførte 
forløbet.

På Repræsentantskabsmødet 2017 var der gen-
valg til den centrale ledelse til én af kvinderne fra 
projektet, mens en anden blev valgt ind i Sund-
hedsudvalget, og en tredje, der blev valgt ind i 
2016, ikke var på valg i 2017.

Dermed er 11 ud af 33 personer i den centrale le-
delse kvinder. De tre kvinder i Forbundsstyrelsen 
var ikke på valg i 2017, og dermed er kønsfordelin-
gen i styrelsen fortsat 60/40 i kvindernes favør.

Grad af målopfyldelse
Resultatmålet for 2017 er opfyldt.

Perspektiv og analyse
Der har i de seneste 10 år været en positiv udvik-
ling i antallet af kvindelige ledere og styrelses-
medlemmer i Dansk Firmaidrætsforbund, og vi 
arbejder fortsat målrettet på at styrke ligestillin-
gen i firmaidrætten.

Den positive udvikling kan formentligt dels til-
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skrives de målrettede initiativer, som er taget, for 
at tiltrække flere kvinder i forbundet, og dels er 
der i firmaidrætten etableret nye udvalg – bl.a. 
Sundhedsudvalget – som helt fra opstarten har 
formået at tiltrække flere kvindelige ledere.

BEKÆMPELSE AF SEKSUELLE 
OVERGREB MOD BØRN
Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde for fir-
maidræt uden overgreb på børn.

Operationelle mål
• Dansk Firmaidrætsforbund vil i perioden 2016-

2018 gennemføre minimum én rådgivnings- og 
oplysningskampagne med brug af foldere, pla-
kater, handouts m.m. over for alle firmaidræts-
foreninger, der sikrer, at der indhentes børneat-
tester på alle ledere og instruktører, der arbej-
der med børn. Tiltaget skal nå ud til samtlige 
firmaidrætsforeninger i Danmark.

Resultater
På forbundets website er der samlet relevant in-
formation om forebyggelse og bekæmpelse af 
overgreb på børn målrettet alle firmaidrætsfor-
eningerne. Vi opdaterer løbende materialet, og 
når der er relevant nyt orienteres alle firmaidræts-
foreninger gennem det interne nyhedsbrev For-
eningsservice. 

Grad af målopfyldelse
Resultatmålet for 2017 er opfyldt.

Perspektiv og analyse
Det er af Forbundsstyrelsen og Idræts- og Moti-
onsudvalget blevet besluttet, at fra 2018 skal del-
tagere ved alle idrætter og til alle forbundsevents 
og forbundsarrangementer være over 15 år.

I firmaidrætten er der meget få sammenhænge, 
hvor børn indgår, og der har heldigvis aldrig været 
eksempler på overgreb på børn i vores foreninger. 
Vi fortsætter derfor det forebyggende og oplysen-
de arbejde til alle vores foreninger med samme 
kraft som hidtil.

BEKÆMPELSE AF MATCHFIXING
Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde for, at 
matchfixing ikke finder sted i firmaidrætsregi.

Operationelle mål
• I det omfang matchfixing i fremtiden måtte 

vise sig i Dansk Firmaidrætsforbunds turnerin-
ger, vil firmaidrætten gennemføre løbende råd-
givnings- og oplysningskampagner over for alle 
firmaidrætsforeninger og eventuelt også sætte 
yderligere initiativer i værk med sigte på at for-
hindre matchfixing i firmaidrætsregi.

Resultater
Det har i 2017 ikke været nødvendigt at iværksæt-
te særlige initiativer for at forhindre matchfixing.

Grad af målopfyldelse
Resultatmålet for 2017 er opfyldt.

Perspektiv og analyse
I Dansk Firmaidrætsforbund og i firmaidrætsfor-
eningerne er der aldrig blevet konstateret match-
fixing i forbindelse med vores aktiviteter, og vi har 
absolut ingen anledning til at tro, at firmaidræt 
blandt kolleger er genstand for eller potentielt bli-
ver genstand for matchfixing.
Dertil kommer, at en meget stor del af vores aktivi-
teter ikke rummer et konkurrenceelement, hvilket 
derfor hverken giver anledning eller mening at 
manipulere med resultaterne. Vi er ikke bekendt 
med, at der nogensinde er indgået væddemål på 
kampe eller konkurrencer i firmaidrætsregi, lige-
som det os bekendt ikke er muligt hos nogen spil-
udbyder at indgå væddemål på nogen form for 
aktivitet i firmaidrætsregi. På den baggrund har 
Dansk Firmaidrætsforbund ikke iværksat nogle 
initiativer i relation til matchfixing i 2017. •
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Indsatsområde Resultatmål Grad af opfyldelse af resultatmål

Idræt og Motion Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde for, at flere dan-
skere dyrker firmaidræt.

2016: Realistisk at  
målet opfyldes i 2018. 
2017: Realistisk at  
målet opfyldes i 2018.

Dansk Firmaidrætsforbund vil motivere og fastholde 
medarbejderne på danske arbejdspladser i motions- og 
sundhedstiltag, der fører til sundere og mere aktive liv.

2016: Målet er opfyldt.
2017: Målet er opfyldt.

Dansk Firmaidrætsforbund vil styrke foreningerne gen-
nem fleksible og innovative idræts- og motionsformer, 
der kan inspirere og motivere danskerne til fysisk aktivi-
tet i firmaidrætsregi.

2016: Målet er ikke opfyldt.
2017: Målet er ikke opfyldt.

Erhvervsskoler Dansk Firmaidrætsforbund vil motivere og fastholde 
eleverne på de danske erhvervsskoler i motions- og 
sundhedstiltag, der fører til sundere og mere aktive liv.

2016: Målet er opfyldt.
2017: Målet er opfyldt.

Bekæmpelse af 
doping

Dansk Firmaidrætsforbund vil fremme en dopingfri 
firma idræt.

2016: Målet er opfyldt.
2017: Målet er opfyldt.

Mangfoldighed Dansk Firmaidrætsforbund vil være en foregangsorga-
nisation inden for dansk idræt, når det gælder ligestil-
ling.

2016: Målet er opfyldt.
2017: Målet er opfyldt.

Bekæmpelse af 
seksuelle over-
greb mod børn

Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde for firmaidræt 
uden overgreb på børn.

2016: Målet er opfyldt.
2017: Målet er opfyldt.

Bekæmpelse af 
matchfixing

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

2016: Målet er opfyldt.
2017: Målet er opfyldt.

Oversigt over opfyldelse af resultatmål



Indsatsområde Resultatmål Operationelle mål Resultater 2017

Idræt og motion Dansk Firma-
idrætsforbund vil 
arbejde for, at flere 
danskere dyrker 
firmaidræt.

I 2018 skal 50 % af Dansk Firmaidræts-
forbunds foreninger have gennemført 
firmaidrættens udviklingsforløb

Ved udgangen af 2017 er 39 af 
79 foreninger - hvilket svarer 
til 49 % - enten i gang med el-
ler har gennemført et udvik-
lingsforløb.

Dansk Firma-
idrætsforbund vil 
motivere og fast-
holde medarbej-
derne på danske 
arbejdspladser i 
motions- og sund-
hedstiltag, der fø-
rer til sundere og 
mere aktive liv.

I perioden 2016-2018 skal kampagnen 
Tæl Skridt hvert år opnå minimum 
35.000 deltagere (set i forhold til ca. 
35.000 deltagere i 2015).

I perioden 2016-2018 skal Dansk Firma-
idrætsforbund opnå, at henholdsvis 100 
(2016), 200 (2017) og 300 (2018) arbejds-
pladser deltager i Arbejdspladsernes 
Motionsdag.

De fire Tæl Skridt-kampag-
ner à to uger havde samlet 
64.006 deltagere.

Der deltog 350 arbejdsplad-
ser i Arbejdspladsernes Moti-
onsdag den 13. oktober 2017.

Dansk Firma-
idrætsforbund vil 
styrke foreninger-
ne gennem fleksi-
ble og innovative 
idræts- og moti-
onsformer, der kan 
inspirere og moti-
vere danskerne til 
fysisk aktivitet i 
firmaidrætsregi.

I perioden 2016-2018 skal Bike & Run 
Stafetten opnå et samlet deltagerantal 
på henholdsvis 900, 1.060 og 1.140 hold 
á fem personer (set i forhold til 870 hold 
i 2015).

I perioden 2016-2018 skal Xtreme Man-
dehørm hvert år opnå mellem 6.600 og 
7.200 deltagere (set i forhold til ca. 6.600 
deltagere i 2015).

I perioden 2016-2018 skal Firmaidræt 
Open opnå mellem 1.200-1.800 deltage-
re ved ét årligt arrangement (set i for-
hold til ca. 1.100 deltagere i 2015).

I perioden 2016-2017 skal Schools On 
The Run opnå henholdsvis minimum 
15.000 deltagere i 2016 og 20.000 delta-
gere i 2017 (set i forhold til ca. 12.500 
deltagere i 2015).

Der var 676 hold med i 12 
Bike & Run Stafetter.

Der deltog 5.034 mænd i 
Xtreme Mandehørm, der 
blev afviklet i seks byer.

Der var 781 deltagere ved 
Firmaidræt Open i Ringkø-
bing.

Schools On The Run/Den le-
vende By blev afholdt i Ring-
sted og havde 1.600 deltage-
re.

Erhvervsskoler Dansk Firma-
idrætsforbund vil 
motivere og fast-
holde eleverne på 
de danske er-
hvervsskoler i mo-
tions- og sund-
hedstiltag, der fø-
rer til sundere og 
mere aktive liv.

I 2017 skal der på baggrund af kortlæg-
ningen af elevernes ønsker til idræts- og 
sundhedsaktiviteter fra 2016 udvikles 
og afholdes en ny event.

I 2018 skal Dansk Firma idrætsforbund 
gennemføre en undersøgelse blandt ele-
ver og lærere på de erhvervsfaglige sko-
ler, der sætter firmaidrætten i stand til 
at revitalisere eksisterende aktiviteter og 
udvikle nye.

Rundbold kom på program-
met til ES Cup. Der deltog 
672 elever i rundboldturne-
ringen.
Indsatsen omkring eSport 
blev øget. Der er skabt en ud-
dannelse for trænere og un-
dervisere i eSport, og Dansk 
Firmaidrætsforbund udby-
der en eSportsliga målrettet 
elever på gymnasier, han-
delsskoler, videregående ud-
dannelser og universiteter.
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Oversigt over opfyldelse af operationelle mål
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Indsatsområde Resultatmål Operationelle mål Resultater 2017

Bekæmpelse af 
doping

Dansk Firma-
idrætsforbund vil 
fremme en doping-
fri firmaidræt.

Dansk Firmaidrætsforbund vil i 2016-
2018 videreføre den i 2015 lancerede 
rådgivnings- og oplysningskampagne 
med brug af foldere, plakater, handouts 
m.m.. Kampagnen skal nå ud til samtli-
ge firmaidrætsforeninger i Danmark. 

Dansk Firmaidrætsforbund vil inden ud-
gangen af 2018 i partnerskab med Anti 
Doping Danmark (ADD), gennemføre en 
antidoping oplysningskampagne med 
det mål at nå endnu flere af eleverne på 
de erhvervsfaglige skoler. ADD vil i sam-
arbejde med Dansk Firma idrætsforbund 
fastsætte mål for effekten af oplysnings-
kampagnen.

I januar 2017 stod Dansk Fir-
maidrætsforbund og ADD 
med en fælles stand ved DM 
i Skills i Aalborg.

Information omkring doping 
og en dopingfri firmaidræt 
bliver firma idræts-
foreningerne oplyst om via 
det interne nyhedsbrev, For-
eningsservice samt på www.
firmaidraet.dk

Mangfoldighed Dansk Firma-
idrætsforbund vil 
være en fore-
gangs-organisati-
on inden for dansk 
idræt, når det gæl-
der ligestilling.

Dansk Firmaidrætsforbund vil i perio-
den 2016-2018 arrangere og gennemfø-
re minimum tre seminarer kun for kvin-
der med det formål at inspirere og moti-
vere kvindelige frivillige i firmaidræts-
foreningerne til at søge valg til firma-
idrættens centrale ledelse.

Antallet af kvinder i Dansk Firma idræts-
forbunds centrale ledelse skal stige i peri-
oden 2016-2018. I 2015 er der 11 kvinder i 
Dansk Firmaidrætsforbunds centrale le-
delse bestående af 33 medlemmer.

Minimum 40 % af Dansk Firmaidræts-
forbunds Forbundsstyrelse udgøres af 
kvinder i årene 2016, 2017 og 2018.

Det to-årige projekt Kvinder i 
Morgendagens Ledelse er af-
sluttet med deltagelse af 10 
kvinder. Efter Repræsentant-
skabsmødet i november 
2017 er tre af kvinderne en 
del af firmaidrættens centra-
le ledelse.

Der er 11 kvinder i den cen-
trale ledelse i firma idrætten. 

Tre af fem medlemmer af 
Forbundsstyrelsen er kvin-
der. Den kvindelige næstfor-
mand har været på posten si-
den 2007.

Bekæmpelse af 
seksuelle over-
greb mod børn

Dansk Firma-
idrætsforbund vil 
arbejde for firma-
idræt uden over-
greb på børn.

Dansk Firmaidrætsforbund vil i perioden 
2016-2018 gennemføre minimum én råd-
givnings- og oplysningskampagne med 
brug af foldere, plakater, handouts m.m. 
over for alle firmaidrætsforeninger, der 
sikrer, at der indhentes børneattester på 
alle ledere og instruktører, der arbejder 
med børn. Tiltaget skal nå ud til samtlige 
firmaidrætsforeninger i Danmark.

Både i 2016 og 2017 er infor-
mation om krav om børneat-
tester fra nye trænere og le-
dere givet til firmaidrætsfor-
eningerne via det interne ny-
hedsbrev, Foreningsservice 
samt på www.firmaidraet.dk

Bekæmpelse af 
matchfixing

Dansk Firma-
idrætsforbund vil 
arbejde for, at 
matchfixing ikke 
finder sted i firma-
idrætsregi.

I det omfang matchfixing i fremtiden måt-
te vise sig i Dansk Firmaidrætsforbunds 
turneringer, vil firmaidrætten gennemføre 
løbende rådgivnings- og oplysningskam-
pagner over for alle firma idræts-
foreninger og eventuelt også sætte yderli-
gere initiativer i værk med sigte på at for-
hindre matchfixing i firmaidrætsregi.

Det har hverken i 2016 eller 
2017 været relevant at iværk-
sætte særlige initiativer for 
at forhindre matchfixing.
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2017 bød på en lang række initiativer og aktivite-
ter i forbundet og i vores foreninger. Vi beskriver 
nedenfor kort et udvalg af disse. De er ikke med i 
rammeaftalen med Kulturministeriet, men de er 
med til at give et mere fyldestgørende billede af 
firmaidrættens brede arbejdsområde. 

Rigtige Mænd-projektet
Dansk Firmaidrætsforbund samarbejder med DR, 
Syddansk Universitet og MakeitBee Production 
om at skabe nye træningsfællesskaber for Rigtige 
Mænd. Projektet er støttet af Nordea-fonden, og 
målgruppen er inaktive mænd, der bl.a. via det di-
gitale træningsfællesskab, Rigtige Mænd Sjakket, 
bliver inspireret med enkle træningsøvelser og ko-
stråd. I foråret 2017 tonede fem Rigtige Mænd 
frem på DR1. De viste på egen krop, at enkle virke-

Udvalgte andre initiativer 
og tiltag i 2017

midler hurtigt satte positive spor. Samtidig åbne-
de Rigtige Mænd Sjakket, og alle mænd kunne 
træde med ind i universet.

Det vigtigste element i Rigtige Mænd-projektet 
er fællesskabet, hvori motivation og støtten til at 
skabe sundere mænd/kolleger/kammerater skal 
vokse.

 I maj 2017 afholdt Dansk Firmaidrætsforbund 
sammen med kommuner og foreninger 17 Rigtige 
Mænd Løb i hele landet. Her deltog 1.500 mænd i 
et holdløb, der udfordrede kroppen, koordinatio-
nen og sammenholdet.

Ambitionen var større, og på baggrund af det 
opsøgende arbejde i kommunerne var ambitions-
niveauet også berettiget. Der var stor opbakning, 
og der er et stort kommunalt fokus på relevante 
forebyggelsesinitiativer målrettet inaktive mænd.  
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Mænds sundhed er et vigtigt emne, som Rigtige 
Mænd formår at sætte fokus på. Det er ikke en let 
opgave, da mange forhold spiller ind på mænde-
nes sundhedstilstand. Men med humor, en lige-
på-tilgang og fællesskab forsøger vi i projektet at 
gøre motion til noget sjovt med det sociale sam-
vær som omdrejningspunkt. 

I Rigtige Mænd Sjakket er der primo marts 2018 
4.080 mænd tilmeldt, og 5. juni er der Rigtige 
Mænd Løb i 31 byer.

eSport
eSporten er i vækst både i Danmark og på ver-
densplan. I 2017 har firmaidrætten arbejdet for, at 
bredden i dansk eSport skal have bedre vilkår, få 
bedre undervisning og have mulighed for at kon-
kurrere mod hinanden. I samarbejde med DGI, 
Ungdomsringen og eSport Danmark har Dansk 
Firmaidrætsforbund skabt en træneruddannelse, 
som giver trænerne værktøjer til at tilrettelægge 
undervisningen for elever i foreninger, erhvervs-
skoler og andre undervisningsinstitutioner

I efteråret 2017 blev liganetværket eSportligaen 
med seks ligaer lanceret. Firmaidrættens to ligaer 

er målrettet studerende og arbejdspladser, og der 
er foreløbigt 57 hold i de to ligaer. I begyndelsen 
af 2018 er arbejdet med udviklingen af tilbud til 
bredden i dansk eSport blevet styrket yderligere, 
idet eSportligaen har indgået en seks-årig samar-
bejdsaftale med youSee om videreudviklingen af 
ligaerne.

Ladies Mud Race
Det begyndte i 2016 som et testløb hos Fredericia 
Fag- og Firmaidrætsforbund. 300 kvinder deltog i 
Ladies Mud Race på otte km i mudder, vand, sand 
og over og under forhindringer. Billetterne var re-
vet væk, og via de sociale medier var der fra be-
gyndelsen stor opmærksomhed på løbet. Kvinder-
ne var særdeles aktive på Facebook. 

I 2017 blev der afholdt fire udgaver af Ladies 
Mud Race hos firmaidrætsforeningerne i Hillerød, 
Aarhus, Odense og Fredericia. 3.300 kvinder var 
med. I Hillerød og Fredericia blev der meldt ud-
solgt.

Igen var det på de sociale medier, at løbene blev 
solgt, og arrangørerne sørgede for at indgå i dia-
log med deltagerne, hvis der var opklarende 
spørgsmål. Overfor de lokale medier har indsat-
sen også været målrettet, og alle fire løb blev dæk-
ket i aviser, på web og tv. 

Kvinderne er med i Ladies Mud Race for at få en 
sjov motionsoplevelse sammen med veninderne. 
Konkurrenceelementet eksisterer stort set ikke, 
men kvinderne vil gerne udfordres – og hjælpe 
hinanden, hvis det bliver nødvendigt, når forhin-
dringerne skal forceres. I 2018 er der Ladies Mud 
Race i seks byer, da Aalborg og Slagelse også sæt-
ter mudderbaner op til kvinderne.

Et lille kig ind i 2018
Vi er nu inde i det sidste år af strategiperioden – 
Strategi 2018. Arbejdet med en ny strategi frem 
mod 2022 er i fuld gang.

I januar 2018 blev der afholdt en visionsdag sam-
men med repræsentanter fra foreningerne. Arbej-
det fortsætter mod Formandsmødet i april, hvor der 
vil være de afsluttende strategidrøftelser mellem 
firmaidrætsforeningerne og den centrale ledelse.

Det forventes, at den endelige strategi frem mod 
2022 vedtages på et ekstraordinært repræsentant-
skabsmøde i slutningen af august 2018. •





27Årsrapport 2017

 F orbundsstyrelse og direktion har dags dato 
behandlet og godkendt årsrapporten for 2017 
for Dansk Firmaidrætsforbund.

Årsrapporten er aflagt efter gældende regnskabs-
bestemmelser. Vi anser den valgte regnskabsprak-
sis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten gi-
ver et retvisende billede af forbundets aktiver, pas-
siver og finansielle stilling samt resultat.

Forbundet har etableret retningslinjer og proce-
durer der sikrer, at de dispositioner der er omfat-

Ledelsespåtegning
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 oplysnin-
gerne i årsrapporten om resultater er dokumente-
rede.

Årsrapporten for 2017 for Dansk Firmaidrætsfor-
bund indstilles til formandsmødets godkendelse. •

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 9. marts 2018

Bjarne AndersenSisse Wildt
formand

Svend Mandel Hansen

Peder Bisgaard
forbundsformand

Claus Schou

Jan Steffensen
Generalsekretær

Ragna Knudsen
næstformand

Helle Friis Kristiansen

Jan Knudsen
direktør

Jeanette Thornberg

Søren Willeberg
direktør

Nyborg, den 9. marts 2018
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REVISIONSPÅTEGNING PÅ  
ÅRSREGNSKABET 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Firma-
idrætsforbund for regnskabsåret 1. januar - 31.  
december 2017, der omfatter resultatopgørelse, 
balance og noter, herunder anvendt regnskabs-
praksis. Årsregnskabet udarbejdes efter Kulturmi-
nisteriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et 
retvisende billede af Dansk Firmaidrætsforbunds 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. de-
cember 2017 samt af resultatet af Dansk Firma-
idrætsforbunds aktiviteter for regnskabsåret 1. ja-
nuar - 31. december 2017 i overensstemmelse 
med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 
af 21. december 2010.

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

Den uafhængige revisors 
revisionspåtegning
Til Repræsentantskabet i Dansk Firmaidrætsforbund

Fremhævelse af forhold vedrørende  
revisionen
Dansk Firmaidrætsforbund har i overensstemmel-
se med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 
1701 af 21. december 2010 som sammenlignings-
tal i resultatopgørelsen og noter til resultatopgø-
relsen for regnskabsåret 2017 medtaget det af re-
præsentantskabet godkendte resultatbudget for 
2017. Budgettallene for 2017 er ikke omfattet af 
vores revision. 

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

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

Revisors ansvar for revisionen af  
årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om 
årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fej-
linformation, uanset om denne skyldes besvigel-
ser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et 
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højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti 
for, at en revision, der udføres i overensstemmelse 
med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt 
standarderne for offentlig revision, jf. Kulturmini-
steriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, 
når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå 
som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes 
som væsentlige, hvis det med rimelighed kan for-
ventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse 
på de økonomiske beslutninger, som regnskabs-
brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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

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

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

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

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af 
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin-

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

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

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. 



31Årsrapport 2017

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN  
LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og 
forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der 
er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og an-
dre forskrifter samt med indgåede aftaler og sæd-
vanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at 
der er taget skyldige økonomiske hensyn ved for-
valtningen af de midler og driften af de virksom-
heder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen 
har i den forbindelse ansvar for at etablere syste-
mer og processer, der understøtter sparsommelig-
hed, 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. •

Michael Kurup Andersen   
statsautoriseret revisor

Peder Boris Pedersen
statsautoriseret revisor

Odense, den 9. marts 2018

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Cvr-nr. 33 96 35 56
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 Å rsrapporten for Dansk Firmaidrætsfor-
bund for 2017 er aflagt efter samme regn-
skabspraksis som sidste år og efter Kultur-

ministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. decem-
ber 2010.

Resultatopgørelse
Tilskud
Der er modtaget tilskud fra Danske Spil, på bag-
grund af selskabets overskud fra kalenderåret 
2016.

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 30 t.kr. pr. en-
hed indregnes som udgifter i resultatopgørelsen i 
anskaffelsesåret.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle 
anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem 
salgspris med fradrag af salgsudgifter og den regn-
skabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjene-
ste eller tab medtages i resultatopgørelsen.

Anvendt 
regnskabspraksis

Kapitalinteresser
Kapitalinteresser optages i årsrapporten til indre 
værdi.

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

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

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

Gæld
Gæld optages i årsrapporten til nominel værdi. •
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t.kr. Note
Regnskab 

2017

Ikke 
revideret 

budget 
2017

Regnskab 
2016

Indtægter

Udlodningsmidler 39.606 39.906 38.550

Ledelsessekretariatet 1.1 431 250 370

Kommunikation, Marketing og Salg 2.1 581 580 462

Idræt, Motion og Sundhed 3.1 11.383 9.001 9.577

Resultat af kapitalandel -11 0 73

Renteindtægter 0 0 0

Indtægter i alt 51.990 49.737 49.033

Udgifter

Ledelsessekretariatet 1.2 -21.860 -20.321 -21.060

Kommunikation, Marketing og Salg 2.2 -8.279 -10.782 -9.268

Idræt, Motion og Sundhed 3.2 -20.929 -19.092 -18.081

Delvis momsrefusion 633 550 515

Renteudgifter -38 -85 -34

Udgifter i alt -50.474 -49.730 -47.929

ÅRETS RESULTAT 1.516 7 1.104

Disponering

Overført til egenkapitalen, kapitalkonto 1.527 7 1.031

Overført til opskrivningshenlæggelser -11 0 73

Disponering i alt 1.516 7 1.104

          

Resultatopgørelse



36 Årsrapport 2017

t.kr. Note 2017 2016

AKTIVER

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver

Forbundskontoret 4 16.673 16.673

Driftsmidler og inventar 5 734 1.566

Varebiler 6 0 0

Materielle anlægsaktiver i alt 17.406 18.239

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i Idrætscentret Århus Firma Sport A/S 7 3.952 3.869

Udlån m.v. 8 14.480 16.342

Finansielle anlægsaktiver i alt 18.432 20.211

Anlægsaktiver i alt 35.838 38.450

Omsætningsaktiver

Varebeholdning

Beholdning af salgsartikler m.v. 537 238

Varebeholdning i alt 537 238

Tilgodehavender

Debitorer m.v. 9 1.393 1.538

Tilgodehavende moms 276 264

Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte udgifter) 499 967

Tilgodehavender i alt 2.168 2.770

Likvide beholdninger

Bankbeholdninger 10 5.923 900

Likvide beholdninger i alt 5.923 900

Omsætningsaktiver i alt 8.628 3.907

AKTIVER I ALT 44.466 42.357

Balance 31. december
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t.kr. Note 2017 2016

PASSIVER

Egenkapital 11

Kapitalkonto 36.777 35.250

Opskrivningshenlæggelse 3.452 3.369

Egenkapital i alt 40.229 38.619

Gæld

Kortfristet gæld

Øvrige kreditorer 1.827 1.221

Skyldig a-skat m.v. 50 50

Skyldige feriepenge 2.361 2.467

Kortfristet gæld i alt 4.237 3.738

PASSIVER I ALT 44.466 42.357

Sikkerhedsstillelse og leasingforpligtelse m.v. 12

Balance 31. december
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t.kr.
Regnskab 

2017

Ikke 
revideret 

budget 
2017

Regnskab 
2016

1 Ledelsessekretariatet

Gager og pensionsudgifter -3.997 -3.954 -3.762

Møde- og rejseudgifter -325 -290 -318

Telefon og bredbånd (inkl. Styrelsen) -56 -50 -57

Abonnement og bogkøb -91 -70 -87

Forbundsstyrelsesmøder og kurser -229 -200 -209

Repræsentation og gaver -14 -25 -15

I alt -4.712 -4.589 -4.448

I denne ramme er indeholdt honorar til styrelsen -1.224 -1.272 -1.114

Nationalt samarbejde

Møde- og rejseudgifter -110 -100 -142

Idrættens Fællesråd 0 -5 0

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

Kontingenter m.m. -15 -15 -13

Andel til dataindsamling mv. -6 0 -38

I alt -140 -130 -202

Internationalt samarbejde

Møde- og rejseudgifter -71 -60 -98

EFCS -106 -75 -65

Kontingent udland -7 -10 -6

Andel til Play the Game -50 0 0

Euro-festival -104 -290 0

I alt -337 -435 -169

Øvrige udvalg

Møde- og rejseudgifter -146 -168 -152

I alt -146 -168 -152

Noter
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t.kr.
Regnskab 

2017

Ikke 
revideret 

budget 
2017

Regnskab 
2016

Fællesudgifter

Personaleudgifter, kurser og praktikantordning -456 -410 -412

Nyansættelser -174 -30 -68

Sociale udgifter -183 -228 -203

Fragt og porto -70 -52 -54

Telefon, fax, bredbånd, licens m.v. -127 -100 -100

Servicegebyr og kontorartikler -83 -93 -95

Advokatbistand og fremmed revision -179 -167 -120

Beklædning - central ledelse samt personale -143 -175 -143

Forsikringer -205 -235 -235

I alt -1.621 -1.489 -1.429

Udlodning, tilskud og service

Foreninger -3.715 -4.000 -3.861

Opstartstilskud -206 -200 -155

Udviklingspuljen -43 -125 -112

Tilskud seminarer -10 -20 -11

Idrætskurser -25 -30 0

Inspirationskurser -5 -35 0

Pulje erhvervskoler -147 -300 -130

Foreningstilskud AM-dag -69 0 0

Kontorhjælpstilskud tekniske anskaffelser -533 -585 -546

Kontorhjælpstilskud lønnet medhjælp -786 -720 -819

Landskredsen -120 -120 -120

Tilskud kredsstævner -15 0 -18

Bestyrelsesansvarsforsikring -65 -65 -64

I alt -5.739 -6.200 -5.834

Fællesmøder

Formandsmøde -399 -380 -454

Repræsentantskabsmøde -605 -650 0

Ledsagertur 0 0 -74

Tilskud regionsrådsmøder og leje af regionskontorer -36 -52 -40

I alt -1.040 -1.082 -568

Noter
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t.kr.
Regnskab 

2017

Ikke 
revideret 

budget 
2017

Regnskab 
2016

IT og reception

Gager og pensionsudgifter -2.273 -2.139 -2.262

Møde- og rejseudgifter -44 -50 -44

Telefon og bredbånd -29 -90 -31

Abonnement og bogkøb -23 -24 -26

I alt -2.368 -2.303 -2.363

Driftsomkostninger IT

Indkøb og drift af domæner -9 -4 -5

Leasing, service, toner til printere -155 -170 -136

Reparation og vedligeholdese maskiner -62 -52 -47

Webudvikling -304 -250 -62

Udvikling og drift administrative systemer -256 -300 -302

Hotline og opdateringsabonnementer -236 -175 -175

Serverdrift, backup, antivirus og sikkerhed -214 -270 -274

1.1.1 Indtægter antivirus 0 10 0

Driftsudvikling -39 -40 -46

1.1.2 Indtægter tryksager og dtp-arbejde mv. 243 20 199

Indkøb af tryksager til viderefakturering mv. -229 0 -190

I alt -1.262 -1.231 -1.038

Forenings IT

Møde- og rejseudgifter samt fokusområder, IT-gruppen -39 -41 -36

Udvikling af hjemmesideløsning og hotline -185 -150 -169

Serverdrift F-CMS og F-Shop -15 -21 -15

1.1.3 Abonnementsindtægter F-CMS og F-Shop 70 100 46

Support og workshops -3 -20 -9

Hotline getONLINE 0 -16 0

I alt -173 -147 -183

SuperNova-drift og uddannelse

Møde- og rejseudgifter, tlf. og porto, supervisorer -15 -25 -30

Forundersøgelse af nyt finans-/medlemssystem -103 -75 0

1.1.4 Indtægter opdat.abonn. XAL mv. foreningerne 119 120 125

Program., vedligeh., specialsupport, server, opd. abon. -194 -235 -197

Udgifter ved brugerkurser 0 -2 0

I alt -193 -217 -102

Noter
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t.kr.
Regnskab 

2017

Ikke 
revideret 

budget 
2017

Regnskab 
2016

Idrætsløsning til foreninger

Møde- og rejseudgifter, idrætssupervisorer -28 -15 -25

Serverdrift ved DGI 0 -1 0

Programmering og vedligeholdelse -108 -100 -153

Idrætssupport og workshops -84 -25 -97

I alt -220 -141 -274

Ejendommens drift

Løn og pensionsudgifter, rengøring og pedel -273 -271 -277

El, varme og vand -193 -228 -232

Reparation og vedligeholdelse m.v. -258 -258 -272

Ejendomsskat, renovation og forsikringer -104 -87 -82

I alt -828 -843 -863

Afskrivninger

Straksafskrivninger -258 -97 -210

Driftsmidler og inventar -1.774 -999 -1.095

Tab på udlån 0 0 -1.460

Hensat til tab på udlån mv., primo 3.800 0 3.500

Hensat til tab på udlån mv., ultimo -4.420 0 -3.800

I alt -2.651 -1.096 -3.065

Total Ledelsessekretariatet, netto -21.429 -20.071 -20.691

Fordeling af indtægter og udgifter

1.1.1 Indtægter antivirus 0 10 0

1.1.2 Indtægter tryksager og dtp-arbejde mv. 243 20 199

1.1.3 Abonnementsindtægter F-CMS og F-Shop 70 100 46

1.1.4 Indtægter opdat.abonn. XAL mv. foreningerne 119 120 125

1.1 I alt indtægter - Ledelsessekretariatet 431 250 370

1.2 I alt udgifter - Ledelsessekretariatet -21.860 -20.321 -21.060

Total Ledelsessekretariatet, netto -21.429 -20.071 -20.691

Noter
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t.kr.
Regnskab 

2017

Ikke 
revideret 

budget 
2017

Regnskab 
2016

2 Kommunikation, Marketing og Salg

Kommunikation og Marketing

Gager og pensionsudgifter -4.707 -4.694 -4.569

Freelance konsulentbistand -27 0 -222

Møde- og rejseudgifter -140 -170 -104

Telefon og bredbånd -28 -45 -30

Abonnement og bogkøb -34 -18 -25

I alt -4.936 -4.927 -4.949

Strategiske mål og mødeomkostninger

Møde- og rejseudgifter samt telefon, Kom-udvalget -77 -82 -99

Fokusområdet Kom-udvalget -56 -100 -128

Styrket samspil på tværs af medier og SoMe -121 0 0

InfoMedia mv. -52 -87 -81

Annoncering af forbundets aktiviteter på web 0 -25 -3

Musik / kodaafgift 0 -17 -8

I alt -306 -311 -319

Markedsføring

Xtreme Mandehørm -40 -125 -216

Bike and Run -258 -283 -229

Firmaidræt Open -180 -205 -190

Tæl Skridt -621 -500 -299

2.1.1 TS-andel refunderet af samarbejdspartner 309 250 149

Erhvervsskolekoncepter -42 -100 -8

Årets sundhedsambassadør -2 -10 0

Forbundsevent 1 / Rigtige Mænd -113 -100 0

Forbundsevent 2 0 -100 0

ES Cup 3 0 -20 -3

Mailmotion - fornyelse -9 0 0

European Week of Sport -15 0 0

2.1.2 Tilskud fra European Week of Sport 50 0 0

Arbejdspladsernes Motionsdag -363 -135 -128

I alt -1.285 -1.328 -925

Noter
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t.kr.
Regnskab 

2017

Ikke 
revideret 

budget 
2017

Regnskab 
2016

Bladet Firmaidræt

Trykning m.v. -370 -382 -362

Adressering og udsendelse -401 -297 -410

2.1.3 Bladtilskud fra Bladpuljen 128 230 185

2.1.4 Annonceindtægter 82 80 112

Foto, tegninger og artikler -83 -150 -172

I alt -645 -518 -647

Anden drift kommunikationsområdet

PR-artikler og reklame -38 -50 -26

Kalendere og julekort -29 -45 -34

Adressedatabase, Campaign Monitor, app-motion -183 -81 -107

2.1.5 Indtægter PR-artikler 12 20 16

Porto og fragt -2 -10 -8

I alt -241 -166 -159

Driftsomkostninger

Indkøb af tryksager og papirvarer m.m. -41 -70 -36

Eksterne dtp ydelser -245 -15 -6

I alt -286 -85 -42

I alt Kommunikation og Marketing -7.698 -7.335 -7.040

Salgsafdelingen

Gager og pensionsudgifter 0 -2.403 -1.270

Møde- og rejseudgifter 0 -250 -153

Telefon og bredbånd 0 -32 -1

Abonnement og bogkøb 0 -2 -8

I alt 0 -2.687 -1.432

Noter
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t.kr.
Regnskab 

2017

Ikke 
revideret 

budget 
2017

Regnskab 
2016

Udgifter salgsafdelingen

Virksomhedsmapper m.v. 0 -5 -27

Kommunikation og markedsføringsmaterialer 0 -75 0

Fokusprofil og Garuda 0 -60 -69

Loyalitetsprogram 0 -20 -1

Søgeoptimering 0 -20 0

Salgsmødebooking bureau 0 0 -238

I alt 0 -180 -334

I alt Salgsafdelingen 0 -2.867 -1.766

Total Kommunikation, Marketing og Salg -7.698 -10.202 -8.806

Fordeling af indtægter og udgifter

2.1.1 TS-andel refunderet af samarbejdspartner 309 250 149

2.1.2 Tilskud fra European Week of Sport 50 0 0

2.1.3 Bladtilskud fra Bladpuljen 128 230 185

2.1.4 Annonceindtægter 82 80 112

2.1.5 Indtægter PR-artikler 12 20 16

2.1 I alt indtægter - Kommunikation, Marketing og Salg 581 580 462

2.2 I alt udgifter - Kommunikation, Marketing og Salg -8.279 -10.782 -9.268

Total Kommunikation, Marketing og Salg -7.698 -10.202 -8.806

Noter
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t.kr.
Regnskab 

2017

Ikke 
revideret 

budget 
2017

Regnskab 
2016

3 Idræt, Motion og Sundhed

Gager og pensionsudgifter -12.122 -11.571 -11.192

3.1.1 Refunderet lønforbrug af samarbejdspartner 55 100 103

Møde- og rejseudgifter -773 -900 -800

Telefon og bredbånd -118 -165 -97

Abonnement og bogkøb -92 -45 -67

I alt -13.050 -12.581 -12.052

Udvalg m.v.

Møde- og rejseudgifter, IMS-udvalget -37 -70 -74

Møde- og rejseudgifter, Sundheds-, forenings-  
og IM udvalget

-135 -120 -152

Telefon og administrationsgodtgørelse, udvalg etc. -42 -49 -42

Møde- og rejseudgifter, fokusgrupper -10 -32 -10

I alt -224 -271 -278

Arrangementer

Øvrige udgifter, Xtreme Mandehørm -44 -15 -45

Xtreme Mandehørm - Hillerød

3.1.2 Deltagerbetaling mv. - Xtreme Mandehørm 0 1.706 978

Deltageromkostninger mv. 0 -467 -392

Telt, fest og stævneplads 0 -350 -313

Ruteudgifter 0 -150 -107

Øvrige udgifter 0 -177 -64

I alt 0 561 103

Bike & Run

3.1.3 Deltagerbetaling mv. - Bike & Run 345 537 380

Tidtagning og startnumre -95 -190 -128

Stævnematerialer mv. -49 -20 -9

Andel til foreningerne -134 -212 -145

I alt 68 115 99

Noter
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t.kr.
Regnskab 

2017

Ikke 
revideret 

budget 
2017

Regnskab 
2016

Firmaidræt Open

3.1.4 Tilskud fra EFCS 48 0 0

3.1.5 Deltagerbetaling mv. - Firmaidræt Open 98 145 178

Aktivitetsudgifter -295 -374 -377

Ekstern bistand -1 -30 -31

I alt -150 -259 -230

Uddannelser og kurser m.m.

3.1.6 Tilskud til konsulentvirksomhed mv. fra Kulturstyrelsen 39 36 42

Skydekursus 0 0 1

Kursustilskud eksterne kurser 0 -10 0

3.1.7 Indtægter sundhedsuddannelse mv. 534 195 449

Udgifter sundhedsuddannelse -13 -40 -24

I alt 559 181 467

Kampagner

3.1.8 Indtægter - Tæl Skridt 2.774 2.020 2.428

Andel til samarbejdspartner -1.357 -1.050 -1.319

Præmier -122 -75 -130

Diverse -43 -100 -87

Årets sundhedsambassadør -1 0 -2

Danmarks Sundeste Virksomhed 0 -25 5

Arbejdspladsernes Motionsdag -27 -50 0

I alt 1.225 720 895

Erhvervsskoler

3.1.9 Indtægter - Erhvervsskoler 179 471 209

Diverse udgifter -36 -81 -7

Elevundersøgelse 0 0 -5

Erhvervsskoler og foreninger 0 0 -16

QR-kodeløb -5 -10 -6

Instruktører mv. -24 -60 -5

I alt 114 320 170

I alt arrangementer 1.772 1.623 1.458

Noter
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t.kr.
Regnskab 

2017

Ikke 
revideret 

budget 
2017

Regnskab 
2016

Aktiviteter

Idræts- og motionsaktiviteter

Udvikling af aktiviteter -60 -150 -34

3.1.10 Indtægter KollegaGolf 59 60 45

Udgifter KollegaGolf -32 -48 -63

3.1.11 Indtægter Internetskydning 22 5 3

Udgifter Internetskydning -24 -30 -31

I alt -37 -163 -79

Sundhedskoncepter

3.1.12 Indtægter - Sundhedskoncepter 555 841 690

Instruktørudgifter -268 -260 -189

Diverse udgifter -80 -139 -87

I alt 207 442 414

Webshop

3.1.13 Indtægter - webshop 423 1.141 1.128

Vareforbrug -213 -652 -725

Diverse udgifter -13 -25 -16

I alt 198 465 387

Aktivitetsdage

3.1.14 Indtægter - aktivitetsdage 197 288 332

Instruktørudgifter mv. -5 -60 -81

I alt 192 228 251

Sundhedscertificering

3.1.15 Indtægter - Sundhedscertificering 45 929 217

Diverse udgifter -5 -55 -15

I alt 40 874 203

I alt Aktiviteter 600 1.845 1.175

Noter
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t.kr.
Regnskab 

2017

Ikke 
revideret 

budget 
2017

Regnskab 
2016

Foreninger

Kvinder i morgendagens ledelse -38 -50 -60

Mentorordning 0 -5 0

Rollemodelsforeninger 0 -59 -20

Lederrekruttering -4 -20 0

3.1.16 Indtægter ES-Cups 157 378 138

Udgifter ES-Cups -146 -368 -87

Erhvervsskolernes Cup (bidrag til værtsforeninger) 0 0 -35

Licens til SurveyXact -28 -45 -22

I alt -59 -170 -87

Drift varebiler

Vægtafgift, forsikring og alm. drift -168 -201 -168

Afskrivninger varebiler 0 0 -33

I alt -168 -201 -201

Fællesudgifter og medlemsgebyr andre organisationer

Rekvisitter -147 -100 -74

Husleje til opbevaring af rekvisitter mv. -52 -85 -69

Porto og fragt -76 -205 -99

Medlemsgebyr andre organisationer -82 -98 -81

I alt -357 -488 -322

Partnerskaber

I Form Til Fremtiden

Indtægter

3.1.17 Partnerandel af tilskud fra Sundhedsministeriet 436 150 784

Udgifter

Partnerskabskontor -262 0 -221

Projektledelse -803 0 0

Udvikling af fælles aktiviteter -137 0 -15

Hjemmeside 0 0 -18

Rekruttering af skoler -12 0 -12

Organisering/udrulning på skoler -20 0 -173

Opkvalificering af lærere -93 0 -134

Sundhedsevent/cafe -230 0 -254

Mine opgaver 0 0 -10

Noter
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t.kr.
Regnskab 

2017

Ikke 
revideret 

budget 
2017

Regnskab 
2016

Evaluering -33 0 -2

Formidling og vidensdeling -45 0 0

Økonomi fysisk aktivitet og sundhedsfremme -148 0 0

Revision -35 0 0

I alt udgifter -1.819 0 -839

I alt egenfinansiering -1.382 150 -55

Egne lønandele, retur 1.690 0 580

I alt 308 150 525

Vejen er Sund

Indtægter

3.1.18 Partnerandel af tilskud fra Sundhedsministeriet 276 0 207

Udgifter

Projektkoordinering -76 0 -65

Aktiviteter -230 0 -164

Evaluering, dataindsamling og vidensdeling -66 0 -43

Revision -35 0 0

I alt udgifter -407 0 -273

I alt egenfinansiering -131 0 -66

Egne lønandele, retur 142 0 108

I alt 11 0 42

Rigtige Mænd

Indtægter

3.1.19 Partnerandel af tilskud fra Nordea-fonden 4.995 0 1.267

3.1.20 Deltagerindtægt 2017 og 2018 147 0 0

Udgifter

Projektledelse -1.543 0 -991

Grundpakken år 1 -1.299 0 0

Markedsføring og diverse udgifter -771 0 0

Grundpakken år 2 -187 0 0

Eventudvikling år 1 -93 0 -298

Eventudvikling år 2 -136 0 0

Udbetaling til arrangørforeninger -493 0 0

Goodiebag, medaljer etc. -625 0 0

Projektevaluering -3 0 0

Noter
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I alt udgifter -5.150 0 -1.290

I alt egenfinansiering -8 0 -23

Egne lønandele, retur 1.628 0 1.260

I alt 1.620 0 1.237

I alt Partnerskaber 1.939 150 1.804

Total Idræt, Motion og Sundhed -9.546 -10.092 -8.504

Fordeling af indtægter og udgifter

3.1.1 Refunderet lønforbrug af samarbejdspartner 55 100 103

3.1.2 Deltagerbetaling mv. - Xtreme Mandehørm 0 1.706 978

3.1.3 Deltagerbetaling mv. - Bike & Run 345 537 380

3.1.4 Tilskud fra EFCS 48 0 0

3.1.5 Deltagerbetaling mv. - Firmaidræt Open 98 145 178

3.1.6 Tilskud til konsulentvirksomhed mv. fra Kulturstyrelsen 39 36 42

3.1.7 Indtægter sundhedsuddannelse mv. 534 195 449

3.1.8 Indtægter - Tæl Skridt 2.774 2.020 2.428

3.1.9 Indtægter - Erhvervsskoler 179 471 209

3.1.10 Indtægter KollegaGolf 59 60 45

3.1.11 Indtægter Internetskydning 22 5 3

3.1.12 Indtægter - Sundhedskoncepter 555 841 690

3.1.13 Indtægter - webshop 423 1.141 1.128

3.1.14 Indtægter - aktivitetsdage 197 288 332

3.1.15 Indtægter - Sundhedscertificering 45 929 217

3.1.16 Indtægter ES-Cup 157 378 138

3.1.17 Partnerandel af tilskud fra Sundhedsministeriet,  
I Form Til Fremtiden

436 150 784

3.1.18 Partnerandel af tilskud fra Sundhedsministeriet,  
Vejen er Sund

276 0 207

3.1.19 Partnerandel af tilskud fra Nordea-fonden,  
Rigtige Mænd

4.995 0 1.267

3.1.20 Deltagerindtægt 2017 og 2018, Rigtige Mænd 147 0 0

3.1 I alt indtægter - Idræt, Motion og Sundhed 11.383 9.001 9.577

3.2 I alt udgifter - Idræt, Motion og Sundhed -20.929 -19.092 -18.081

Total Idræt, Motion og Sundhed -9.546 -10.092 -8.504

Noter
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4 Forbundskontoret

Anskaffelsessum 16.673 16.673

Den offentlig vurdering udgør 16.900 t.kr.

5 Driftsmidler og inventar

Anskaffelsessum primo 4.519 2.998

Årets tilgang 941 1.931

Årets afgang -50 -410

Anskaffelsessum ultimo 5.409 4.519

Afskrivninger primo -2.953 -2.267

Afskrivninger på årets afgang 50 410

Årets afskrivninger -1.774 -1.095

Driftsmidler og inventar i alt 734 1.566

6 Varebiler

Anskaffelsessum primo 475 475

Årets tilgang 0 0

Årets afgang 0 0

Anskaffelsessum ultimo 475 475

Afskrivninger primo -475 -442

Afskrivninger på årets afgang 0 0

Årets afskrivninger 0 -33

Varebiler i alt 0 0

7 Kapitalandel i Idrætscentret Århus Firma Sport A/S

Indre værdi primo 3.869 3.670

Regulering af ejendomsværdi mv. 94 126

Årets resultat -11 73

Indre værdi ultimo 3.952 3.869

8 Udlån m.v.

Brønderslev Familie og Firma Idræt 40 50

Ebeltoft Firma- og Familie Idræt 224 256

Esbjerg Firmaidræt 21 148

Familie- og Firmaidræt Korsør 7 10

Faxe Familie og Firmaidræt 667 734

Firmaidræt Frederiksværk 90 110

Noter
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Firmaidræt Hillerød 783 850

Firmaidræt Ikast 14 16

FirmaIdræt Køge 55 110

Firmaidræt Odense 120 180

Firmaidræt Slagelse 50 0

Firmaidræt Struer 350 400

Firmaidræt Sæby 626 465

Firmaidrætten Guldborgsund 465 505

Firmaidrætten Nakskov 770 780

Fredericia Fag- og Firmaidrætsforbund 452 510

Frederikshavn Firmaidræts Klub 940 960

Faaborg Familie og Firmasport 25 37

Grenaa Firmaidræt 43 85

Haderslev Familie og Firma Sport 144 160

Holbæk Firmaidræt 22 30

Horsens Firma- og Familie Idræt 45 45

Holstebro Firmaidræt 200 0

Kolding Firma Idræt 800 867

Lemvig og Omegns Firmaidræt 933 1.000

Middelfart Firma og Familie Idræt 0 227

Morsø Firma og Familie Idræt 65 90

Vestfyns Firmaidræt 13 20

Næstved Firma Sport 267 333

Randers Firma-Sport 1.000 1.000

Ringkøbing og Omegns Firmaidræt 867 933

Roskilde Firma- og Familieidræt 100 109

Ry Familie og Firma Idræt 131 150

Sønderborg Familie og Firma Sport 767 833

Vamdrup Familie & Firma Sport 333 400

Vordingborg Firma Sport 134 144

Aalborg Firmaidræt 901 987

Århus Firma Sport 1.000 1.000

Særlige udlån og udlæg:

Randers Firma-Sport 414 414

Århus Firma Sport 936 936

Udlæg for Idrætscentret Århus Firma Sport A/S 3.728 3.892

I alt 18.542 19.777

Noter
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Hensat til imødegåelse af tab -4.063 -3.436

Udlån m.v. i alt 14.480 16.342

9 Debitorer m.v.

Debitorsaldo m.v. 1.751 1.902

Hensat til imødegåelse af tab -357 -364

Debitorer m.v. i alt 1.393 1.538

10 Bankbeholdninger

Udover de likvide bankbeholdninger på 5.923 t.kr. disponerer  
forbundet også over tre projektkonti, der relaterer sig til projekt-
erne - Vejen er Sund, I Form til Fremtiden og Rigtige Mænd. 

11 Egenkapital

Kapitalkonto

Saldo primo 35.250 34.219

Årets overførte resultat 1.527 1.031

Kapitalkonto i alt 36.777 35.250

Opskrivningshenlæggelse

Saldo primo 3.369 3.170

Årets opskrivningsregulering i datterselskab mv. 94 126

Årets overførte resultat -11 73

Opskrivningshenlæggelse i alt 3.452 3.369

Egenkapital i alt 40.229 38.619

Noter
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Supplerende forklaring til egenkapitalens sammensætning

Bundne midler

Langfristede anlægsaktiver 35.838 38.450

Disponible midler

Omsætningsaktiver 8.628 3.907

Kortfristet gæld -4.237 -3.738

I alt 4.391 169

Egenkapital ultimo 40.229 38.619

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

Den resterende del udgør de disponible midler eller med andre ord - ’arbejdskapitalen’.

12 Sikkerhedsstillelse og leasingforpligtelse m.v.

Kautionsforpligtelse stillet overfor Realkredit Danmark vedrørende lån opr. 2.501 t.kr.

Lånet er optaget i ejendom ejet af Idrætscentret Århus Firma Sport A/S.

Kautionsforpligtelse 210 t.kr. for Randers Firma Sport, gældende indtil tilbagekaldelse.

Kautionsforpligtelse 300 t.kr. for Frederikshavn Firmaidræts Klub, vedrørende en kassekredit.

Kautionsforpligtelse 200 t.kr. for Århus Firma Sport, vedrørende en kassekredit.

Leasingforpligtelse vedr. kopimaskiner udgør 170 t.kr. til udløb pr. 31.12.2019.

Leasingforpligtelse vedr. frankeringsmaskine udgør 17 t.kr. til udløb pr. 31.10.2020.

Noter
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Udlodning, tilskud og service

Aktiv Fritid i Glejbjerg 12 12

Bestyrelsesansvarsforsikring 65 64

Bramming Firma- og Familieidræt 24 15

Brønderslev Familie og Firma Idræt 37 36

Coop Alliancen 87 85

Dansk Hospitalsidræt (DHIF) 59 57

Dansk Levnedsmiddel Idrætsforbund (DLIF) 17 16

Dansk Motions Forbund (DMF) 50 45

Dansk Politiidrætsforbund 89 86

Ebeltoft Firma- og Familie Idræt 58 56

Esbjerg Firmaidræt 115 91

Familie- og Firmaidræt Korsør 15 20

Familie og Firmaidrætten i Varde og Omegn 0 24

Farsø Firma og Familieidræt 0 19

Faxe Familie og Firmaidræt 50 28

Firma- og Familie Sport Sorø 27 29

Firmaidræt Frederiksværk 27 16

Firmaidræt Hillerød 126 123

Firmaidræt Ikast 40 60

FirmaIdræt Køge 97 91

Firmaidræt Odense 321 316

Firmaidræt Silkeborg 41 54

Firmaidræt Slagelse 81 60

Firmaidræt Storkøbenhavn 770 785

Firmaidræt Struer 17 142

Firmaidræt Sæby 102 73

Firmaidræt Tønder 29 27

Firmaidrætten Guldborgsund 80 51

Firmaidrætten Nakskov 36 35

Firmaklubbernes Skaksammenslutning 11 15

Fredericia Fag- og Firmaidrætsforbund 167 181

Frederikshavn Firmaidræts Klub 126 111

Faaborg Familie og Firmasport 15 18

Grenaa Firmaidræt 51 53

Grindsted Familie og Firma Idræt 31 49

Haderslev Familie og Firma Sport 34 41

Hedensted Familie & Firma Idræt 16 17

Noter
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Helsingør Firma Idræt 97 94

Herning Firma Idræt 41 40

Hirtshals Familie- & Firmaidræt 17 41

Hjørring Firma Sport 34 40

Hobro Firma & Familie Idræt 12 12

Holbæk Firmaidræt 20 20

Holstebro Firmaidræt 40 44

Horsens Firma- og Familie Idræt 74 82

Jernbanefritid 76 80

Kalundborg Firma Sport 45 47

Kolding Firma Idræt 96 103

Kommunernes Fritids- og Idrætsforbund (KFI) 31 31

Københavns Firma Sport 354 327

Landskredsen 159 158

Lemvig og Omegns Firmaidræt 117 116

Middelfart Firma og Familie Idræt 62 62

Morsø Firma og Familie Idræt 43 28

Nordfyns Firmaidræt 64 24

Nyborg Familie & Firma Sport 34 41

Næstved Firma Sport 71 85

Odder Firma Idræt 15 15

Pandrup Firma & Familie Idræt 41 36

Postens Idræts- og Fritidsforbund 21 33

Randers Firma-Sport 63 64

Ringkøbing og Omegns Firmaidræt 122 135

Ringsted Firmaidræt 14 19

Roskilde Firma- og Familieidræt 51 59

Ry Familie og Firma Idræt 39 36

Skanderborg Firma Idræt 71 78

SKAT Fritid & Idræt 41 40

Skive og omegns Familie/Firmaidræt 33 22

Skjern, Tarm, Ølgod Firma & Familieidræt 0 40

Skælskør Firmasport 28 21

Svendborg Firma Sport 74 90

Sønderborg Familie og Firma Sport 30 33

Thisted Firmasport 21 19

Vamdrup Familie & Firma Sport 59 35

Vejen og Omegns Firmasport 15 20

Noter
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Vejle Firma Idræt 74 72

Vestfyns Firmaidræt 15 11

Viborg Firmaidræt 21 14

Vordingborg Firma Sport 22 23

Ærø Familie og Firma Sport 11 11

Aabenraa Firma & Senior Idræt 48 45

Aalborg Firmaidræt 154 156

Aalborg SeniorSport 99 75

Århus Firma Sport 145 160

I alt 5.739 5.834

Noter
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