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Børn og unges lige 
adgang til foreningsidræt



Børn og unges 
lige adgang til 
forenings-
deltagelse

¾ Siden 1860’erne er foreningstanken 
blevet overleveret til hver ny 
generation. Men det er bestemt ikke 
givet, at det fortsætter i fremtiden

¾ Indtil nu har 9 ud af 10 børn oplevet at 
være en del af et foreningsfællesskab

¾ Vi er overrasket over den store forskel 
mellem kommunerne i forhold til 
deltagelsen af børn og unge under 18 
år 
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Andel foreningsaktive 
0-18-årige i 2017 

40%                                                  100%
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Hvorfor så store 
forskelle?

¾ Kan ikke kun forklares med sociale 
forhold og anden etnicitet

¾ Er det strukturelle ting – skoler, 
faciliteter m.m.? 

¾ Er det kulturen i nogle foreninger?

¾ Er det mindre opbakning til forenings-
tanken i familierne?

¾ DGI Unge Task Force: Unge falder fra 
på grund af kulturen i nogle foreninger: 
"Go pro or go home”

¾
Mange vælger ”Go fit”

¾
Men flere savner ”Go fun”
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Kropslig dannelse
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Kropslig 
dannelse 
åbner døren 
for livslang 
aktiv 
deltagelse
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¾ At fokusere på voksnes store 
betydning for børns 
idrætsdeltagelse. Forældre, 
trænere og ledere i 
foreningslivet har derfor en 
afgørende rolle i forhold til 
positivt at forme de danske 
idrætsmiljøer

¾ At arbejde målrettet med 
trivsel og det gode fællesskab 
i idrætsaktiviteter for at alle 
børn får mulighed for at 
opleve bevægelsesglæder 
gennem idrætsdeltagelse

Anbefaling



Unge i 
krydspres
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Unge, frivillighed og fællesskaber
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Hovedpointer fra ny rapport lavet for DGI

Muligheder
¾ Unge vil gerne være trænere for andre børn og unge – og i mindre 

grad for voksne/andre målgrupper
¾ Unge vil gerne stå for at introducere ”nye træningsformer” i 

foreningen
¾ Unge efterspørger et introforløb, hvis de skal være frivillige
¾ Blandt adspurgte unge i DGI vil 67% gerne engagere sig frivilligt. 

Blandt adspurgte ”andre unge” udenfor DGI overvejer 39% at 
engagere sig frivilligt - 36% af disse forestiller sig at gøre det inden 
for det næste halve år!

¾ Et startbeløb på 5.000-10.000 for de ”top-motiverede” unge frivillige 
kan være med til at ”skabe noget” for andre unge. 

Barrierer
Unge der ikke er frivillige i dag (forbeholdne unge frivillige) - har 
underskud af selvtillid på netværk og udadvendthed, men scorer 
interessant højt på lidenskab og viden!

Unge og frivillighed
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Skab fleksible 
aktivitetstilbud
Gør det let for unge at deltage, 
når det passer ind i ugens 
øvrige gøremål – og på det 
tidspunkt, hvor motivationen 
er størst.

Vær opmærksom på pris 
og prisstruktur
Lille pris og opdeling i kortere 
bindingsperioder (måneds-
betaling eller klippekort).

Skab niveauinddelte hold 
Forbeholdne unge ønsker at 
være aktive med folk på eget 
niveau i højere grad end
at træne i et ”kendt” 
fællesskab.

To ud af tre forbeholdne unge 
ønsker at være mere aktive

Anbefaling



Fo
to

: 
C

ol
ou

rb
ox

NETVÆRKSPAUSE


