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Om DGI
DGI arbejder målrettet for at styrke motion og breddeidræt i Danmark. Sammen med de lokale idrætsforeninger udvikler vi
koncepter og aktiviteter, der tager udgangspunkt i dine behov og muligheder. Det gør vi, fordi vi tror på glæden ved idræt og på
styrken i foreningsfællesskabet. DGI er Danmarks næststørste idrætsorganisation med flere end 1,5 millioner medlemmer. Vores
aktiviteter spænder over mange forskellige idrætsgrene. Fra street soccer til svømning, fra håndbold til fitness og løb. Vi hjælper
vores flere end 6.300 foreninger og 100.000 frivillige med at gøre en forskel. For samfundet. For idrætten. For dig.
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”Livet forstås baglæns, men må
leves forlæns”
”Livet forstås baglæns, men må leves forlæns”, skrev den
danske teolog og filosof Søren Kierkegaard. Nok er der gået
mange år siden da, men det er på mange måder en
passende overskrift for årsberetningen 2016. En chance for
at se tilbage på endnu et aktivt år i DGI Midt- og
Vestsjælland. En chance for at samle op, blive klogere og
bruge vores erfaringer til at handle i 2017.
Plads til tradition og fornyelse
Flere end 110.000 mennesker er blevet klogere, inspireret
og motiveret på et af de i alt 1.479 arrangementer i DGI
Midt- og Vestsjælland i 2016, viser nøgletallene for
landsdelen. Det er en stigning på fem procent fra 2015.
Nøgletallene viser, at vi både formår at vækste på
kerneaktiviteter som kurser, foreningskontakt og turneringer
og samtidig udvide tilbuddene med attraktive events og
tilbud til nye målgrupper. Det betyder, at vi er en landsdel,
der med fingeren på pulsen rummer DGI’s kendte aktiviteter
og samtidig formår at udvikle sig og supplere med nye.
Vi kan ikke tillade os at hvile på laurbæerne i en tid, hvor
danskernes idrætsvaner er i forandring og stiller nye krav til
den måde, de dyrker idræt på. Tænk bare på, hvordan
fællesskaber opstår omkring gadeidræt, e-sport, løb og
cykling på sociale medier udenom det etablerede
foreningsliv. Det er noget, vi skal forholde os til, arbejde
med og turde diskutere.
Endnu flere skal have pulsen op
Nøgletallene for landsdelen er en naturlig anledning til at
se på, om vi efterlever visionen for vores arbejde i DGI Midtog Vestsjælland.
Her har den fælles vision med Danmarks Idræts Forbund
om at gøre flere danskere aktive med navnet ”Bevæg dig
for livet” naturligvis spillet en helt central rolle i det år, vi kan
se tilbage på. Visionen skulle gerne betyde, at 75 pct. af
danskerne dyrker motion i 2025, 50 pct. i en idrætsforening.
Visionsarbejdet fylder rigtigt meget i DGI – og det skal det
også, for målet med visionen ligger i en lige forlængelse af
vores historie og værdier.

Det betyder også, at vi i stadig større grad arbejder med
nye grupper som virksomheder, kommuner og institutioner
for at få flere danskere til at være aktive. Det sker ofte i
samarbejde med idrætsforeningerne med hensigten om at
kanalisere nye medlemmer ud til foreningerne.
Udvalget af vores aktiviteter er stort, og ønskerne fra
foreningerne er mange og forskellige. Derfor lægger vi
vægt på at udvikle og justere vores uddannelser,
arrangementer og events i samarbejde med foreningerne,
deres medlemmer og frivillige. På den måde kan DGI være
en kompetent og værdifuld samarbejdspartner for
foreningerne.
På plads i ildsjælenes hus
2016 blev også året, hvor landsdelens kontor flyttede til
Roskilde i den bygning, der i byen bliver kaldt ”Ildsjælenes
hus”. Her har vi fået de optimale rammer for de flere end 40
ansatte samt de mange frivillige og foreninger, der bruger
vores faciliteter. Det kræver sit at flytte så mange
arbejdspladser, det er derfor ekstra dejligt at se, at vi ikke
har mistet tempo undervejs. Vi formår stadig at udvikle os,
og jeg er spændt på at se, hvad vi kan præstere i fremtiden
i så fantastiske rammer.
Tak for nu
Livet skal leves forlæns, og med denne beretning har jeg
skrevet min sidste som formand for landsdelsforeningen.
Efter flere end 20 år med foreningsliv og breddeidræt på
programmet er det nu på tide at give depechen videre. Det
har været en fornøjelse og en ære at stå i spidsen for
landsdelen, det er derfor dejligt at vide, at vi i bestyrelsen
synes at have fundet den perfekte kandidat til posten med
den nuværende næstformand Bruno L. Hansen. Jeg håber,
at årsmødet vil bakke bestyrelsens indstilling op. Det bliver
spændende fortsat at følge med på sidelinjen.
Med ønsket om et aktivt 2017!
Margit Ølgod,
Landsdelsformand DGI Midt- og Vestsjælland
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Idrætter og projekter
Gymnastik & Fitness
Der er masser af flik flak, spring, dans og hop i foreningerne
i DGI Midt- og Vestsjælland. I 2016 var 24.500 personer
med en aktivitet i DGI Midt- og Vestsjælland med gymnastik
som omdrejningspunkt.
En af succeserne er de traditionsrige forårsopvisninger, hvor
14.000 gymnaster og lige så mange publikummer har været
samlet i hallerne i Kalundborg, Sorø og Roskilde. I
forlængelse af ”Bevæg dig for livet” er samarbejdet mellem
GymDanmark og DGI Gymnastik & Fitness blevet
intensiveret. Det betyder bl.a., at en ny enhed er oprettet,
der skal arbejde målrettet med at få flere danskere til at
dyrke fitness.

Fodbold
Der bliver gået til den på grønsværen, i hallerne og på
kunststofbanerne i landsdelen. 2016 bød på en rekord i
antal deltagere på fodboldaktiviteterne med tæt på 21.000
deltagere. Samtidig er DGI Fodbold rykket et sted hen,
ingen havde troet mulig for få år siden, da DGI Fodbold og
Dansk Boldspil-Union nu samarbejder omkring ”Bevæg dig
for livet”. Vi arbejder sammen om klubudviklingsforløb med
fokus på teenagere og voksenmotionister bl.a. med
fodboldfitness for kvinder og motionsfodbold for mænd.
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Cykling
I hele landet er der nu uddannet 725 holdkaptajner til at
tage hånd om sikkerhed og adfærd i trafikken. De skal
introducere landevejsryttere i deres klubber til at følge 10
gode råd til Go’ stil på landevejen. Uddannelser og kurser
er noget, der hitter blandt mænd og kvinder i lycra, og vi får
hele tiden flere med på både MTB og landevejscykling.
Mountainbikerytterne strømmer til landsdelens egen cup,
som afvikles i samarbejde med flere medlemsforeninger.
Landevejsrytterne har også en cup DGI Cup powered by
SKODA og det traditionsrige DGI Stjerneløb, der kombinerer
eliteløb med motionsløb. 2016 blev året, hvor løbet vendte
tilbage til sin oprindelige ramme på Stændertorvet i
Roskilde.

Badminton
For første gang i mange år ser det ud til, at
badmintonklubberne får flere medlemmer. Det er fantastiske
nyheder for en idræt, der længe har været plaget af
medlemsnedgang.
DGI Badminton og Badminton Danmark har sluppet kampen
om medlemmerne og intensiveret et samarbejde for netop
at stoppe den negative udvikling og styrke idrætten. Der er
nu kun én sæsonplan, én ungdomsholdturnering, én
træneruddannelse, én række store fælles individuelle
turneringer, hvor der spilles sammen om de danske
mesterskaber m.m. Der arbejdes også for én
seniorholdturnering, ét senior+ begreb, ét motionsbegreb
m.m. De to organisationer har etableret en række fælles
samarbejdsudvalg og platforme til at koordinere opgaverne
fremover for igen at gøre badminton til en vigtig faktor i
foreningslivet.
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Løb
Flere medlemmer i vores foreninger og flere deltagere på vores kurser og
events. Det går forrygende for løb i DGI Midt- og Vestsjælland. I hele landet
deltog 11.000 deltagere i et af 29 GoRun-løb. Konceptet er et enkelt, frit og
gratis gang- og løbekoncept for alle, som ønsker at gå eller løbe 2 ½ eller 5
kilometer med eller uden tidtagning. Formålet er at få selvorganiserede løbere
ind i klubber via et frit og gratis motionstilbud til ikke-aktive danskere.
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Skydning
Skydeidrætten er truet af restriktive EU-våbenregler, som
begrænser skytters muligheder for at dyrke deres idræt.
Samarbejdet med Danmarks Jægerforbund,
Våbenhandlerne og Dansk Skytte Union synes at bløde op
for de første restriktive udmeldinger fra EU.
Det udfordrer det klassiske miljø i foreningerne, men kan
være en øjenåbner for de muligheder, der ligger i andre
aktiviteter. Der er etableret et tættere samarbejde med
jægerne, og der afprøves airsoftvåben med det mål at favne
uorganiserede hardball-miljøer. Bueskydning er også en ny
aktivitet, som DGI Midt- og Vestsjælland har fornøjelsen af
at prøve kræfter med som et pilotprojekt. Bueskydning kan
både oprettes i en eksisterende forening eller som en ny
forening. Bueskydning kan målrettes til næsten alle
aldersgrupper og har allerede stor succes i Ringsted
Kommune, hvor det afprøves i de lokale folkeskoler.

Tennis
Rekruttering og fastholdelse har været to hotte emner
indenfor tennisverdenen. Udviklingsforløb i form af
vækstaftaler og foreningsbesøg er for alvor blevet
prioriteret, og det med udgangspunkt i hverdagen i
klubberne for at gøre det sjovere, mere målrettet og med
mere kvalitet. 2016 blev året, hvor uddannelsesstrukturen
for trænere i DGI Midt- og Vestsjælland blev ændret.
Kurserne er nu kun endags, men mere målrettede og med
fokus på at bruge teorien i praksis. Det lyder måske som en
lille ændring, men den har fået deltagerantallet til at stige
støt og har inspireret andre landsdele til at gøre det samme.

Håndbold
Medlemstallet i håndboldklubberne har længe været plaget
af nedgang. Nu ser det ud til, at medlemstallet i løbet af
2016 er steget en lille smule, så måske den nedadgående
kurve er begyndt at knække? Der er i hvert fald godt gang i
stævnerne for de yngste, hvor godt 4.000 børn har deltaget
i et håndboldstævne i landsdelen.
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Svømning
I 2016 fik DGI Svømning slået hul på brugen af
Svømmeskole-konceptet. 13 nye foreninger har integreret
det i deres daglige undervisning, så det samlede antal
foreninger nu er 23 i hele landet, der bruger DGI's koncept i
hverdagen. Samlet set lærer mere end 9.000 børn at
svømme efter konceptet. Flere af de store svømmeklubber
er efter en pause i medlemskab af DGI vendt tilbage, fordi
de med stærke koncepter kan se værdien af at være med i
fællesskabet. Også svømning udenfor svømmehallen i
havet og søer hitter med bl.a. træneruddannelser og Ocean
Rescue Camp.

Øvrige idrætter
I hele landsdelen bliver der gået til den med et væld af
idrætter. Fx har hundesport fået en ny grunduddannelse,
bordtennis har succes med projektet ”BAT60+ bordtennis
resten af livet” og petanque har flot aktivitet blandt andet
med sine rejser.
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Strategiske programområder
I 2015 besluttede DGI’s årsmøde at skabe strategiske
programområder, som hele landet skulle arbejde med. Det
lyder måske lidt knudret, men det handler kort og godt om
at sætte en retning for mange af de områder, der ikke lige
passer ind i det traditionelle foreningsliv, men som
indeholder potentialet til flere aktive og flere i forening.
Gadeidræt
Gennem forskellige initiativer arbejder DGI med
selvorganiserede communities for at lære nyt, bidrage med
udviklingen af fællesskaberne og styrke udviklingen af
gadekulturen i en organiseret ramme. Arbejdet præges af,
at målgruppen, unge mellem 16 og 29 år, er svær at arbejde

med. Derfor afprøves forskellige ting i forsøget på at finde
frem til tiltag, der vil gøre det attraktivt for de unge at gøre
dagligdagen mere aktiv. Fx samlede Danish Street Cup, som
er et landsdækkende initiativ 1.058 spillere fordelt på lokale
afdelinger i 2016.
SMACK er et projekt, som arbejder med tre dimensioner:
aktivitets-, facilitets- og communityudvikling. Herunder en
festival for gadekultur. SMACK er en forkortelse for sport,
music, art, co-creation og knowledge og løber af stablen
den 9. september 2017 på Musicon i Roskilde.
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Jump4fun
Fysisk aktivitet og idræt bør være en god og helt naturlig
del af alle børns hverdag. Desværre er det langt fra
tilfældet, og det gør Jump4fun noget ved. Konceptet er
udviklet i et samarbejde mellem Overvægtsambulatoriet på
Nordsjællands Hospitals børne- og ungeafdeling,
Julemærkefonden og DGI.
I Jump4fun arbejder man med at udvikle bevægelsesglæde, selvværd, kropsbevidsthed, motorik, muskelstyrke

og kondition. Her bliver børnenes familier også involveret
omkring motion, madlavning, undervisning i sund kost og
madplaner.
Jump4fun bliver tilbudt af lokale idrætsforeninger, hvor
instruktørerne har fået en ekstra uddannelse af DGI.
Kontingentet er til at betale, fordi kommunen er med til at
finansiere projektet. I 2016 var der Jump4fun i Slagelse
Kommune, Ishøj Kommune, Solrød Kommune og Sorø
Kommune, og flere er på vej.
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Skole og institution
Hvordan går det med at inddrage foreningsidrætten og
sikre 45 minutters fysisk aktivitet til alle børn i løbet af
skoledagen? Spørgsmålet er relevant at stille i år tre for
skolereformen.
Intentionerne er gode, og det er vores indtryk, at der rundt
om i landet arbejdes ihærdigt med dagsordenen. Men
desværre er vi langt fra mål. For det første ved vi, at det kun
er ca. hver femte skole, som har etableret samarbejde med
idrætsforeninger. For det andet viser det sig, at det kniber
med at sikre de 45 minutters fysisk aktivitet til børnene, og
at det særligt er de børn, som ikke har et aktivt fritidsliv, som
også er dem, for hvem det kniber med bevægelsen i skolen.

Den udvikling er uheldig, fordi skolerammen netop burde
sikre en mindre grad af polarisering mellem aktive og
inaktive børn.
I DGI arbejder vi aktivt for at fremme idrætten i skolen. DGI
afvikler Åben Skole-forløb, hvor formålet er at give frivillige i
idrætsforeninger redskaber til at samarbejde med skolerne
om den åbne skole med særlig fokus på idrætsfaget. Krop
og kompetencer er et samarbejde mellem DIF, DGI, VIA UC
og Dansk Skoleidræt med støtte fra A.P. Møller Fonden. I
2016 blev forløbet afviklet i Slagelse Kommune og startet op
i Ringsted Kommune og Køge Kommune. I flere af vores 17
kommuner har vi arbejdet med daginstitutioner og skoler
om at få mere idræt ind i børnenes hverdag og arbejdet
fortsætter med endnu mere styrke i 2017.
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Senioridræt
Mellem ironman og stolemotion, andelen af seniorer eller 60+ bliver stadig
større i den danske befolkning. Det er derfor naturligt, at DGI retter sin
opmærksomhed mod denne målgruppe for at hjælpe foreningerne med at
skabe attraktive tilbud til en mangfoldig målgruppe, der ved, hvad den vil
have. 15 nye koncepter har set dagens lys, mens seks kommuner er inviteret til
at samarbejde med alle udbydere af aktiviteter for seniorer.
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Inklusion
Interessen for trivsel og inklusion er stigende i DGI’s
medlemsforeninger. Mere end 200 frivillige ledere og
trænere har i 2016 valgt at videreuddanne sig i forhold til at
øge trivslen blandt børn og unge i foreningslivet. Det sker
bl.a. via indsatsen ”Boost Trivslen”, som bygger på et tæt
samarbejde med Psykiatrifonden samt via DGI Inklusions
temakurser med overskriften: Idræt for børn med særlige
behov.
DGI Crossroads er et nyt gadeidræts-koncept i DGI. Det er
et uddannelsesforløb, hvor unge udsatte drenge og piger
uddannes til ledere og trænere sideløbende med, at de
danner deres eget community (gadesprogets svar på en
forening). Konceptet skal give drengene et indhold i deres
hverdag og ruste dem til at tage ansvar for sig selv og
andre. I første omgang i tre storby kommuner.
Puljen ”Foreningsliv for alle” får ikke længere offentlig
støtte, men til gengæld er Poul Due Jensens fond (Grundfos
Fonden) trådt til og har bevilget knap 2,5 millioner kroner til
at fortsætte puljen. Bevillingen hjælper også DGI med at
udforske muligheden for at gøre puljen vedvarende ved at
udpege et ambassadørkorps til at samle penge ind til
formålet: At sikre, at børn og unge af vanskeligt stillede
forældre, herunder også børn og voksne asylansøgere og
flygtninge, får mulighed for at få et aktivt fritidsliv.
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Foreningsudvikling
86 foreninger har været med i et udviklingsforløb sammen
med DGI Midt- og Vestsjælland i 2016. For kun 2.000 kr. kan
medlemsforeninger få hjælp til at gøre det, de drømmer om.
Normalt vil et forløb koste 10.000 kr., så vi mener det, når vi
siger, at vi vil hjælpe foreningerne med at udvikle sig.
Målsætningen er 184 foreninger inden udgangen af 2017.
Det er tilmed gratis i Roskilde, Kalundborg og Slagelse, hvor
kommunerne i fællesskab med DGI ønsker at give
foreningerne gode betingelser for at udvikle sig. I
udviklingsforløbene hjælper vi foreningerne med at styrke
bestyrelsen, analysere udfordringer og potentialer, opstille
konkrete handleplaner og målsætninger, evaluere udbytte
og læring. Altid med udgangspunkt i foreningernes konkrete
situation og behov med hjælp fra en kompetent DGIkonsulent.
”Vi har lært en masse – og er blevet udfordret på en lang
række punkter. Processen har virkelig været en øjenåbner
for os. Konsulenten fra DGI har fået rusket op i mange ting,
som vi plejer, men som vi måske ikke længere skal gøre på
samme måde”. Peter Hjorth, bestyrelsesmedlem i Ishøj
Motion Cykel Club.
”Forløbet er bare supergodt, og vi kan klart anbefale andre
foreninger at gå ind i et lignende udviklingsforløb. Vi er så
glade for, at vi fik mulighed for at få hjælp, for vi kan nu se,
at vi aldrig ville have klaret at styre processen uden”,
fortæller gymnastikformand i Tune IF, Jeannette Bahnsen.

”Det er nødvendigt at have nogen udefra, som kan stille
nogle åndsvage spørgsmål, som kan udfordre os på vores
normale tankegang og bringe viden og inspiration ind fra
andre foreninger, der står med de samme problemstillinger.
Og det har DGI været rigtig dygtige til. Vi har fået rigtig
meget ud af vores udviklingsforløb”, fortæller formand i
Herfølge Boldklub, Søren Østergaard.

Kommunikation & Marketing
Vi er overbeviste om, at vi har de allerbedste og
anvendelige initiativer målrettet foreningsledere, trænere
og idrætsudøvere. Vi knokler med at gøre det synligt for så
mange som muligt, så instruktører, trænere,
foreningsbestyrelser og udøvere kender de muligheder, DGI
Midt- og Vestsjælland tilbyder. Det er vi blevet meget bedre
til, men vi ved også, at mange danskere stadig ikke kender
til vores tilbud. Vi prøver kræfter med nye medier, styrker
vores markedsføringsbase og prioriterer at styrke relationen
til vores medlemmer for at komme bedre ud med vores
tilbud og skabe dialog.
I løbet af 2016 implementerede vi et nyt system til at
udsende nyhedsbreve til udøvere, trænere og ledere. Det
har medvirket til, at den målbare trafik til dgi.dk via emailmarketing er fem gange så høj i første halvår af 2016
sammenlignet med første halvår af 2015.
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