
 

Hvad er et medlem af en håndboldklub i Dansk Håndbold Forbund? 

1. En person som betaler kontingent, der dækker tre måneder 
eller mere fra den 1. januar til 31. december. 

2. Har et aktivt tilbud om at træne håndbold og/eller spille 
kampe i de tre måneder eller mere.  

3. Har fulde demokratiske rettigheder (stemmeret og 
valgbarhed). Medlemmer, som eksempelvis på grund af alder 
(under eksempelvis 14 år), ikke har stemmeret, skal medtages i 
registreringen, hvis de i øvrigt betaler aktivt kontingent og 
opfylder de øvrige betingelser for ”aktivt medlem” 

4. Det glæder både medlemmer, som spiller med i den 
traditionelle turnerings- og stævnehåndbold samt de 
medlemmer, som dyrker Håndboldfitness, Five-a-side 
Håndbold, Beach Håndbold Trille Trolle Håndbold eller en 
anden form for håndboldaktivitet i foreningen. 

Hvorfor skal klubben opkræve kontingent?  
Medlemskab og kontingentopkrævning er med til at dække de 
omkostninger, som foreningens aktiviteter leder til. Det er altså en 
fordel at vide, hvor mange penge et håndboldhold koster i løbet af et 
år og derefter sætte prisen på medlemskabet.  

Klubben bestemmer selv pris, frekvens af opkrævningen af 
kontingentet og hvordan det betales. Men det er vigtigt at skabe et 
attraktivt kontingent for medlemmerne samtidig med at det er enkelt 
for klubben at administrere. Det handler om pris, automatisk betaling 
og klubbens tilbud – både frynsegoder og den konkrete træning.  

Hvorfor er medlemskab vigtigt? 
Alle foreninger som er medlem af Dansk Håndbold Forbund (DIF), DGI 
og/eller Dansk Firmaidræt har pligt til at indberette medlemstal hvert 

år mellem den 1. december og den 31. januar til Det Centrale 
Foreningsregister via hjemmesiden www.medlemstal.dk. Et medlem er 
i CFR defineret ud fra de tre punkter ovenfor. I håndboldklubber eller 
håndboldafdelinger af større idrætsforeningerne registrerer man alle 
medlemmer, der har et aktivt tilbud om håndbold – enten træning 
eller kamp – under aktiviteten ”håndbold”. 

Hvad med trænere og ledere? 
Trænere og ledere som også er aktive spillere til træning og/eller kamp 
også kan tælles med som medlemmer, hvis de betaler kontingent eller 
har frikontingent. Trænere og ledere, der udelukkende er trænere eller 
ledere, kan ikke tælles med som aktive medlemmer.  

Familiemedlemsskab og andre rabatter 
Har jeres forening en rabatordning til søskende eller 
familiemedlemmer, så tæller den enkelte person som medlem, når 
følgende kriterier er opfyldt: 
1. Alle personer i familien er optaget med navn og fødselsdato i 
klubbens medlemsregister. 
2. De hver især er klar over, at de er medlemmer og har et aktivt tilbud 
om medlemskab. 
3. De alle har betalt aktivt medlemskontingent i mere end 3 måneder. 

Håndboldafdelinger i flerstrengede foreninger 

Hvis flere af jeres medlemmer både dyrker håndbold og eksempelvis 
fodbold inden for den sammen idrætsforening er det vigtigt, at man 
både betaler kontingent i håndboldafdelingen og fodboldafdelingen, 
samt er registeret med fulde navn og fødselsdato i begge afdelinger. 
Her kan det være smart, hvis man i den store forening aftaler en 
rabatordning på medlemskaber i flere afdelinger.


