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RESUME
I denne rapport afrapporterer en række af de seneste medlemstal fra idrættens hovedorganisationer: Danmarks
Idrætsforbund (DIF), DGI og Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten). Rapporten fokuserer særligt på DIF og
Bevæg dig for livet. Rapporten giver primært indblik i udviklingen fra 2019 til 2020. Når man vurderer medlemstallene
for 2020, er det vigtigt at være opmærksomme på at dele af idrætslivet har været lukket ned på grund af Covid-19
Dette afsnit tjener som et resumé af hovedresultaterne. For yderligere detaljer henvises der til de enkelte afsnit.
• Tilbagegang for den samlede foreningsidræt
i 2020 har der været tilbagegang hos alle tre organisationer på samlet set 128.288 medlemmer. DGI og DIF tegner sig
tilsammen for en tilbagegang på 89.613 medlemmer, mens Firmaidrætten har mistet 42.490. Det er en historisk stor
tilbagegang, som ikke er set større i perioden med det fælles medlemsregister som blev indført i 2012.
• Indendørsidrætten hårdt ramt
Mens udendørsaktiviteterne samlet set ”kun” er gået tilbage med 1% hos DIF og DGI, er gruppen af
indendørsaktiviteter samlet set gået tilbage med 6%. Der er derfor en klar tendens til, at indendørsidrætterne er gået
mere tilbage i 2020.
• Stort fald blandt de yngste medlemmer
Ud af de 89.613 medlemmer DGI og DIF tilsammen gik tilbage i 2020 er 50.600 af dem i aldersgruppen 0-12 år, hvilke
svarer til en tilbagegang på knapt 8% for denne aldersgruppe. For de øvrige aldersgrupper er der ”kun” tale om en
tilbagegang på 39.013 medlemmer svarende til godt 2%.
• 21 forbund i fremgang
Til trods for den store tilbagegang foreningsidrætten generelt registrerede i 2020 var der hos DIF 21 specialforbund,
der formåede at vækste i antal medlemmer. Blandt andet Dansk Tennis Forbund, Dansk Golf Union, Dansk Sejl Union,
Danmarks Basketball-Forbund og Dansk Surf & Rafting Forbund kom alle ud af 2020 med pæn fremgang i deres
medlemstal.
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INDLEDNING
I 2012 blev idrættens tre hovedorganisationer Danmarks Idrætsforbund (DIF), DGI og Dansk Firmaidrætsforbund
(Firmaidrætten) i fællesskab enige om, at man fremover ville registrere organisationernes foreninger og medlemmer
med den samme optællings- og opgørelsesmetode. Som følge heraf blev Centralt Foreningsregister (CFR) oprettet.
Denne rapport samler op på de vigtigste hovedtendenser indenfor den samlede foreningsidræt med alle tre
organisationer, DIF’s og DGI’s vision Bevæg dig for livet, samt DIF-idrætten selvstændigt. Rapporten præsenterer et
mindre udpluk af medlemstallene i 2020 set i forhold til 2019-tallene. I forlængelse af denne udgivelse har DIF oprettet
www.dif.dk/medlemstal, hvor det er muligt at lave en lang række datakørsler på egen hånd, ligesom det er muligt at gå
langt dybere ind i forenings- og medlemstallene. Der henvises derfor til ovenstående web-adresse, såfremt man
ønsker et endnu dybere indblik i medlemstallene for 2020.
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DET SAMLEDE OVERBLIK
I dette afsnit afrapporteres de samlede medlems- og foreningstal for idrættens tre hovedorganisationer: DIF, DGI og
Firmaidrætten. Der afrapporteres ligeledes unikke medlems- og foreningstal, når der sorteres for
dobbeltmedlemsskaber (for foreninger, der er medlem af mere end én organisation). De unikke tal tæller således
som medlems- og foreningstallet for den samlede foreningsidræt.
Medlemstal
Indledningsvis er fokus på de officielle medlemstal for de tre hovedorganisationer (DIF, DGI og Firmaidrætten) for
2019. Der tages i nedenstående tabel ikke højde for, hvorvidt medlemmerne er medlemmer af mere end én af
hovedorganisationerne.
Tabel 1 – Officielle medlemstal for idrættens tre hovedorganisationer, 2020
Organisation

2020

DIF

1.918.811

DGI

1.634.180

Firmaidrætten

343.479

Tabellen viser, at DIF fortsat er Danmarks største idrætsorganisation med 1.918.811 medlemmer, efterfulgt af DGI
med 1.634.180 medlemmer og Firmaidrætten med 343.479 medlemmer.
Hvis der kigges på udviklingen fra 2019 til 2020, har alle tre organisationer oplevet et fald i medlemstallet. I
nedenstående tabel kan den numeriske og procentuelle udvikling i hovedorganisationernes medlemstal fra 2019 til
2020 aflæses.
Tabel 2 – Udvikling i medlemstallet blandt idrættens hovedorganisationer
Organisation

2019

2020

Udvikling

I pct.

DIF

1.992.610

1.918.811

-73.799

-3,7%

DGI

1.698.762

1.634.180

-64.582

-3,8%

Firmaidrætten

385.969

343.479

-42.490

-11,0%

I år har der som nævnt været tilbagegang hos alle tre organisationer, og som tabellen viser, er det Firmaidrætten, der
har oplevet den største procentmæssige tilbagegang på 11 %, svarende til 42.490 medlemmer. DGI og DIF har en
tilbagegang med hhv. 3,8 og 3,7 procent. Tilbagegangen kommer efter en årrække, hvor organisationerne generelt har
oplevet medlemsfremgang og det vurderes, at denne tilbagegang kan tilskrives Covid-19.
Hvis der fokuseres på den samlede foreningsidræt i Danmark, hvor de medlemmer, som er organiseret af mere end
én organisation kun tæller med én gang, kan det samlede medlemstal for foreningsidrætten i Danmark identificeres
i nedenstående tabel.

Tabel 3 – Medlemstallet for den samlede foreningsidræt uden dobbeltmedlemsskaber
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Unikke

2019

2020

Udvikling

Medlemstal

2.664.907

2.536.619

-128.288

Tabellen viser, at der i 2020 var i alt 2.536.619 medlemmer i foreningsidrætten, hvilket er en tilbagegang på 128.288
medlemmer i forhold til 2019.
Foreningstal
Hvis fokus flyttes fra medlemstallene over på foreningstallene, kan det konstateres, at DIF også her er Danmarks
største idrætsorganisation. I nedenstående tabel kan antallet af foreninger i de tre hovedorganisationer aflæses.
Tabel 4 – Officielle foreningstal for idrættens hovedorganisationer, 2020
Organisation

2020

DIF

8.790

DGI

6.646

Firmaidrætten

226

Tabellen viser, at DIF samlet set organiserede 8.790 foreninger i 2020, mens DGI havde 6.646 foreninger.
Firmaidrætten havde 226 foreninger i 2020, hvilket dog ikke helt kan sammenlignes med DIF og DGI, da
Firmaidrættens foreningsmodel adskiller sig med nogle meget store foreninger dækkende et større geografisk
område.
Udviklingen fra 2019 til 2020 i foreningstallet kan aflæses i tabellen herunder.
Tabel 5 - Udvikling i foreningstallet for idrættens hovedorganisationer, 2019-2020
Organisation

2019

2020

Udvikling

Udvikling i pct.

DIF

8.806

8.790

-16

-0,2%

DGI

6.530

6.646

116

1,8%

Firmaidrætten

230

226

-4

-1,7%

Tabellen viser, at DGI er den eneste af de tre organisationer der har fået flere medlemsforeninger i 2020. Ser vi på
udviklingen tilbage fra 2013, så har DGI samlet set fået 322 flere foreninger, mens DIF og Firmaidrætten har fået hhv.
455 og 23 færre foreninger.

Tabel 6 – Antal foreninger i foreningsidrætten uden dobbeltmedlemsskaber
Unikke

2019

2020

Udvikling

Foreningstal

11.507

11.534

27

Tabellen viser, at DIF, DGI og Firmaidrætten samlet organiserer 11.534 idrætsforeninger i Danmark, hvilket er en
fremgang på 27 foreninger i forhold til 2019.
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Foreningsstørrelser
Samtidig med at vi i år ser en stigning i foreningstallet, ser vi også en udvikling i foreningsstørrelsen, hvor det
gennemsnitlige antal medlemmer pr. forening er faldet. Dette fremgår af nedenstående tabel, hvor man kan se det
gennemsnitlige antal medlemmer pr. forening i de tre hovedorganisationer.
Tabel 7 – Antal medlemmer pr. forening i gennemsnit
Organisation

2019

2020

DIF

226

218

DGI

260

246

Firmaidrætten

1.678

1.520

Tabellen viser, at det gælder for alle tre organisationer, at deres foreninger i år er blevet lidt mindre i gennemsnit.
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DEN SAMLEDE FORENINGSIDRÆT
Med oprettelsen af Centralt Foreningsregister (CFR) blev det gjort muligt at se nærmere på den samlede danske
foreningsidræt på tværs af de tre hovedorganisationer. I disse analyser kan eventuelle dobbeltmedlemsskaber
fordeles, så det bliver tydeligt, hvor der er tale om forenings- og medlemsoverlap mellem DIF, DGI og Firmaidrætten.
Indledningsvis ser afsnittet derfor nærmere på overlappet mellem idrættens hovedorganisationer samt udviklingen
heri fra 2019 til 2020. Herefter ses der nærmere på udviklingen indenfor idrætsaktiviteterne i den samlede
foreningsidræt.
Det er vigtigt at understrege, at DIF’s aktivitetstal ikke er de samme som medlemstal i et specialforbund.
Specialforbund under DIF’s medlemstal er derfor ikke nødvendigvis det samme som en idrætsaktivitets samlede
medlemstal. Eksempelvis er det ikke samtlige gymnastikudøvere, der er medlem af en forening under Danmarks
Gymnastik Forbund. Derfor kan aktivitetstallene – både hvad angår antal og udvikling – variere i forhold til
specialforbundets medlemstal.
Som tidligere vist i rapporten er der samlet set 2.536.619 medlemmer fordelt på 11.534 idrætsforeninger i Danmark.
Det er disse medlemmer og foreninger, der ligger til grund for de følgende analyser om den samlede
foreningsorganiserede idræt.
Overlap mellem idrættens hovedorganisationer
Som tidligere vist har DIF samlet set 1.918.811medlemmer i 2020, mens DGI og Firmaidrætten har hhv. 1.634.180 og
343.479 medlemmer. Hvis disse tre medlemstal lægges sammen, kommer det samlede medlemstal op på langt over
de tidligere nævnte 2.536.619 medlemmer, som er det samlede antal medlemmer i foreningsidrætten. Dette skyldes
et betydeligt forenings- og medlemsoverlap de tre idrætsorganisationer imellem, hvilket er interessant at studere
nærmere.
Ved oprettelsen af CFR blev det som tidligere nævnt muligt at identificere dette overlap - noget, der ikke tidligere var
muligt, da idrætsorganisationerne ikke indsamlede og koordinerede medlems- og foreningstallene i fællesskab. Det
er vigtigt at understrege, at nedenstående analyser intet fortæller om, hvor stærkt tilhørsforholdet mellem
foreningerne og hovedorganisationen er.
I nedenstående figur er dette overlap illustreret i et cirkelsystem, hvor hver idrætsorganisation repræsenteres med
en farvet cirkel, der afgrænser organisationens egen- og delmængder. Den røde cirkel illustrerer DIF, den blå cirkel
illustrer DGI, og den grønne cirkel illustrer Firmaidrætten.
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Figur 1 - Forenings- og medlemsoverlap mellem idrættens hovedorganisationer, F=foreninger, M=medlemmer

Den røde cirkel viser, at DIF samlet havde 1.918.811 medlemmer i 2020. Ud af disse medlemmer var 1.323.070 i en
forening, der også var organiseret i DGI – og 6.523 medlemmer i en forening, der også var organiseret i Firmaidrætten.
Dertil kommer 13.246 medlemmer, som er organiseret i alle tre af idrættens hovedorganisationer. Det betyder således,
at 575.972 af DIF’s medlemmer udelukkende er medlemmer af en forening, der er organiseret under DIF, hvilket svarer
til 30 pct. af DIF’s medlemmer.
Når fokus flyttes over på DGI, kan man se, at DGI har 294.098 ud af deres 1.634.180 medlemmer, som udelukkende er
organiseret i DGI’s foreninger. Det svarer til, at 18 pct. af DGI’s medlemmer ikke er organiseret af andre.
I Firmaidrætten er tilfældet noget anderledes, for der er ikke tale om det store forenings- og medlemsoverlap mellem
Firmaidrættens foreninger og DIF og DGI. Firmaidrætten organiserer således hele 93 pct. af deres medlemmer alene
uden organisatorisk overlap.
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Nedenstående er en tilsvarende figur, der illustrerer udviklingen i hver af de enkelte egen- og delmængder. Denne
figur muliggør en vurdering af, hvorvidt der er er tale om en tendens til et større eller mindre overlap organisationerne
imellem. Udviklingen fra 2019 til 2020 er illustreret i figuren herunder.
Figur 2 – Udvikling i overlappet mellem idrættens hovedorganisationer, 2019-2020

Figuren viser, at overlappet mellem DIF og DGI er vokset med 71 foreninger fra 2019 til 2020, det vil sige, at der er 71
flere foreninger, der både er organiseret under DIF og DGI. Det til trods repræsenterer de fælles foreninger 47.026
færre medlemmer i 2020 end i 2019.
Det skal her understreges, at dobbeltmedlemskaber kun har betydning for den enkelte organisations medlemstal og
ikke har nogen indvirkning på det samlede medlemstal, der tidligere er afrapporteret. CFR giver mulighed for at kigge
på antallet af medlemskaber renset for eventuelt overlap imellem organisationerne.
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Største medlemsvækst
Hvis blikket rettes mod udviklingen for den samlede danske foreningsidræt (DIF, DGI og Firmaidrætten), hvor der er
renset for eventuelle overlap, kan der tegnes nogle interessante udviklingstræk.
I nedenstående tabel fremgår de fem idrætsaktiviteter med størst numerisk vækst i 2020.
Tabel 8 – Størst vækst for den samlede foreningsidræt
Aktivitet

2019

2020

Udvikling

Udvikling i pct.

Tennis

76.264

88.209

11.945

15,7%

Motions på arbejdspladsen

43.517

50.314

6.797

15,6%

158.046

162.828

4.782

3,0%

16.199

18.127

1.928

11,9%

56.560

58.443

1.883

3,3%

Golf
Basketball
Sejlsport

Tennis er den aktivitet med størst fremgang i år med 11.945 medlemmer. Antalsmæssigt er det i aldersgrupperne 2539 og 40-59 hvor tennis har haft den største vækst, men ser man på andel skiller aldersgruppen 19-24 sig positivt ud –
her er der kommet hele 51.7 % flere medlemmer.
Den næststørste stigning er for aktiviteten ’Motion på arbejdspladsen’1, som har været i stor fremgang de sidste to år.
Ikke overraskende står Firmaidrætten for væksten i denne kategori, hvor flere firmaidrætsforeninger har styrket
fokus på at skabe aktiviteter for de lokale arbejdspladser og i den forbindelse skabe en medlemsrelation til
medarbejderne.
Nummer tre på listen er golf der går frem for andet år i træk og er samlet set gået 6.701 medlemmer frem siden 2018.
Basketballs fremgang kan primært tilskrives en flot fremgang i aldersgruppen 0-18 år på 1.965 medlemmer, svarende
til en fremgang på 19,2 %.
Sejlsport bygger også videre på en positiv udvikling, hvor der siden 2017 er kommet 2.822 flere medlemmer svarende
til 5,1 %.

1

Motion på arbejdspladsen var i 2018 for første gang en decideret aktivitet i CFR-registreringen. Den kategori muliggør registrering af de
ofte tværidrætslige initiativer, som firmaidrætsforeningerne tilbyder arbejdspladserne. Herved har flere firmaidrætsforeninger end
tidligere registreret medlemsaktiviteter, som før var vanskelige at kategorisere i CFR-sammenhæng.
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Største medlemstab
Den samlede foreningsidræt oplevede i 2020 en tilbagegang på i alt 128.288 medlemmer. Af nedenstående tabel
fremgår de fem idrætsaktiviteter, som har oplevet den største tilbagegang i medlemstallet i 2020.
Tabel 9 - Største aktivitetstilbagegange i foreningsidrætten, 2020
Aktivitet

2019

2020

Udvikling

Udvikling i pct.

Gymnastik

311.352

280.106

-31.246

-10,0%

Fodbold

360.115

334.964

-25.151

-7,0%

Svømning

253.167

232.990

-20.177

-8,0%

Fitness

239.983

222.052

-17.931

-7,5%

77.234

62.207

-15.027

-19,5%

Løb

Som det fremgår af ovenstående tabel, så er det de største aktiviteter, der også har den største absolutte tilbagegang.
Fodbold, gymnastik, svømning og fitness er de fire største aktiviteter målt på antal medlemmer, og det er også disse
fire aktiviteter, der har den største tilbagegang i antal medlemmer. De fire aktiviteter tegner sig samlet set for en
tilbage gang på 94.505 medlemmer. Ser vi på de fire aktiviteters tilbagegang i procent, så er det gymnastik der
andelsmæssigt går mest tilbage med 10% efter fulgt af svømning (8%), Fitness (7,5 %) og fodbold (7%).
Løb er den aktivitet med den 5. største tilbagegang, det til trods for, at det kun er den 11. største idræt. Dette betyder
således at tilbagegangen i procent for løbs vedkommende er på hele 19,5 %. Det er særligt Firmaidrætten der har
mistet løbemedlemmer med en tilbage på hele 11.744, mens DGI og DIF til sammen ”kun” har mistet 3.282
løbemedlemmer.

Indendørs og udendørs
Til trods for at der i top-5 for både aktiviteter i fremgang og tilbagegang, er både indendørs- og udendørsidrætter, så
er der alligevel en klar tendens til, at det er indendørsidrætterne, der er gået mest tilbage.
Det gælder for flere aktiviteter, at de kan dyrkes både udendørs og indendørs. Hvis man til trods for det grupperer
aktiviteterne efter om, de primært er indendørs eller udendørs og holder de to grupper op imod hinanden, viser det
sig, at udendørsaktiviteterne samlet set er gået tilbage med 1%, mens gruppen af indendørsaktiviteter samlet set er
gået tilbage med 6%. Der er derfor en klar tendens til, at indendørsidrætterne er gået mere tilbage i et år med coronanedlukning.
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BEVÆG DIG FOR LIVET
DIF og DGI har i samarbejde lanceret visionen Bevæg dig for livet. En del af denne ambitiøse vision er, at der skal langt
flere medlemmer ind i idrætsforeningerne. Derfor er de årlige medlemstal en god indikator på effekten af dele af det
samlede arbejde. I dette kapitel kigges der nærmere på Bevæg dig for livet-aktiviteterne.
De afrapporterede medlemstal i det følgende kapitel er derfor DIF’s og DGI’s samlede medlemstal renset for eventuelt
overlap, mens Firmaidrættens tal ikke tæller med i disse tal. Derfor vil tallene i dette kapitel divergere fra tallene i det
forrige kapitel. Det skal også understreges, at selvom en given aktivitet oplever vækst eller tilbagegang, kan det ikke
nødvendigvis spores direkte til visionen. En del af arbejdet i visionen omhandler f.eks. klubudvikling eller udvalgte
projekter/koncepter i de givne idrætter. I disse tal bliver det dog hele aktiviteten, hvor fodbold kan bruges som
eksempel. I visions-regi er der tale om Fodbold Fitness, men da der ikke er tal på Fodbold Fitness alene, bruges det
samlede tal for fodbold-aktiviteten. På samme måde er der i de enkelte visionsidrætter fokus på udvalgte målgrupper
i forhold til alder og køn. Disse nuancer indgår ligeledes ikke i nedenstående tabel, som fremstiller det totale tal pr.
aktivitet på tværs af alder og køn.
I nedenstående tabel ses medlemstallet og udviklingen for de tolv aktiviteter, som i 2020 var en del af Bevæg dig for
livet-samarbejdet.
Tabel 10 – Medlemsudvikling for Bevæg dig for livet, 2019-2020
Aktivitet

2019

2020

Udvikling

Udvikling i pct.

Tennis

74.743

85.501

10.758

14,4%

Volleyball

17.286

17.647

361

2,1%

Kano/kajak

31.236

31.383

147

0,5%

Cykling

44.347

44.186

-161

-0,4%

Floorball

12.470

11.846

-624

-5,0%

Håndbold

107.506

105.919

-1.587

-1,5%

43.393

40.111

-3.282

-7,6%

Badminton

119.507

115.245

-4.262

.3,6%

Fitness

183.252

172.683

-10.569

-5,8%

Svømning

242.535

224.757

-17.778

-7,3%

Fodbold

340.951

321.222

-19.729

-5,8%

1.217.226

1.170.500

-46.756

-3,8%

Løb

Total

Tabellen viser, at selvom der er enkelte idrætter med fremgang i år, så er der samlet set en tilbagegang på 46.756
medlemmer. Denne tilbagegang er dog noget mindre, hvis man kun kigger på de voksne (aldersgruppe over 18 år),
som er Bevæg dig for livets primære målgruppe. Blandt de voksne har der i ovenstående aktiviteter i DIF og DGI været
en tilbagegang på 10.246 medlemmer fra 2019-2020 svarende til 1,5%.
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UDVIKLING FOR DIF OG SPECIALFORBUNDENE
Det følgende afsnit omhandler hovedtrækkene i udviklingen blandt DIF og DIF’s 62 specialforbund. Som tidligere
nævnt er det langtfra muligt at afrapportere samtlige oplysninger på de enkelte specialforbund, hvorfor kun de
overordnede udviklingstræk afrapporteres. Der henvises til www.dif.dk/medlemstal, som tilbyder mange muligheder
for at se nærmere på både udviklingstendenser og mange flere fakta omkring forenings- og medlemstallene.
Indledningsvis kigger afsnittet nærmere på, hvilke af DIF’s specialforbund der har oplevet størst vækst og tab i
medlemstal.
Største medlemsvækst
Som tidligere afrapporteret havde DIF samlet set 73.799 færre medlemmer i 2020 i forhold til 2019. Det var dog ikke
samtlige af DIF’s specialforbund, der gik tilbage i 2020. Der var medlemsfremgang at spore blandt 21 ud af DIF’s 62
specialforbund, hvilket betyder, at lige godt en tredjedel af specialforbundene oplevede en fremgang i medlemstallet.
De resterende forbund 41 havde alle en tilbagegang i større eller mindre omfang på imellem 3 og 18.584 medlemmer.
I nedenstående tabel ses de fem specialforbund, som oplevede den største numeriske vækst fra 2019 til 2020.
Tabel 11 – De fem specialforbund i DIF med størst numerisk medlemsvækst
Specialforbund

2019

2020

Udvikling

Udvikling i pct.

Dansk Tennis Forbund

60.845

69.964

9.119

15,0%

Dansk Golf Union

149.654

155.334

5.680

3,8%

Dansk Sejlunion

53.009

54.904

1.895

3,6%

Danmarks Basketball-Forbund

15.326

17.038

1.712

11,2%

Dansk Surf & Rafting Forbund

2.824

3.830

1.006

35,6%

Også for forbundene gælder det at tennis og golf har oplevet den største fremgang i 2020. Dansk Tennis Forbund og
Dansk Golf Union havde tilsammen en fremgang på 14.799 medlemmer i 2020, hvilket svarer til 64 % af den samlede
fremgang på 22.999 medlemmer, der var under DIF i de 21 forbund med fremgang i 2020.
For dansk Sejlunion er er fremgangen med 1.895 og historisk stor og man skal helt tilbage til 1980 for at finde en større
fremgang for unionen.
Danmarks Basketball-Forbund bygger videre på en årrække med positiv udvikling, hvor der har været fremgang siden
2013. Forbundet har siden 2013 fået 6.232 flere medlemmer svarende til en fremgang på 57,7% ift. 2013. Væksten
skyldes primært at der i den periode er kommet 5.470 flere i aldersgruppen 0-18.
Dansk Surf & Rafting Forbund er det nyeste forbund i DIF og har derfor kun officielle medlemstal tilbage fra 2018. Deres
fremgang på 1.006 medlemmer udgør en vækst på hele 35,6 % og bygger på en fremgang i samtlige 8 aldersgrupper,
som medlemstallene opgøres i.
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Største medlemstab
Der er 41 af DIF’s 62 specialforbund, som oplevede medlemstilbagegang i det forgangne år. I det følgende afsnit kigges
der nærmere på de fem specialforbund med det største medlemstab i 2020. De fem specialforbund med det største
medlemstab kan aflæses i tabellen herunder.
Tabel 12 – Specialforbund med det største numeriske tab i 2020.
Specialforbund

2019

2020

Udvikling

Udvikling i pct.

Dansk Boldspil-Union

328.722

310.138

-18.584

-5,7%

Dansk Svømmeunion

193.170

174.653

-18.517

-9,6%

Danmarks Gymnastik Forbund

201.588

1854.690

-15.898

-7,9%

Parasport Danmark

11.627

7.990

-3.637

-31,3%

Dansk Atletik Forbund

39.425

36.453

-2.972

-7,5%

Som det også var tilfældet for aktiviteterne, så er det også for forbundenes vedkommende de største, der har den
største tilbagegang. Dansk Boldspil-Union, Dansk Svømmeunion og Danmarks Gymnastik Forbund tegner sig for en
samlet tilbagegang på 52.999 medlemmer svarende til 66,4% af den samlede tilbagegang i gruppen af de 41 forbund,
der i alt går tilbage med 79.831 medlemmer.
Dansk Boldspil-Union skiller sig en lille smule ud fra Dansk Svømmeunion og Danmarks Gymnastik Forbund, ved at der
for DBU’s vedkommende primært er tale om en stor tilbagegang for børn og unge, mens de to andre forbund har
tilbagegang i alle aldersgrupper.
Tilbagegange i Parasport Danmark er af mere registreringsteknisk karakter, hvor en stor gruppe medlemmer er
overgået fra at være registreret som ”handicapidrætsmedlemmer” til ”almindelige” medlemmer under de respektive
idrætter de er tilknyttet.
For Dansk Atletik Forbund gælder det, at der er tilbagegang for alle tre af deres aktiviteter (atletik -416, gang -102, løb
-2.454). Det er dog tilbagegangen for løb, der udgør langt størstedelen af den samlede tilbagegang på 2.972
medlemmer.

