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Nyhedsbrev for juli 2021 

 

Nyheder 

Sæsonstart 

Vi ser alle frem mod en forhåbentlig god sæsonstart uden nedlukninger og restriktioner. Nogle 

klubber har måske ikke spillet klubbridge siden marts 2020, hvorfor der skal ske en større 

genstart og markedsføringsindsats for at vinde både tabte medlemmer tilbage og gerne også 

rekruttere nye.  

Vi opfordrer i den forbindelse klubberne til at lade sig inspirere af den inspirationspjece, som 

Innovationsforum netop har lanceret, og som vi udsendte for nylig til alle klubbestyrelserne.  

Pjecen indeholder en perlerække af gode idéer. Det gælder markedsføring og branding, 

samarbejdet i klubbestyrelsen, samarbejde med andre klubber, rekruttering af nye frivillige, 

fastholdelse og rekruttering af medlemmer, indslusning af kursister, sociale arrangementer 

etc.  Vi håber den kan være en hjælp for klubberne som forberedelse til den kommende 

sæson. Inspirationspjecen er også vedhæftet dette nyhedsbrev.                                                             

Op mod sæsonstart er det også en oplagt mulighed at tage kontakt til den lokale og regionale 

presse med en pressemeddelelse. For at hjælpe klubben lidt på vej, har vi i sekretariatet 

udarbejdet vedlagte udkast til pressemeddelelse, som med få konkrete tilføjelser om klubben 

hurtigt kan gøres klar til udsendelse.   

 

 

Breddepokalen – ny pokalturnering for breddespillere 

Breddebridgen får nu sin egen pokalturnering. I den kommende sæson har vi premiere på en 
ny pokalturnering forbeholdt spillere med handicap 25 eller højere. 

Den nye pokalturnering afvikles sideløbende med den gamle og så vidt muligt på de samme 
datoer. I Breddepokalen spilles dog kun 32 spil i hver kamp. Handicapgrænsen på 25 beregnes 
som et gennemsnit af de fire spillere på holdet med lavest handicap. Det vil sige, at der godt 
kan være en spiller med eksempelvis handicap 22 med på holdet, når blot tallet opvejes af 
holdkammeraterne. 

Pokalbridge er en chance for at komme ud og spille mod hold fra andre klubber. Kampene 
afvikles privat, og hyggen har altid været en vigtig del af pokalturneringen. Historien rummer 
sågar eksempler på hold, som har fortsat spillet, længe efter at den officielle kamp var 
afgjort – og hvor udeholdet er endt med at overnatte hos modstanderne. 

Prisen pr. hold til Breddepokalen er 500 kr., som også er indskuddet til Pokalturneringen.  

Det er allerede nu muligt at tilmelde sit hold til Breddepokalen 2022. Tilmelding sker her, og 
betaling foregår her.  

Tilmelding til Pokalturneringen er ligeledes åben. Tilmelding foregår her og betaling her.  

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at være med, når den nye pokal ser dagens lys. 
  

https://pokal.bridge.dk/velkomst.asp?Turn_ID=30
https://flexbillet.dk/dbf
https://pokal.bridge.dk/velkomst.asp?Turn_ID=29
https://flexbillet.dk/dbf
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Hjælpepakker under Kulturministeriet  

1. DIF og DGI’s corona-hjælpepulje 

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje er igen åben for ansøgninger frem til d. 31. august 2021 kl. 

12.00. 

DIF og DGI's corona-hjælpepulje er etableret for at yde ekstraordinære tilskud til lokale 

idrætsforeninger, herunder bridgeklubber, for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som 

foreninger i løbet af 2021 har oplevet som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med 

COVID-19. I denne runde kan der ansøges om tab og forventede tab i perioden 1. januar 2021 

frem til 31. august 2021. 

For at søge skal man have et CVR-nummer og desuden oprettes i DIF’s system CFR. 

Foreninger, der ikke er en del af CFR, kan sende en mail om dette til 

difdgicoronapulje@dif.dk. Så vil de efterfølgende modtage en mail med et link, som de kan 

benytte til at få midlertidig adgang til CFR. 

Retningslinjer samt ofte stillede spørgsmål og svar er vedhæftet bagerst i nyhedsbrevet.  

Læs også mere om dette på https://www.dif.dk/da/forening/stoette eller på 

http://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25309&Purge=True  

 

2. Pulje til 1000 nye fællesskaber 

Formålet med puljen (som er på i alt 29,1 mio. kr.) er skabe nye fællesskaber gennem 

aktiviteter til borgere over 21 år, som mærker konsekvenserne af corona-pandemien i form af 

ensomhed.  

Puljen støtter aktiviteter, der foregår i oplevelsesindustrien. Aktiviteterne skal give voksne 

over 21 år, seniorer og ældre, der mærker konsekvenserne af pandemien i form af ensomhed, 

adgang til nye oplevelser og arrangementer. 

Aktiviteter i oplevelsesindustrien kan være koncerter, udstillinger, teaterforestillinger, 

restaurantbesøg, kanoture, udflugter mv. Det er en betingelse, at aktiviteten involverer 

mindst én aktør fra oplevelsesindustrien. 

Aktiviteterne skal afvikles i 2021. 

Foreninger skal have et CVR-nummer (som er oprettet senest 1. november 2020) og en 

NemKonto for at kunne søge puljen. 

Midlerne kan søges via to spor, afhængig af ansøgningens størrelse. 

• Læs mere og søg 5.000 kr. – 20.000 kr. til enkeltstående aktiviteter i 

oplevelsesindustrien 

En forening kan højst ansøge tre gange til tre enkeltstående aktiviteter på det lille 

spor.  

• Læs mere og søg 21.000 – 250.000 kr. til enkeltstående eller en række aktiviteter i 

oplevelsesindustrien 

En forening kan kun ansøge én gang men til flere aktiviteter på det store spor. 

 

Spørgsmål til puljerne kan stilles til sekretariatet på dbf@bridge.dk eller på 4847 5213. 

 

mailto:difdgicoronapulje@dif.dk
https://www.dif.dk/da/forening/stoette
http://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25309&Purge=True
https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/1000-nye-faellesskaber-5000-20000-kr/
https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/1000-nye-faellesskaber-5000-20000-kr/
https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/1000-nye-faellesskaber-21000-250000-kr/
https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/1000-nye-faellesskaber-21000-250000-kr/
mailto:dbf@bridge.dk
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Corona-restriktioner pr. 1. august 2021 

De fleste corona-restriktioner er allerede ophævet, men 1. august sker der yderligere 

lempelser. Her forsvinder kravet om coronapas for indendørs idræt, og derfor skal man ikke 

længere have coronapas med, når man skal ned i klubben og spille bridge efter d. 1. august 

2021.  

På næste side har vi indsat et udsnit af aftaleteksten omkring udfasningen af coronapasset.  

Desuden udfases det lille forsamlingsforbud også helt fra d. 1. august 2021.  

Hele aftaleteksten kan ses her: https://www.justitsministeriet.dk/wp-

content/uploads/2021/06/Endelig-Aftale-om-yderligere-udfasning-af-restriktioner-mv.-fra-

den-11.-juni-2021.pdf  

 

 

 

 

Begynderundervisning i klubberne sæsonen 2021/22 

Med den fortsatte genåbning af Danmark, ser vi alle frem mod sæsonstart 2021/22.  

Derfor opdateres listen på hjemmesiden, over klubber der har begynderundervisning. Vi 

modtager meget gerne opdateringer og tilføjelser til listen, som vil blive opdateret med ny 

information løbende hen imod sæsonstart i september.  

Send en mail med jeres informationer om begynderundervisning i sæsonen 2021/22 til 

dbf@bridge.dk.  

https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/06/Endelig-Aftale-om-yderligere-udfasning-af-restriktioner-mv.-fra-den-11.-juni-2021.pdf
https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/06/Endelig-Aftale-om-yderligere-udfasning-af-restriktioner-mv.-fra-den-11.-juni-2021.pdf
https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/06/Endelig-Aftale-om-yderligere-udfasning-af-restriktioner-mv.-fra-den-11.-juni-2021.pdf
mailto:dbf@bridge.dk
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Online begynderundervisning på nettet 

I juni måned skrev vi til klubberne om opstart af online begynderundervisning på nettet, som 

er et tilbud til klubber og distrikter, hvor tilstrækkelig holddannelse er vanskelig. Projektet er 

ikke tiltænkt som erstatning for undervisning i den optimale form, nemlig i et lokale, hvor 

både underviser og de underviste er fysisk til stede.  

Der er en række klubber, som allerede har vist interesse og der vedlægges med dette 

nyhedsbrev et brev, der yderligere beskriver processen, så vi kan gå i luften op mod 

sæsonstart. Nye klubber og bridgelærere er velkomne til at melde sig til projektet.  

 

 

Orientering 

Nyt fra repræsentantskabsmødet 2021 

DBf´s ordinære repræsentantskabsmøde blev i 2021 udsat fra den 24. april til den 19. juni på 
grund af coronakrisen. 

Her kan du læse lidt om repræsentantskabsmødet. Læs meget mere i september-nummeret af 
Dansk Bridge.   

Årsberetningen og årsregnskabet kan læses på hjemmesiden under ’medlemsinfo’ -> Referater 
-> Regnskab og beretning. 

 

Hovedbestyrelsen  

Der skulle i år være valg til formandsposten. Nis Rasmussen modtog genvalg og blev valgt 
uden modkandidater. Nis Rasmussen meddelte også, at dette vil blive hans sidste periode som 
formand.  

Alle medlemmer af hovedbestyrelsen, Bo Ulrik Munch, Jane Norgren, Sus Vang og Poul Færch 
var på valg og Bo Ulrik Munch og Sus Vang var villige til genvalg. Jane Norgren og Poul Færch 
modtog ikke genvalg. Derudover havde HB indstillet Helle Simon Elbro, næstformand i 
Ballerup Bridge Club og Ole Vinberg Larsen, formand for distrikt Nordsjælland som nye 
hovedbestyrelsesmedlemmer og endvidere havde Visti Christensen, formand for Roskilde 
Bridge 1945 og medlem i distriktsbestyrelsen i Østsjælland meldt sin kandidatur. 

Efter repræsentantskabsmødet ser DBf´s hovedbestyrelse ud som følger:  

• Nis Rasmussen – formand  

• Kurt Als – næstformand  

• Bo Ulrik Munch  

• Sus Vang 

• Helle Simon Elbro 

• Ole Vinberg Larsen 

 

Kritiske revisorer  

Olaf Johansen var på valg som kritisk revisor, men modtog ikke genvalg og derfor skulle en ny 
kritisk revisor vælges. Torsten Ørhøj blev valgt til kritisk revisor.  
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Fastsættelse af kontingent  

Hovedbestyrelsen foreslog uændret kontingent. Repræsentantskabet godkendte 
hovedbestyrelsens forslag. 

 

 

Sommerlukket i sekretariat og butik  

Sekretariatet og Bridgebutikken holder sommerlukket i ugerne 29, 30 og 31.  

Vi er tilbage igen mandag d. 9. august 2021.  

IT-supporten holder åbent som sædvanligt hele sommeren – inkl. ugerne 29, 30 og 31. 
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Retningslinjer for DIF og DGI’s corona-hjælpepulje til idrætsforeninger 
DIF og DGI's corona-hjælpepulje er åben for ansøgning fra d. 7. juli kl. 12 til d. 31. august kl. 12.  
Alle ansøgninger forventes besvaret i løbet af oktober og/eller november måned. 

 

Formål: DIF og DGI's corona-hjælpepulje er etableret for at yde et ekstraordinært tilskud til lokale 
idrætsforeninger for at afbøde de negative konsekvenser, som foreningerne i løbet af 1. januar- 31.august 2021 
oplever som følge af nedlukning for aktivitet og aflysning af arrangementer i forbindelse med COVID-19. 

Midlerne skal gå til lokale idrætsforeninger, herunder også de foreninger, som afholder store breddeevents 
(med over 500 aktive deltagere) og herudover også foreningsbaserede eventarrangører. 

Corona-hjælpepuljen er altså ikke etableret til støtte for eliteidræt eller idrætsforeninger/forbund, der søger 
dækning af udgifter til aflyste større mesterskaber og øvrige arrangementer med over 350 deltagere. Disse 
henvises til kompensationsordningen for faste udgifter, lønkompensationsordningen og 
kompensationsordningen for arrangører af større arrangementer. 

Foreninger, som afholder store breddeevents og herudover også foreningsbaserede eventarrangører, kan godt 
ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud til dækning af tabte nettoindtægter (overskud) fra egne 
arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19, herunder tabte 
nettoindtægter fra aflyste store breddeevents og motionsløb med over 500 aktive deltagere. 

 

Ansøgerkreds: DIF og DGI's corona-hjælpepulje kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt 
økonomisk af COVID-19, herunder også foreninger der tidligere har ansøgt DIF og DGI's corona-hjælpepulje. 

Det er ikke et krav, at ansøgende idrætsforeninger skal være medlem af DIF og/eller DGI. Corona-hjælpepuljen 
kan også ansøges af lokale foreninger inden for det selvorganiserede idrætsområde, udsatteidrætten og esport. 

Støtteforeninger kan ikke ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje, men lokale breddeidrætsforeninger kan 
ansøge puljen om tilskud til dækning af tabte indtægter fra støtteforeninger som følge af nedlukning for 
aktivitet i forbindelse med COVID-19. 

I forbindelse med aflysning af større arrangementer, hvor flere foreninger skulle have været en del af 
afviklingen, kan den arrangerende forening kun ansøge om tilskud til dækning af den del af nettoindtægten, der 
ville være gået direkte til arrangørforeningen selv. Medhjælpende foreninger skal selv ansøge om tilskud til 
dækning af deres tabte nettoindtægt fra det aflyste arrangement. 

Firmaidrætsforeninger henvises til den særskilte corona-hjælpepulje under Dansk Firmaidrætsforbund. 

Én idrætsforening kan indsende flere ansøgninger, f.eks. på vegne af forskellige afdelinger i foreningen med 
selvstændige regnskaber/afdelingsregnskaber og selvstændige økonomiske udfordringer som følge af 
nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. 

Krav til ansøgere: Idrætsforeninger skal have adgang til Centralt ForeningsRegister (www.medlemstal.dk) for at 
kunne ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje og have CVR-nummer samt tilknyttet NemKonto for at kunne få 
udbetalt et eventuelt tilskud fra DIF og DGI's corona-hjælpepulje. 

Alle idrætsforeninger under DIF og DGI har adgang til Centralt ForeningsRegister (www.medlemstal.dk).  

Øvrige idrætsforeninger kan anmode om adgang til ansøgningssystemet ved at sende en e-mail til 
difdgicoronapulje@dif.dk. Processen med tildeling af adgang til ansøgningssystemet kan tage op til en uge, 
hvilket ansøgende foreninger skal tage højde for. Foreninger, der anmoder om adgang til ansøgningssystemet 
senere end d. 23. august kl. 12, kan ikke garanteres adgang til ansøgningssystemet før fristen, d. 31. august kl. 
12.  

http://www.medlemstal.dk/
http://www.medlemstal.dk/
mailto:difdgicoronapulje@dif.dk
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Sådan ansøges DIF og DGI's corona-hjælpepulje: I ansøgningsplatformen bliver ansøgende foreninger bedt om 
at udfylde følgende: 

• Kontaktperson. 
• Ansøgningsbeløb. 
• Baggrund for ansøgningen, samt evt. udregning/argumentation for det ansøgte beløb (maks. 2.000 

tegn). 
• Information om foreningens økonomi: 

o Foreningens omsætning i seneste afsluttede regnskabsår. 
o Foreningens resultat i seneste afsluttede regnskabsår. 
o Aktuel egenkapital i foreningen. 
o Forventet resultat i indeværende regnskabsår. 

• Information om allerede modtaget kompensation i foreningen. 
• Budgetlinjer til uddybning af ansøgningsbeløb. 

o Mulighed for upload af relevante bilag. 
• Tro- og love-erklæring på, at oplysningerne i ansøgningen er korrekte, samt at idrætsforeningen ikke 

ansøger om tilskud til dækning af udgifter/tabte indtægter, der er dækket på anden vis. 

 

Hvad kan der søges tilskud til? 

DIF og DGI's corona-hjælpepuljes formål er at yde et ekstraordinært tilskud til lokale idrætsforeninger for at 
afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse 
med COVID-19 fra d. 1. januar 2021 frem til og med d. 31. august 2021. 

Dette kan eksempelvis være i form at tilskud til dækning af: 

• Afholdte udgifter til halleje og forplejning til mindre arrangementer (maks. 350 deltagere), der er aflyst 
som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. 

• Tabte nettoindtægter fra medlemsindbetalinger (kontingent eller køb af specifikke træningstilbud) som 
følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. 

• Tabte nettoindtægter fra foreningsarbejde på festivaler, markeder og øvrige arrangementer, der er 
aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. 

• Tabte nettoindtægter fra egne arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i 
forbindelse med COVID-19. 

• Tabte nettoindtægter (f.eks. deltagerbetaling) fra store breddeevents og motionsløb med over 500 
aktive deltagere, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. 

o Den arrangerende forening kun ansøge om tilskud til dækning af den del af nettoindtægten, der 
ville være gået direkte til arrangørforeningen selv. Medhjælpende foreninger skal selv ansøge 
om tilskud til dækning af deres tabte nettoindtægt fra det aflyste arrangement. 

o For aflyste arrangementer med over 350 deltagere skal afholdte udgifter søges dækket i 
kompensationsordningen for arrangører af større arrangementer. 

o Lønudgifter og faste omkostninger for foreningsbaserede eventarrangører skal søges dækket i 
lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for faste udgifter. 

• Tabte sponsorindtægter eller indtægter fra støtteforeninger som følge af nedlukning for aktivitet i 
forbindelse med COVID-19. 

• Afholdte ekstraordinære corona-relaterede udgifter til driften i foreningen (f.eks. ekstraordinære 
udgifter til værnemidler, ekstra rengøring, flere trænere pr. hold). 

o Puljen forventes at kunne yde tilskud til delvis dækning af maks. 50.000 kr. i denne kategori. 
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Bemærk: Ansøgere kan kun søge om dækning af tabte nettoindtægter, hvilket vil sige, at ansøgere skal 
modregne eventuelle besparelser eller reducerede udgifter, som foreningen måtte have haft i perioden for 
nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. Ansøgninger om tilskud til dækning af tabte nettoindtægter 
og sponsorindtægter skal tage udgangspunkt i faktiske tilsvarende regnskabstal i foregående regnskabsår. 

 

Der kan ikke søges tilskud til:  

• Dækning af udgifter/tabte indtægter, som foreningen ikke selv har afholdt/tabt. 
• Dækning af udgifter/tabte indtægter, som er dækket af forsikring. 
• Dækning af udgifter/tabte indtægter, som dækkes af tidligere tilskud fra DIF og DGI's corona-

hjælpepulje, kompensationsordningen for aflysning af større arrangementer, 
lønkompensationsordningen eller andre offentlige støtteordninger. 

• Dækning af udgifter/tabte indtægter, som foreningen selv har afholdt/tabt ved at tilbagebetale en 
allerede modtaget indtægt (kontingent eller køb af specifikke træningstilbud).  

• Dækning af udgifter relateret til den daglige drift, som ikke er coronarelateret.  
• Dækning af allerede støttede budgetposter fra tidligere corona-hjælpepuljer. 

 

Hvor meget kan der søges i tilskud? 

Der er i ansøgning til DIF og DGI's corona-hjælpepulje ingen faste grænser for ansøgt beløb.  

Med udgangspunkt i tildelingskriterierne for corona-hjælpepuljen (se herunder) vil DIF og DGI dog prioritere at 
støtte idrætsforeninger, der fortsat oplever store økonomiske konsekvenser som følge af nedlukning for 
aktivitet i forbindelse med COVID-19 og de fortsatte restriktioner på idrætten, og samtidig prioritere at støtte så 
mange økonomisk trængte idrætsforeninger som muligt. 

Tilskud fra DIF og DGI's corona-hjælpepulje vil naturligvis bero på en vurdering af den enkelte ansøgning og 
volumen af samlede ansøgninger, men forventes hovedsageligt være op til 100.000 kr. - undtagelsesvis op til 
300.000 kr. 

Idrætsforeninger med ekstraordinært store tabte nettoindtægter vil i særlige tilfælde kunne komme i 
betragtning til bevillinger over 300.000 kr. 

 

Tildelingskriterier:  

Skulle DIF og DGI's corona-hjælpepulje modtage ansøgninger om flere penge, end der er midler til rådighed i 
corona-hjælpepuljen, så vil DIF og DGI i sagsbehandlingen af ansøgninger lægge vægt på udvalgte kriterier: 

• DIF og DGI vil prioritere at støtte idrætsforeninger, der har oplevet store økonomiske konsekvenser som 
følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. Det indbefatter foreninger, hvor 
udgifter/mistede indtægter som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19 udgør en 
stor del af foreningernes samlede indtægter og egenkapital. 

• DIF og DGI vil prioritere at støtte så mange økonomisk trængte idrætsforeninger som muligt. 
• DIF og DGI vil prioritere en del af puljens midler til også at støtte foreninger, som afholder store 

breddeevents og herudover også foreningsbaserede eventarrangører. 
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Sagsbehandling: 

DIF og DGI's corona-hjælpepulje er åben for ansøgning fra onsdag d. 7. juli 2021 kl. 12 til tirsdag d. 31. august 
2021 kl. 12.  

Alle ansøgninger sagsbehandles af administrationen for DIF og DGI's corona-hjælpepulje og afgøres af corona-
hjælpepuljens bevillingsudvalg. Bevillingsudvalget vil foretage de endelige afgørelser i forhold til afgrænsning af 
ansøgerkreds samt afslag og bevillinger, herunder delvise bevillinger på baggrund af det samlede antal 
ansøgninger og samlede ansøgte beløb i DIF og DGI's corona-hjælpepulje. 

Da sagsbehandlingen primært tager udgangspunkt i ansøgningsplatformen, bedes alle dele af 
ansøgningsplatformen udfyldt så fyldestgørende og meningsfuldt som muligt.  Vurderes ansøgningen til at være 
for mangelfuld, kan foreningen modtage et afslag. 

Ansøgninger til DIF og DGI's corona-hjælpepulje forventes besvaret i løbet af oktober og/eller november måned 
2021. Ansøgninger besvares pr. mail til ansøgningens kontaktperson samt foreningens registrerede formand og 
kasserer. 

Ansøgende foreninger kan modtage fuldt tilskud, delvist tilskud eller afslag. Størstedelen af tilskud forventes at 
være delvise tilskud. Ansøgende foreninger, der modtager afslag eller delvist tilskud, vil kunne klage over 
afgørelsen (information om klageadgang findes i svar på ansøgningen). 

Tilskud udbetales inden for fire uger, efter bevillingsskrivelsen, til NemKonto knyttet til foreningens CVR-
nummer. 

 

Tilskudsbetingelser:  

Modtagere af tilskud over 100 t.kr. pålægges at indsende en erklæring om aftalte arbejdshandlinger på, at det 
modtagne tilskud ikke er dækket på anden vis (af forsikring eller af kompensationsordningen for aflysning af 
større arrangementer, lønkompensationsordningen eller andre offentlige støtteordninger). 

Blandt alle modtagere af tilskud på 100 t.kr. og derunder udføres stikprøve på fem pct., som pålægges at 
indsende en erklæring om aftalte arbejdshandlinger på, at det modtagne tilskud ikke er dækket på anden vis (af 
forsikring eller af kompensationsordningen for aflysning af større arrangementer, lønkompensationsordningen 
eller andre offentlige støtteordninger). 

Foreninger, der pålægges at indsende en erklæring om aftalte arbejdshandlinger, vil modtage en mail herom i 
første kvartal 2022. Erklæringen kan aflægges af foreningens generalforsamlingsvalgte revisor, statsautoriseret 
revisor eller en registreret revisor.  

 

Kontakt: 

I forhold til sparring og generelle spørgsmål til DIF og DGI's corona-hjælpepulje henvises foreninger til at 
kontakte relevante konsulenter i specialforbund og landsdelsforeninger. Se evt. også det separate dokument 
med spørgsmål og svar vedrørende DIF og DGI's corona-hjælpepulje på DIF og DGI’s hjemmesider. 

DIF og DGI's corona-hjælpepulje modtager henvendelser pr. mail: difdgicoronapulje@dif.dk. 

 

mailto:difdgicoronapulje@dif.dk
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Spørgsmål og svar vedrørende DIF og DGI’s corona-hjælpepulje 

 
DIF og DGI's corona-hjælpepulje er åben for ansøgning fra d. 1. marts kl. 12 til d. 26. marts kl. 12.  

DIF og DGI's corona-hjælpepulje kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af 
COVID-19, herunder også foreninger der tidligere har ansøgt DIF og DGI's corona-hjælpepulje. 

Alle ansøgninger forventes besvaret i maj 2021. 
 
I dette dokument vil foreninger og øvrige interesserede kunne finde svar på en række spørgsmål 
vedrørende DIF og DGI's corona-hjælpepulje.  

En del af præmissen for DIF og DGI's corona-hjælpepulje er at dække et behov i foreningsidrætten, som vi 
først kender det samlede omfang af, når vi har modtaget alle ansøgninger. Vi kan derfor ikke på forhånd 
give nogle garantier eller helt kategoriske svar på, hvordan puljens midler vil blive uddelt, ligesom vi ikke på 
forhånd kan give svar på alle spørgsmål, fordi vi ganske enkelt ikke kender til de mange forskellige 
økonomiske udfordringer i foreninger som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. 

 

Find svar på følgende spørgsmål: 

Hvem kan ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje? ........................................................................................ 2 

Hvordan ansøger man DIF og DGI's corona-hjælpepulje? ................................................................................ 2 

Hvad skal man udfylde i ansøgningen? ............................................................................................................. 2 

Kan man ansøge flere gange?............................................................................................................................ 3 

Hvad kan man ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud til? ........................................................... 3 

For hvilken periode kan man ansøge om kompensation? ................................................................................ 3 

Hvad betyder tabte nettoindtægter? ................................................................................................................ 4 

Kan man ansøge både DIF og DGI's corona-hjælpepulje og andre offentlige støttemuligheder? .................... 4 

Hvor meget kan man ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om? ................................................................ 4 

Hvad er der af krav til dokumentation? ............................................................................................................ 4 

Bliver der ført kontrol med tilskud fra DIF og DGI's corona-hjælpepulje? ........................................................ 5 

Kan man indsende samme ansøgning, som man sendte til DIF og DGI's corona-hjælpepulje i første runde? 5 

Eksempler på ansøgninger ................................................................................................................................ 6 

Foreningens økonomiske udfordringer er ikke nævnt som eksempel i retningslinjerne eller i spørgsmål og 
svar vedrørende DIF og DGI's corona-hjælpepulje – kan vi ansøge corona-hjælpepuljen? ............................. 5 

Har du spørgsmål til DIF og DGI's corona-hjælpepulje? .................................................................................... 5 

 
  



24. februar 2021  Side 2 af 7 

Hvem kan ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje? 

DIF og DGI's corona-hjælpepulje kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af 
COVID-19, herunder også foreninger der tidligere har ansøgt DIF og DGI's corona-hjælpepulje. 

Det er ikke et krav, at ansøgende idrætsforeninger skal være medlem af DIF og/eller DGI. Corona-
hjælpepuljen kan også ansøges af lokale foreninger inden for det selvorganiserede idrætsområde, 
udsatteidrætten og esport. 

Støtteforeninger kan ikke ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje, men breddeidrætsforeninger kan 
ansøge puljen om tilskud til dækning af tabte indtægter fra støtteforeninger som følge af nedlukning for 
aktivitet i forbindelse med COVID-19. 

I forbindelse med aflysning af større arrangementer, hvor flere foreninger skulle have været en del af 
afviklingen, kan den arrangerende forening kun ansøge om tilskud til dækning af den del af nettoindtægten, 
der ville være gået direkte til arrangørforeningen selv. Medhjælpende foreninger skal selv ansøge om 
tilskud til dækning af deres tabte nettoindtægt fra det aflyste arrangement. 

Firmaidrætsforeninger henvises til den særskilte corona-hjælpepulje under Dansk Firmaidrætsforbund. 

 

Hvordan ansøger man DIF og DGI's corona-hjælpepulje? 

Idrætsforeninger skal have adgang til Centralt ForeningsRegister (www.medlemstal.dk) for at kunne ansøge 
DIF og DGI's corona-hjælpepulje og have CVR-nummer samt tilknyttet NemKonto for at kunne få udbetalt 
et eventuelt tilskud fra DIF og DGI's corona-hjælpepulje. 

Alle idrætsforeninger under DIF og DGI har adgang til Centralt ForeningsRegister (www.medlemstal.dk).  

Øvrige idrætsforeninger kan anmode om adgang til ansøgningssystemet ved at sende en e-mail til 
difdgicoronapulje@dif.dk. Processen med tildeling af adgang til ansøgningssystemet kan tage op til to dage, 
hvilket ansøgende foreninger skal tage højde for.  

Foreninger, der anmoder om adgang til ansøgningssystemet senere end d. 24. marts kl. 12, kan ikke 
garanteres adgang til ansøgningssystemet før fristen, d. 26. marts kl. 12.  

Hvad skal man udfylde i ansøgningen? 

I ansøgningsplatformen bliver ansøgende foreninger bedt om at udfylde følgende: 

• Kontaktperson. 

• Ansøgningsbeløb. 

• Baggrund for ansøgningen (maks. 2.000 tegn). 

• Information om foreningens økonomi: 

o Foreningens omsætning i seneste, afsluttede regnskabsår. 

o Foreningens resultat i seneste, afsluttede regnskabsår. 

o Aktuel egenkapital i foreningen. 

o Forventet resultat i indeværende regnskabsår. 

• Information om allerede modtaget kompensation i foreningen. 

• Budgetlinjer til uddybning af ansøgningsbeløb. 

o Mulighed for upload af relevante bilag. 

• Tro- og love-erklæring på, at oplysningerne i ansøgningen er korrekte, samt at idrætsforeningen 

ikke ansøger om tilskud til dækning af udgifter/tabte indtægter, der er dækket på anden vis. 

 

http://www.medlemstal.dk/
http://www.medlemstal.dk/
mailto:difdgicoronapulje@dif.dk
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Kan man ansøge flere gange? 

Én idrætsforening kan indsende flere ansøgninger, f.eks. på vegne af forskellige afdelinger i foreningen med 
selvstændige regnskaber/afdelingsregnskaber og selvstændige økonomiske udfordringer som følge af 
nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. 

Idrætsforeninger, der tidligere har ansøgt DIF og DGI's corona-hjælpepulje, og modtaget tilskud der delvist 
dækker udgifter/tabte indtægter, kan også ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje igen. Disse foreninger 
skal i forbindelse med ansøgning være opmærksomme på at afgive information om allerede modtaget 
kompensation i foreningen. 

 

Hvad kan man ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud til? 

DIF og DGI's corona-hjælpepuljes formål er at yde et ekstraordinært tilskud til lokale idrætsforeninger for at 
afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som følge af nedlukning for aktivitet i 
forbindelse med COVID-19 fra 1. januar 2021 frem til og med 31. marts 2021. 

Dette kan eksempelvis være i form at tilskud til dækning af: 

• Afholdte udgifter til halleje og forplejning til mindre arrangementer (maks. 350 deltagere), der er 

aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. 

• Tabte nettoindtægter fra medlemsindbetalinger (kontingent eller køb af specifikke træningstilbud) 

som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. 

• Tabte nettoindtægter fra foreningsarbejde på festivaler, markeder og øvrige arrangementer, der er 

aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. 

• Tabte nettoindtægter fra egne arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i 

forbindelse med COVID-19. 

• Tabte nettoindtægter (f.eks. deltagerbetaling) fra store breddeevents og motionsløb med over 500 

aktive deltagere, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. 

o Den arrangerende forening kun ansøge om tilskud til dækning af den del af 

nettoindtægten, der ville være gået direkte til arrangørforeningen selv. Medhjælpende 

foreninger skal selv ansøge om tilskud til dækning af deres tabte nettoindtægt fra det 

aflyste arrangement. 

o For aflyste arrangementer med over 350 deltagere skal afholdte udgifter søges dækket i 

kompensationsordningen for aflysning af større arrangementer. 

o Lønudgifter og faste omkostninger for foreningsbaserede eventarrangører skal søges 

dækket i lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for faste udgifter. 

• Tabte sponsorindtægter eller indtægter fra støtteforeninger som følge af nedlukning for aktivitet i 

forbindelse med COVID-19. 

• Afholdte ekstraordinære corona-relaterede udgifter til driften i foreningen (f.eks. ekstraordinære 

udgifter til værnemidler, ekstra rengøring, flere trænere pr. hold). 

o Puljen forventes at kunne yde tilskud til delvis dækning af maks. 50.000 kr. i denne 

kategori. 

 

For hvilken periode kan man ansøge om kompensation? 

I den aktuelle ansøgningsrunde kan DIF og DGI's corona-hjælpepulje ansøges om tilskud til dækning af 
afholdte udgifter/tabte nettoindtægter som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19 fra 
1. januar 2021 frem til og med 31. marts 2021. 
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Hvad betyder tabte nettoindtægter? 

Ansøgere kan kun søge om dækning af tabte nettoindtægter, hvilket vil sige, at ansøgere skal modregne 
eventuelle besparelser eller reducerede udgifter, som foreningen måtte have haft i perioden for nedlukning 
for aktivitet i forbindelse med COVID-19. Ansøgninger om tilskud til dækning af tabte nettoindtægter og 
sponsorindtægter skal tage udgangspunkt i faktiske tilsvarende regnskabstal i foregående regnskabsår. 

Kan man ansøge både DIF og DGI's corona-hjælpepulje og andre offentlige støttemuligheder? 

Ansøgning til og tilskud fra andre offentlige støttemuligheder udelukker ikke ansøgning til og tilskud fra DIF 
og DGI's corona-hjælpepulje.  

Men DIF og DGI's corona-hjælpepulje kan ikke ansøges om tilskud til dækning af de samme afholdte 
udgifter/tabte indtægter, som andre støttemuligheder dækker. Disse støttemuligheder og relevante 
dækninger for idrætsforeninger (med forskellige betingelser ikke nævnt her) er hovedsageligt følgende: 

• Lønkompensationsordningen kan dække løn til trænere og andre, der er hjemsendt med løn.  

o DIF og DGI's corona-hjælpepulje kan ikke ansøges om tilskud til dækning af lønudgifter. 

• Kompensationsordningen for aflyste større arrangementer kan dække udgifter til aflyste 

arrangementer med flere end 350 deltagere. Kompensationsordningen kan ikke dække tabte 

indtægter fra aflyste arrangementer med flere end 350 deltagere. 

o DIF og DGI's corona-hjælpepulje kan ikke ansøges om tilskud til dækning af udgifter til 

aflyste arrangementer med flere end 350 deltagere. DIF og DGI's corona-hjælpepulje kan 

godt ansøges om tilskud til dækning af tabte nettoindtægter fra aflyste arrangementer, 

også arrangementer med flere end 350 deltagere. 

• Kompensationsordningen for faste omkostninger kan dække en vis andel af faste omkostninger. 

o DIF og DGI's corona-hjælpepulje kan ikke dække faste omkostninger. 

Hvor meget kan man ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om? 

Der er i ansøgning til DIF og DGI's corona-hjælpepulje ingen faste grænser for ansøgt beløb.  

Med udgangspunkt i tildelingskriterierne for corona-hjælpepuljen (se herunder) vil DIF og DGI dog 
prioritere at støtte idrætsforeninger, der fortsat oplever store økonomiske konsekvenser som følge af 
nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19 og de fortsatte restriktioner på idrætten, og samtidig 
prioritere at støtte så mange økonomisk trængte idrætsforeninger, som muligt. 

Tilskud fra DIF og DGI's corona-hjælpepulje vil naturligvis bero på en vurdering af den enkelte ansøgning og 
volumen af samlede ansøgninger, men forventes hovedsageligt være op til 100.000 kr. - undtagelsesvis op 
til 300.000 kr. 

Idrætsforeninger med ekstraordinært store tabte nettoindtægter vil i særlige tilfælde kunne komme i 
betragtning til bevillinger over 300.000 kr. 

Hvad er der af krav til dokumentation? 

I forbindelse med ansøgning skal ansøgende foreninger indtaste oplysninger om foreningens omsætning og 
resultat i seneste, afsluttede regnskabsår, samt den aktuelle egenkapital og forventede resultat for 
indeværende regnskabsår. Herudover noteres allerede modtaget kompensation i foreningen.  

Endelig skal ansøgende foreninger udfylde en tro- og love-erklæring på, at oplysningerne i ansøgningen er 
korrekte, samt at man ikke ansøger om tilskud til dækning af udgifter/tabte indtægter, der er dækket på 
anden vis. 
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Bliver der ført kontrol med tilskud fra DIF og DGI's corona-hjælpepulje? 

Modtagere af tilskud over 100 t.kr. pålægges at indsende en erklæring om aftalte arbejdshandlinger på, at 
det modtagne tilskud ikke er dækket på anden vis (af forsikring eller af allerede modtaget kompensation fra 
DIF og DGI's corona-hjælpepulje eller kompensationsordningen for aflysning af større arrangementer, 
lønkompensationsordningen eller andre offentlige støtteordninger). 

Blandt alle modtagere af tilskud på 100 t.kr. og derunder udføres stikprøve på fem pct., som pålægges at 
indsende en erklæring om aftalte arbejdshandlinger på, at det modtagne tilskud ikke er dækket på anden 
vis (af forsikring eller af kompensationsordningen for aflysning af større arrangementer, 
lønkompensationsordningen eller andre offentlige støtteordninger). 

Foreninger, der pålægges at indsende en erklæring om aftalte arbejdshandlinger, vil modtage en mail 
herom i første kvartal 2022.  

En erklæring om aftalte arbejdshandlinger drejer sig om, at foreningens generalforsamlingsvalgte revisor 
elektronisk aflægger erklæring på at det modtagne tilskud ikke er dækket på anden vis (af forsikring eller af 
kompensationsordningen for aflysning af større arrangementer, lønkompensationsordningen eller andre 
offentlige støtteordninger). 

 

Kan man indsende samme ansøgning, som man tidligere har sendt til DIF og DGI's corona-hjælpepulje? 

Nej, alle foreninger skal udfylde nye ansøgninger til DIF og DGI's corona-hjælpepulje vedrørende tab på 

baggrund af afholdte udgifter/tabte nettoindtægter i januar-marts 2021. 

Tidligere udmøntninger af DIF og DGI's corona-hjælpepulje har været til dækning af tab på baggrund af 

afholdte udgifter/tabte nettoindtægter i 2020, og indhold fra tidligere bevillingsmodtagende ansøgninger 

vil derfor ikke kunne komme i betragtning til bevilling i den aktuelle udmøntning af puljen. 

 

Foreningens økonomiske udfordringer er ikke nævnt som eksempel i retningslinjerne eller i spørgsmål og 
svar vedrørende DIF og DGI's corona-hjælpepulje – kan vi ansøge corona-hjælpepuljen? 

Foreninger skal være velkomne til at indsende ansøgninger om tilskud til dækning af udgifter/tabte 
nettoindtægter, der ikke eksplicit er nævnt i retningslinjerne for DIF og DGI's corona-hjælpepulje eller i 
dokumentet med spørgsmål og svar vedrørende DIF og DGI's corona-hjælpepulje. 

En del af præmissen for DIF og DGI's corona-hjælpepulje er at dække et behov i foreningsidrætten, som vi 
først kender det samlede omfang af, når vi har modtaget alle ansøgninger. Vi kan derfor ikke på forhånd 
give nogle garantier eller helt kategoriske svar på, hvordan puljens midler vil blive uddelt. 

 

Har du spørgsmål til DIF og DGI's corona-hjælpepulje? 

For sparring og vejledning omkring ansøgninger til DIF og DGI's corona-hjælpepulje, anbefales 
idrætsforeninger at kontakte konsulenter i det relevante specialforbund eller landsdelsforening. 

Tekniske spørgsmål til DIF og DGI's corona-hjælpepulje kan rettes til: difdgicoronapulje@dif.dk 

  

mailto:difdgicoronapulje@dif.dk
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Eksempler på ansøgninger 

En forening har som fast tradition at afvikle et mindre arrangement med ca. 200 deltagere (stævne, byfest 
eller lignende). Arrangementet er blevet aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med 
COVID-19. Til afviklingen af arrangementet har foreningen allerede afholdt udgifter på 10.000 kr., som ikke 
kan refunderes eller dækkes på anden vis. Arrangementet indbragte sidste år foreningen 60.000 kr., altså et 
overskud på 50.000 kr. 

• Foreningen kan ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud på 60.000 kr. (i ansøgningen 

udspecificeret på 10.000 kr. til dækning af afholdte udgifter og 50.000 kr. til dækning af tabte 

nettoindtægter). 

 

En forening har som fast tradition at afvikle et mindre arrangement med ca. 200 deltagere (stævne, byfest 
eller lignende). Arrangementet er blevet aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med 
COVID-19. Til afviklingen af arrangementet har foreningen typisk udgifter på 10.000 kr., som foreningen 
dog ikke havde betalt før aflysningen. Arrangementet indbragte sidste år foreningen 60.000 kr., altså et 
overskud på 50.000 kr. 

• Foreningen kan ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud på 50.000 kr. til dækning af 

tabte nettoindtægter. 

 

En forening har som fast tradition at deltage med et antal frivillige, der arbejder på en festival og 
derigennem typisk indbringer foreningen 35.000 kr. Festivalen er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet 
i forbindelse med COVID-19. 

• Foreningen kan ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud på 35.000 kr. til dækning af 

tabte nettoindtægter. 

 

En forening har som fast tradition at deltage med et antal frivillige, der arbejder på en festival og 
derigennem typisk indbringer foreningen 35.000 kr. Foreningen plejer i den forbindelse at indkøbe t-shirts 
til de frivillige og afholde en fest for dem efterfølgende med samlede udgifter for 5.000 kr. Festivalen er 
aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19, og foreningen har ikke købt t-shirts 
eller holdt fest for de frivillige. 

• Foreningen kan ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud på 30.000 kr. til dækning af 

tabte nettoindtægter. 

 

En forening plejer at udbyde deltagerbetalte aktiviteter, som nu er aflyst som følge af nedlukning for 
aktivitet i forbindelse med COVID-19. Aktiviteterne plejer at koste foreningen 25.000 kr. i udgifter til 
markedsføring/halleje og indbringe foreningen 100.000 kr. i deltagerbetaling. Udgifterne har foreningen 
ikke afholdt. Instruktørerne på aktiviteterne er frivillige. 

• Foreningen kan ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud på 75.000 til dækning af tabte 

nettoindtægter. 
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En forening plejer at udbyde deltagerbetalte aktiviteter, som nu er aflyst som følge af nedlukning for 
aktivitet i forbindelse med COVID-19. Aktiviteterne plejer at koste foreningen 25.000 kr. i udgifter til 
markedsføring/halleje og indbringe foreningen 100.000 kr. i deltagerbetaling. Udgifterne har foreningen 
ikke afholdt. Instruktørerne på holdene er lønnede og hjemsendt på lønkompensation, som indbringer 
foreningen 25.000 kr. 

• Foreningen kan ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud på 50.000 til dækning af tabte 

nettoindtægter. 

 

Forening A er hovedarrangør af et større arrangement med ca. 1.000 deltagere. Arrangementet er blevet 
aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. Til afviklingen af arrangementet har 
forening A allerede afholdt udgifter på 50.000 kr. Herudover har forening A typisk udgifter på 25.000 kr. til 
forening B, som stiller med frivillige medhjælpere til arrangementet. Denne udgift har forening A dog ikke 
afholdt endnu. Arrangementet indbragte sidste år forening A 350.000 kr., altså et overskud på 275.000 kr. 

• Forening A kan ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud på 275.000 kr. til dækning af 

tabte nettoindtægter (forening A kan også ansøge kompensationsordningen for større 

arrangementer om 50.000 kr. til dækning af afholdte udgifter). 

• Forening B kan ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud på 25.000 kr. til dækning af 

tabte nettoindtægter. 

 

En forening oplever et markant fald i medlemstallet i forhold til samme periode sidste år, svarende til et tab 
på 50.000 kr. i kontingentindbetalinger. Som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19 
har foreningen har samtidig haft generelle besparelser på udgifter til forplejning, kørsel, halleje og lignende 
på 15.000 kr. 

• Foreningen kan ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud på 35.000 kr. til dækning tabte 

nettoindtægter. 

 

En forening oplever et markant fald i sponsorindtægter og/eller bidrag fra støtteforening i forhold til 
samme periode sidste år, svarende til et tab på 30.000 kr. 

• Foreningen kan ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud på 30.000 kr. til dækning tabte 

nettoindtægter. 

 

En forening har faste udgifter til rengøring på 50.000 kr. årligt. På grund af corona-retningslinjerne har man 
set sig nødsaget til at skrue op for rengøringen, hvilket har givet en ekstraudgift på 15.000 kr. 

• Foreningen kan ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud på 15.000 kr. til dækning 

afholdte ekstraordinære corona-relaterede udgifter til driften i foreningen. 

 
 


