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I er en del af noget større!



Idrættens internationale organisering
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EOC = Sammenslutningen af europæiske nationale olympiske komitéer

ANOC = Sammenslutningen af nationale olympiske komitéer

IOC = Internationale Olympiske Komité

ENGSO = Europæiske non-governmentake sportsorganisationer

WADA = World Anti-Doping Agency



DIF’s rolle i forhold til de nationale organer (Tal fra 2012 – hurtig forældet)

Integrations- og 

socialministeriet

Miljøministeriet
(Benyttelse vs. 

beskyttelse, 

støjproblemer)

Kulturministeriet

(Eliteidrætsloven,
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Danmark

Lokale- og 

Anlægsfonden

Idrættens Fællesråd

DIF DGI DFIF

61 specialforbund

200 lokalunioner

11.000 foreninger

1,66 mio. medl.

23 amtsforeninger
2007: 16 landsdelsforeninger

5.000 foreninger

1,3 mio. medl.

80 bysammenslutninger

8.000 firmaklubber

330.000 medl.

Team Danmark
(DIF udpeger fire ud af otte

bestyrelsesmedlemmer i TD)

Sport Event 

Denmark

Elitefacilitets-

udvalget

Sport One

Sundhedsministeriet
(Dopingloven,)



DIF’s organisation
DIF
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Idrætsråd

+59 forbund



DIF’s organisation
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Hvad er et forbund?

• En sammenslutning af 

klubber/foreninger, der om en 

fælles interesse

ønsker et samarbejdet med det 

formål at varetage interessen



Hvad er ledelse?

Ledelse er at opnå resultater 

sammen med andre mennesker 

og gennem andre mennesker



Mere af det samme giver mere af det samme!



Hvorfor udvikle en strategi?

• Hensigten med at formulere en strategi, er at 

sikre effektive præstationer i forhold til de krav, 

der stilles af 

• samfundsudviklingen 

• ”idræts-markedet” 

• primære interessenter, 

• samt at sikre overlevelse og vækst gennem 

omstilling og udvikling af sin organisation og 

virksomhed



Målrettet udvikling

• Vision uden strategi og handling - ønsketænkning

• Handling uden vision - tidsfordriv

• Vision med strategi og handling – ”det rykker”



Re-aktiv

In-aktiv

Pro-aktiv

Præ-aktiv

Resultat

Tid

Tid Tid

Tid

ResultatResultat

Resultat

Ikke fremtids-
orienteret.

Reagerer på
udfordringer

Sådan er vi.

vi gør, som
vi plejer

Tilvalg/fravalg
på baggrund af 
målet.

Udgangspunkt 
i fremtiden

Bruger fortid
til at bestemme,
hvad vi nu gør.

Udgangspunkt
i tidligere valg.



Pro-aktiv

Tid

Resultat
Tilvalg/fravalg
på baggrund af 
visionen og målene.

Udgangspunkt i 
fremtiden



DIN ORGANISATION PÅ VEJ MOD 2021

Nutid

Vi ved

Ressourcer

Stærke og svage sider

Udfordringer/muligheder

potentialer

Visioner!
-ønsker
-fælles mål

Visioner!
Ambitioner

Fælles drømme

1.

VI KAN!

2.

VI VIL!

3.

VI GØR!



Den strategiske trekant
Den enkle model

Idegrundlag

Vision

Mål

Strategier

Aktioner og handlinger

Værdier



Mission

Vision

Kerneopgaver

Mål

Strategier

Delmål/milepæle

Handlingsplaner

Aktiviteter

AnsvarBegreb

Hvorfor er vi her? Repræsentantskabet

Hvad vil vi være? Bestyrelsen

Hvad skal vi lave? Bestyrelsen

Hvad skal vi opnå? Bestyrelsen / Administrationen

Hvilken vej skal vi gå? Administrationen / Bestyrelsen

Hvad skal vi holde øje med? Administrationen

Hvem gør hvad hvornår? Administrationen

Hvad bliver der gjort? Administrationen

Værdier
Normer og kulturer

Politikker
Struktur
Vedtægter, 

forretningsorden 
og organisering



MÅL eller MIDLER?

STRUKTUR og organisering er  MIDLER!



GymDanmark MISSION

• Vi udvikler og understøtter gymnastikken, 

så alle kan få bedre bevægelse i 

hverdagen.



GymDanmark VISION 

• Gymnastik er fundamentet for det sunde og hele 

menneske; fysisk, psykisk og socialt gennem hele livet. I 

GymDanmark udfoldes dette gennem træning, 

opvisnings- og konkurrence- gymnastik.

• Gennem gymnastik trænes den grundlæggende motorik 

hos børn og unge, og for voksne giver gymnastikken 

mulighed for fysisk udfoldelse gennem hele livet uanset 

alder. Gymnastik giver den enkelte mentale redskaber, 

som kan bruges i mange andre sammenhænge, og 

gymnastik skaber fællesskaber og bånd mellem 

mennesker. GymDanmark tager et samfundsansvar for 

det hele, sunde menneske



GymDanmark VÆRDIER
• Umage

Alle i GymDanmark tager ansvar for egen udvikling og for det sociale 

fællesskab. At gøre sig umage betyder, at man yder sit absolut bedste 

sportsligt og socialt.

• Udvikle

GymDanmarks foreninger er i konstant udvikling. De følger med tiden og er 

klar til at imødekomme nye ønsker – også inden de efterspørges. Gennem 

fortsat udvikling af gymnastikken og organisationen og gennem nye 

tiltag, er GymDanmark garant for, at gymnastikken udvikler Danmark.

• Uddanne

Foreninger i GymDanmark sikrer, at alle uddannes kontinuerligt. De støtter 

op om den enkeltes udvikling og skaber samtidig et fundament for 

foreningens fortsatte virke. GymDanmark udbyder kurser af højeste niveau 

og sikrer, at alle udvikler deres kompetencer og får den bedst mulige 

uddannelse.

• Understøtte

Foreningerne understøtter gennem gymnastikken det frivillige liv i 

lokalsamfundene. Ligeledes understøtter foreningerne GymDanmarks virke 

ved at tage aktivt del i forbundet. Derved kan GymDanmark sikre 

inddragelse af gymnastik i samfundet og understøtte eliten, foreningerne og 

gymnasterne, så de kan gøre deres absolut bedste.



Fagligt 

niveau

UDVIKLING

Politisk

niveau

DRIFT

Udførende

niveau

Der skal 

skelnes mellem



Rolleafklaring

Trafikpolitiskordfører eller buschauffør?



”At være velforberedt er noget andet end 

at vide bedst”

• Hvad ved vi?

• Hvad tror vi?

• Hvad håber vi?



Held og lykke med det videre 

forandringsarbejde!



…og husk!

• ”Det, der over kort tid synes som en 

forandring, 

• synes måske stabilt, når vi ser det over 

lang tid”



TAK FOR NU!

..og undskyld forstyrrelsen!


