
 

 

ÅBENT BREV TIL REGERINGEN OG FOLKETINGET 

 
 
 
Giv os lov til at hjælpe børnene 
 

En åbning af indendørsidrætten er afgørende for de mange som mistrives i 

øjeblikket – særligt børn og unge. 

 

Foreningsidrætten spiller en nøglerolle i at få rettet op på den stigende fysiske og 

mentale mistrivsel især blandt børn og unge. Hos rigtig mange er ensomheden 

steget og bevægelsen faldet, mens Netflix, fjernundervisning og fravær af sociale 

relationer er blevet en del af hverdagen.  

 

Vi frygter for de konsekvenser, den øjeblikkelige situation får på både kort og lang 

sigt, men vi, alle vores foreninger samt vores frivillige trænere og ledere står klar 

til at afbøde skadevirkningerne. 

 

Problemet er bare, at vores muligheder for dette er stærkt begrænsede. Dørene 

til vores idrætsanlæg har været lukkede og låst siden den 16. december, så vi kan 

ikke tilbyde børnene at slå til fjerbolden, svømme i bassinet, skøjte på isen eller 

dyrke nogle af de mange andre indendørsaktiviteter, som de elsker så højt. 

 

Og vi aner ikke, hvornår vi igen kan tage imod vores savnede medlemmer - 

medlemmer som har mere brug for os nu end nogensinde. Der er åbnet op for 

udendørs idræt, og det er rigtig godt og vigtigt, men størstedelen af DIF’s 1,9 

millioner medlemmer dyrker idræt indendørs, så vi mangler fortsat at få samlet 

utrolig mange op. 

 

Derfor lyder vores klare opfordring: Giv indendørsidrætterne mulighed for at tage 

sig af deres medlemmer. Helst dem alle sammen - for vi må heller ikke glemme 

de ældre generationer, som savner og har brug for de sociale og fysiske relationer 

i indendørsidrætten - men i hvert fald de mange børn og unge, som har lidt så 

utrolig meget under nedlukningen. 

 

Mental og fysisk mistrivsel skal bremses 

Undersøgelser viser, at 9 ud af 10 børn og unge ikke har bevæget sig nok under 

den anden nedlukning, og at 40 procent af de unge føler sig ensomme. Det er lige 

præcis sådan noget, vi kan afhjælpe, hvis vi får lov. Vi kan give dem sved på 

panden og smil på læberne. Styrke deres selvværd i sunde fællesskaber. 

 

Et aktivt liv er et godt liv, og sunde motionsvaner grundlægges i barndommen. Vi 

frygter, at hvis indendørsidrætten ikke kommer i gang meget snart, så mister vi 

mange af medlemmerne, og det vil få store sundhedsmæssige konsekvenser for 

dem. I øvrigt for både børn og voksne. Hvis vi ikke får godt gang i 

indendørsidrætten meget snart og i god tid inden sæsonafslutningen, som typisk 



 

ligger i maj, så har vi nok set mange af vores medlemmer for sidste gang, da vi så 

ender med at have været væk fra hinanden i cirka 9 måneder. 

 

Hvert år dør 6.000 danskere som en konsekvens af fysisk inaktivitet (kun rygning 

dræber flere), så det er vigtigt, at børnene og den øvrige befolkning bliver fastholdt 

i den aktive livsstil i idrætten og ikke forfalder til den inaktive hverdag, mange af 

dem har befundet sig i siden december. 

 

Vi er klar til at levere medicinen mod den mentale og fysiske mistrivsel, og vi skal 

i gang nu, hvis skaderne skal minimeres. Vi har alle mulige andre udfordringer i 

øjeblikket, som f.eks. økonomi, manglende tilskuere, frafald af frivillige, nedfrosset 

talentarbejde, aflysning af arrangementer, men at afhjælpe den nuværende 

mistrivsel vil blive vores vigtigste opgave nogensinde.  

 

Sæt os i gang!  

 

 

Følgende bakker op om ovenstående brev: 

Danmarks Idrætsforbund  

Badminton Danmark  

Bordtennis Danmark 

Bueskydning Danmark 

Danmarks Basketball Forbund 

Danmarks Bokse-Union 

Danmarks Bowling Forbund 

Danmarks Brydeforbund 

Danmarks Cykle Union 

Danmarks Gymnastik Forbund 

Danmarks Ishockey Union 

Danmarks Motor Union 

Danmarks Skiforbund 

Danmarks Sportsdanserforbund 

Dansk Amerikansk Fodbold Forbund 

Dansk Arbejder Idrætsforbund  

Dansk Atletik Forbund 

Dansk Automobil Sports Union 

Dansk Boldspil-Union 

Dansk Cricket-Forbund 

Dansk Curling Forbund 

Dansk Dart Union  

Dansk Faldskærms Union 

Dansk Forening for Rosport 

Dansk Fægte-Forbund  

Dansk Golf Union 

Dansk Hanggliding og Paragliding Union 

Dansk Hockey Union 

Dansk Håndbold Forbund 

Dansk Judo og Ju-Jitsu Union 



 

Dansk Kano & Kajak Forbund 

Dansk Karate Forbund 

Dansk Kegle Forbund 

Dansk Kickboxing Forbund 

Dansk Klatre Forbund 

Dansk Minigolf Union 

Dansk Orienterings-Forbund 

Dansk Petanque Forbund 

Dansk Rideforbund 

Dansk Rugby Union 

Dansk Sejlunion 

Dansk Skytte Union 

Dansk Skøjte Union 

Dansk Softball Forbund 

Dansk Sportsdykker Forbund 

Dansk Squash Forbund 

Dansk Surf & Rafting Forbund 

Dansk Styrkeløft Forbund 

Dansk Svæveflyver Union 

Dansk Svømmeunion 

Dansk Taekwondo Forbund 

Dansk Tennis Forbund 

Dansk Vandski & Wakeboard Forbund 

Dansk Vægtløftnings Forbund 

Den Danske Billard Union 

Floorball Danmark 

KFUM’s Idrætsforbund 

Parasport Danmark 

Rullesport Danmark 

Triatlon Danmark 

Volleyball Danmark  

 

 

 

 

 


