
Introduktion til 
DIF og DGI’s foreningspulje 

Velkommen til Teams-mødet – vi starter kl. 19.30

• Mødet optages

• Hold kamera og mikrofonen slukket
• Har du spørgsmål undervejs eller til sidst, 

kan du skrive i chat-vinduet

Trygve Laub Asserhøj

foreningspulje@dif.dk

4326 2173
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Trygve Laub Asserhøj

foreningspulje@dif.dk
+ 45 4326 2173

Dansk Ride Forbund, webinar, 28. februar 2022

• DIF og DGI’s foreningspulje 

• Rammer og retningslinjer

• Eksempler på bevillinger

• Gode råd til ansøgere

• Tid til spørgsmål

mailto:foreningspulje@dif.dk


• DIF og DGI’s foreningspulje: Rammer og retningslinjer for 2022
• Godt 44 mio. kr. til uddeling

• Halvdelen i beløbskategorien 0-30 t.kr. (behandles løbende fra 1. februar, først-til-mølle)

• Halvdelen i beløbskategorien 30-300 t.kr. (behandles efter tre datoer: 31/3, 31/7 og 31/10)

• Ansøges via Centralt ForeningsRegister (www.medlemstal.dk)

• Ansøgere skal have CVR-nummer og NemKonto

• Åben for alle idrætsforeninger, DIF/DGI såvel som øvrige

• Ikke en del af visionen BDFL –
men støtter gerne visionære projekter

• Fokus på bred geografisk og 
indholdsmæssig fordeling

• Mange små bevillinger frem for få store

• Foreninger kan modtage én bevilling om året
(for flerstrengede dog samme som antal aktiviteter 
i foreningen)

• Afslag giver mulighed for genansøgning

http://www.medlemstal.dk/


• Bevillinger hidtil

• I alt 5.669 bevillinger for 185 mio. kr.

• 4.613 bevillinger ml. 0-30 t.kr

• 1.056 bevillinger ml. 30-300 t.kr.

• Ridning
• 172 bevillinger for i alt 6,5 mio. kr.

• Stort fokus på baner og bunde

Se bevillingsmodtagende foreninger og søg på 
aktivitet/geografi:

https://www.dif.dk/radgivning-og-
stotte/stottemuligheder/dif-og-dgi-s-
foreningspulje

https://www.dgi.dk/foreningspuljen


• Strandby Rideklub

• Delvis bevilling: 25.000 kr.

• Konkret, selvstændigt projekt:
Ny rytterstue

• Under 30.000 = hurtigt svar

• Stor egenfinansiering, 
frivillige medhjælpere på projektet



• Algestrup Sportsrideklub

• Fuld bevilling: 60.000 kr.

• Indkøb af hest til handicaptræning og fysioterapi

• Rekruttering og fastholdelse gennem bedre tilbud

• Stor egenfinansiering og finansieringsplan med 
bekræftet øvrig fondsstøtte



• Sdr Hygum Rideklub

• Fuld bevilling: 285.000 kr. til større baneomlægning

• Stor ansøgning = større krav

• Godt underbygget og velbeskrevet projekt

• Store, bæredygtige ambitioner

• Lokal opbakning og 
skarp finansieringsplan



• Gode råd til ansøgere til DIF og DGI’s foreningspulje

• Konkrete, enkeltstående projekter tæt på realisering

• Vigtig kronologi: Ansøg → Svar → I gang → Afslut

• Fokus på medlemsvækst i store ansøgninger

• Mange ansøgninger = mange afslag
- også til interessante projekter

• Budget

• Én ting ad gangen

• Økonomisk bæredygtighed

• Opsøg gerne dialog omkring større projekter



• Øvrige puljer/fonde

• Lokale og Anlægsfonden (fond/pulje)

• Nordea Fonden, Lokalpuljen

• Carlsberg Sportsfond

• Tuborg-fonden

• Spar Nord Fonden

…derudover en lang række kommunale puljer og 
enkelte sportsspecifikke fonde og øvrige private fonde



• Tid til spørgsmål
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