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BAGGRUND - IDRÆTSPOLITIK

• Kulturministeriet, Idrættens Analyseinstitut & KMPG (2014). 
Udredning af idrættens økonomi og struktur

• Mere idræt og foreningsliv for pengene

• Bevæg dig for livet; 25-50-75 
I år 2025 er 75 pct. af alle dansker idrætsaktive – halvdelen er det i 
foreningslivet 



BAGGRUND - IDRÆTSPOLITIK

• Folkesundhedsvision – opgør mod inaktivitet
• 6.000 ekstra dødsfald blandt inaktive

• 14.000 tabte leveår blandt mænd og 8.300 blandt kvinder

• Tab i middellevetid på 1 år og 1 mdr. 

• 60.000 ekstra somatiske indlæggelser, 280.000 ekstra somatiske ambulante besøg, 
91.000 psykiatriske

• ….560.000 ekstra dage med kortvarigt sygefravær, 460.000 med langvarigt sygefravær

• 5,3 mia. kr. ekstra omkostninger til behandling og pleje af inaktive borgere

• 12 mia. kr. i produktionstab….  

• Foreningsvision
• Foreningslivet er en central kulturel dannelseskomponent i det danske samfund



BAGGRUND – RAMMEBETINGELSER

• Problemstilling: 5 mio. kr. som DTF modtager som DIF støtte skal 
forbindes til RELEVANTE proces- og resultatmål 2018-2022

• Resultatstyring

• Offentlig støtte  fra- og tilvalg
• BDFL – folkesundhed som opgør med inaktivitet 

• 90 pct. af alle børn dyrker idræt  ikke offentlig finansieret bred juniorstrategi

• Diversitet, repræsentativitet osv. 

• Talent- og elitestrategi

• Organisatorisk kraft



BAGGRUND – DTF’ PROBLEMSTILLING

DTF FORBUNDSANALYSE 

• Medlemsnedgang i tennissporten

• Manglende diversitet
• Positiv særbehandling af mænd

• Fejlslagen elitestrategi

• Manglende organisatorisk kraft
• Dyret med fem hoveder og ingen krop



TRE STRATEGISKE SPOR

• Flere seniortennisspillere

• Mere pige- og kvindetennis

• Talentudvikling i talentmiljøer



FLERE SENIORTENNISSPILLERE

• Vi, Dansk Tennis Forbund, vil få flere voksne til at spille tennis 
• Hvorfor? 

• Fysisk inaktivitet er en folkesundhedsudfordring. 
• Fysisk aktive lever længere, har færre sygdomme, færre indlæggelser, bedre trivsel 

og mindre sygefravær. En central sundhedspolitisk målsætning er derfor, at flere 
danskere skal være fysisk aktive. For at medvirke til at gøre danskerne mere fysisk 
aktive, har DTF sammen med DGI i ’Bevæg dig for livet’ projektet (BDFL) forpligtet sig 
på, at væsentligt flere skal spille tennis.

• Mangel på motion er stigende med alderen. Samtidig er tennis en sport som 
appellerer til det voksne segment i befolkningen. DTF vil derfor satse målrettet på at 
få flere seniortennisspillere.

• Desuden er flere seniortennisspillere væsentlige for DTF og tennisklubbernes 
udviklingsmuligheder. Flere tennisspillere vil betyde flere at spille med og mod. 
Dermed vil frafaldsargumenter, så som mangel på nogen at spille med, miste noget 
af sin gyldighed. DTF og tennissporten vil derfor med medlemsvækst indenfor 
seniorområdet puste nyt liv i tennissporten. 
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Figur 1: Udvikling i medlemstal i DTF fordelt på junior, senior og senior 60+



MERE PIGE- OG 
KVINDETENNIS
Vi, Dansk Tennis Forbund vil få flere 
kvinder til at spille tennis og motivere til 
politiske engagement i tennissporten 

…..Hvorfor nu det? 

1. Lige muligheder ift. udøvelsen af 
tennis for medlemmer

2. Politisk indflydelse 



MERE PIGE- OG 
KVINDETENNIS

2015
38 pct. kvinder
62 pct. mænd

Kasper Lund Kirkegaard (2014): 
Hvorfor skal den mandsdominerede 
tennissport i foreningskulturen 
støttes, mens kvinder i højere grad er 
overladt til at købe deres idræt på 
kommercielle vilkår? 

21.697

35.145



MERE PIGE- OG 
KVINDETENNIS

DIF: Er der behov for kvinder på ledelsesniveau for at løse 
tennissportens udfordringer ?
….
DIF
Sporten spiller en vigtig rolle for ligestillingen
Kvinder i toppen af idrætten – men ikke nok
SA
How Diversity Makes Us Smarter

Kønssammensætning i 
DTF’ bestyrelse

http://www.dif.dk/da/nyt/dif-nyheder/2016/maj/20160518_prm_wd2016
http://www.dif.dk/da/nyt/dif-nyheder/2015/maj/20150511_kvinder
https://www.scientificamerican.com/article/how-diversity-makes-us-smarter/


MERE PIGE- OG KVINDETENNIS

Vi, Dansk Tennis Forbund, vil få flere kvinder til at spille tennis og motivere til politiske engagement i 
tennissporten

Hvorfor? 

• DTF har historisk set været præget af mænd, både på medlemssiden og på den politiske scene. 

• 37 pct. af de tennisaktive er kvinder, og kun et få tal er aktive i det politiske arbejde. I flere sammenhænge er 
det påpeget, at DTF’s struktur ikke tilgodeser piger og kvinders præferencer ift. aktivitetsudbud mv. På trods 
af dette har fastholdelsesgraden for kvinder været højere end for mænd over de sidste 10 år. Tennis 
appellerer derfor tilsyneladende til kvinders idrætspræferencer, på trods af DTF’s manglende prioritering af 
gruppen. Det må derfor formodes, at det med en målrettet indsats er muligt at motivere flere piger og 
kvinder til at spille tennis. 

• Det er ligeledes ønskeligt at opnå en større andel af kvinder i foreningslivet, således at der sikres en bred 
pallette af tilgangsvinkler og evner, såvel politisk som sportsligt. Koblet med den faldende gennemsnitlige 
klubstørrelse, er der risiko for, at kvindefællesskaberne dør ud, da disse er færrest i forvejen, og derfor mest 
sårbare overfor frafald. 

• For at være et mangfoldigt forbund er der derfor et behov, samt brug for et strategisk fokus på pigernes og 
kvindernes deltagelse i tennis. DTF skal sikre at piger og kvinder får lige så høj nytteværdi af deres forenings-
og forbundskontingent som mænd.



TALENTUDVIKLING I TALENTMILJØER

Vi, Dansk Tennis Forbund, vil opbygge talentmiljøer der kan sikre udvikling af tennisspillere på et 
højt internationalt niveau

Hvorfor? 

• DTF er det 9. største specialforbund under DIF, på trods af vækstproblemer. I 2015 udgjorde 0-18-
årige 29 pct. af vores samlede medlemsmasse i DTF. Små 17.000 unge mennesker går til tennis, og 
for en stor del af disse er tennis deres primære sport.

• På trods af dette, er det ikke lykkedes for DTF at producere konsistente resultater på topniveau. 
Dansk tennis har haft enkelte succeshistorier i form af Caroline Wozniacki, Frederik Løchte 
Nielsen og EM guld til U12 drenge, men er ikke lykkedes at skabe en konstant strøm af 
tennisspillere på topniveau. En forudsætning for fremtidig succes på eliteplan, er derfor en 
struktureret tilgang til arbejdet med talentudviklingsmiljøer med såvel sociale som sportslige 
aspekter i centrum. 

• Tennis er ligeledes en global sport, med massiv deltagelse og eksponering. Et fokuseret arbejde i 
forhold til at opbygge talentmiljøer skal derfor være med til at sikre at DTF er profileret i den 
internationale tennisverden og i det nationale talentudviklingsarbejde. Arbejdet med 
talentudvikling skal ligeledes være med at skærpe DTF’s profil som specialforbund, samt skabe 
begejstring for tennissporten i hele landet.



TALENTUDVIKLING I TALENTMILJØER



TALENTUDVIKLING I TALENTMILJØER



OPSUMMERING & STATUS

• DTF modtager cirka 5 mio. kr. i offentlig støtte gennem DIF
• Mere idræt for pengene

• Effektiv organisering

• Strategiske spor med resultatmålsstyring

• Status
• Godkendt den 27.1. med anerkendelse for arbejdet

• Henstiller til opmærksomhed på 
• Organisatoriske udfordringer

• Indsatser med henblik på, at øge kvinderepræsentationen på det politiske niveau


