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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 mandag d. 12. okt. kl. 12 til fredag d. 30. okt. kl. 12. 

Alle ansøgninger forventes besvaret primo december 2020. 

 

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 2020 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 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 to dage, 

hvilket ansøgende foreninger skal tage højde for. Foreninger, der anmoder om adgang til ansøgningssystemet 

senere end d. 28. okt. kl. 12, kan ikke garanteres adgang til ansøgningssystemet før fristen, d. 30. okt. 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 (maks. 2.000 tegn). 

• Information om foreningens økonomi: 

o Foreningens omsætning i 2019. 

o Foreningens resultat i 2019. 

o Aktuel egenkapital i foreningen. 

o Forventet resultat i 2020. 

• 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 frem til og med 31. december 2020.  

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. 

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. 
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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. 

 

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. 

På denne baggrund vil DIF og DGI's corona-hjælpepulje ikke være relevant for ansøgninger om relativt små 

beløb. 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 at ligge mellem 10.000 kr. og 100.000 kr. - 

undtagelsesvis op til 300.000 kr. 

Idrætsforeninger med ekstraordinært store tabte nettoindtægter på baggrund af aflysning af breddeevents eller 

motionsløb med over 500 aktive deltagere 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 mandag d. 12. okt. kl. 12 til fredag d. 30. okt. 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. 

Ansøgninger til DIF og DGI's corona-hjælpepulje forventes besvaret primo december 2020. 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 bevillingerne 

forventes at være delvise bevillinger. Ansøgende foreninger, der modtager afslag eller tilbud om delvis bevilling, 

vil kunne klage over afgørelsen (information om klageadgang findes i svar på ansøgningen). 

Bevillinger 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 2021. Erklæringen kan aflægges af foreningens generalforsamlingsvalgte 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

