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Åbent brev
Den organiserede frivillige idræt i Danmark, der dyrkes af 2.6 millioner personer organiseret under
DIF og 1,7 millioner organiseret under DGI i ca. 18.000 idrætsklubber, har nu været i den foreskrevne
lockdown i flere måneder. I den seneste genoplukning af udendørsidrætten, tilgodeser man kun en
lille del af den samlede idræt, som efter vore beregninger kun beløber sig til ca. 10 % af den samlede
idræt i Danmark.
Dette skal samtidig ses i lyset af, at indendørsidrætten i det forløbne år har ydet deres eget bidrag til
ansvarlighed og vist igennem handling at kunne (og ville) overholde hygiejne- og afstandsregler.
Ifølge vore informationer har der ikke været et eneste smittetilfælde i indendørsidrætten sidste år.
Vi er overbeviste om, at det nu er på høje tid endelig at give indendørsidrætten, de "sociale
tankstationer" i vores samfund, et perspektiv igen. Vores klubber og DGI og DIF rapporterer om
betydelige medlemstab, antallet af frivillige falder hver dag:
Vores gode, stærke foreningskultur lider og svækkes, både på kort og langt sigt. Og sidst men ikke
mindst giver vores samfund afkald på de positive sundhedseffekter af indendørsdrætten under
vejledning og i grupper. De negative virkninger af manglende motion og livsglæde gennem træning er
tydeligt synlige, især hos børn og unge, men også hos ældre.
Vi ser et akut behov for en åbningsplan for indendørsidrætten, med deltagelse af de store
hovedorganisationer, der bliver baseret på, at gradvist gøre indendørsidrætten tilgængelig igen.
Den organiseret frivillige idræt har skarpt fokus på at implementere og gennemføre en sådan plan så
hurtigt som muligt og dermed frigøre idrættens potentiale til at overvinde pandemien. Med den
ansvarlige implementering af de restriktive krav og det høje niveau af disciplin i overholdelse af
reglerne, vi har set i det seneste år, bliver indendørsidrætten ikke et problem, men en værdifuld del
af løsningen for at overvinde pandemien – og følgerne af pandemien!
Vi har brug for et perspektiv og planlægningssikkerhed i form af en klar tidsplan, så vi sammen kan
genoplive vores stærke fællesskab, øge sundheden og være med til at løfte vores samfund videre.
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