
6. oktober 2020  Side 1 af 7 

Spørgsmål og svar vedrørende DIF og DGI’s corona-hjælpepulje 

 
DIF og DGI's corona-hjælpepulje er åben for ansøgning fra mandag d. 12. okt. kl. 12 til fredag d. 30. okt. 
kl. 12.  

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. 

Alle ansøgninger forventes besvaret primo december 2020. 

 
I dette dokument vil foreninger og øvrige interesserede kunne finde svar på en række spørgsmål 
vedrørende DIF og DGI's corona-hjælpepulje.  

En del af præmissen for DIF og DGI's corona-hjælpepulje er at dække et behov i foreningsidrætten, som vi 
først kender det samlede omfang af, når vi har modtaget alle ansøgninger. Vi kan derfor ikke på forhånd 
give nogle garantier eller helt kategoriske svar på, hvordan puljens midler vil blive uddelt, ligesom vi ikke på 
forhånd kan give svar på alle spørgsmål, fordi vi ganske enkelt ikke kender til de mange forskellige 
økonomiske udfordringer i foreninger som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. 
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Hvem kan ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje? 

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. 

 

Hvordan ansøger man DIF og DGI's corona-hjælpepulje? 

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. 

 

Hvad skal man udfylde i ansøgningen? 

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. 

 

http://www.medlemstal.dk/
http://www.medlemstal.dk/
mailto:difdgicoronapulje@dif.dk
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Kan man ansøge flere gange? 

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. 

Idrætsforeninger, der tidligere har ansøgt DIF og DGI's corona-hjælpepulje, og modtaget tilskud der delvist 
dækker udgifter/tabte indtægter, kan også ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje igen. Disse foreninger 
skal i forbindelse med ansøgning være opmærksomme på at afgive information om allerede modtaget 
kompensation i foreningen. 

 

Hvad kan man ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om 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 aflysning 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. 

For hvilken periode kan man ansøge om kompensation? 

DIF og DGI's corona-hjælpepulje kan ansøges om tilskud til dækning af nuværende og forventede ikke 
allerede dækkede udgifter/tabte nettoindtægter som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med 
COVID-19 fra første nedlukning i marts 2020 og frem til og med 31. december 2020.  

 

Hvad betyder tabte nettoindtægter? 

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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Kan man ansøge både DIF og DGI's corona-hjælpepulje og andre offentlige støttemuligheder? 

Ansøgning til og tilskud fra andre offentlige støttemuligheder udelukker ikke ansøgning til og tilskud fra DIF 
og DGI's corona-hjælpepulje.  

Men DIF og DGI's corona-hjælpepulje kan ikke ansøges om tilskud til dækning af de samme udgifter/tabte 
indtægter, som andre støttemuligheder dækker. Disse støttemuligheder og relevante dækninger for 
idrætsforeninger (med forskellige betingelser ikke nævnt her) er hovedsageligt følgende: 

• Lønkompensationsordningen kan dække løn til trænere og andre, der er hjemsendt med løn.  

o DIF og DGI's corona-hjælpepulje kan ikke ansøges om tilskud til dækning af lønudgifter. 

• Kompensationsordningen for aflyste større arrangementer kan dække udgifter til aflyste 

arrangementer med flere end 350 deltagere. Kompensationsordningen kan ikke dække tabte 

indtægter fra aflyste arrangementer med flere end 350 deltagere. 

o DIF og DGI's corona-hjælpepulje kan ikke ansøges om tilskud til dækning af udgifter til 

aflyste arrangementer med flere end 350 deltagere. DIF og DGI's corona-hjælpepulje kan 

godt ansøges om tilskud til dækning af tabte nettoindtægter fra aflyste arrangementer, 

også arrangementer med flere end 350 deltagere. 

• Kompensationsordningen for faste omkostninger kan dække en vis andel af faste omkostninger. 

o DIF og DGI's corona-hjælpepulje kan ikke dække faste omkostninger. 

 

Hvor meget kan man ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om? 

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. 

 

Hvad er der af krav til dokumentation? 

I forbindelse med ansøgning skal ansøgende foreninger indtaste oplysninger om foreningens omsætning og 
resultat for 2019, aktuelle egenkapital og forventede resultat for 2020 samt information om allerede 
modtaget kompensation i foreningen.  

Herudover skal ansøgende foreninger udfylde en tro- og love-erklæring på, at oplysningerne i ansøgningen 
er korrekte, samt at man ikke ansøger om tilskud til dækning af udgifter/tabte indtægter, der er dækket på 
anden vis. 
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Bliver der ført kontrol med tilskud fra DIF og DGI's corona-hjælpepulje? 

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 allerede modtaget kompensation fra 
DIF og DGI's corona-hjælpepulje eller 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.  

En erklæring om aftalte arbejdshandlinger drejer sig om, at foreningens generalforsamlingsvalgte revisor 
elektronisk aflægger erklæring 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). 

 

Kan man indsende samme ansøgning, som man sendte til DIF og DGI's corona-hjælpepulje i første runde? 

Nej, alle foreninger skal udfylde nye ansøgninger til DIF og DGI's corona-hjælpepulje. 

Hvis foreningen på baggrund af en tidligere ansøgning har modtaget et tilskud, der delvis dækkede 

foreningens udgifter/tabte nettoindtægter f.eks. med en tredjedel, så skal dette tilskud fratrækkes 

foreningens nye ansøgning, der således vil være på et beløb svarende til to tredjedele af det ansøgte beløb i 

første runde. 

Såfremt foreningen siden første ansøgningsrunde har haft yderligere udgifter/tabte nettoindtægter som 

følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19, så kan disse tilføjes den nye ansøgning. 

Ligeledes vil en ny ansøgning til DIF og DGI's corona-hjælpepulje skulle justeres, hvis besparelser eller bedre 

økonomi i den mellemliggende periode har givet foreningen mindre udgifter/tabte nettoindtægter end 

forventet som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. 
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Eksempler på ansøgninger 

En forening har som fast tradition at afvikle et mindre arrangement med ca. 200 deltagere (stævne, byfest 
eller lignende). Arrangementet er blevet aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med 
COVID-19. Til afviklingen af arrangementet har foreningen allerede afholdt udgifter på 10.000 kr., som ikke 
kan refunderes eller dækkes på anden vis. Arrangementet indbragte sidste år foreningen 60.000 kr., altså et 
overskud på 50.000 kr. 

• Foreningen kan ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud på 60.000 kr. (i ansøgningen 

udspecificeret på 10.000 kr. til dækning af afholdte udgifter og 50.000 kr. til dækning af tabte 

nettoindtægter). 

 

En forening har som fast tradition at afvikle et mindre arrangement med ca. 200 deltagere (stævne, byfest 
eller lignende). Arrangementet er blevet aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med 
COVID-19. Til afviklingen af arrangementet har foreningen typisk udgifter på 10.000 kr., som foreningen 
dog ikke havde betalt før aflysningen. Arrangementet indbragte sidste år foreningen 60.000 kr., altså et 
overskud på 50.000 kr. 

• Foreningen kan ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud på 50.000 kr. til dækning af 

tabte nettoindtægter. 

 

En forening har som fast tradition at deltage med et antal frivillige, der arbejder på en festival og 
derigennem typisk indbringer foreningen 35.000 kr. Festivalen er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet 
i forbindelse med COVID-19. 

• Foreningen kan ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud på 35.000 kr. til dækning af 

tabte nettoindtægter. 

 

En forening har som fast tradition at deltage med et antal frivillige, der arbejder på en festival og 
derigennem typisk indbringer foreningen 35.000 kr. Foreningen plejer i den forbindelse at indkøbe t-shirts 
til de frivillige og afholde en fest for dem efterfølgende med samlede udgifter for 5.000 kr. Festivalen er 
aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19, og foreningen har ikke købt t-shirts 
eller holdt fest for de frivillige. 

• Foreningen kan ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud på 30.000 kr. til dækning af 

tabte nettoindtægter. 

 

En forening plejer at udbyde deltagerbetalte aktiviteter, som nu er aflyst som følge af nedlukning for 
aktivitet i forbindelse med COVID-19. Aktiviteterne plejer at koste foreningen 25.000 kr. i udgifter til 
markedsføring/halleje og indbringe foreningen 100.000 kr. i deltagerbetaling. Udgifterne har foreningen 
ikke afholdt. Instruktørerne på aktiviteterne er frivillige. 

• Foreningen kan ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud på 75.000 til dækning af tabte 

nettoindtægter. 

 

En forening plejer at udbyde deltagerbetalte aktiviteter, som nu er aflyst som følge af nedlukning for 
aktivitet i forbindelse med COVID-19. Aktiviteterne plejer at koste foreningen 25.000 kr. i udgifter til 
markedsføring/halleje og indbringe foreningen 100.000 kr. i deltagerbetaling. Udgifterne har foreningen 
ikke afholdt. Instruktørerne på holdene er lønnede og hjemsendt på lønkompensation, som indbringer 
foreningen 25.000 kr. 
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• Foreningen kan ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud på 50.000 til dækning af tabte 

nettoindtægter. 

 

Forening A er hovedarrangør af et større arrangement med ca. 1.000 deltagere. Arrangementet er blevet 
aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. Til afviklingen af arrangementet har 
forening A allerede afholdt udgifter på 50.000 kr. Herudover har forening A typisk udgifter på 25.000 kr. til 
forening B, som stiller med frivillige medhjælpere til arrangementet. Denne udgift har forening A dog ikke 
afholdt endnu. Arrangementet indbragte sidste år forening A 350.000 kr., altså et overskud på 275.000 kr. 

• Forening A kan ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud på 275.000 kr. til dækning af 

tabte nettoindtægter (forening A kan også ansøge kompensationsordningen for større 

arrangementer om 50.000 kr. til dækning af afholdte udgifter). 

• Forening B kan ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud på 25.000 kr. til dækning af 

tabte nettoindtægter. 

 

En forening oplever et markant fald i medlemstallet i forhold til samme periode sidste år, svarende til et tab 
på 50.000 kr. i kontingentindbetalinger. Som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19 
har foreningen har samtidig haft generelle besparelser på udgifter til forplejning, kørsel, halleje og lignende 
på 15.000 kr. 

• Foreningen kan ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud på 35.000 kr. til dækning tabte 

nettoindtægter. 

 

En forening oplever et markant fald i sponsorindtægter og/eller bidrag fra støtteforening i forhold til 
samme periode sidste år, svarende til et tab på 30.000 kr. 

• Foreningen kan ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud på 30.000 kr. til dækning tabte 

nettoindtægter. 

 

 

Foreningens økonomiske udfordringer er ikke nævnt som eksempel i retningslinjerne eller i spørgsmål og 
svar vedrørende DIF og DGI's corona-hjælpepulje – kan vi ansøge corona-hjælpepuljen? 

Foreninger skal være velkomne til at indsende ansøgninger om tilskud til dækning af udgifter/tabte 
nettoindtægter, der ikke eksplicit er nævnt i retningslinjerne for DIF og DGI's corona-hjælpepulje eller i 
dokumentet med spørgsmål og svar vedrørende DIF og DGI's corona-hjælpepulje. 

En del af præmissen for DIF og DGI's corona-hjælpepulje er at dække et behov i foreningsidrætten, som vi 
først kender det samlede omfang af, når vi har modtaget alle ansøgninger. Vi kan derfor ikke på forhånd 
give nogle garantier eller helt kategoriske svar på, hvordan puljens midler vil blive uddelt. 

 

Har du spørgsmål til DIF og DGI's corona-hjælpepulje? 

For sparring og vejledning omkring ansøgninger til DIF og DGI's corona-hjælpepulje, anbefales 
idrætsforeninger at kontakte konsulenter i det relevante specialforbund eller landsdelsforening. 

Tekniske spørgsmål til DIF og DGI's corona-hjælpepulje kan rettes til: difdgicoronapulje@dif.dk 

 

mailto:difdgicoronapulje@dif.dk

