


IDRÆT 
FOR 
ALLE 
BØRN

Alle børn fortjener at få mulighed for at dyrke idræt og 
være med i det sociale fællesskab i foreningerne.



’Idræt for ALLE børn’ hjælper børn af økonomisk vanskeligt stillede for
ældre. Børn skal kunne dyrke idræt i fritiden, selvom forældrene ikke har 
råd. Tusindvis af børn står lige nu udenfor og ønsker at komme ind i idræts
foreningerne og være aktive sammen med kammeraterne. Ligesom nogle 
børn, der allerede er i foreningerne, skal hjælpes økonomisk for at kunne 
blive i idrætten.

Kun idrætsforEningEr KAn AnsøgE
Økonomisk vanskeligt stillede forældre skal kontakte den lokale idræts
forening, hvis de ønsker hjælp til at betale barnets medlemskab eller andet 
gennem projekt ’Idræt for ALLE børn’. 

Kun idrætsforeningen kan søge om støtte hos Danmarks IdrætsForbund 
(DIF). Ikke enkeltpersoner.

Foreningen skal være medlem af et specialforbund i DIF for at søge støtte til 
nuværende eller nye børne og ungemedlemmer. Der er 11.000 foreninger 
i DIF og mere end 90 forskellige idrætsgrene.

HEr KommEr pEngEnE frA
For hvert Procter & Gamble produkt (bleer, shampoo, barbergrej m.m.), der 
bliver solgt i føtex i udvalgte uger om året, går én krone til ’Idræt for ALLE 
børn’. Alle har således mulighed for at støtte projektet.

På www.alleboern.dif.dk kan du få mere information om projektet, finde 
 ansøgningsskema, læse nyheder m.m. 





HvAd givEr dEr støttE tiL?
Der kan gives støtte til følgende aktiviteter:
1. Hel eller delvis betaling af foreningskontingent.

2. Indkøb af beklædning og sportsudstyr.
 (heste, både, motoriseret udstyr og lignende gives der ikke støtte til).

3. Hel eller delvis dækning af udgifter til deltagelse, transport, forplejning 
m.v. i forbindelse med sportsarrangementer, sommerlejre og lignende.

Støtten kan kun gives til økonomisk vanskeligt stillede børn og unge under 
18 år.

Foreningerne kan søge om støtte løbende. 

Ansøgningsskemaet ligger på www.alleboern.dif.dk

Der er ikke garanti for at få det ansøgte beløb i støtte. DIF giver hurtigst 
muligt besked til foreningen og forsøger at imødekomme ansøgningen.

du KAn LæsE mErE på
alleboern.dif.dk 
facebook.com/idraetforalleboern



ET SAmARBEjDE mELLEm

Scan og læs mere 
på hjemmesiden


