
 

 

 

Rebild Kommune: BDFL-medlemstal 
 
 
Denne præsentation giver et mere detaljeret indblik i Rebild Kommunes medlemstal. Det er dog stadig overordnet og begrænset. Ønskes 
et endnu dybere indblik i konkrete tal som alders- og kønsfordeling på en idræt eller en given forening, skal dette selv findes via DGI’s pi-
vottabel.  
 
 
VIGTIGT! OBS! 
 
I den følgende præsentation af Rebild Kommunes BDFL-medlemstal er det vigtigt at være opmærksom på: 

1) BDFL-medlemstal for 2020 er det officielle tal og vil stemme overens med de tal, der ellers offentliggøres og kommunikeres.  
2) Der er ikke nødvendigvis overensstemmelse (der kan være afvigelser) med det officielle, historiske BDFL-medlemstal for 2018 og 

2019. 
a. Der kan opstå afvigelser fra de officielle, historiske medlemstal, hvis en forening af den ene eller anden årsag flytter kom-

mune. Det betyder, at foreningen i 2020 registrerer medlemstal i en anden kommune end tidligere. 
b. De officielle, historiske medlemstal er låste og ændrer sig ikke bagud i tid, når en forening registreringsmæssigt skifter kom-

mune. 
c. Når BDFL-medlemstal aflæses i DGI’s pivottabeller, vil de historiske tal ændre sig i relation til foreningens kommunale til-

hørsforhold (registreringen). 
3) Dette giver en udfordring i at forklare afvigelserne i en dialog med kommunen. BDFL-medlemstallene i denne præsentation rummer 

den historiske udvikling over de foreninger, der aktuelt tilhører kommunen. Det vil derfor give et bedre billede af udviklingen blandt 
de foreninger, der aktuelt tilhører kommunen, og ikke afspejle en udvikling, der har rod i historiske ændringer i foreningens kom-
munale tilhørsforhold. 

4) Afvigelserne fra de officielle, historiske medlemstal findes IKKE i alle kommuner, men man kan støde på det i nogle kommuner. 
Derfor denne forklaring og opfordring til opmærksomhed. 

a. Det er således ikke givet, at der er afvigelser fra det officielle, historiske BDFL-medlemstal i Rebild Kommune. 
 
 
Generelle opmærksomhedspunkter og usikkerhed ved medlemstal i forhold til antallet af foreningsaktive borgere 
Det er vigtigt at være opmærksom og bevidst omkring to ting, når man forholder sig til medlemstal: 1) ”Dobbelte medlemskaber” og 2) 
”vandring over kommunegrænsen”. En person kan godt være medlem af flere foreninger og derved forøge medlemstallet. En person kan 
også tælle flere gange i samme forening, hvis personen dyrker flere aktiviteter (og typisk betaler kontingent for hver aktivitet). Derudover 
kan medlemmer ”vandre” over kommunegrænsen og være medlem i en forening, der ligger i en anden kommune, end den kommune ved-
kommende er bosiddende i. Hvis man ønsker at anvende medlemstallet til at fortælle noget om, hvor stor en andel af befolkningen, der er 
medlem af en idrætsforening, er disse to forbehold de vigtigste at være opmærksom på. Derudover skal man vide, at medlemstallet af 
samme grund IKKE er retvisende til en sådan fremstilling. Medlemsprocenten (medlemstal/folketal i procent) kan give et forsigtigt billede 
af dette, men der skal som minimum tages forbehold for ovenstående fejlkilder.   



 
 

Antal medlemmer, folketal og medlemsprocent 
 
Den følgende tabel viser fordelingen af medlemmer på alder og køn, og gengiver udviklingen over de seneste tre år. Dette svarer til, hvornår 
de nye aldersgrupper blev indført. Tabellen kan anvendes til at danne sig et indtryk af idrætsbilledet i kommunen, når man ønsker viden, 
der kan relatere sig til målgrupper. Den gengiver også folketallet, samt hvor mange medlemmer der findes i foreningslivet, set i forhold til 
folketallet (medlemsprocent). 
 
Tabel 1: BDFL-medlemstal, folketal og medlemsprocent 2018-20120 i Rebild Kommunes fordelt på alder og køn.  
 

Medlemstal Folketal Medlemsprocent Rebild Kommune 
År 2018 År 2019 År 2020 År 2018 År 2019 År 2020 År 2018 År 2019 År 2020 

0 - 6 år 1.506 1.626 1.495 2.584 2.610 2.757 58,3% 62,3% 54,2% 
Kvinde 772 813 737 1.269 1.273 1.327 60,8% 63,9% 55,5% 
Mand 734 813 758 1.315 1.337 1.430 55,8% 60,8% 53,0% 

7 - 12 år 2.911 2.787 2.761 2.475 2.452 2.425 117,6% 113,7% 113,9% 
Kvinde 1.391 1.338 1.278 1.182 1.176 1.149 117,7% 113,8% 111,2% 
Mand 1.520 1.449 1.483 1.293 1.276 1.276 117,6% 113,6% 116,2% 

13 - 18 år 1.775 1.863 1.788 2.462 2.481 2.466 72,1% 75,1% 72,5% 
Kvinde 744 788 793 1.181 1.204 1.207 63,0% 65,4% 65,7% 
Mand 1.031 1.075 995 1.281 1.277 1.259 80,5% 84,2% 79,0% 

19 - 24 år 868 867 809 1.367 1.355 1.356 63,5% 64,0% 59,7% 
Kvinde 287 307 285 591 601 605 48,6% 51,1% 47,1% 
Mand 581 560 524 776 754 751 74,9% 74,3% 69,8% 

25 - 39 år 1.774 1.859 1.680 4.884 5.038 5.194 36,3% 36,9% 32,3% 
Kvinde 780 779 733 2.409 2.454 2.557 32,4% 31,7% 28,7% 
Mand 994 1.080 947 2.475 2.584 2.637 40,2% 41,8% 35,9% 

40 - 59 år 2.839 2.900 2.742 8.497 8.400 8.350 33,4% 34,5% 32,8% 
Kvinde 1.318 1.320 1.365 4.172 4.130 4.088 31,6% 32,0% 33,4% 
Mand 1.521 1.580 1.377 4.325 4.270 4.262 35,2% 37,0% 32,3% 

60 - 69 år 1.370 1.351 1.268 3.559 3.573 3.630 38,5% 37,8% 34,9% 
Kvinde 722 749 748 1.745 1.758 1.802 41,4% 42,6% 41,5% 
Mand 648 602 520 1.814 1.815 1.828 35,7% 33,2% 28,4% 

70+ år 1.496 1.449 1.403 4.088 4.204 4.340 36,6% 34,5% 32,3% 
Kvinde 892 852 866 2.172 2.224 2.275 41,1% 38,3% 38,1% 
Mand 604 597 537 1.916 1.980 2.065 31,5% 30,2% 26,0% 

Hovedtotal 14.539 14.702 13.946 29.916 30.113 30.518 48,6% 48,8% 45,7% 



 

 

 
 

 

De 10 største foreninger 
 
De foreninger, der har flest ressourcer – både økonomisk, teknologisk og i form af frivillige kræfter – er typisk også nogle af 
de største foreninger. Disse foreninger kan være mere tilbøjelige til omstillingsparathed og klar på nye initiativer, f.eks. sam-
arbejde med kommunen og DGI om projekter. Derfor er det interessant og en god ide at kende til de største foreninger. Ne-
denfor finder du en liste over de 10 største foreninger i Rebild Kommune. 
 
Man skal være opmærksom på, at foreninger der har indmeldt sig i DGI og/eller DIF siden 2018 kan optræde på denne li-
ste. Det betyder ikke nødvendigvis, at det er en ny forening, men blot at den er ny i CFR. 
 
Tabel 2: De 10 største foreninger i Rebild Kommune samt deres medlemstal og udvikling 2018-2020 
 

Medlemstal Udvikling 
Rebild Kommune 

År 2018 År 2020 År 2020 
IF Frem Skørping 1.427 1.186 - 241 
Støvring Svømmeklub PINGVINEN 1.261 1.027 - 234 
Terndrup Idrætsforening 986 992 + 6 
Rold Skov Golfklub 811 972 + 161 
IK Frem Sønderup/Suldrup 1.072 897 - 175 
Støvring Fodbold 685 792 + 107 
Støvring Håndbold 455 490 + 35 
Øster Hornum Idrætsforening 536 443 - 93 
Haverslev Idrætsforening 494 408 - 86 
Gymnastikforeningen Dannelund 319 387 + 68 

 
  



 
 

 
 

De 10 foreninger med størst fremgang 
 
Foreninger i fremgang giver i indblik i, hvilke foreninger der klarer sig godt medlemsmæssigt. Dette kan være foreninger, 
der er gode til at skabe udvikling og forandring, men det kan også være foreninger, hvor selve idrætten er populær eller i 
fremgang. Foreningerne er karakteriseret ved at have attraktive og efterspurgte tilbud. 
 
Man skal være opmærksom på, at foreninger der har indmeldt sig i DGI og/eller DIF siden 2018 kan optræde på denne liste. 
Disse foreninger har ikke nødvendigvis en positiv medlemsudvikling, da de kan have haft foreningsdrift inden indmeldelsen. 
Disse foreninger kan derfor være misvisende som foreninger med stor fremgang på denne liste. 
 
 
Tabel 3: De 10 foreninger i Rebild Kommune med størst fremgang i antallet af medlemmer 2018-2020 
 

Medlemstal Udvikling 
Rebild Kommune 

År 2018 År 2020 År 2020 
Rold Skov Golfklub 811 972 + 161 
Støvring eSport   137 + 137 
RSCS Cycling   112 + 112 
Støvring Fodbold 685 792 + 107 
Skørping Rideklub   80 + 80 
Skovløberne Rold   79 + 79 
Aarestrup Gymnastik- & Idrætsforening 107 186 + 79 
Gymnastikforeningen Dannelund 319 387 + 68 
Bælum/Solbjerg IF 178 242 + 64 
Byrsted-Hjeds Idrætsforening 39 98 + 59 
  



 
 

 
 

De 10 foreninger med størst tilbagegang 
 
Foreninger i tilbagegang er foreninger, der kan være presset af forskellige årsager. Presset kan relateres til eksempelvis 
mangel på frivillige, manglende retning i foreningens drift eller udvikling, eller facilitetsudfordringer. Det kan også være en 
forening, hvor idrætsaktivitetens popularitet er dalende og mister interesse. Der kan i disse foreninger være behov for 
nytænkning, samt gode råd og vejledning til at vende udviklingen. Derudover skal man være opmærksom på, at listen kan 
være præget af foreninger, der i 2020 er blevet ramt på medlemstilslutningen pga. restriktioner og nedlukning i 2020.  
 
Man skal være opmærksom på, at foreninger, der har udmeldt sig af DGI og/eller DIF siden 2018, kan optræde på denne 
liste, også selvom foreningen stadig er aktiv og ikke opløst. Disse foreninger har ikke nødvendigvis en negativ medlemsud-
vikling og kan derfor være misvisende som forening på denne liste.  
 
Tabel 4: De 10 foreninger i Rebild Kommune med størst tilbagegang i antallet af medlemmer 2018-2020 
 

Medlemstal Udvikling 
Rebild Kommune 

År 2018 År 2020 År 2020 
IF Frem Skørping 1.427 1.186 - 241 
Støvring Svømmeklub PINGVINEN 1.261 1.027 - 234 
IK Frem Sønderup/Suldrup 1.072 897 - 175 
Blenstrup Badmintonklub 98   - 98 
Øster Hornum Idrætsforening 536 443 - 93 
Nørager Idrætsforening 227 139 - 88 
Haverslev Idrætsforening 494 408 - 86 
IK Sylvia Ravnkilde 207 125 - 82 
Hellum Krudtugler 57   - 57 
Rold Skov MTB 275 228 - 47 

  



 
 

 
 

De 10 største idrætter 
 
De idrætsaktiviteter der typisk figurerer på denne liste, er de store idrætter som fodbold, gymnastik, svømning, fitness og 
golf. Det er de fem største idrætter på landsplan i antallet af medlemmer. Kommunalt set varierer dette dog, da der er lo-
kale forskelle på både folkelig idrætsinteresse, foreningskultur og –historie, samt adgang til idrætsfaciliteter. 
 
Man skal være opmærksom på, at der kan optræde ”nye” idrætter på denne liste, som ikke tidligere har været en del af 
idrætsbilledet i kommunen. Dette kan både være foreninger, der har indmeldt sig i DGI og/eller DIF siden 2018, men det 
kan også være foreninger, der har haft succes med nye aktiviteter. Nye aktiviteter på denne liste kan også ske på baggrund 
af ændringer i registreringspraksis, eller fordi en forening skifter kommune (jf. første side).   
 
Tabel 5: De 10 største idrætter i Rebild Kommune samt deres medlemstal og udvikling 2018-2020 
 

Medlemstal Udvikling 
Rebild Kommune År 2018 År 2020 År 2020 
Fodbold 2.220 1.967 - 253 
Svømning 2.034 1.885 - 149 
Fitness 1.751 1.872 + 121 
Gymnastik 1.673 1.511 - 162 
Håndbold 1.264 1.251 - 13 
Badminton 1.124 1.014 - 110 
Golf 811 972 + 161 
Cykelmotion 510 560 + 50 
Ridning 364 507 + 143 
Tennis 397 358 - 39 

  



 
 

 
 

De 10 idrætter med størst fremgang 
 
Positiv udvikling i idrætten kan både betragtes ud fra den enkelte forenings evne til at tiltrække medlemmer ved at udbyde 
attraktive aktivitetstilbud, der både kan være nye som gamle idrætsaktiviteter. Det kan også afspejle en tendens i idrætsakti-
viteten selv, hvor idrættens popularitet er stigende. 
 
Man skal være opmærksom på, at der kan optræde ”nye” idrætter på denne liste, som ikke tidligere har været en del af 
idrætsbilledet i kommunen. Dette kan både være foreninger, der har indmeldt sig i DGI og/eller DIF siden 2018, men det 
kan også være foreninger, der har haft succes med nye aktiviteter. Nye aktiviteter på denne liste kan også ske på baggrund 
af ændringer i registreringspraksis, eller fordi en forening skifter kommune (jf. første side).   
 
 
Tabel 6: De 10 idrætter i Rebild Kommune med størst fremgang i antallet af medlemmer 2018-2020 
 

Medlemstal Udvikling 
Rebild Kommune 

År 2018 År 2020 År 2020 
Golf 811 972 + 161 
Esport 35 186 + 151 
Ridning 364 507 + 143 
Fitness 1.751 1.872 + 121 
Cykelmotion 510 560 + 50 
Automobilsport (4 hjul)   26 + 26 
Rulleskøjteløb 10 34 + 24 
Hundesport 150 170 + 20 
Øvrige idrætslige aktiviteter 19 36 + 17 
Efterskoleelever 192 205 + 13 

 
  



 
 

 
 

De 10 idrætter med størst tilbagegang 
 
Negativ udvikling i idrætten kan både betragtes ud fra den enkelte forenings manglende evne til at tiltrække medlemmer 
ved ikke at kunne udvikle sig positivt eller være i stand til skabe attraktive aktivitetstilbud. Det kan også afspejle en tendens 
i idrætsaktiviteten selv, hvor idrættens popularitet er faldende og mister interesse. Derudover skal man være opmærksom 
på, at listen kan være præget af idrætter, der i 2020 er blevet ramt på medlemstilslutningen pga. restriktioner og nedluk-
ning i 2020. 
 
Man skal være opmærksom på, at der kan optræde idrætter på denne liste, hvor aktiviteterne ikke registreres længere. Det 
kan både være foreninger, der har udmeldt sig af DGI og/eller DIF siden 2018, og selvom foreningen stadig kan være aktiv, 
registreres der ikke længere medlemmer i BDFL-medlemstal. Det kan også være aktiviteter, der registreres anderledes af 
foreningen eller egentlige aktiviteter, som foreningen har lukket ned. 
 
Tabel 7: De 10 idrætter i Rebild Kommune med størst tilbagegang i antallet af medlemmer 2018-2020 
 

Medlemstal Udvikling 
Rebild Kommune 

År 2018 År 2020 År 2020 
Styrkeløft 258   - 258 
Fodbold 2.220 1.967 - 253 
Gymnastik 1.673 1.511 - 162 
Svømning 2.034 1.885 - 149 
Badminton 1.124 1.014 - 110 
Børneidræt 86 22 - 64 
Dans og Musik 317 255 - 62 
Krolf 57   - 57 
Billard 60 4 - 56 
Tennis 397 358 - 39 

 


