
VÆRKTØJSKASSE TIL KLUBBER 

 

Tips til fundraising 
Hvad er dit budskab? 
Hvad er din ide? 
Hvem gør projektet en forskel for? 

At have stærke samarbejdspartnere er et kvalitetsstempel og giver en sikkerhed for fondens investering i dit 
projekt. 

Brug dit netværk 
Kender du personer, som sidder i relevante fondsbestyrelser, og som vil hjælpe? 
Måske er der folk i dit netværk, der vil være med i en fundraising gruppe, som du kan sparre og udvikle med. 

Gå i dialog med fonden 
De bedste til at kvalificere din ide over for fonden er fonden selv. 
Søger du hos en fond, som har et sekretariat eller et telefonnummer, du kan ringe til, så udnyt det. Giv dem 
et kald, så du kan få svar på de spørgsmål, du måtte have. 
Vend din projekt-ide med dem, så du ikke skriver forgæves til netop den fond. Mange fonde vil være 
behjælpelige med at kvalificere dit projekt. De lever jo af at give midler til sådan nogle som dig. 

Vis, at du kan tage ansvar for økonomien 
For fonden er dit projekt en risiko og en investering - og derfor vil de vide præcis, hvad pengene skal gå til. Et 
gennemsigtigt budget er et af de mest overbevisende fundraisingværktøjer, du har. 
Fonden vil søge efter en form for sikkerhed i, at netop du kan veksle deres støtte til et succesfuldt projekt. 
Og intet føles mere sikkert end et gennemarbejdet og realistisk budget.  

 

 

1) DIF og DGI's foreningspulje har siden 2018 årligt støttet foreningsidrætten med ca. 44 mio. kr.: 
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/medlem-af-dgi/medlem-af-dgi/medlemsfordele/soeg-dif-og-
dgi-s-foreningspulje/bevillinger-fra-dif-og-dgis-foreningspulje 

2) Lokale og Anlægsfonden (etablering af faciliteter og nye klubber): https://www.loa-fonden.dk/det-
stoetter-vi/ 

3) Nordea Fonden (hvert år uddeles ca. 500 mio. kr. til projekter, til det gode liv): 
https://nordeafonden.dk/det-stoetter-vi 

4) Fonde.dk (stor database der koster 2000 kr. for 12 måneder): https://www.fonde.dk/ 

5) Idræt for alle børn (denne pulje kan søges om støtte til kontingent til udsatte børn og unge): 
https://broen-danmark.dk/broerne-internt/idraet-alle-danmarks-idraetsforbund/ 

6) Jyllands-Postens Fond (støtte til sociale, kulturelle og samfundsgavnlige projekter): 
https://www.legatbogen.dk/jyllands-postens-fond/stoetteomraade/4153 

7) Som forening kan I søge om økonomisk støtte lokalt i jeres kommune. Hold jer orienteret via 
kommunens nyhedsbrev, hjemmeside! 

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/medlem-af-dgi/medlem-af-dgi/medlemsfordele/soeg-dif-og-dgi-s-foreningspulje/bevillinger-fra-dif-og-dgis-foreningspulje
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/medlem-af-dgi/medlem-af-dgi/medlemsfordele/soeg-dif-og-dgi-s-foreningspulje/bevillinger-fra-dif-og-dgis-foreningspulje
https://www.loa-fonden.dk/det-stoetter-vi/
https://www.loa-fonden.dk/det-stoetter-vi/
https://nordeafonden.dk/det-stoetter-vi
https://www.fonde.dk/
https://broen-danmark.dk/broerne-internt/idraet-alle-danmarks-idraetsforbund/
https://www.legatbogen.dk/jyllands-postens-fond/stoetteomraade/4153


8) Lysgaard Fonden (Herning området): https://www.legatbogen.dk/lysgaard-fonden 

9) Spar Nord Fonden: https://crowdfunding.sparnordfonden.dk/Projects#  

10) Gå på jagt i Legatbogen: https://www.legatbogen.dk/fritid 

11) Toms Guldpulje: https://www.dif.dk/da/forening/vaerktoejer/tomsguldpulje  

12) Lokal sport, kunst, kultur og foreningsliv i Sorø Kommune: https://www.legatbogen.dk/bg-banksor-
spare-og-laanekasses-fond/stoetteomraade/16697  

13) Rejselegater for børn og unge fra aarhusianske idrætsforeninger: 
https://www.legatbogen.dk/aarhus-oliefabriks-fond-for-almene-forml/stoetteomraade/22950 

14) Tiltag, som skaber de bedst mulige vilkår og vækstmiljøer i elite-og talentforeninger (Greve 
kommune): https://www.legatbogen.dk/greve-kommune/stoetteomraade/19873 

15) Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Københavns Kommune (efter godkendelse med bl.a. 
aktivitets, lokale, medlems og driftstilskud samt kursustilskud til trænere): 
https://www.legatbogen.dk/kbenhavns-kommune/stoetteomraade/21906  

16) Profilering af kultur- og fritidslivet i Frederiksberg Kommune (profilpuljen): 
https://www.legatbogen.dk/frederiksberg-kommune/stoetteomraade/20381  

17) Forenings- og fritidsfaciliteter samt til ombygning mm. i Aarhus Kommune: 
https://www.legatbogen.dk/rhus-kommune/stoetteomraade/23043 

18) Frivillige aktiviteter i Vordingborg Kommune: https://www.legatbogen.dk/vordingborg-
kommune/stoetteomraade/22708 

19) Lokale idrætsudøvere og foreninger i Lolland Kommune: https://www.legatbogen.dk/lolland-
kommune/stoetteomraade/22101 

20) Projekter med etableringsudgifter på over DKK 1.200.000: https://www.legatbogen.dk/lokale--og-
anlgsfonden/stoetteomraade/24011 

21) Københavnske eliteklubber til at løfte talentudviklingen (med uddannelsestilbud for udøvere, 
trænere, sportschefer og ledere): https://www.legatbogen.dk/fonden-team-
copenhagen/stoetteomraade/12539 

22) Sport og motion: https://www.legatbogen.dk/silm-fonden/stoetteomraade/17006  

23) SE Vækstpulje: https://www.se.dk/om-se/se-vaekstpulje-og-se-vaekstpulje-nyfors/se-vaekspulje-
formaal 

24)  Fundraising.how (gratis database der opdateres og udvides løbende): 
https://www.fundraising.how/da-dk/artikler/ 
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