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Idrætten i Brørup tager ansvar 
 
Uden at kende til de konkrete tiltag hos foreningerne i Brørup, så må vi som borger og 
foreningsfolk generelt forholde os til en ny hverdag for flere kontanthjælpsmodtagere, som nu  
kan være i den situation, at de ikke har økonomi til at primært børn får mulighed for at dyrke 
den idræt, som de brænder for og dermed fastholde et ungenetværk i en idrætsforening uden 
for skoletiden, siger BGF`s fællesformand Jørn Holmgaard til avisen. 
 
Fakta er, at de sociale forhold spiller en  
stor rolle for børnenes deltagelse i motion  
og sport, viser rapporten ”Danskernes motions-  
og sportsvaner 2016”. 
85% af børn i alderen 7-15 år af motionsaktive  
forældre dyrker regelmæssigt motion eller sport.  
Derimod dyrker kun 57% børn af forældre, der  
ikke er motionsaktive, selv motion eller sport. 
 
Idrætsforeningerne har mulighed for at fastholde  
børn og unge, hvis forældre ikke har økonomi til  
kontingenter, sportstøj og lignende, med hjælp  
via fondsmidler, som i konkrete tilfælde går ind og dækker disse udgifter, således at den unge 
kan fortsætte med sin idræt og foreningen får den kontingent, som samlet set er en yderst 
vigtig økonomipost i en forenings eksistens. 
 
Det krævers blot fra den unge sportsudøver eller forældre dertil, at de henvender sig til en 
foreningsleder i den lokale forening og giver udtryk for, at økonomien ikke tillader ens 
barn/børn kan komme til eller fortsætte med idrætten. 
Foreningen vil herefter foretage sin vurdering og eventuelt søge de nødvendige midler fra de 
eksisterende fonde via DGI, DIF eller BROEN Danmark, fortæller Jørn Holmgaard fra 
BGF/Brørup Gymnastikforening, som har hjulpet unge med at fastholde deres idræt i BGF via 
fondsmidler. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Jørn Holmgaard, BGF-fællesformand 
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