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Bogen ’Sport og motion i danskernes hverdag’ baserer sig på en lang række udvidede analyser
af datamateriale fra undersøgelsen ’Danskernes motions- og sportsvaner 2007’, som blev
gennemført af Idrættens Analyseinstitut med støtte fra Danmarks Idræts-Forbund (DIF),
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Lokale- og Anlægsfonden, Kulturministeriet,
Friluftsrådet, Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF), Team Danmark og Kulturministeriets Udvalg
for Idrætsforskning (KIF). Epinion Capacent udførte selve dataindsamlingen i efteråret 2007
på vegne af interessenterne. En tak skal lyde fra Idrættens Analyseinstitut til de nævnte
interessenter samt de forskere og øvrige sparringspartnere, som har bistået os undervejs i
forløbet. Grundrapporten under navnet ’Danskernes motions- og sportsvaner 2007’ med de
basale data fra undersøgelsen kan downloades i vidensbanken på www.idan.dk.
Offentliggørelse: Det er tilladt at citere fra denne bog, herunder at benytte tabeller og figurer
med følgende kildeangivelser på tabeller og figurer: “Kilde: Sport og motion i danskernes
hverdag, Idrættens Analyseinstitut.”
Ved brug af større uddrag fra bogen i skriftlige sammenhænge skal det af teksten eller i en
henvisning fremgå, at “Undersøgelsen ‘Sport og motion i danskernes hverdag’ er udarbejdet
af Idrættens Analyseinstitut. Dataindsamlingen har modtaget økonomisk støtte fra
Lokale- og Anlægsfonden, DIF, DGI, Kulturministeriet, Dansk Firmaidrætsforbund,
Friluftsrådet, Team Danmark og Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning.”
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