
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedrørende analysen ’Idrætsfaciliteter i Halsnæs Kommune’ (3. udgave) 
Idan er blevet opmærksom på en fejl i antallet af foreningsmedlemmer ifølge Centralt For-
eningsRegister i 1. og 2. udgave af hovedrapport/afslutningsnotat. Fejlen er rettet i 3. udgave.  
 
Fejlen vedrører antal foreningsmedlemskaber på landsplan. Af tabel 3.8 i 1. og 2. udgave af ho-
vedrapporten fremgår, at antallet af medlemsskaber på landsplan er 1.913.694 (indeks 0,34). Tal-
let er forkert og er 2.579.3601 (indeks 0,46). Fejlen er fremkommet ved, at kun DIF-medlemmer 
og ikke medlemmer af DGI eller Firmaidrætten indgår. Tallene for de andre kommuner er kor-
rekte og er ikke ændrede. 
 
Fejlen medfører rettelser af landstallene i tabel 3.8, figur 3.2 og tabel i appendiks 3.1 i hoverap-
porten. Der er foretaget mindre tekstrettelser i hovedrapport og afslutningsnotat som konse-
kvens heraf.  
 
Antal foreningsmedlemmer og andel foreningsaktive  
Antallet af medlemskaber via Centralt ForeningsRegister angiver antallet af medlemmer i for-
eninger under Danmarks Idrætsforbund, DGI og Firmaidrætten. Tallet er ikke et udtryk for pro-
centandelen af borgere, som dyrker idræt i en forening eller ej, da borgere kan tælle flere gange 
i opgørelsen (være medlem af flere foreninger) og komme fra nabokommuner. Andelen af for-
eningsaktive børn og unge (4.-10. klasse) i Halsnæs Kommune findes i delanalyse 5 (tabel 5.4), 
mens andelen for voksne findes i delanalyse 6 (tabel 6.6). Andelene her angiver andelen af bor-
gere, som har været medlem af mindst én idrætsforening inden for det seneste år. Disse tal er 
ikke berørt heraf. 
 
Det er Idan/CISC´s vurdering, at ændringerne ikke har betydning for hovedrapportens konklu-
sioner eller anbefalingerne i afslutningsnotatet. Anbefalingerne i afslutningsnotatet vedrør ud-
vikling af idræts- og foreningslivet i Halsnæs Kommune og er baseret på forhold i Halsnæs 
Kommune. Anbefalingerne vurderes stadig lige relevante.  
 
København, d. 17.5.2016 
Idrættens Analyseinstitut 
 
Henrik H. Brandt 
Direktør 
 

Peter Forsberg, 
Analytiker og  
hovedforfatter 

 

                                                        
1 Tallet fremgår af rapporten ’Idrætten i tal 2015’ (Fester og Gottlieb, Danmarks Idrætsforbund, 2015).  


