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1. De generelle principper for fundraising



Fundraising er et paraply-begreb

Fundraising er alle de tiltag og 
aktiviteter, som en person, gruppe 
eller forening sætter i værk for at 
skaffe midler og ressourcer til en 
sag.



• Mennesker giver til mennesker

• …..ikke til organisationer, nedfældede formålsparagraffer og 
strategier.

• Åben først folks øjne og hjerter - og bed så om deres penge.

• Find mennesker, der bekymrer sig om jeres sag

• Hold et højt informationsniveau til bidragyderne

• Sig tak – fx takkebrev/tilkendegivelse når støtten er modtaget

• Ved større bidrag, fremsend regnskab eller kvitteringer

• Synliggørelse af bidragydere i foreningen og for omverdenen. 

• Send billeder af det færdige resultat

Generelle principper for fundraising



Skab synlighed i pressen – efter arrangementer og donationer



Kom godt fra start…

Udnævn en fundraising-ansvarlig – eller nedsæt en fundraising-gruppe.

• Overvej nødvendige kompetencer

Lav en fundraising-kalender.

• Aktuelle fonde og puljer

• Ansøgnings- og svarfrister

Få overblik over, hvor mange penge der er behov for.

Lav en erfaringsmappe.

• Tidligere ansøgninger

• Oversigt over tidligere givere – og afslag

• Lokalt: Sponsorliste / bidragydere – bl.a. hvem, der har givet hvad og 
hvornår

Generelle principper for fundraising



Noget sælger bedre end andet

Foreningen kan lettest finde sponsorer og fonde til;

• Anlægsinvesteringer

• Faste anlæg (multibaner, haller osv.)

• Inventar (borde, volleyballnet, musikanlæg)

• Redskaber (Springbaner, kajakker, musikanlæg osv.)

• Aktiviteter

• Ferielejr / træningslejr

• Sjov lørdag

• Fastelavnsfest

• Uddannelse

Det er straks sværere, at få finansieret driftsudgifter;

• Varme, vand og el

• Lønninger

Generelle principper for fundraising



2. Hvor finder man fondene? – og vælger de rigtige



Fondsportaler – et uddrag

• www.fonde.dk

• www.foreningstilskud.dk

• www.aktivfundraising.dk

• www.legatbogen.dk

Generelle principper

• Kræver oftest abonnement

• Kategoriserer fondene

• Tilbyder hjælp til fundraising

Hvor finder man fondene?

http://www.fonde.dk/
http://www.foreningstilskud.dk/
http://www.aktivfundraising.dk/
http://www.legatbogen.dk/


www.fonde.dk

http://www.tilskudsbasen.dk/


www.foreningstilskud.dk

http://www.tilskudsbasen.dk/


Nogle kommuner har købt licens til foreningerne

www.fonde.dk

• 1/3 af kommunerne
• Horsens kommune

• Kolding kommune

www.foreningstilskud.dk
• Vejle kommune

• Fredericia kommune

http://www.fonde.dk/
http://www.foreningstilskud.dk/


Kan lånes på biblioteket   



Andre relevante steder at søge…..

• Center for frivilligt socialt arbejdes hjemmeside: CFSA - Fundraising

• Andre foreningers medlemsblade og hjemmesider

• Aviser – såvel landsdækkende som lokalaviser

http://frivillighed.dk/guides/fundraising-for-frivillige-sociale-organisationer


Enkelte tips før du vælger fonde

• Nærlæs fundatsen. Det er den ordlyd, som indeholder en fonds 
formål, hvem fonden støtter, hvornår den kan søges, og hvem der 
kan søge den m.v. 

• Kig efter begreber, som udtrykker værdier (nøgleord). Overvej, som 
de kriterier kan indgå i jeres projekt.

• Fonden har ofte en oversigt over projekter den tidligere har støttet. 
Tjek om jeres projekt ligger i nærheden af de områder.

• Tjek hvilke beløb fonden normalt støtter med (giver de normalt 
5.000-10.000 kr., nytter det ikke noget at søge 100.000 kr.)

• Kontakt gerne fonden – det vil de meget gerne have!

Vælg den rigtige fond



www.nordeafonden.dk
Få en vurdering af projektideen inden for 72 timer  

http://www.nordeafonden.dk/


www.friluftsraadet.dk

http://www.friluftsraadet.dk/


• Ca. 44 mio. kr. pr. år til uddeling

• Ansøges via www.medlemstal.dk

• Åben for alle idrætsforeninger, DIF/DGI såvel som øvrige

• Fokus på bred geografisk og indholdsmæssig fordeling

• Mange små bevillinger frem for få store

• To beløbskategorier i stedet for tre

• 0-30 t.kr.: Løbende ansøgning – fire ugers sagsbehandling

• 30-300 t.kr.: Tre frister (31/3, 31/7 og 31/10) – seks ugers 
sagsbehandling

DIF og DGI´s foreningspulje

http://www.medlemstal.dk/


4. Kommunale puljer



Fx Vejle kommune

• Parasportpuljen

• Kulturpuljen

• Udviklingspuljen

Vejle Idrætsråd

• Udviklingsmidler (20 x  5.000 kr.)

Og selvfølgelig de kendte….

• Aktivitetstilskud

• Lokaletilskud

• Uddannelsestilskud

Kommunale puljer



3. Den gode ansøgning



• Mange fonde har elektroniske ansøgningsformularer 

• Ofte med et begrænset antal anslag – vær skarp

Den gode ansøgning



Kvaliteterne i den gode ansøgning

• Afspejler at jerese projekt dækker et behov – løser et problem

• Understreger den tvingende nødvendighed af de midler, der søges

• Er af god kvalitet, klar og velskrevet

• Er konkret – og ikke generaliserende

• Maks. 1 side, når I selv skriver ansøgninger

• Suppler evt. med budget

• Bilag med billeder, tegninger osv.

• Lad en udenforstående læse ansøgningen igennem

Eks på billeder vedlagt ansøgning

Den gode ansøgning



Budgettet

• Lav et præcist og realistisk budget

• Indhent tilbud – og vedlæg dem i ansøgningen

• Vigtigt at synliggøre foreningens eget bidrag

• Økonomisk bidrag

• Værdien af det frivillige arbejde

• Husk alle udgifter i budgettet

• Lokaler (fx husleje, bygninger m.m.)

• Inventar (fx IT-udstyr, redskaber, møbler m.m.)

• Materialer

• Lønninger/honorarer

• Uddannelse

Et gennemarbejdet budget kan være afgørende for, om I formår at rejse 
midler til et projekt.

Den gode ansøgning



Den gode ansøgning



Budget (gerne på baggrund af research og indhentede tilbud)

Indtægter

• Foreningen eget bidrag
• Beløb

• Frivilligt arbejde

• Kommunale tilskud

• Andre fonde

• Den aktuelle fond

Udgifter

• Lokaler (fx husleje, bygninger m.m.)

• Inventar (fx IT-udstyr, redskaber, møbler m.m.)

• Materialer

• Lønninger/honorarer

• Uddannelse

Et gennemarbejdet budget kan være afgørende for, om I formår at rejse 
midler til et projekt.



5. Fundraising i lokalområdet 



Tænk i naturalier

… når I arbejder med fundraising i nærmiljøet

Det er langt lettere for en erhvervsaktør at give naturalier og låne udstyr 
ud end at bidrage med kontanter. 

De fleste lokale sponsorer er ”Goodwill-sponsorer”

(de vil gerne støtte, og forventer ikke de store modydelser)

Fundraising i lokalområdet



Eksempler (1/3)

Merchandise/Handel

• Salg af julekort, julekalendere, lotterisedler, skrabelodder

• Salg af sponserede gaver 

• Salg af vandflasker

• Salg af juletræer 

• Nøglesalg f. eks. Til en skattekiste m. præmier

Events

• Loppemarked

• Stævner / bal / julefrokost /fest eller andre social aktiviteter 

• Pengeyngel, hvor et antal ”kendte” personer får et beløb, som de skal få 
til at yngle til fordel for foreningen 

• Tilbud om at vaske / reparere cykler 

• Sponsorløb hvor der gives et beløb pr. kørt / løbet / svømmet / km. 

• Kolbøtteræs, hvor der gives pr. slået kolbøtte 

• Målaktier, hvor der gives pr. scoret mål 

Fundraising i lokalområdet



Eksempler (2/3)

Licens-aftaler

• OK Benzin aftale - http://www.ok.dk/privat/sporten

• OK strøm, hvor man kan angive, at de skal støtte en foreninger -
http://www.ok.dk/privat/sporten/stoet-sporten/saadan-fordobler-du-
sponsorstoetten

• Aftaler med sportsbutikker, hvor en vis %-del af medlemmernes køb 
gives tilbage til foreningen 

• Aftaler med lokale forretninger, hvor der f. eks. gives x antal kr. pr. 
bilvask, solgt bolle / menu eller hvad man kan finde på at lave aftaler 
om 

Arbejde mod betaling

• Frivilligt arbejde i forbindelse med store events, det kan være 
opsætning af scene, servering til f.eks. Grøn Koncert, Smukfest, 
Lillebælt halv-maraton

• Optælling af varelagre hos lokale forretninger og virksomheder 
Pakning af aviser 

• Uddeling af flyers

Fundraising i lokalområdet

http://www.ok.dk/privat/sporten
http://www.ok.dk/privat/sporten/stoet-sporten/saadan-fordobler-du-sponsorstoetten


Eksempler (3/3)

Medlemskab/Støttekreds

Sponsorater

• Skiltesalg / bandereklamer (husk det er en god idé at indgå flerårige 
aftaler) 

• Superbrugsen støtter lokalt - http://www.superbrugsen.dk/om-
superbrugsen/stoetter-lokalt

• Annoncesponsorer, hvor man får en lokal virksomhed til at betale for 
den annonce foreningen indrykker mod at skrive i annoncen: 
”Annoncen er sponseret af xx” 

Fundraising i lokalområdet

http://www.superbrugsen.dk/om-superbrugsen/stoetter-lokalt


Johan Seistrup, Vejle Svømmeklub



• Vejle Svømmeklub, klubdirektør.

• Ingen uddannelse eller erfaring før jeg begyndte på fundraising. 

• 2019 startede vi med at fundraise.  

Johan Seistrup



DIF og DGI’s udviklingsfond
(Projektstilling & uddannelse) 
100.000 kr.

Trygfonden & Nordea Fonden
Challengebane & Udstyr (Beachswim)
186.000 kr.

Toms Guldfond
Familie Camp (lønmidler + udstyr)
19.728 kr.

Konkrete eksempler fra Vejle Svømmeklub



Ansøgt beløb: 135.000
Realiseret beløb: 100.000

Formål (hvad vil vi gerne som klub): Integrere Parasport i svømmeskolen

- Projektstilling i 2020 (100.000)
- Uddannelse af instruktører (35.000)

Hovedpunkter for ansøgning:
• Tilbud til forskellige grupper af handicap, specielt børn med psykiske lidelser 

(f.eks. ADHD)
• Igangsætte ugentlige tilbud. 
• Svømning med kvalificerede instruktører og trænere (uddannelse og viden)
• Implementering af "bevæg dig for livet"-koncept, med udgangspunkt i 

Parasvømning. 
• uddannelse af instruktører og ledere
• Feriesjov og camps
• Sparring og studiebesøg i andre miljøer

Andre medfinansiering
- Vejle Kommune (parasport udstyr +10.000 & 10.000 årligt)

DIF og DGIs udviklingspulje



Ansøgt beløb: 2 x 93.000
Realiseret beløb: 2 x 93.000

Formål (hvad vil vi gerne som klub): Integrere Parasport i svømmeskolen
- Vejle Fjord Challenge svømmebane

For børn, unge og voksne – i trygge omgivelser ved Vejle Fjord

Rigtig meget udstyr: Førstehjælpsudstyr, bøjer, anker, våddragter, boards af 
forskellige arter, diverse svømmeudstyr.

Hovedpunkter for ansøgning:
• Integrere børn, unge og voksne i vores åben vand events og hold (mange er 

inkluderet – ikke snæver ansøgning)
• Beachswim – masser af forskellige aktiviteter på stranden, f.eks. Lær at svømme, 

vandskræk, SUPboards, raceboards, våddragter, sikkerhedsudstyr
• Sikkerhedsperspektivet (Trygfonden) f.eks. Vind, vand, strøm mm. 
• Vejle Fjord Challenge (stort event)
• Livredning til trekantområdet.

Andre medfinansieringer: 
- Vejle Kommune (150.000)
- Dansk Svømmeunion/Trygfonden (9.000)

Trygfonden & Nordea Fonden



Ansøgt beløb: 19.728
Realiseret beløb: 19.728

Formål (hvad vil vi gerne som klub): Aktiviteter sammen med børnene
- Børn skal være mere sikre i strand og vandelelementet. 

- Stand Up Paddle boards, Philips Hjertestarter HS1 Home Træner, Rescue Tubs, 

Lønninger instruktør, Lønninger livredder, Badehætter, Hydro Zapper Bodyboard. 

Hovedpunkter for ansøgning:

• Familie Water Safe Week, med start fra 2020. 
• Både børn og forældre bliver en del af en udfordrende uge med masser 

af vandaktiviteter ved og omkring strandene i Vejle. 
• Livredning og vigtigheden i at være sikker ved havet.
• Aktiviterne skal være igennem lege og konkurrencer, både på land og i 

vand, på kryds og tværs mellem familier. 

• Andre medfinanseringer: 
Ingen

TOMS guldpulje



1. God idé

2. Make your research – inden ansøgning.

3. Din gode ide skal omfavne så mange som muligt (f.eks. Børn, unge, 
voksne, parasport)

4. Kort og godt!

5. Gør det nemt for dig selv (professionelt)

6. Budget

7. SEND ☺

Hvis I har succes – sørg for at takke fonden! F.eks. pressemeddelelse, via 
opslag på sociale medier – de ser det!

Mine råd





DGI - hjælp til fundraising

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/administration-i-foreningen/regnskab-og-oekonomi/fundraising-i-foreningen


Skriv i chatten, hvis du har forslag til andre webinarer fra DGI.

Andre aktuelle webinarer i DGI

www.dgi.dk/foreningsledelse/kurser/online-kurser

http://www.dgi.dk/foreningsledelse/kurser/online-kurser
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