
DFU står til rekordhøjt medlemstal 

2019 har været et år med stor medlemsvækst i DFU, og unionen lander sandsynligvis på over 

3700 medlemmer, som er det højeste nogensinde. DFU’s formand og sekretariatsleder mener 

begge, at medlemsvækst skaber udvikling og miljø i sporten.  

Af: Gregers Gatzwiller 

Siden 2018 har DFU arbejdet for at få flere medlemmer i sporten. Det arbejde er en del af den 

strategiaftale, som er indgået med DIF. Nu viser tal fra DFU’s medlemsdatabase en betragtelig 

medlemsfremgang, og unionen står til et rekordhøjt medlemstal på over 3700 medlemmer. 

Flere medlemmer er en forudsætning for udvikling i sporten 

Medlemsfremgangen er et tydeligt resultat af unionens og klubbernes store fokus på fastholdelse og 

rekruttering af nye medlemmer i DFU.  Ifølge Nikolaj Larsen, sekretariatsleder i DFU, er det en positiv 

udvikling, som viser, at DFU er på rette vej i forhold til strategisporet, og han pointerer at to faktorer spiller 

ind på den store medlemsvækst: 

”Jeg ser to væsentlige årsager til den store medlemsvækst. For det første har klubberne brugt flere kræfter 

på elevhold og fastholdelse med en masse aktiviteter, og de er blevet rigtig gode til at samarbejde med 

hinanden om afholdelse af events og elevaktiviteter. Derudover er DFU som helhed blevet meget bedre til 

medlemskommunikationen, og klubberne er bevidste om at synliggøre deres aktiviteter, som også er med 

til, at vi er blevet flere medlemmer.” 

Formanden for DFU, Flemming Olsson er også begejstret for den positive medlemsudvikling og påpeger at 

det er en forudsætning for fortsat udvikling i sporten: 

”Klubberne er frivilligt drevet foreninger, som er dybt afhængige af at få flere medlemmer, da de i sidste 

ende er deres fødekæde. Flere medlemmer danner grundlag for nye instruktører, dommere og 

medlemmer, som vil varetage udvalgsposter i sporten, så det er en rigtig positiv tendens vi ser lige nu.” 

Siger Flemming Olsson og uddyber: 

”På konkurrencesiden er det også vigtigt med nye medlemmer, hvis vi vil have flere elitespringere, som kan 

gøre sig gældende på verdenseliteniveau.” 

Samarbejde med Dropzone Denmark (DZDK) 

I marts 2019 indgik DFU en samarbejdsaftale med det kommercielle faldskærmscenter DZDK. Et 

samarbejde som har skabt øget springaktivitet og bedre faciliteter for faldskærmsporten. I dag ser 

Flemming Olsson den tydelige værdi i samarbejdet med DZDK:  

”Samarbejdet med DZDK er rigtig godt for DFU, da det giver mulighed for langt flere aktiviteter, og centeret 

skaber god mulighed for sportslig udvikling i DFU”. Nikolaj Larsen er enig i denne betragtning og tilføjer:  

”Vi kan se, at der er kommet 214 elever fra DZDK. Derudover er klubberne begyndt at samarbejde med 

DZDK med afvikling af elevaktiviteter, når klubberne ikke selv har mulighed for at afvikle dem. Derfor er 

DZDK en positiv add-on til vores medlemsvækst og fastholdelse.” 

 

https://dfu.dk/nyheder/dif-har-godkendt-dfu-overordnede-strategiske-spor

