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DET VIRKER 

• Evaluering af Center for Boligsocial Udvikling 
konkluderede i 2013, at DIF Get2Sport generelt er 
med til at skabe tryghed i de udsatte 
boligområder.
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Jeg føler mig mere tryg, der hvor jeg bor, fordi jeg kender folk fra min idrætsforening:
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HVOR ER VI

2017

Aabenraa Høje Koldstrup 

Aalborg Ålborg Øst/Sebbersundvej

Aarhus Gellerup

Frydenlund

Viby 

Albertslund Hedemarken

Esbjerg Kvaglund

Stengårdsvej 

Greve Askerød

Haderslev Varbergparken

Herning Holtbjerg

Høje Taastrup Gadehavegård

Ishøj Vejleåparken

Kolding Munkebo

Skovparken

København Mjølnerparken 

Tingbjerg

Akacieparken, Sjælør

Køge Karlemosen

Odense Vollsmose

Roskilde

Æblehaven/Rønnebærpark

en

Slagelse Ringparken

Motalavej

I alt 16 I alt 23
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BOLIG-
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ORG. IDRÆT
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FACILITETER

GELLERUP 

”Tror du DIF get2Sport har været en faktor ifht. at få kunstgræsbanen?” 
”Ja. Vi havde ikke fået den opmærksomhed og den ro til at diskutere det 
her på plads med borgmesterafdelingen, byrådet, embedsværk osv., hvis 
vi ikke have været den der integreret del af Get2Sport og de aktiviteter, 
som det har gjort synlig.” - Fritids- og ungdomsskoleleder. 
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DOORSTEP

FORENINGEN KOMMER UD I BOLIGOMRÅDET 
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BØRNENES ØNSKER I 
CENTRUM

ER EN TENDENS – BØRNENE ØNSKER 
TIL STADIG AT GÅ TIL KLASSISKE 
IDRÆTSGRENE
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Keder jeg mig ofte og har ikke

noget bestemt at give mig til

Bruger jeg ofte tid i

foreningen/på banen, også

selvom vi ikke har træning

Tilbringer jeg mange timer

uden kontakt med voksne

I min fritid, når jeg ikke dyrker idræt:
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Meget enig/enig Uenig/Meget uenig Ved ikke



Overskrift 

For at få punktopstilling på 
teksten (flere niveauer findes) 

For at få venstrestillet tekst 
uden punktopstilling, brug 

PROBLEMET FORSVINDER 
IKKE

Des bedre vi er til integration,
des mere “ghetto” får vi.

Problemerne med til- og fraflytning 
har ikke at gøre med, om den er på 5, 
10 eller 20% om året, men det 
konstante dræn af social kapital.


