
 

Aarhus, den 27. marts 2014 

 

Mørke Idrætsforening modtager SÅDAN! Award 2014 
 

Det blev Mørke Idrætsforening, der løb med SÅDAN! Award’en 2014 under DGI 

Østjylland. Dette blev afsløret i forbindelse med DGI Østjyllands årsmøde tors-

dag den 27. marts i DGI-huset i Aarhus. Udover æren modtager Mørke Idræts-

forening en check på 5.000 kr. samt en række PR-materialer til brug i forenin-

gen.  

 

I forbindelse med DGI Østjyllands årsmøde torsdag den 27. marts i DGI-huset i Aarhus 

skulle der for 3. gang uddeles en SÅDAN! Award til en af DGI Østjyllands mange med-

lemsforeninger. På forhånd var der tre kandidater tilbage, som var gået videre fra ansøg-

ningsrunden, der lukkede i starten af måneden; Ebeltoft IF Fysisk Aktiv For Sjov, Mørke 

Idrætsforening og Thorsø-Tungelund Idrætsforening. 

 

Det blev Mørke Idrætsforening, der løb med prisen og nu kan smykke sig med den pre-

stigefyldte award under DGI Østjylland, der hvert år uddeler SÅDAN! Award’en at sætte 

fokus på og hylde foreningslivets unikke evne til at få en god, skæv eller anderledes idé, 

og få den gennemført hurtigt og med succes. 

 

”Mørke Idrætsforening er en af de første foreninger i landet, der har indført et multikon-

tingent, så man som medlem kan gå til flere idrætter i foreningen for stort set de samme 

penge og nøjes med at betale ét sted. Dette vidner om en forening, der står sammen og 

ikke er bange for at hoppe ud i forandringer for at gøre det endnu mere attraktivt at dyr-

ke idræt i den lokale forening”, udtaler Lars Mandrup, næstformand i DGI Østjylland. 

 

Multikontingentet har således allerede efter syv måneder vist sig at være en succes med 

omtrent 140 tilmeldinger, hvilket svarer til cirka 25 procent af foreningens samlede med-

lemstal. Måske fordi det økonomisk er mere overskueligt for medlemmerne at gå til flere 

aktiviteter, ligesom de har langt bedre mulighed for at forsøge sig med nye idrætsgrene. 

 

Et kæmpe skulderklap 

I Mørke Idrætsforening er man naturligvis stolte over anerkendelsen, der giver et løft til 

hele foreningen, som på nuværende tidspunkt rummer godt 550 aktive medlemmer og 

tilbyder badminton, fitness, fodbold, floorball, gymnastik, håndbold og tennis. 

 

”Det er et kæmpe skulderklap til foreningen, og så er det fedt med en belønning til vores 

frivillige for udførelsen af den gode idé. Vi startede med at være på dybt vand, syntes vi, 

men vi er kommet rigtig flot i land. Nu er vi endda blevet et forgangseksempel for andre, 

selvom det normalt kun er forbeholdt foreninger, der er meget større end os. Det er vi da 

lidt stolte over”, fortæller Riber Hog Antonsen, formand for Mørke Idrætsforening. 

 

Udover æren følger der også en check på 5.000 kr. med award’en samt en række PR-

materialer til brug i foreningen i forbindelse med DGI-kampagnen ’Fedt at du er frivillig’. 

 

Anerkendelse til de andre 

DGI Østjylland udtrykker også stor anerkendelse til de to andre foreninger, der var nomi-

neret til SÅDAN! Award 2014, Fysisk Aktiv For Sjov under Ebeltoft Idrætsforening og 



 

Side 2 

Thorsø-Tungelund Idrætsforening, for deres indsatser for at gennemføre en god idé. Dis-

se foreninger har ligeledes modtaget en række PR-materialer i forbind forbindelse med 

DGI-kampagnen ’Fedt at du er frivillig’. 

 

Slutteligt ønsker DGI Østjylland også at sende en stor tak til alle de foreninger, der har 

ansøgt om at komme i betragtning til SÅDAN! Award 2014. 

 

”Vi kan igen konstatere, at der i år har været flere gode idéer og skæve initiativer, der 

viser, hvor meget grøde, vilje og udvikling der er i det østjyske foreningsliv. Det står be-

stemt ikke stille derude, når det kommer til at handle på et godt initiativ, det fremgår i 

alle ansøgningerne, og det er et kæmpe skulderklap til alle”, slutter Lars Mandrup. 
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