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Velliv og DIF går sammen om at fejre de små 
og store sejre 
 

 

 
 

 
Danskernes fysiske og mentale sundhed er vigtig for Velliv og for Danmarks Idrætsforbund (DIF). Derfor 

indleder det kundeejede pensionsselskab og landets største idrætsorganisation et længerevarende samar-

bejde. 

 

Fysisk sundhed er en veldokumenteret vej til at opnå trivsel og livsglæde. Når vi bevæger os og får sved på pan-

den, stiger humøret, og vi lader de mentale batterier op. Det har aldrig været vigtigere end i dag, hvor stress og 

andre psykiske sygdomme gør et stigende antal danskere syge.  

 

Atleter, trænere og frivillige ildsjæle er vigtige rollemodeller i vores samfund. Med deres engagement og store sejre 

for Danmark kan de være med til at udbrede lysten til at indgå i idrætsfællesskaber og ikke mindst være med til at 

inspirere både børn og voksne til at leve et aktivt liv med fokus på både sundhed og trivsel. 

  

”Jeg er utrolig glad for, at Velliv og Danmarks Idrætsforbund går sammen og hylder både de små og de store sejre, 

danskerne opnår. Vi bliver alle inspireret af topalternes dedikation og den positive måde, hvorpå de repræsenterer 
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Danmark. For den almindelige dansker er der imidlertid også meget at hente igennem 

den sundhed og velvære, som idræt og fællesskab bidrager med. Som kundeejet pensi-

onsselskab ligger det Velliv på sinde, at danskerne trives både fysisk og mentalt,” fortæl-

ler Steen Michael Erichsen administrerende direktør i Velliv. 

  

DIF motiverer på daglig basis flere danskere til at få mere bevægelse ind i hverdagen. 

Derfor giver partnerskabet med Velliv også rigtig god mening set med DIF’s øjne. 

 

”Partnerskabet med Velliv er et perfekt match. I DIF har vi 1,9 millioner medlemmer, som 

dyrker en af vores mange idrætter i cirka 9.000 idrætsforeninger. Det gør danskerne, 

fordi de bliver gladere og sundere, og netop mental og fysisk sundhed er også kerne-

værdier hos Velliv. Vi er derfor meget glade for at byde Velliv velkommen og er sikre på, 

at 1+1 giver 3 i dette partnerskab,” siger Morten Mølholm Hansen, der er administre-

rende direktør i DIF. 

 

Velliv og DIF har indgået et længerevarende samarbejde. 

 

Om partnerskabet 

Partneraftalen med Velliv er indgået af Sport One Danmark (SODK), der er ejet af DIF og Team Danmark. SODK 

varetager idrættens kommercielle interesser og har til formål at skabe den bedst mulige platform for samspil mel-

lem dansk erhvervsliv og de unikke kompetencer, der findes i dansk idræt. Partnerskabet med Velliv er baseret på 

individuelle løsninger for at sikre den gensidige værdi. 

 

De øvrige partnere er e-Boks, Fitness World, Tryg, Kopenhagen Fur og Össur. Foruden de olympiske partnere Ør-

sted, Nykredit, Salling Group, Arla, SAS, Toms, KIRKBI, ISS, Toyota og Bestseller. 

 

Om Velliv 

Velliv er et af Danmarks største og hurtigst voksende kundeejede pensionsselskaber med over 350.000 kunder. 

Velliv tilbyder skræddersyede pensionsløsninger til både virksomheder og privatkunder. Kunderne er medlem af 

Velliv Foreningen, der ejer Velliv. Foreningen har som mål, at deres overskud fordeles som kontant bonus til med-

lemmerne og til projekter, der styrker danskernes mentale sundhed. 

 

Kontakt 

Sport One Danmark: Steen Fladberg, direktør, 2332 8395 

DIF: Morten Mølholm Hansen, administrerende direktør, 2166 3774 

Velliv: Jens Christian Lindhard Nielsen, kommunikationsdirektør, 2455 6396 

 


