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Generalforsamling 
 
Dagsordenen for general-
forsamlingen ses på  side 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årsberetninger 
 
Læs de mange spændende  
årsberetninger fra idrætsgrene  
inde i bladet, fra side 6. 
 
 

Årsregnskabet 
 
Årsregnskabet er vedlagt sammen 
med bladet. 
 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling & uddeling af årets priser  
tirsdag d. 28. april 2009 fra kl. 17.00 
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Trykket hos Nyborgskolens trykkeri. 
 
 
Billede på forsiden: 
 
Billedet blev taget under Døvanias skitur til Tignes (Val d’Isere) i marts 2008. 
 
 
 
 
 
 

Program for generalforsamling 
& uddeling af årets priser 28.04.2009: 

 
 

Kl. 17.00 
 

Dørene åbnes. 
  

Der skal tilmeldes til spisning. Dette gøres via. vores hjemmeside  
- og drikkevarer kan købes i Café 17. 

 
 

Kl. 18.00 
 

Uddeling af årets priser. 
 
 

Kl. 18.30 
 

Døvanias Generalforsamling starter. 
 
 

Vel mødt! 
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Dagsorden for ordinær generalforsamling 31.03.09 
 
 
Valg af dirigent 

 
Valg af referent 
 
Valg af to stemmetællere 
 
Årsberetningerne godkendes 
 
Årsregnskabet forelægges til godkendelse 
 
Behandling af indkomne forslag 
 
 
Valg af bestyrelse 
 

a. Formand (Lige år)   Søren Winkel    - ikke på valg 
 
b. Kasserer (Ulige år)   Søren Visholm   - ønsker genvalg  
  
d. Repræsentant (Ulige år)  Christina Hausgaard  - ønsker genvalg 

 
 
Valg af suppleant 
 

a. 1. Suppleant (hvert år)  Charlotte Brøndum  - ønsker genvalg 
 
b 2. Suppleant (hvert år)  Mikkel Pedersen  - ønsker genvalg 
 

 
Præsentation af udvalgs- og afdelingsledere 
 
 
Valg af valgkomité 

 
a.  Morten Boye         - på valg 
 
b.  Lars Knudsen        - ønsker ikke genvalg 

 
 
Valg af 2 folkevalgte revisorer 
 

a.  Knud Søndergaard        - på valg 
 
b.  Michael N. Steenberg      - på valg 

 
  
Valg af revisorsuppleant 

 
a.  Vacant         - udgår 
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Formandens årsberetning 
 
 
Kære medlemmer! 
 
Nu er tiden atter inde, at bestyrelsen skal 
opremse hvad der er sket i årets løb. 
 
Det har organisationsmæssigt været et 
meget begivenhedsrigt år, hvor Døvanias 
bestyrelse er gået i gang med strukturæn-
dringen som det blev varslet ved den tidli-
gere generalforsamling i 2008 for at for-
bedre klubbens pleje, service og tilbud til 
medlemmerne. 
 
Bestyrelsen har lavet mange tiltag, som 
forenkler administrationsarbejdet, bl.a. 
nogle økonomiske reformer, som gør at 
det bliver nemmere at bestride kasserer-
posten i fremtiden. I håb på at det knuser 
det evige problem med at finde en kasse-
rer ved generalforsamlinger. Bestyrelsen 
gør også en stor indsats for at forenkle 
bestyrelsens administrationsarbejde, for at 
gøre det sjovere at sidde i bestyrelsen.  
Det er ikke muligt at nedbringe det admini-
strative ansvar til ingenting, men vi forsø-
ger at omstrukturere måderne at admini-
strere tingene på, så det bliver overskue-
ligt, når de administrative forpligtelser skal 
foretages. Disse ideer er udarbejdet for at 
gøre bestyrelsesarbejde attraktivt og 
spændende. Det er sandsynligvis lykke-
des godt, eftersom alle bestyrelsesmed-
lemmerne ønsker genvalg ved generalfor-
samlingen 2009! 
 
Vi mærker nu flere positive effekter som 
følge af omstruktureringen.  
Bestyrelsens beslutningsproces er effekti-
viseret markant.  
 
Det er blevet meget sjovere og spænden-
de at lave bestyrelsesarbejde, hvilket be-
tyder at bestyrelsesmedlemmerne får stør-
re lyst og motivation til at lave forskellige 
innovative tiltag, som er til medlemmernes 
gavn. 
 
 

Der er mange innovative projekter i støbe-
jern, og vi glæder os meget til at præsen-
tere dem løbende i 2009. Disse tiltag har 
det formål, at sikre klubbens fremtid igen-
nem flere sjove og sociale fællesaktivite-
ter. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne har også fået et 
større energioverskud til uforventede fore-
tagender, hvilket gør os meget robuste 
overfor interne og eksterne forandringer, 
hvilket skal ses som en del af den frem-
tidssikrede aktivitet. 
 
Døvania har også forsøgt at tænke i 
idrætspolitiske baner ved at tage initiativet 
til socialtolksspørgsmålet indenfor idræts-
området, som desværre aldrig kom videre 
pga. DDIs ineffektivitet.  
 
Ansættelsen af Vivien Batory spiller også 
en central rolle for konceptet af struktur-
ændringen, eftersom hun frigør interne 
ressourcer hos bestyrelsen som bruges til 
at øge pleje, service og tilbud til klubbens 
medlemmer samt tænke innovativt med 
hensyn til strukturændringen. Herunder 
kan I læse om de nuværende effekter af 
omstruktureringen: 
 
 
• En hjemmesideserie, Stafetten 
• Kontoret åbent hver tirsdag 
• Økonomiske reformer 
• Effektivisering af beslutningsprocesser 
• Større dynamik i bestyrelsen 
• Vores medlemmer og udvalgsledere 
bruger Vivien Batory flittigt 
• Øget ressourcer til vores medlemmer 
og udvalgsledere 
• Hurtigere reaktionstid fra bestyrelsen 
Flere arrangementer for medlemmer 
 
Jeg vil derfor i denne anledning takke for 
jeres store opbakning til vores ide til struk-
turændringen i sidste år. Jeg ønsker at 
betale tilbage ved at skabe en dynamisk 
og velfungerende klubkultur i Døvania i 
samarbejde med bestyrelsen. 
 

 



 
Døvania Nyt 5 Sportsåret 2008 

 

Jeg vil også takke min kollegaer i bestyrel-
sen for deres kæmpestore indsats på at 
forandre administrative rutiner, så det er 
blevet meget dynamisk og sjovere at sid-
de i bestyrelsen! Det var ikke sket uden 
jer!  
 
Jeg glæder mig allerede til det nye valgår 
sammen med jer, hvor vi skal fortsætte 
vores gode og energiske arbejde! 
 
Vi må heller ikke glemme vores mange 
frivillige som gør stor indsats for klubben. 
Jeg er dem en stor tak skyldig for deres 
tider 
 
Slutteligt vil jeg takke Ib Steen Hansen for 
hans utrættelige indsats for at holde Dø-
vaniakontoret rent og ordentligt og vores 
udvalgsledere for deres store indsats for 
at holde Døvania kørende! 
 

Søren Kyu Winkel 
Formand KDI Døvania 
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Årsberetninger fra de  
enkelte udvalg 
 
I de næste sider kan man læse 
om de forskellige idrætsudvalgs 
oplevelser i året 2007. Blandt 
disse kan der nævnes fodbold-
holdets mesterskab,  
dykkerholdets fanatiske tur og 
meget mere! 
 
Årsberetningerne er opstillet i 
alfabetisk rækkefølge. 
 
 
Badminton 
 
Her går stille og rolig i Døvania badminton 
afd.  
Vi er stadigvæk få medlem.  
Jeg håber på BUM afd. vil snart genopta-
ger træning badminton for BUM Døvania. 
Det savner jeg ved hos Henrik Eklunds 
aktiveret for badminton..  
  
På Seniors plan : 
  
Denne gang badminton turen går til Metz 
Frankrig. 
  
Jesper Søndergaard deltog Metz badmin-
ton turnering 5-7 september 2008. 
Jesper tager til Tyskland Dusseldorf og 
derfra lejet Jesper bil og kører fra dussel-
forf til Metz nord Frankrig. via Luxem-
bourg. omkring 370 km. 
Jesper deltager single og double og mix-
double.  
Jesper vandt single efter mod alle mod.  
Jesper vandt også double med makker 
Auorre Billebaud fra Nancy , Frankrig.  
Jesper vandt også mixdouble med makker 
Joelle Georges fra Nancy , Frankrig.  
Jesper bliver  nr 1 single , nr 1 herredou-
ble, nr 1 mixdouble.  
  
  

Denne gang badminton tur går til Neustadt 
Østrig 
  
D.19-21 September tager jesper til Østrig 
Neustadt Wiener. 
Jesper tager flyver mod Belgien derfra kø-
rer Jesper sammen med et par Belgiere til 
Østrig.  
Jesper og Belgiere ankom dernede fredag 
aften og Jesper overnatte et hotel nær 
sydfor Wiener Neustadt. 
Jesper deltager Single og Double.  
Jesper vandt i Single  
Jesper vandt i Herredouble med makker 
Belgien Emmanuel Verlhust. 
Jesper bliver nr 1 single , nr 1 herredoub-
le.  
   
Denne gang turen går til Wavre Belgien 3-
5 okt.  
 
Jesper tager flyver med en Svensk Niklas 
fra Købehavn til Brussel. med morgen fly-
ver.Jesper deltager Single , herredouble, 
og mix dobule . 
  
Jesper bliver nr 3 single efter sejr over 
svensk Niklas kamp om 3-4 pladsen. 
Jesper spiller i herredouble med Belgisk 
makker Emmanuel Verhulst og når til se-
mifinal og taber. Så spiller om 3-4 plads 
og desværre taber igen.  
Så ender nr 4.  
Jesper spiller i mixdouble med Delphine 
Micheils fra Belgien.  
Når til final og taber desværre til Frankrig 
par. og ender nr 2.  
Jesper bliver nr 3 single , nr 4 double , nr 
2 mixdouble.  
  
Denne gang gik badminton turen til Vien-
na i Østrig d.24-26 okt.  
 
Jesper er på vej sidste international bad-
minton turneringen for 2008  
D. 24 Oct. 2008 sidder Jesper i Flyver 
mod Vienna.  
Der lejer Jesper bil og kørt til Brastislava 
som ligger kun 70 km og ca 1 times tids 
kørsel. Der overnatter Jesper i Bratislava. 
i Slovakiet. Så kører Jesper tilbage til 
Vienna lørdag morgen. 
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Bowling 
 
Året 2008 gik som det plejer med trænin-
gen hver torsdag og deltagelse i forskelli-
ge turneringer, både i KBUs regi og DDIs 
mesterskaber og ikke mindst den årlige 
pokalmatchen mod Scania. Ved klubbens 
generalforsamling d. 27. marts blev Jessi-
ca Rhode valgt som sekretær, da Helle 
Roikjær ikke ønskede genvalg. Både Elly 
Noormagi og Poul Boye blev genvalgt 
som henholdsvis formand og kasserer.  
 
Som et nyt forsøg på at få flere nye med-
lemmer – især de unge – sendte bestyrel-
sen i foråret et tilbud om bowling til børne-
ne på Skolen på Kastelsvej. Der kom 10 – 
12 drenge og piger til vores træning. Vi 
kunne se nogle mulige talenter blandt bør-
nene. Torsdagen var ikke lige den bedste 
træningsdag for dem, da juniorklubben 
hos Absalon også har tilbud.  
 
Bestyrelsen kunne se at der er behov for 
at oprette en ungdomsafdeling, men træ-
ningen skulle foregå en anden ugedag. 
Der blev søgt om baner hver onsdag kl. 
16 – 18. Fra august er det lykkes at opret-
te ungdomsafdeling. Der er foreløbelig til-
meldt 8 drenge 10 – 15 år, men desværre 
ingen piger. Men vi håber, at der kommer 
piger til næste sæson. Elly Noormagi er 
den ansvarlige leder for ungdomsafdelin-
gen med frivillige hjælp fra seniorspillerne. 
 
DM forår: 
DM i double og single foregik i Århus Bow-
linghal. Døvania deltog med 4 damer og 2 
herrer. I damedouble vandt Ragheidur 
Thorgilsdottir og Elly Noormagi guldet. 
Jessica  Rhode og Ane N. Jensen, Ten-
pins blev nr. 4. Desværre meldte Helle 
Roikjærs makker afbud på grund af syg-
dom 
 
Herrernes double blev det Johan Aa.-
Pedersen og Pierre Bocquet, Tenpins 
vandt guldet. Poul Boye og Mogens Jen-
sen endte på en 8. plads. 
 
I damesingle vandt Ragheidur guldet, og 

Jesper kæmper hård frem til final single 
men taber i final til en Italiensk.  
Jesper deltager også herredouble og når 
til final og vinder i final.  
Jesper bliver nr 2 single og nr 1 herre-
double.  
Døvania badminton afd. fik flotte badmin-
ton år.  
Hvor det bliver ialt : 6 x 1 plads  , 2 x 2 
plads , 1 x 3 plads og 1 x 4 plads.  

  
I alt 4 International turnering i 2008.  
Jesper rejser og deltager til 4 gan-
ge International turneringerne trods  , han 
skulle selv betaler alt rejser udgifter trans-
port , ophold , mad , deltager gebyr osv.   
Men Jesper er stolt af at viser Døvanias 
navn og flag ude i omkring Europa , Så nu 
kender næsten hele europa døve klubber-
ne navn Døvania. :-) 
  
Døvania badminton afd. håber på flere 
medlemmer i 2009 hvor det bliver nok ar-
rangerer DM badminton 2009 samt nogle 
International stævner omkring i Europa 
2009.  
  
Tak for alt til Døvania bestyrelse for sam-
arbejde 2008 :-) 
 

Jesper Søndergaard 
Badmintonleder 
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Helle blev nr. 4. Elly blev nr. 5 og Jessica 
blev nr.. 8 af 10 damer. Hos herrerne blev 
Johan nr. 3 og Poul nr. 10  
 
DM i efterår: 
DM i trio for damer og herrer samt mix 
med 2 herrer og 1 dame i efteråret gen-
nemførtes i Fredericia Bowlinghal. Resul-
tatet hos damerne gik guldet til Helle, 
Ragnheidur og Kristin Martinsen. Hos her-
rerne deltog Poul på hold med Mogens 
Jensen og Erik Bjørn Hansen, Nordbøg. 
De blev nr. 4. 
 
Den årlige pokalmatch mellem Døvania 
og Scania: 
Pokalmatchen mellem Døvania og Scania, 
Malmø gennemførtes d. 7. juni på BBC. 
Desværre tabte vi begge hold mod Sca-
nia. Resultatet blev hos damerne 5094 
mod Scania med 5402. Hos herrerne var 
det lidt mere tæt løb med 7829 mod Sca-
nia 7909. Svenskerne vandt begge poka-
ler. Vi håber, at vi kan hjemtage pokalerne 
igen til foråret 2009. Efter matchen var der 
som sædvanlig en hyggelig socialsamvær 
med Scania. 
 
Klubmesterskab: 
Klubmesterskabet blev gennemført i Tårn-
by Bowlinghal Lørdag d. 17. maj. Johan 
Aaberg-Pedersen vandt klubmesterskabet 
med 1277 kegler. Johan vandt også titlen 
med flest ”spare”. 
 
KBU-turneringer: 
Herreholdet: 
Række 2 forsatte herrerhold 1 i foråret og 
fik førstepladsen og fik guldmedalje og di-
plom. 
Holdet bestod af John Søndergaard, Mo-
gens Jensen, Poul Boye Nielsen og Ragn-
heidur Thorgilsdottir (Lilla). 
Efter sommerferien rykkede holdet igen op 
til Række 1. Det var 2 gange i træk, da vi 
rykkede 
op fra Række 3 til Række 1. 
 
Række 4 spillede holdet ikke så let i for-
året. Holdet ligger som nr. x af x hold.  
Holdet bestod af Mogens Johansen, Erik 
Bjørn Hansen og Steffen Beyer.  

Elly Moormagi og Helle Roikjær har hjul-
pet at skifte til at spille for herrerholdet.  
 
 
Efter sommerferien spillede alle herrer i 
Række 1. Holdet ligger nu på sidsteplad-
sen af 8 hold.  
Vi fik en ny medlem. Det er nemlig Peter 
Frank. 
 
Dameholdet: 
Dameholdet består af Jessica Rohde, 
Kristin Martinsen, Helle Roikjær, Ragnhei-
dur Thorgillsdottir og Elly Noormagi. 
  
De 4 første kampe vandt damerne med 8-
2. Tabte næste 3 kampe med henholdsvis 
0-10, 2-8 og 0-10. 
  
Den sidste kamp blev spillet i Bryggens 
Bowlingscenter på Amager søndag den 7. 
december 08. Holdet til denne kamp 
bestod af Kristin, Lilla og Helle og vi vandt 
10-0. Der blev også sat 3 danske rekor-
der. 
  
Kristin satte dansk rekord i tredie serie 
med 643 kegler. Tidligere var rekorden 
611 kegler. 
  
Holdet satte også dansk rekorder i tredie 
og fjerde serie med henholdsvis 1649 
kegler, tidligere 1577 kegler og 2226 
kegler tidligere 1985 kegler.  
Stort tillykke til holdet. 
  
Mixholdet: 
 
 Holdet består af Mogens Jensen, Erik 
Bjørn Hansen, Mogens Johansen, Poul 
Boye, Helle Roikjær, Ragnheidur Thorgils-
dottir (Lilla), Kristin Martinsen, Jessica 
Rhode og Elly Noormagi. 
Mixholdet består af 2 herrer og 1 dame 
eller 1 herre og 2 damer.  
 
I forårets kampe tabte vi 2 og vandt 1 
kampe. Vi endte på en 8. Plads af 10 hold. 
I efteråret tabte vi 4 og vandt 1 og endte 
ligesom i foråret på en 8. Plads af 10 hold.  
 
Bestyrelsen vil udbringe tak til Døvanias 
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hovedbestyrelse og til alle, der på en eller 
anden måde har støttet bowlingklubben. 
Det er meget værdigfuldt for Døvania 
Bowling Klub at have gode støtte såvel fra 
medlemmer og bestyrelsen udefra. 
 
Døvania Bowling Klub bestyrelse består af 
Elly Noormagi (formand), Jessica Rhode 
(sekretær) og Poul Boye Nielsen 
(kasserer). 
 

 
Elly Noormagi 
Bowlingleder 

 
 
 
 

 
 
Børn og unge  
 
2008 har været et rodet år for børne- og 
ungdomsafdelingen med en række aflys-
ninger som følge af faldende interesse og 
ressource. 
 
I starten af 2008 havde afdelingen to 
ugentlige træning med den tidligere træ-
ner Nina Bantz som havde gjort et stort 
stykke arbejde for børne- og ungdomsaf-
delingen. Døvania og Nina Bantz blev eni-
ge om at stoppe samarbejdet i marts 
2008, for Nina Bantz ønskede at rejse til 
den store verden. Døvania havde fuld for-
ståelse for hendes beslutning. Connie Alit-
plitz trænede også børn og unge i badmin-
ton hver fredag, og har også måttet stop-
pe samarbejdet i utide pga. stigende akti-
vitet i hendes professionelle liv. 
 
Døvanias formand Søren Winkel overtog 
derfor trænertjansen i 4 måneder, hvor 
han forsøgte i bedste evner at gennemfø-
re træning for børn og unge med nogle 
aflysninger til følge pga. hans studier i 
Næstved som gjorde at han ikke altid kun-
ne komme før træningen startede. Imens 
Døvanias bestyrelse arbejdede hårdt på at 
finde en permanent løsning på problemet. 
 
 
 

Først i august 2008 fandt Døvania en træ-
ner i Adalsteinn Sædmundsson, og han 
indgik en aftale med Døvania om at træne 
vores børn og unge indtil sommer 2009.  
Januar 2009 har vi ansat endnu en ny 
træner i Lea Hyldstrup, for at fremme inte-
ressen for sport hos husvæsener for det 
har været meget småt med tilslutning af 
piger.  Hun har allerede vist sig om en iv-
rig pige med mange ideer. 
 
De mange trænerskift har selvfølgelig på-
virket børne- og ungdomsafdelingen nega-
tivt, og vi arbejder nu meget hårdt på at 
stabilisere vores svingdør ved at tilbyde 
gode arbejdsvilkår til vores trænere i form 
af højere løn og større fleksibilitet. 
 
Døvanias bestyrelsen har nu opprioriteret 
børn og unge og vi håber, at der vil ske 
mange spændende ting i fremtiden!  Det 
kræver også en stor og helhjertet indsats 
fra andre klubber. 
 
Der blev desværre ingen BUM i hele 
2008, og vi håber meget på at det vil blive 
ændret i 2009, som vi satser på at blive et 
godt år for børn og unge, der er døve-
idrættens fremtid!!!!!! 
 
I denne anledning vil jeg gerne sige tak til 
Nina og Connie for deres store indsats for 
Døvania. 
 

 
Søren Winkel 

På vegne af  
B&U-afdelingen 
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Børnetræf 
 
Der er ingen særlig nyheder ang. Børne-
træf for tiden – men vi fik 2 henvendelser, 
2 børn var ikke nok. Derfor håber vi på at 
der vil komme flere børn i foråret og vi vil 
forsøge igen i løbet af 2009.  

 
Gopika Pararajasingam 

Børnetræf leder 
 
Dykning 
 
Desværre Dykker afd. haft et stille dyk ak-
tivet hele året af 2008, undtaget der haft 
en OWD, 
kursus gennemført. 
 
Svømmehal. Har tænkt på, som sagt gen-
tager, pga. manglende tekniske og Inte-
resseret. 
 
Kursus. Selvom vi har prøvet 2 kursus, 
Alm. førstehjælp grundkursus og Resurse 
førstehjælp 
speciale til dykkeruheld. Der kom kun en 
og ingen. 
Heldigvis er det tredje kursus OWD gen-
nemført. 
 
Juni mdr. . Afholdes OWD, Grund dyk kur-
sus, der kommer 3 deltagerne 
24 og 25. september. Den sidste deltager 
blevet bestået OWD dyk kursus.  
 

 
 

Kan læse mere på Døvania Hjemmeside, 
under Gallari, 
” OWD dykker kursus ”  og ” Sidste delta-
ger bestod af OWD dykker kursus  ” 

 
Dykker aktivt. Vi kunne ikke arrangere 
nogle dykker arrangementer dette år både 
danske 
farvand eller ude i udland i år 2008. 
 
Vi mister et godt dykkercenter derover 
Amager Strandpark.  Watersport Dykker-
center, 
dykkercenter har valgt drejer nøgler, pga. 
usikker med forlængere leje areal kontakt 
på 
Amager strandpark, samt de takker os an-
dre som har været med deres dykker ak-
tivt. 
JA, det er ærgerlig, og et fedt dykkercen-
ter, meget perfekt beliggende sted hvor 
kan leje 
dykkerudstyrer og ikke langt vej til under-
søisk Havhexen dykkerbanen, og kan sej-
le ude til 
både lav og dybde havet, vi kan sagtnes 
komme der igen med trang transport for-
hold… 
Vi er arbejder på finde et andet dykker-
center som kan giver godt tilbud. 
 
Rejse ude udland. Vi arbejde på lave lidt 
anderledes dykker ferie end plejer, skal og 
prøver trækker flere interesseret ind, eller 
de bestem dykker (-narkoman) ikke bliver 
skuffet 
Ikke kun den rejse ud udland, også enten 
Europa eller nordiske. 
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Prøver arrangere et par medlems møde 
aften løbet forår 2009, hvor alle kan delta-
gerne, 
måske par bestyrelser deltager også, alle 
vi kan prøver diskutere med fremtid om-
kring 
dykker aktivt, som flest har omstruktur, 
hvorfor ikke vi skal også gør. 
Håber at vores dykker klub mere aktivt år 
2009. 
 
TDC telefonbøger. November 2008, jeg 
valgt droppet det, pga. haft erfaring fra 
sidste år, 
 
Og har prøvet få par deltagerne med alle-
rede november, da TDC s telefon bog ud-
delerne tidligere end som plejer året før, 
dvs. marts / april, flytte tilbage til novem-
ber 2007. 
 
Jeg har orientering par af dem som haft 
og andre ikke haft, fik ikke positiv svar. 
 
6. december. Afholdes vores Rødehavet ” 
træffe aften ”, hvor alle vi kan møde sam-
men igen  
og udveksler vores gode dyk minde, og 
spise lettere måltid og drik, hos vært par 
Jane og Bent Brøndum, afhenter DVD cd. 
som Klaus ” KB ”, har indsamlere de 5 fo-
tografere har skud de 
mange billeder under vores Dyk tur, både 
oppe og under vand overfladen, og bræn-
der på  
DVD cd.  Ups….  Det er over 2000 bille-
der. Ja.. det giver mange god Dyk ferie 
minde.  
Fremvisning også Projektor lille udvalg af 
de bedste billeder serie af dyk tur. 
En uforglemmelig træffeaften. 
 

Gert Mikkelsen 
Dykkerleder 

 
 
 

Fodbold - Herresenior 
 
Træningskampe 
Døvanias fodboldhold begyndte 2008-
sæsonen med den første træningskamp d. 
13. januar 2008 mod FC Skulls. Alle træ-
ningskampene foregik på vores hjemme-
bane på kunstgræsbane i Sundby Idræts-
park. Døvania nåede at spille 4 trænings-
kampe inden Døveligaen gik i gang. 
 
Døvania – FC Skulls 0-1 
Døvania – Heimdal 1-3 
Døvania - Fremad Amager med 1-5 (1-1 
Ali Reza) 
Døvania - Stefan Boldklub 2-2 (1-2 Martin 
Jacobsen, 2-2 Ali Reza). 
Døvania – Valby Boldklub 1-3 (1-2 Martin 
Jacobsen) 
 
Det viste sig at de modstandere vi spillede 
mod var en tand stærkere end os, men 
det havde bestemt givet os styrke. Træne-
ren Kim Moesby fik også mulighed for at 
teste nye spillere inden døveligaen igen 
startede. 
 
Futsal 07/08 
I den samme periode som vi spillede træ-
ningskampe spillede Døvania også futsal 
mod hørende hold under KBU. Døvania 
vandt 3 kampe i alt og da turneringen slut-
tede, lå Døvania på  en 3. plads. Det var 
ikke nok til at rykke op i 1. Herrerække. 
 
Døveliga 07/08 
Døvania genvandt mesterskabet for andet 
år i træk med alle sejrene i forårssæso-
nen.  
 
DAN – Døvania 0-2 (0-1 Niels Jochum-
sen, 0-2 Jesper Hårdell) 
Døvania – Globen Sport 2-1 (1-1 Martin 
Jacobsen, 2-1 Mads Henriksen) 
Døvania – KI 8-0 (Frank Hansen 3, Den-
nis Sørensen 2, Niels Jochumsen 1, Mads 
Henriksen 1, Anders Kirchheiner 1). 
 
Holdet begyndte at spille fantastisk offen-
siv fodbold, og det var lige det træneren 
længe havde ønsket sig - at holdet skulle  
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spille præcis den type fodbold. 
 
Døveliga 08/09 
Efter sommerferien har Ali Reza, Dennis 
Sørensen, Frank Hansen og Mads Henrik-
sen sagt farve,l men til gengæld havde vi 
fået fire nye unge spillere som Brian Bli-
naa, Adalsteinn Sæmundsson, Anders 
Petersen og Uffe Morell Nielsen. 
Vi fik en god start i døveligaen med en 
sejre over DAN og KI og fik uafgjort 2-2 
mod Globen Sport. Det lykkedes for Glo-
ben Sport at indhente vores føring 2-0 til 2
-2. 
 
KI-Døvania 1-10 (Niels Jochumsen 4, Sø-
ren Visholm 2, Markus Rokkedahl 2, An-
ders Petersen 1, Adalsteinn Sæmundsson 
1 
Døvania – DAN 4-3 (Martin Jacobsen 2, 
Frank Hansen 1, Anders Petersen 1) 
Døvania – Globen Sport 2-2 (Martin Ja-
cobsen 1, Uffe Morell 1) 
Døvania – KI 5-1 (Martin Jacobsen 3, 
Thim Jeppesen 1, Niels Jochumsen 1) 
 
Vi fører nu i Døveligaen med 10 point, 
Globen Sport har 7, DAN har 6 og KI 0. 
 
Døvanias spillere ved ikke i dag, hvordan 
det føles hvis de taber fodboldkampe til et 
andet hold i Døveligaen. Døvania har 
nemlig enten vundet eller fået uafgjort si-
den d. 18. september 2006. Den dag fik 
Døvania et choknederlag, hvor holdet tab-
te med hele 5-1 til Kammeraterne Idræts-
forening.  
 
Ingen andre hold som Globen Sport og 
DAN  kunne slå Døvania i denne periode. 
Det betyder, at Døvania  i dag er ubesejret 
i 845 dage.  
 
Det bliver spændende at se om Døvania 
kan fastholde den flotte sejrestime, nu da 
holdet har sagt farvel til flere profiler m. 
bl.a. Dennis Sørensen, Frank Hansen, Ali 
Reza Shiripour, Holger Jørgensen og Mar-
tin Jacobsen. 
 
 
Det sidste nederlag var til KI d. 18. sep-

tember 2006. 
U23 pokal i Nyborg 
Døvania skulle spille mod KI Grøn og i 2. 
halvleg var der kun en spiller over 23 år 
og 4 skoledrenge på banen. Det gav pote! 
Mark Blynov, der også går i folkeskole, 
lavede to afleveringer til Markus Rokke-
dahl, der scorede begge mål. 
 
Næste kamp var mod DAN, der også slog 
KI Grøn med 2-0. Vinderen af kampen gik 
direkte til finalen, så det var en slags se-
mifinale. Træneren understregede vigtig-
heden af at spille klogt og roligt og skifte-
de lidt ud på pladserne, så spillerne fik 
prøvet flere forskellige positioner af. Kam-
pen fløjtede og vi skulle begynde det var 
tydeligt, at DAN var en tand stærkere. De 
havde ingen skoleelever på holdet og der 
var 6 landsholdsspillere på holdet (!). 
Uheldigvis fik DAN tilkendt et tyndt straffe 
allerede i det 3. minut. Den scorede Nas-
sor Salim sikkert på. Derefter fortsatte 
kampen med flot fight fra Døvanias side, 
selvom vi ikke fik mange chancer mod 
dem. 
Vi tabte kampen med 2-0. 
 
Vi skulle så spille om 3/4 pladsen mod det 
svenske U-23 landshold. Ja, et helt lands-
hold! Det blev til 1-1 og hos os scorede 
Anders Petersen til 1-1. Det betød straffe-
sparkskonkurrence og målscorene fra 
straffesparkspletten: Anders Pedersen, 
Emil Empacher og Adalsteinn Sæmunds-
son. 
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Champions League i London  
 

Danskerne hentede alle pokalerne med 
hjem for øjnene af mere end 300 internati-
onale døve. Sikker et smukt syn! 
 

1. pladsen: Globen Sport 
2. pladsen: Døvania 
 
Bedste målmand i turneringen: Torben 
Lambert Jensen, Døvania 
Turneringens topscorer: Martin Jacobsen, 
Døvania med 5 mål 
Turneringens bedste spiller: Brian Bille, 
Globen Sport 
 
Tak til bestyrelsen og Tolkecentret Bro-
husgade for økonomisk støtte til vores tur i 
London. 
 
Futsal 08/09 
Døvania har tilmeldt sig igen til futsal un-
der KBU. Niveauet i år er højere i forhold 
til i fjor. Døvania tabte 4 ud af 5 kampe og 
der mangler stadig 5 kampe som skal spil-
les i januar og februar 2009. Holdet ligger 
nu næstsidst i stillingen. Jesper Hårdell, 
Per Jensen, Niels Jochumsen, Morten 
Boye, Emil Jensen, Jan Holm, Klaus 
Abildgaard og Martin Jacobsen har spillet 
de fleste kampe for Døvania.  
 
Vi vil gerne sige tak til Richard Svendsen 
og Klaus Abildgaard for deres store frivilli-
ge arbejde i mere end 3 år og de har nu 
valgt at stoppe. Jan Holm og Morten Boye 
(ny fodboldleder) fortsætter og Anders 
Kirchheiner er ny medlem i udvalget, Vi 
arbejder på at få 2 nye udvalgsmedlem-
mer ind omkring nytårsskiftet. Morten 
Boye har meddelt, at han stopper som ud-
valgsmedlem til sommer 2009. 

 
Morten Boye 

Fodboldseniorafdelingen 

Champions League i London  
Champions League i London er nu over-
stået med Globen Sport som turneringens 
vinder og Døvania på anden pladsen.  
 
Der sad 6 medlemmer i stævneudvalget 
og 5 af dem spillede for Arsenal DFC og 
den 6. medlem var træner for Arsenal 
DFC. Det gav flere problemer da de ikke 
virkede neutrale. F.eks. mente udvalget at 
Arsenal skulle gå videre sammen med 
Døvania fra puljen til semifinalen. 4 andre 
klubber havde derfor indgivet en protest 
og mente, at det var Paris som skulle gå 
videre. I virkeligheden havde Paris tabt 
alle deres kampe, men gik alligevel videre 
til semifinalen, da en Arsenal-spiller havde 
brugt høreapparat under kampen mod Pa-
ris og tabte derfor. Den anden kamp brug-
te St. Vincents to ulovlige spillere mod Pa-
ris og Paris stod derfor med 6 gratis point 
og gik videre.  
 
Arsenal – Døvania 4-4 (2-3)  
Paris – St. Vincents 3-0 (3-0) - taberdømt 
pga. ulovlige spillere 
Arsenal – St. Vincents 3-0 - taberdømt 
pga. ulovlige spillere 
Døvania - Paris 2-1 (0-1)  
Arsenal – Paris 0-3 (0-3) - taberdømt pga. 
høreapparat 
Døvania – St. Vincents 1-1 (0-1)  
1. Paris - 6 point  
2. Døvania - 5 point  
3. Arsenal - 4 point  
4. St. Vincents - 1 point  
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Fodbold - Damer 
 
Damefodboldholdet har været til internati-
onal stævne i Belgien. Mette Overgaard 
beretter her om turen: 
 
Efter en lang køretur med skiftende vejr 
ankom vi godt til byen Kortijrik i Belgien, 
og blev godt modtaget af klubhuset. Vi fik 
program for weekendens stævne og fik at 
vide at der var tilmeldt 6 pigehold i alt, 
hvilket overraskede og glædede os.  
Lørdag havde vi tre kampe i vente. Den 
første kamp skulle vi spille mod Berlin, og 
vi tabte med 8 – 4, hvilket ærgrede os, da 
vi spillede bedst. Men sådan kan fodbold 
være J Ved den anden kamp mod Østrig 
skriftede vi opstillingen på banen, og det 
var straks bedre. Vi vandt med 9 – 1. Lør-
dagens sidste kamp var mod Fulham, og 
vi skulle vente os en hård kamp, og det 
blev det også. Det var en intens kamp, 
hvor det endte med en sejr til os på 5-3!  
Om aftenen var der socialt hygge og sam-
vær ved klubhuset til spisning og under-
holdning.  
Søndag skulle vi kun have to kampe. Vi 
vandt 7-3 over Budapest og havde Kortij-
rik som modstander i den sidste kamp. De 
havde vundet alle kampe, så vi var 
spændte på kampen.  
 
Selve kampen var godt, vi spillede godt, 
det gjorde de også. Men vi tabte 4 – 0, vi 
kunne bare ikke lave mål.  
 
Døvania endte på en flot 3.plads efter en 
spændende stævne med 5 kam-
pe.  Desuden fik Døvania også en pris for 
fair play.  
Efter stævnen, var der  BBQ festmiddag 
og party til alle fodboldfolk og tilskuere. Vi 
kørte hjem til Danmark igen efter festen, 
og igen ventede det os et skiftende vejr på 
vejen!  
Det har været en rigtig god weekend, med 
en masse fodbold, socialt samvær, nye 
bekendtskaber og ikke mindst var det et 
godt arrangement (med undtagelse af de-
res valg af en dommer). Det er bestemt 

ikke en sidste gang, vi tager af sted.  
 
Kamp fakta: 
1.       DHCKortijrik  10 points 
2.       Berlin Comet 8 points 
3.       Døvania  6 points 
4.       Fulham DFC 4 points 
5.       WGSC 1901 (Østrig) 2 points 
6.       SSC Budapest 0 points  
 
Christina Hausgaard 10 mål 
Ewelina Paszkiewicz 7 mål  
Mette Overgaard 5 mål 
Kristina Holm Nielsen 3 mål 
 
Tak til Christina Haugaard for at have 
skrevet teksten om turen. 
Jeg som damefodboldleder vil rose DHC 
Kortrijk for et rigtigt flot arrangement, der 
forløb UDEN problem 
 
Håber at Døvania-gutterne er friske på at 
deltage i det næste internationale stæv-
ne!!  
 
! Der er billeder fra turen på hjemmesiden 
- og den nuværende fodboldleder er Maria 
Klausen, i det jeg er trådt tilbage. 
 

 
Mette Overgaard 

Damefodboldleder 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fodbold - Oldboys 
 
Vi oldboys spillede hele sæson 2008 ialt 
18 kampe.. 
Forår 7 tabte og 1 vundet Efterår 5 tabte 
og 3 uafgjort og 1 vundet 
målscore for hele sæson: 38-88 10 p. Uha 
vores målnet er fyldt af Huller  
En pokalkamp mod Ejby IF tabte vi 0-6 i 
runde. 
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Det var god sæson med gode social end 
kampe da vi gennemsnit var 7-10 spiller i 
hele sæson! 
så vi hyggede mere på social-Fodbold..  
Og Frank vogel kan endnu score mange 
mål han scorede ialt 19 mål på hele sæ-
son.. 
  
Her er spiller som var med i hele sæson jo 
er: Frank Vogel, Henrik Jensen, Michael 
Monrad, Troels Holbæk, Husamettin 
Eken, Klaus Abildgaard, Kim Møller, Per 
Sørensen, Franklin Richter, Richard 
Svendsen, Asger Michaelsen, 
  
Vi oldboys hyggede sig på afslutning-
festen med Tigers cup og den var rigtigt 
god social samvær.! 
Hvor Klaus Abildgaard blev Mester i Mini-
golf "Tigers cup" 
Jeg håber da at næste sæson kommer 
flere nye medspiller til truppen da flere af 
os er de 40 år gamle. 

  
Richard Svendsen 

Oldboys-leder 
 
 
 
 
 
 
 

 
Golf 
 
I 2008 er der ikke sket særlig meget under 
golf afdelingen. (Vi er jo også den mindste 
afdelingen under Døvania) 
 
Som nyt er Søren Visholm nu medlem un-
der Døvania Golf. Han har meldt sig til DM 
for døve i Midtsjælland golfklub. Det skulle 
foregå gennem 2 dage den 21 og 22 juni. 
Vejret var ikke med os, da der blæste ri-
melig pæn kan man sige. Han blev godt 
nok nummer joker under DM i slag spil, 
men via stableford point system, rækken-
de det sig til 1 plads. Han slog endda 

Hans Elgaard, som blev nummer 2. Så lidt 
skulder klap fik han den dag. 
 
Senere havde Ahorn arranger en Ahorn 
OPEN i Odder golfklub. Søren fik lok sin 
far Jens Visholm Thomsen med.  
Det foregik således at man spiller 2 og 2 i 
turneringsformen Irish Twosome Stable-
ford.  
 
Banen var lidt vanskelig for dem, da det er 
første gang for Søren Visholm at prøve 
den bane. Men det var rigtig sjovt at prøve 
den, selvom det er en anderledes måde at 
spille på, pga. man skifter til at slå til bol-
den. 
Da de blev færdige og skulle aflever sco-
rekort, viste det sig, at de var forløbe num-
mer 1 under turnering, efterhånden flere 
og flere kom ind var chance større og 
større for dem. Men de må ventede til det 
sidste hold komme ind. Det var først til alle 
sidst under præmier uddeling, hvor man 
kunne fortælle hvem der har vundet. Det 
blev Laurids Christiansen og Niels Jørgen-
sen. Søren Visholm og Jens Visholm 
Thomsen blev nr. 2. De blev hurtigt enige 
om, at de vil prøve chancen til den næste 
Ahorn OPEN 2009. 
 
Ellers er der ikke sket noget nyt i 2008. I 
2009 vil byde på åbne hus, hvor folk kan 
prøve golf en dag. Mere nyt ind på hjem-
meside engang i løbet af sommer. 
 

 
Søren Visholm 

Golfleder 
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Efter en drøftelse bland medlemmerne og 
Døvania blev vi enige om at kontakte en 
træner, som så kom og kiggede på os, 
samt udførte lidt træning, så vi kunne få 
på fornemmelsen af hvad fremtiden i vol-
ley med træner ville indebære. 
Vi har nu en aftale med træner at han vil 
træne med os i 2009, det ser vi alle frem 
til.   

Tobias Davidsen og Ronnie Duval 
Volleyledere under motionistafdelingen 

 
/ Bestyrelsen 

 
 
Orientering 
  
De fleste medlemmer i orienteringsafdelin-
gen har på egen hånd eller via deres hø-
rende orienteringsklub deltaget i flere for-
skellige løb og stævner i årets løb. 
I august blev to Døvanialøbere: Bruno Ot-
tesen og undertegnende udtaget til lands-
holdet, som deltog i EM for døve i Võru, 
Estland. Jeg takker bestyrelsens for støtte 
og opbakning til landholdsløberne.   
Døvania Orientering havde planlagt at del-
tage i døve DM lang og mellem på Born-
holm i nogle spændende skove, men døve 
DM blev desværre aflyst. 
 
I november deltog fire løbere fra Døvania 
(Søren Winkel, Lenny Rasmussen, Anneli-
se Hansen og Lars Ryberg Vikkelsø) i dø-
ve DM Sprint i Hillerød. Lars Ryberg Vik-
kelsø vandt guld i herreklassen. 
 

 
Lars Ryberg Vikkelsø 

Orienteringsleder 
 
 

Håndbold 
 
Man har desværre intet hørt fra håndbold-
leder Bo Meier - derfor er der desværre 
intet at berette her.  
 

Bestyrelsen & Redaktøren 
 

Motionist 
 
Motionistafdelingen har stået uden leder i 
længere tid. 
 
Grunden til dette skal primært findes i det, 
at de fleste medlemmer er støttemedlem-
mer og ’kun’ er medlemmer for at støtte 
foreningen. 
 
Alligevel har det ikke forhindret bestyrel-
sen i at invitere medlemmer fra motionist-
afdelingen til arrangementer. Bl.a. kan der 
nævnes skituren til Tignes. 
 
Derudover er der også mulighed for at leje 
kastelsvejsskolens gymnastiksal, som 
nogle fra motionistafdelingen har benyttet 
sig af ved at spille volleyball hver onsdag 
aften. 
 
Her er en beretning fra volleylederne: 
 
Det nuværende volleyhold blev stiftet i 
2008. Bestående af 14 medlemmer Inkl. 2 
volleyledere. 
 
Vi træner hver onsdag på Kastelsvejsko-
len kl. 18-20. 
 
Igennem året er der ca. kommet 10-12 
medlemmer til træningen. 
 Lederne har igennem året forbedret hol-
dets volleykvalifikationer væsentlig. Vi har 
gennemgået forskellige øvelser, smask, 
serve, 3 persons spil, enkelte tekniker, 
osv. Ved påbegyndt træning plejer vi at 
starte med opvarmning. 
Ved slutningen af 2008 kunne lederne 
mærke at holdets niveau var forbedret 
væsentlig, så lederne følte de måtte anta-
ge en træner som har væsentlig mere vol-
ley erfaring end lederne, så holdets volley 
niveau kan fortsætte til højere plan. 
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Svømning 
 
Igen har det været et stille år. Der er ikke 
kommet invitationer til stævner og efter-
som svømmeafdelingen primært består af  
pensionerede svømmere, der stadig er 
medlem for at støtte afdelingen, har der 
ikke været den store interesse for sportslig 
aktivitet i afdelingen. 
 
Men skulle der være unge talenter, der 
træner i hørende klubber, er de meget vel-
komne til at kontakte mig. 
 
 

 
Michael N. Steenberg 

Svømmeleder 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vandpolo 
 
Det skete ikke særligt meget i vandpoloaf-
delingen. Vi gennemførte et spillermøde i 
marts 2008. På mødet talte vi om vandpo-
loholdets fremtid, om hvordan den ville se 
ud.  
Under mødet var der en god stemning 
blandt spillere og der vakte igen interesse 
hos spillere. Vi besluttede at vi skulle del-
tage i en vandpolo turnering i Hannover 
hvor der afholdt 100 års jubilæum i juni 
2008. 

Da datoen til 100 års jubilæum vandpolo-
turnering i Hannover nærmede sig, plud-
selig måtte to af vandpolospillere melde 
afbud af en eller anden grund, som de er 
forhindret i at deltage. Det havde medført 
at antallet af spillere var i undertal i forhold 
til 7-mands bane. Jeg meldte derfor afbud 
til turneringen i juni en uge før efter have 
fået et overblik over situationen.  

 
Vi har stadig masser af penge i vandpolo-
holdets pengekasse som vi har tjent det 
fra uddelingen af telefonbøger. Vi må fin-
de en anden måde så vi kan bruge vores 
penge på. 

 
 

Mikkel ’Ræv’ Pedersen  
Vandpololeder 
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