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Indkaldelse til ordinær generalforsamling og uddeling af årets priser  

lørdag d. 30 april 2011 fra kl. 13.00 

Årsberetninger 

Læs de mange spændende årsberetninger 

fra side 8 

Årsregnskabet 

Årsregnskabet er vedlagt sammen  

med bladet 

Generalforsamling 

Dagsordenen for 

generalforsamlingen ses på side 3 
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 Døvania Nyt –  

Sportsåret 2010 

 

Udgiver 

Københavns Døves Idrætsforening  
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Brohusgade 17,1 tv 

2200 København N 

 

Ansvarshavende redaktion 

Gopika Pararajasingam 

Bestyrelsen har ikke ansvaret for stave

– og grammatikfejl i årsberetningerne, 

der er skrevet af udvalgslederne. 

 

Udvalgsledere i dette nummer: 

Jesper Søndergaard, Jessica Rohde, 

Mette Jensen, Dorte Zacharissen,  

Mikkel Z. Pedersen, Michael N. 

Steenberg, Maria B. Klausen, Britt N. 

Pedersen, Gert Mikkelsen, Sarah L. 

Nielsen, Gopika Pararajasingam, 

Anders Kirchheiner, Tobias Davidsen, 

Claus Juul Larsen 

 

Tryk:  

Nyborgskolens trykkeri 

 

Forsidefoto:   

Billedet blev taget under Døvanias 

kamp (Døvania—HIK), Herrefodbold  

 

Generalforsamling- og 

Uddeling af årets priser  

30. april 2011 

 

Kl. 9.00 

Sportsaktiviteter i Grøndalscentret  

(Man bedes at tilmelde sig på 

hjemmeside) 

  

KL. 12.00 

Fællespisningen i cafeen, MK 

(Tilmelding på hjemmesiden) 

 

Kl. 13.00 

Generalforsamling og uddeling af årets 

priser  

 

 

 

God fornøjelse 



3 

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling  

30. april 2011 

Valg af dirigent 

Valg af referent 

Valg af to stemmetællere 

Årsberetningerne godkendes 

Årsregnskabet forelægges til godkendelse 

Behandling af indkomne forslag 

 

Valg af suppleant 

      a. Formand (Lige år)   Mikkel Z. Pedersen – ikke på valg 

      b. Kasserer (Ulige år)   Søren Visholm – ønsker ikke genvalg 

      d. Repræsentant (Ulige år)  Gopika Pararajasingam – ønsker genvalg 

 

     Valg af suppleant 

      a. 1. Suppleant (hvert år)  Christina Hausgaard -  ønsker ikke genvalg 

      b. 2. Suppleant (hvert år):  Vacant     

 

      Præsentation af udvalgs- og afdelingsledere 

      Valg af 2 folkevalgte revisorer 

Knud Søndergaard    –              På valg 

Michael N. Steenberg   –              På valg 
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Indledning 

I året 2010 har vi mistet to 

døvaniamedlemmer. Vores 

æresmedlem Erna Frederiksen er 

gået  bort i en alder af 93, og 

bowlingmedlem Jan G. Larsen 

døde pludselig i en ung alder af 

45. 

 

Ved generalforsamling i april 

2010 blev jeg valgt som formand 

efter 2 års bestyrelsespost som 2. 

suppleant i Døvania.  

 

Jeg syntes det er på tide, at jeg 

bidrager noget tilbage til 

Døvania. Jeg kan faktisk fortælle, 

at jeg er den yngste formand i  

Døvanias over 100 års historie.  

 

Jeg er blevet udfordret som 

formand. Jeg skulle have overblik 

over bestyrelsesarbejdet, 

mobilitet i klubben og holde 

bestyrelsen i gang.  

 

Danske Junior Mesterskab 

Børn- og Ungdomsmesterskaber 

blev tidligere lagt på hylden, fordi 

der ikke kommer flere døve børn 

ind til døveskoler, men det er 

ikke alene det, der kan være  

årsagen. 

 

Det kan også være, at flere børn 

og unge ikke er så interesseret i 

sport som tidligere. Det er 

desværre en negativ udvikling 

indenfor døveidræt, især 

landsholdet hvor der altid er brug 

for nye unge sportsfolk. 

 

Vi besluttede at gøre et forsøg på 

at vende udviklingen til den 

positive retning. 

 

I starten af januar 2010 tog 

bestyrelsen initiativ til at opfinde 

et nyt koncept for BUM. Således 

blev Danske Junior Mesterskaber 

født. Vi har valgt at sætte 

aldersgrænsen til 15-21 år frem 

Formandens årsberetning 
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for det sædvanlige junioralder 13-

18 år. 

  

Vi føler, at der faktisk var en 

større unge gruppe som er i 

mellem 15-21 år. Formålet med 

DJM er, at vi skal gøre et forsøg på 

at trække flere døve unge med til 

arrangementet og at fremme 

deres interesse for sport, også 

socialt samvær.  

 

DJM blev med en masse hjælp fra 

frivillige gennemført i maj med 

succes. Selvom vejrguden ikke var 

med os. Vi kan mærke, at de unge 

allerede glæder sig til næste DJM 

på Castberggård i marts 2011. 

Vi holdt en takkefest for de 

frivillige, der havde været en stor 

hjælp til DJM. Hvis det ikke havde 

været for frivillige hjælpere, ville 

DJM absolut aldrig blive til en 

realitet.  

 

Arbejdsweekenden 

Vi i hele bestyrelsen har indset at 

det var på tide at rydde op på 

kontoret, gammel ting og sager 

smides væk, og pokaler og  

medaljer fotograferes  

(otte kasser i alt!).  

 

Enighed om at vi skulle gøre det 

på en hel dag i en weekend. 

Under rydning af kontoret har vi 

fundet ud af at der faktisk er flere 

ting vi ikke vidste i forvejen. 

Håndbogen for bestyrelsesposter 

vil blive opdateret. På den måde 

vil informationer ikke gå i tabt 

efter bestyrelsesskift samtidig 

med at vi undgår forglemmelser. 

 

Medlemsantallet 

Vi i bestyrelsen har oplevet 

faldende medlemsantal. Årsagen 

til faldet i medlemsantallet kan 

sandsynligvis være mangel på 

interesse for sport, eller man er 

blevet for gammel til at være aktiv 

i sportsverden, eller manglende 

alternative aktivitetsmuligheder 

fra Døvanias side. 

 

DDI har skaffet et stort beløb til 

Døvania med det formål at 
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Mikkel Zacharias Pedersen 

Formanden 

fremme tilgang af 

medlemsantallet.  

Det kunne ske i en form af nye 

aktivitetstilbud muligheder, og 

desuden mener vi at der faktisk er 

flere klubløse døve i København. 

Der vil derfor være fokus på 

stigning af medlemsantallet i 

2011. 

 

Økonomi 

Vi har købt fire nye digitale 

kameraer til forskellige formål. 

Udvalgsledere får mulighed for at 

benytte kameraer i stedet for 

egne kameraer til diverse 

arrangementer og at fotografere 

fx fodboldkampen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vil sige et kæmpestort tillykke 

til Døvanias dameafdelingens 

fodboldspillere med sølvet! Jeg 

kan fortælle jer at alle landholdets 

damefodboldspillere som har 

deltaget i Europamesterskaber i 

Futsal i Schweiz, faktisk er 

medlem af Døvania.  

 

Slutteligt vil jeg på vegne af 

bestyrelsen sige kæmpe ros og tak 

til alle jer frivillige der i forskellige 

sammenhænge har været frivillige 

hjælpere for Døvania.  

 

 

 

Ingen frivillige, ingen Døvania!  

Leve længe Døvania. 
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BADMINTON 

(Denne fulde version kan læses 

på Døvanias hjemmeside) 

 

Badminton har ikke den store 

aktivitet her i Danmark, men en 

badmintonspiller fra Døvania, 

mig, tog til kampe i hele Europa i 

2010. En tour de Europa 2010.  

 

Første destination: 

Bordeaux, Frankrig - 22.-24. 

januar.  

Det var franske mesterskaber i 

holdkamp, og jeg spillede med 

Auxerre. Der var to puljer A og B. 

To hold fra A rykker ned til B og to 

hold fra B rykker op hvert år. 

Hvert hold skulle spille en kamp 

herresingle, damesingle, mix 

double, herredouble og 

damedouble, så der var i alt fem 

kampe per hold. 

 

Det var et stort stævne med 

mange frivillige inklusive hørende 

tegnsprogstolke, der tolkede 

dommere.  

Mit hold bestod kun af 4 spillere, 

2 damer og 2 herrer, mens de 

andre hold havde flere spillere. 

 

Første kamp var mod Orleans, og 

vi vandt 3-2. Jeg vandt begge 

mine kampe (herre- og 

mixdouble). Anden kamp mod 

Nimes, og vi vandt 4-1. 

 

Jeg vandt igen begge mine kampe 

(herre- og mixdouble). Tredje 

kamp var mod Montpellier, og jeg 

vandt igen med herre- og 

mixdouble, men desværre tabte vi 

de andre kampe, så slutresultatet 

blev 2-3. 

 

Lørdagens sidste kamp var mod 

Bescanon, hvor vi vandt 4-1, den 

tabte point var i mixdouble, hvor 

jeg og en fransk pige tabte tæt. 

 

Om søndagen mødte vi 

Årsberetninger fra udvalgsledere 
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storfavoritten Etoile fra Paris, men 

vi vandt meget overraskende 3-2. 

Jeg vandt med herre- og 

mixdouble. Så lå Auxerre nummer 

1 i samlet stilling.   

Semifinalerunden var mellem 

Auxerre, Montpelier, Etolie og 

Bescanon.  

Den første kamp spillede vi mod 

Montpellier, hvor vi tog revanche 

med 4-1, og jeg vandt 2 kampe. 

Så  spillede vi finale mod Etoile, og 

vi kom bagud med 0-2, før jeg 

skulle spille herredouble, og vi 

vandt. Så stod der på 1-2. Men 

under kampen kom jeg til skade 

med albuen, som så slemt ud. 

Jeg fik isomslag på, og så skulle 

jeg til at spille mixdouble, men 

stævnedommeren ville ikke tillade 

mig at spille. Jeg var stædig og 

sagde, at jeg ville spille, og at han 

ikke skulle bestemme over mig. 

 

Det medførte til, at jeg fik rødt 

kort. Så vi endte på 2. plads i 

franske mesterskaber for hold. 

 

Jeg måtte tage på skadestue og 

blive behandlet, og det var ikke så 

alvorligt, at det skulle opereres, 

men  jeg skulle træne det op stille 

og roligt.  

  

Tredje destination: 

Orleans, Frankrig. 

Der var Duo Championship. Jeg 

spillede med dem Auxerre. Først 

spilledes der duo hommes (2 

herresingler og 1 herredouble), 

derefter duo ladies og så mixte 

duo (1 herresingle, 1 damesingle 

og 1 mixdouble). 

 

Med duo hommes kom vi i pulje 

med Bescanon og Nimes. Det var 

en hård pulje. Vi tabte første 

kamp mod Bescanon med 0-3, og 
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så vandt vi over Nimes med 3-0. 

Så skulle vi møde Etoile A i 

semifinalen, og vi tabte desværre 

1-2, så kæmpede vi med Etoile B 

om 3. og 4. plads, og vi vandt alle 

kampe 3-0, så vi blev nummer 3. 

 

Så skulle vi spille mix duo, og det 

var planen, at det skulle være i 

puljer, som med herrer og damer, 

men på grund af tidsmangel 

spillede vi med cup-system. Vi 

spillede mod Etoile B og vi vandt 2

-1 over dem. Vi tabte desværre 

den næste kamp mod Bescanon 

med 0-2. 

Så kom vi til at kæmpe om 3.-4. 

plads mod Etoile C. Vi vandt 2-1 

over dem.  

  

Femte destination: 

Brixen, Italien. 1. maj. 

Jeg kom i pulje med 2 italienere, 1 

tysker og 1 slovak. Jeg har 

desværre mistet navne og 

resultater fra den turnering, men 

jeg husker, at jeg vandt alle 

kampe og kom i semifinalen. Der 

spillede jeg mod en østriger og 

vandt med 2-0. Så spillede jeg i 

finalen med en slovak, og jeg 

vandt 2-1.  

 

Jeg havde ikke en makker i 

herredouble, så jeg fik en ældre 

mand, som ikke var så god. Vi 

skulle uheldigvis spille mod et 

godt par fra Slovakiet, som vi 

tabte mod. De vandt turningen.  

 

Ottende destination: 

Wien, Østrig. 

I single kom jeg i gruppe med en 

østriger og en tysker. Jeg vandt 

begge kampe med 2-0 (21-6, 21-

11 over østrigeren; 21-5, 21-5 

over tyskeren). Så kom jeg i 

semifinale. Jeg spillede mod en 

østriger, som jeg vandt med 2-0 

(21-15, 21-17).  

 

I finalen mødte jeg igen 

slovakken, som jeg vandt over i 

Italien, og tabte til i Slovakiet, så 

det er den tredje gang, at vi 
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mødtes i finale på halvanden 

måned. Jeg vandt stort over ham 

denne gang med 2-0 (21-5, 21-

17). 

 

Jeg spillede herredouble med den 

førnævnte svensker, som blev syg 

sidste gang. Vi mødte først et 

slovakisk par, som vi vandt over 

med 2-1 (21-17, 16-21, 21-18). Vi 

mødte så et slovakisk par i 

semifinale, og vi vandt 2-1 (21-15, 

17-21, 21-12). I finalen mødte vi 

et østrigsk par, og vi vandt 2-0 (21

-12, 21-18). 

Jeg vandt både single og 

herredouble.  

 

Niende destination:  

Sofia, Bulgarien. EM i badminton. 

21.-29. august. 

Jeg repræsenterede Danmark 

sammen med Jannich Andersen 

(Ahorn) til Europamesterskaber i 

Jeg vandt to af mine fire 

indledende singlekampe, og det 

var ikke nok til at komme videre.  

 

Vi spillede sammen i herredouble, 

og vi var i pulje med et par fra 

Slovakiet, Østrig og Bulgarien. Vi 

vandt alle kampe med 2-0.  

 

Vi mødte et engelsk par, som var 

tæt på at vinde over et russisk 

par, som er både verdens-, 

deaflympisk og europæisk mester. 

Vi vidste, at det så ville blive en 

hård kamp.  

 

Det første sæt tabte vi efter en 

jævn kamp, men det andet sæt 

kæmpede vi igen, og da vi nåede 

til 20-20, fik englænderne 

efterfølgende flere matchbolde, 

men klarede dem ikke, så vi vandt 

26-24.  

 

Det sidste sæt fandt jeg og 

Jannich hinanden, at vi spillede 

godt og vandt med 21-5. Vi gik så 

videre til semifinale mod et andet 

engelsk par, som vi tabte til. Vi 

vandt bronzemedaljer.  

 

 



11 

 

 

 

Sæson 2010 deltog jeg i alt :  

10 internationale turneringer, og 

jeg har fået 5 førstepladser, 4 

andenpladser og 8 tredjepladser.  

 

Jeg håber, at jeg har 

repræsenteret Døvania godt i 

2010. Flere fra Europa har sagt til 

mig, at Døvania er den mest 

aktive deltager i international 

sammenhæng.  

 

Tak til Døvania for støtte til disse 

turneringer. Jeg kunne ikke klare 

det uden jer. 

 

Bowling 

I året 2010 er det både gået op og 

ned for Døvania Bowling i KBU 

turneringen. Men jeg vil lige 

lægge ud med at fortælle, at 

Døvania Bowlings bestyrelse blev 

genvalgt ved generalforsamlingen 

d. 14.april 2010: 

 

Formand: Jessica Rohde 

Kasserer : Elly Noormagi  

Sekretær : Kristin Martinsen.  

 

Samt ved spillermødet ved 

sæsonstarten blev der valgt nye 

holdledere :  

Herrehold : Dorte Zachariassen 

Damehold : Mette Jensen.  

 

Desuden skal der lyde en stor tak 

til Helle Roikjær, der har fungeret 

som holdleder for dameholdet i 

en årrække.  

 

Helle har løst opgaven til stor 

tilfredsstillelse for spillerne, men 

Jesper Søndergaard 

Badmintonleder 
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hun har ønsket at koncentrere sig 

om sit eget bowlingspil.  Den nye 

holdleder Mette Jensen blev valgt 

enstemmigt blandt spillerne på 

dameholdet.  

 

Som I kan læse i årsberetningen 

for dameholdet forneden, så 

vandt de række 2 og rykkede 

dermed op til række 1 i KBU 

turneringen. 

  

Herreholdet er blevet i deres  

række og er pt. nr. 5 ud af 8 hold.  

Vores mix hold holder pause i 

sæsonen 2010/2011 og først i 

foråret 2011 vil det blive 

besluttet, om der bliver tilmeldt 

et mix hold til 2011/2012 

sæsonen. 

To af vore damer, nemlig Helle 

Roikjær og Elly Noormagi blev 

udtaget til EM 2010 holdet. EM 

blev afholdt i Grækenland maj 

2010.  

 

DDIs DM i bowling blev afholdt i 

Odense 29.-30. maj 2010, og der 

fik Døvanias damer igen godt 

metal med hjem, både guld- og 

sølvmetallet var med i 

bowlingtaskerne på vej hjem til 

København efter endt DM.  

 

Guldet gik til doubleparret Helle 

Roikjær og Elly Noormagi.  

Sølvet gik til doubleparret Kristin 

Martinsen og Ragnheidur 

Thorgilsdottir.  

 

I single gik det også godt for 

Døvania, idet Elly Noormagi vandt 

sølv. I øvrigt besatte Døvanias 

damer de øvrige placeringer :  

Nr. 2 : Elly Noormagi 

Nr. 3 : Kristin Martinsen 

Nr. 4 : Ragnheidur Thorgilsdottir 

Nr. 5: Helle Roikjær  

Nr. 7 : Dorte Zachariassen 

 

Det er sørme godt gået !!!  

 

I trio blev det også til gode 

placeringer for Døvania: 
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Nr. 2 : Kristin Martinsen og 

Ragnheidur Thorgilsdottir 

sammen med Anne N. Jensen fra 

Tenpins.  

 

Nr 3 : Dorte Zachariassen, Elly 

Noormagi og Helle Roikjær.  

 

På herresiden var der kun en 

herre deltager fra Døvania, Peter 

Frank Jørgensen. Han klarede sig 

godt med at være den ene herre 

fra Døvania mod de andre herrer.  

 

I 2011 er det Døvanias tur til at 

være DM-vært, og der håber vi på 

ligeledes gode resultater for både 

damer og herrer!  

 

12.-14. august 2010 deltog 

Ragnheidur Thorgilsdottir, Helle 

Roikjær og Elly Noormagi i en 

international bowlingturnering i 

Oslo. Det blev til rigtig flotte 

resultater for Døvania, idet Helle 

og Ragnheidur opnåede at blive 

blandt de 16 bedste, og dermed 

gik videre til matchplay. 

Ragnheidur var i topform og 

spillede sig frem til semifinalen. 

Det endte med en flot 3. plads.  

 

Resten af resultaterne kan ses på 

https://sites.google.com/site/

norwaydeafbowling/Nyheter  

under Døves internatsjonale.  

 

Den årlige pokalmatch mod IK 

Scania, Malmø, blev i år spillet på 

dansk grund, nemlig i 

Grøndalscentret lørdag d. 21. 

august.  

 

Til vores store glæde kæmpede 

Døvanias damer bravt og fik  

taget pokalen med hjem. Så nu 

skal den blot blive hængende her i 

Danmark de næste mange år, 

hvilket betyder at den skal vindes 

hvert år. Det er et af vore 

nytårsønsker for 2011.  

 

Pokaltagerne var: Kristin  

Martinsen, Helle Roikjær, Mette 

Jensen og Ragnheidur 

Thorgilsdottir.  

https://sites.google.com/site/norwaydeafbowling/Nyheter
https://sites.google.com/site/norwaydeafbowling/Nyheter
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Vores herrehold kæmpede bravt 

mod de svenske herrer, da en 

spiller kort forinden 

pokalmatchen måtte melde fra på 

grund af en skade, var det derfor 

nødvendigt, at Dorte Zachariassen 

sprang til på herreholdet og hjalp 

dem igennem pokalmatchen. 

 

Holdet kunne have opgivet og 

meldt, at de ikke kunne stille hold 

op. Men det gjorde de ikke, så de 

gennemførte trods de svære odds 

og en damespiller på holdet. Det 

er den gode holdfølelse, der 

spiller ind her.  

I november 2010 mistede vi 

desværre en af vores spillere, Jan 

Günther Larsen, der pludselig blev 

revet fra os. Jan startede sin 

bowlingkarriere i Døvania og 

bevarede sit medlemskab hos os 

gennem årene, selvom han søgte 

nye udfordringer i Tenpins. 

 

Jan var en vellidt kammerat og 

spiller. Altid på pletten med råd 

og vejledning, da han havde en 

evne til at kunne læse banen og 

forstå den. Vi vil savne Jan blandt 

os. Hvil i fred, Jan.  

 

I december tog Mette Jensen, 

Helle Roikjær og Elly Noormagi til 

Hephatas 75 års jubilæum i 

Stockholm. Det blev fejret med en 

international bowlingstævne. Det 

blev ikke til noget metal med 

hjem til klubben, men en rigtig 

god oplevelse blev det til for alle 

tre spillere. Samlet blev de nr. 5, 

hvilket er en rigtig god placering. 

 

Jeg vil slutte årsberetningen med 

at takke alle vore bowlere for en 

god og begivenhedsrig sæson 

2010, der har budt på lidt af hvert. 

I er en godt bowling team og tager 

godt imod nye ansigter på 

holdene. Der er en rigtig god 

fællesskabsfølelse blandt jer og I  

hjælper hinanden. 

 

Det mærkes på banen og det er 

med til at gøre jer stærkere i 

turneringen, diverse stævner og 

ikke mindst til træningen.  Elly 
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Noormagi har gennemgået 

trænerkursus 1 og er derfor i 

stand til at give spillerne en bedre 

træning, end det har været muligt 

længe. Det skal hun have en stor 

tak for.  

 

Til jer andre der læser  

årsberetningen i Døvania Nyt. 

Kom endelig og besøg os i  

Grøndalcentret,  

Hvidkildevej 64, 2400 Kbh NV. 

 

Vi træner om onsdagen fra kl. 

16.00- 18.00.  

”Jessica Rohde”, Bowlingleder 

Holdledernes årsberetninger:  

Forårsæsonen 2010:  

KBU-turnering for damer i  

bowling: 

I sæsonen fra nytårskiftet til 

sæsonens afslutning vandt 

Døvanias damer 7 

turneringskampe og tabte 1 

turneringskamp. 

  

Den sidste kamp foregik i World 

Cup-hallen i Rødovre den 9. maj 

2010. Vi vandt kampen med 8-2 

mod BK Center og dermed GULD. 

  

Damerne rykker op fra Række 2 

damer til Række 1 damer efter 

sommerferien. 

  

KBU-turnering for MIX-hold : 

 Her gik det knap så godt. De 

tabte de sidste 3 kampe, og blev 

nr. 8 ud af 9 hold. På et 

spillemøde blev medlemmerne 

enige om at holde en pause i den 

nye sæson. 

 

Efterårsæsonen:  

Det har været nogle spændende 

kampe her i efterårsæsonen 2010. 

Vi tabte 4 kampe og vandt 5 

kampe. Nu ligger vi på en pæn 3. 

plads. Vi håber, at vi  i 2011 kan 

overhale de to andre hold og 

forhåbentlig ende 

på 1. plads. Lad os 

nu se tiden an og 

med vores maskot 

som støtter os. 

 



16 

 

Vi startede den nye sæson med at 

komme langt bagud, men holdet 

har kæmpet flot gennem de sidste 

kampe og opnået flotte resultater. 

Døvanias damer har fået 2 nye 

ansigter ind på holdet :  

 

Janni Camilla Jakobsen og Mette 

Jensen. Mette Jensen blev også 

den nye holdleder for Døvanias 

damer. 

 

 

HERREHOLD Efterårssæsonen 

2010 

Den 11. september 2010: Dorte, 

Mogens og John spillede mod BK 

Triominos og vandt over dem 

1933-1844. 6-4. Dorte med 589, 

Mogens med 692 og John med 

652. 

 

Den 18. september: Mogens, John 

og Peter Frank spillede mod FB og 

vandt over dem med 10-0 og 2054

-1891. Mogens spillede så meget 

godt med 768, John med 670 og 

Peter Frank med 616. 

 

Den 9. oktober: John, Peter Frank 

og Steffen spillede mod Kings Pins 

og tabte med 0-10 og 1757-1928. 

Det var problemer med banen, at 

vi ventede i fem kvarter, før vi 

kunne spille. John med 553, Peter 

Frank med 650 og Steffen med 

554 

 

Den 10. oktober: Peter Frank, 

Steffen og Dorte spillede mod 

Team Millennuim og tabte med 6-

4 og 1829-1953. Peter med 664, 

Steffen med 607 og Dorte med 

558. 

 

Den 16. oktober: Steffen, Dorte og 

John spillede mod Kvik og tabte 

med 4-6 og 1813-1827. Steffen 

med 600, Dorte med 585 og John 

med 628. Peter Frank og Mogens 

Mette Jensen 

Damehold 
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var på ferie. 

 

Den 6. november: Mogens, Peter 

Frank og John spillede mod BK 

Hook og tabte med 2-8 og 1952-

2185. Mogens 717, Peter Frank 

med 592 og Steffen med 643. 

 

Den 4. december: Peter Frank, 

Steffen og Mogens spillede mod 

BK Center og vandt med 6-4 og 

1841-1851. Peter Frank med 641, 

Steffen med 590 og Mogens med 

610. 

 

Jeg synes, at de klarede sig så 

godt, og det var meget positiv for 

dem, som spillede så godt, som de 

kunne. 

Vi blev nr. 5 af 8 hold med 13179 

kegler og 32 points. 

På gensyn i nye år og vi håber, at 

vi tager flere points med hjem. 

 

”Dorte Zachariassen”, Herrehold 

 

Børnetræf /Junior 

2010 har været et stille år for 

børn og unge. Vi har prøvet at 

arrangere et par udflugter, men vi 

har måttet aflyse, da der var for få 

tilmeldte. 

 

Vi satser nu på andre typer 

arrangementer i 2011, og vi 

håber, at det vil gøre en forskel. 

 

Vi har snakket om, at vi kunne 

arrangere: 

Et weekendarrangement med 

masser af mindre aktiviteter både 

indendørs og udendørs. 

De bedste hilsner 

Sarah L. Nielsen og Gopika Pararajasingam 

Børnetræfsledere 
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Damefodbold 

Døvanias damefodboldafdelingen 

har haft et godt år i 2010, hvor 

det blev til en 2. plads i udendørs 

fodboldturnering i Belgien i 

påsken, og hele 10 døvanianske 

damespillere var med til at vinde 

sølvmedaljer under EM i futsal i 

Winterthur, Schweiz i  

november. 

 

Døvanias damefodboldhold tog 

afsted til Kortrijk, Belgien, i 

påsken fra 2. april til 5. april. 

Der deltog de sammen med 

Døvanias herrer i en udendørs 

fodboldturnering. Den belgiske 

døve fodboldklub ”De Haerne 

Club Sport Kortrijk” havde 

arrangeret en  

international udendørs futsal 

turnering fra 3. april til 4. april, i 

anledning af deres 50 års 

jubilæum. 

 

Turneringen var et rigtig godt 

arrangement. Kampene foregik i 

byen Kortrijk, som ligger ca. 90 km 

fra hovedstaden Bruxelles. 8  

døvanianske damespillere var 

med. 

 

Resultatet blev sådan: 

1. SSS Faenza 

2. Døvania 

3. DHC Kortrijk 

4. Comet Berlin 

5. Ton Poznan 

6. IK Virtrus 

7. Hamburg GSV  

 

Der blev udtaget hele 10 spillere 

fra Døvanias damefodboldafdeling 

til EM i Futsal i Winterthur, 

Schweiz, hvor det blev til 

sølvmedaljer efter en fantastisk 

præsentation af landsholdet 

under EM. 

 

Det var første gang i 

damelandsholdets historie, at de 

Pujle A Pujle B 

Døvania (DK) IK Virtrus (SE) 

DHC Kortrijk  (BE) Ton Poznan (PL) 

Comet Berlin (DE) Hamburg GSV (DE) 

SSS Faenza (IT) 
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kom i en finale, og desværre 

vandt Rusland guldet helt fortjent. 

Det har været et dejligt år for 

Døvanias damefodboldafdelingen, 

og vi ser frem til et spændende år 

i 2011, hvor vi håber på at stille et 

7-mands hold til KBU.  

Der vil også være VM i futsal i 

Örebro, Sverige i 2011.  

Herrefodbold 

Optakt 

Året 2010 har været et 

begivenhedsrigt år for Døvanias 

herresenior fodboldafdeling; 

måske det år hvor der har været 

flest større arrangementer. 

  

Dette er et resultat af den 

strategi, som fodboldudvalget har 

lagt om at gøre Døvania til en 

særdeles attraktiv klub, hvorfor 

fodboldudvalget er yderst tilfreds 

med, at man er nået til et punkt, 

hvor man i hvert fald kan tillade 

sig at betegne Døvania som den 

klub med de klart bedste rammer.  

 

Dette understreges yderligere i 

den store tilgang af kvalificerede 

spillere som Døvania har oplevet i 

sommeren 2010. 

 

Døvanias fodboldudvalg står  

overfor en udskiftning i udvalget i 

2011. Magnus Madsen, Anil 

Sekandari og Anders Kirchheiner 

søger nye udfordringer efter nogle 

år i fodboldudvalget.  

 

Tidspunktet for en udskiftning er 

godt, da man har fået etableret et 

stabilt grundlag i 

fodboldafdelingen. Dette betyder, 

at det nye udvalg ikke får større 

udfordringer at slås med, men 

derimod skal foresætte med at 

Britt N. Pedersen (Holdleder) og  

Maria B. Klausen (Damefodboldleder) 

Fodboldledere 
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køre butikken.  

 

Nye folk betyder også nye ideer, 

og derfor kan der være udsigt til 

nogle nye og spændende tiltag i 

Døvania; dog skal der 

understreges, at det ”gamle” 

udvalg vil stå til rådighed for det 

nye udvalg igennem hele 

indledningsperioden. 

Efterfølgende vil der komme en 

række udpluk af forskellige større 

begivenheder igennem året 2010 i 

herresenior fodboldafdeling i  

Døvania. 

 

DM i futsal 

Ved det første officielle DM i 

Futsal deltog Døvania med to 

hold. Der var meget på spil, da de 

5 bedste hold til næste DM ville 

spille i 1. division og de 

resterende hold i 2. division. 

Døvania 1 endte på en 4. plads og 

opnåede kvalifikation til 1. 

division i 2011, hvor Døvania 2 i 

2011 må nøjes med at spille i 2. 

division ved DM i Futsal. 

Futsal KBU 09/10 

I december 2009 og januar 2010 

deltog Døvania i KBU’s futsal 

turnering. Selvom man i sidste 

sæson sluttede med en 

midterplacering i række 2, så gav 

det alligevel oprykning til række 1 

pga. frameldte hold.  

 

Døvania endte på en 5. plads ud 

af 6 hold i række 1 og er derfor at 

finde i række 2 i sæson 10/11. 

 

Internationale stævner 

Døvania havde stor succes 

internationalt i 2010.  

 

Som planlagt sendte Døvania hold 

til Kortrijk, Belgien, og Åland, 

Finland. 

Ved begge turneringer bestod  

deltagelsen af A- og B-

medlemmer, og dette var med 

stor succes. 

 

Til udendørs futsal turneringen i 

Belgien sendte Døvania 2 hold, 

hvor Døvania 1 nåede hele vejen 
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til finalen, hvor man efter en tæt 

kamp blev slået af KSKD Brügge 

med 3-1.  

Døvania 2 måtte skuffende tage til 

takke med en 14. plads i 

turneringen, der bestod af i alt 20 

hold. 

Men turen til Belgien var helt klart 

en rigtig god tur, hvor der specielt 

var et rigtigt godt sammenhold på 

holdet. 

Derudover oplevede Døvania  

spillerne, hvad det ville sige at bo 

på et hotel med et massivt 

presseopbud, da cykelholdet 

Team Saxo Bank også var 

indkvarteret på hotellet. 

 

Årets anden succesfulde 

internationale tur gik til Åland, en 

ø  mellem Sverige og Finland. 

Der blev afholdt en sportsfestival, 

hvor Døvania deltog i futsal  

turneringen med 2 hold.  

Døvania 2 

Døvania 1 

Døvania 1  lykønskes for 2. pladsen 

Halvnøgne drenge på vej til Åland 
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Døvania 1 sluttede på en 4. plads 

og Døvania 2 gik ikke videre til  

semifinalerne.  

Men vigtigst på denne tur var at 

få en uforglemmelig oplevelse 

med hjem, hvilket præcis var hvad 

Døvania spillerne fik.  

Der er ingen tvivl om at Døvania 

vil deltage igen når Ålands-

festivalen igen afholdes i 2012. 

 

Fodboldudvalget  

Det succesfulde fodboldudvalg er 

blevet bevaret i 2010. Citatet 

”Never change a winning team” 

beskriver præcis, hvorfor 

fodboldudvalget fokuserede på 

stabilitet og videreudvikling i 

2010. For at sætte de nye 

standarder for hvad 

fodboldafdelingen skal tilbyde 

medlemmerne, så kræver det at 

udvalget er enigt og motiveret for, 

hvad man skal opnå. 

 

En vigtig detalje for det 

succesfulde 2010 har været 

Træner Emil Jensens overtagelse 

af hele det sportslige ansvar, 

således at udvalget kunne 

fokusere på selve administration 

og ikke de sportslige opgaver. 

Derfor er det en glæde at skrive 

denne årsberetning, som giver 

mulighed for at vise hvad 

fodboldafdelingen har opnået 

igennem 2010.  

 

Døvanias hjemmeside har en 

spændende funktion i, at man kan 

Døvania 2 

Døvania 1 
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se nyheder tilbage fra 2002 i 

fodboldafdelingen, hvilket giver 

en unik mulighed for at se, 

hvordan fodboldafdelingen har 

udviklet sig igennem årene. Når vi 

kigger på dette, så er vi stolte 

over, hvad dette fodboldudvalg 

har bidraget til i Døvania igennem 

de seneste 2 år. 

 

Det er helt sikkert, at det nye 

fodboldudvalg, som bliver 

præsenteret til 

generelforsamlingen, kan 

forsætte dette arbejde, og derfor 

er det os en glæde at overlade 

fodboldudvalget til denne gruppe. 

 

I transfervinduet 2010 har 

Døvania budt velkommen til en 

stor gruppe dygtige 

fodboldspillere såsom Ali Reza 

Shiripour, Brian Blinaa, Bilal Sadiq 

og Emil Trillingsgaard, hvor man 

sagde farvel til spillere, der ikke 

indgik i startopstillingen.  

 

Dette vidner om, at Døvania har 

udviklet sig til at være storklub 

igen efter en nedgangsperiode. Vi 

i fodboldudvalget er dog sikker 

på, at dette kun er starten på en 

god periode. 

 

7 Mands 2010 forår/efterår 

Som noget nyt er Træner Emil 

Jensen blevet tilknyttet både 7 

mands og Futsal holdet udover 

DM holdet. Via 7 mands holdet får 

Emil Jensen set til de spillere, som 

ikke får regelmæssig spilletid, 

hvor Futsal holdet skal have større 

fokus efter etableringen af DM i 

Futsal. 

Forårssæsonen for 7 mands 

holdet gik rigtig godt.  

Døvania endte på en 4. plads ud 

af 10 hold og opnåede oprykning 

til 2. division som følge af 

7 mands forår 
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diskvalifikation af et hold. 

En glædelig udvikling for 7 mands 

holdet, der indtil Emil Jensens 

overtagelse har været i 

midlertidige uvejr, hvor man i 

perioder har haft meget svært ved 

at stille hold hver gang. 

Oprykningen til 2. division viste sig 

at være hård. Efterårsåret bød på 

en skuffende 9. plads ud af 10 

hold, hvilket betød at Døvania 

akkurat reddede sig overlevelse i 

2. division. 

Det bliver spændende at se  

hvordan Døvania formår at klare 

sig i 2. division i foråret 2011. 

 

Døveliga 09/10 

Efter at have oplevet store 

nederlag i Efteråret 2009 (til 

Globen Sport 1-8 og til Dan 0-8) 

havde Døvania gjort betydelige 

fremskridt i Døveliga 

forårssæsonen 2010. 

 

Man formåede her at give 

favoritholdene fra DAN og Globen 

Sport kamp til stregen til trods for, 

at navne på holdkortene langt fra 

vidnede om dette.  

 

Kampene mod Dan og Globen 

Sport blev tabt 3-0, hvorfor  

Døvania skulle kæmpe med KI om 

bronzemedalje.  

Dette blev først afgjort i den 

sidste kamp i Døveligaen, hvor 

Døvania satte KI på plads med en 

4-1 sejr hjemme i København. 

 

7 mands efterår 

Halvleg i bronzekampen mod KI 
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Fodboldholdet levede op til 

målsætningen om minimum en 3. 

plads i Døveligaen, der bestod af 5 

hold efter Ahorns dramatiske 

udsmidning. 

 

Døveliga 10/11 

Døveligaen er i denne sæson 

blevet tyndet til 4 hold (Døvania, 

Dan, Globen Sport og Viking). Der 

er uden tvivl tale om en meget 

spændende døveliga med 3 rigtig 

stærke hold, hvorfor 

forventningerne til Døvania er at 

blande sig i mesterskabskampen. 

Ved efterårssæsonafslutningen 

ligger Døvania på en 3 plads med 

5 point op til Globen Sport på 2. 

pladsen og 8 point op til Dan på 1. 

pladsen.  

 

En halvsæson, hvor Døvania ikke 

har haft marginalerne på deres 

side, hvor man bl.a. smed en 4-3 

føring med en mand i overtal mod 

Dan og endte med at tabe 4-5 i 

åbningskampen.  

Men samtidig har Døvania 

præsenteret at spille 3-3 mod 

både Dan og Globen Sport. 

 

Potentiale er der helt klart i 

Døvanias unge trup, men det er 

tydelig, at erfaringen desværre 

mangler i de afgørende kampe. 

Derfor kan man kun håbe, at 

Døvania spillerne har taget ved 

lære af kampene og i foråret 2011 

er klar til at indhente Globen 

Sport og Dan. 

 

Bronzen er sikret 

Døvania banker Viking 17-1. 
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EM Futsal 

Bilal Sadiq og Anders Kirchheiner 

var blandt 9 spillere udtaget til EM 

Futsal i Schweiz, hvor Danmark 

opnåede en flot 8. plads ud af 21 

lande, og dermed kvalificerede sig 

til VM i Örebro i 2011. 

 

Anil Sekandari deltog også i EM, 

men i en funktion som holdleder. 

Derudover har Døvania 9 spillere i 

bruttotruppen til EM i fodbold til 

sommer i Danmark, hvilket er en 

flot udvikling siden OL i Taipei, 

hvor Døvania blot havde 2 

repræsentanter. 

 

Sidste ord for 2010 

Som fodboldleder vil jeg gerne 

takke hele fodboldafdelingen for 

et rigtigt godt år med mange 

fantastiske oplevelser. 

Der skal samtidig lyde en stor tak 

til alle de frivillige, som yder små 

som store indsatser for at gøre 

det muligt at drive 

fodboldafdelingen på en 

succesfuld plan. 

Jeg ser frem til et spændende og 

succesfuldt 2011. 

 

 

Golf 

Efter nogle år uden golf i Døvania 

(der var nogle arrangementer i 

2007, hvis jeg husker rigtigt) 

gjorde jeg et forsøg på at starte 

op igen med golf i Døvania. 

 

Vi har haft et arrangement i 

Smørum Golf Center, hvor alle 

kunne komme og prøve at spille 

golf. Døvania ydede et pænt 

tilskud til arrangementet,og der 

kom 12  

spillere for at prøve.  

 

Alle var enige om, at det var sjovt 

at prøve. Der var meningen, at der 

skulle flere arrangementer i løbet 

af 2010, men jeg syntes at der 

Anders Kirchheiner 

Fodboldsenior- 

afdelingen 
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manglede noget – nemlig en 

instruktør som kan lære os 

golfens svære kunst. 

Hvis der skulle en instruktør til, så 

ville det koste meget mere for at 

være med, og det kunne få 

interesserede ikke til at komme. 

 

Jeg valgte at bruge tiden på at 

finde ud af en løsning, som ikke 

var for dyr, og alle samtidig kunne 

lære at spille golf.  

Golf er et meget populær 

sportsgren for alle uanset alder – 

det er tilmed den 3. største 

idrætsgren i Danmark. 

 

Vi har mange medlemmer over 30 

år, og denne målgruppe er ideel til 

golf, og derfor håber jeg, at 

Døvania bakker op om flere  

arrangementer i 2011 og gerne 

med en instruktør, så alle kan få 

noget ud af at prøve at spille golf. 

Dog er alle under 30 år også 

velkomne! 

 

Hvis Døvania vil støtte op om golf, 

så vil jeg i 2011 arbejde på at 

etablere flere arrangementer 

forskellige steder på Sjælland. Og 

gerne med en instruktør… 

 

 

Vandsport 

Oven vandet 

I vores debutsæson havde vi 

desværre kun fået gennemført et 

arrangement, der til gengæld blev 

meget vellykket. 

Den 24. maj arrangerede vi et  

kitesurfing kursus, i samarbejde 

med ungdomsklubben Absalon. 

Der var desværre kun otte pladser 

til rådighed, så kursuspladserne 

blev udbudt efter ’først til mølle’. 

 

Pladserne blev hurtigt fyldt op. På 

dagen dukkede syv fyre og en pige 

op på Sydvestpynten, ved  

Amagers sydvestlige kyst. 

Claus Jul Larsen 

Golfleder 
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Vi lærte de grundlæggende ting 

som sikkerhed, styring af kite, 

vindretninger og at rigge sejl. 

Vi kom også ud på vandet og 

prøvede at styre de store kites, 

hvilket vi fandt meget sjovt –  

især fordi der er så meget kraft i 

dem. Desværre gad vinden ikke 

helt lege med denne dag, så der 

var lidt problemer med at få  

sejlene op i luften. 

Der kan ses billeder og tekst fra 

dagen på Døvanias hjemmesides 

galleri og under nyheder –  

fra 24.05.10. 

 

Alt i alt var det en meget god dag, 

og ud af de otte deltagere er fem 

gået videre med sporten og har 

købt udstyr m.m.  

Det er meget positivt.  

 

Vi plejer at sms’e og aftale hvor 

og hvornår vi kan mødes og surfe. 

Der blev også arrangeret surfture, 

hvor alle er velkomne. 

 

I 2011 satser vi benhårdt på at få 

gennemført mindst to 

vandsportsarrangementer og vi 

Thomas øver sig med træningskiten, der 

måler 1,5m2. 

Jesper Hårdell prøver at få en 12m2 kite 

op i luften. 

Kiten er oppe ! Vi andre venter spændt 

til det bliver vores tur 
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glæder os til at præsentere hvilke 

arrangementer på hjemmesiden, 

eller til generalforsamlingen. 

 

Hvis I kunne tænke jer at prøve 

kræfter med et bestemt  

vandsportsgren, skal I være meget 

velkomne til at kontakte os. Så vil 

vi prøve og se om vi kan få det  

gennemført. 

 

Vandsports hilsener 

Under vandet 

Vi har haft nogle aktivitet under 

vandet i 2010. Hvad vi har haft af 

arrangementer kan ses herunder: 

 

OWD kursus - april - maj 2010.  

Der var tre kvindelige kursister, 

heraf to fra Jylland. 

(kan se flere billeder på Døvania 

hjemmeside / Galleri) 

 

Båddykning - 30. maj 2010.  

Vi havde planlagt (og håbet på) en 

”heldags bådtur med 2 

spændende dyk og godt 

solskinsvejr og havudsigt”. Men 

desværre var vejret ikke med os. 

Det blæste alt for meget, og dette 

betød, at båden gyngede meget, 

hvilket ikke var så godt for 

nybegynderne og de uerfarne 

dykkere. Derfor blev turen aflyst. 

 

Kystdykning - Amager Strandpark 

10. juni 2010 

I alt 4 dykkere dykkede den dag. 

Vejret var fint. Selve dykning er 

der ikke meget nyt ved, men  det 

Mikkel  Pedersen og Michael N. Steenberg 

Vandsportsledere 
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var godt, at se hvordan 

Havheksen har udviklet sig siden.  

(kan læse om det tidligere 

årsberetninger 2009). 

 

Fyraftensdyk - Amager 

Strandpark 13. august 2010 

Dagen bød på rigtig godt vejr, 

men vi var ikke opmærksom på, at 

der var 1/10-del 

triathlonkonkurrence på Amager 

Strandpark den dag, og vi kunne 

ikke parkere vores bil ved 

parkeringspladsen helt op ved 

Havheksen, men vi fik den frække 

ide at parkere vores biler længere 

væk og lade den ene bil med 

udstyr køre langs promenaden. 

 

Det viste sig, at andre dykkere 

havde gjort det samme. Vi var 5 

dykkere den dag. Senere kom 

andre og kiggede på.  

(kan se flere billeder på Døvania 

hjemmeside / Galleri) 

 

Weekendtur - Kullen / Sverige 27. 

– 29. august 2010. 

Det var en stor succes, at vi var i 

alt 10 personer afsted. Vi boede i 

to hytter. Nogle gange delte vi os, 

så nogle tog ud at dykke, mens 

andre kiggede rundt i Kullens 

naturskønne område. 

 

Første dag: 

Dykkerbåden sejler ud med et 

hold. De dykkede to forskellige 

steder to gange hver. Så sejlede 

båden tilbage, og nogle blev på 

båden for at dykke mere, mens 

andre stod af, og andre hoppede 

på. 

Af de planlagte to dykning gik den 

første fint med lidt smule blæst, 

mens den anden blev aflyst på 

grund af høje bølger og koldt vejr. 

Det var planen, at vi også skulle 
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dykke om natten, men vi var 

udmattede og et par havde 

ørepine og var lidt forkølede, så vi 

droppede natdykning. 

 

Anden dag: 

Solen skinnede og der var ikke så 

høje bølger, så dykkerne dykkede 

flere gange. Det var perfekt. Nogle 

stykker blev oppe på skift på 

grund af kulde, ørepine o.l.  

Vi vil gerne arrangere turen igen 

til næste år.  

(kan se flere billeder på Døvania 

hjemmeside / Galleri) 

 

Planlagt dykkerferie – 14. – 21. 

oktober Rødehavet. 

Vi ville arrangere en fantastisk 

dykkerferie i Rødehavet med 

selskabet Sea Safari.  

 

Vi glædede os at komme af sted, 

men halvanden måned havde 

flyselskabet Transavia problemer, 

at de ikke åbnede deres planlagte 

flyrute  

København - Hurghada.  

 

Sea Safari kæmpede for at finde 

pladser hos andre flyselskaber, og 

i det sidste øjeblik fandt de 

pladser, men det betød, at vi fik 1 

½ dag mindre, og det var ikke 

tilfredsstillende. Vi blev enige om 

at aflyse turen og få alle penge 

refunderet. 
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Fyraftensdyk/natdyk - Amager 

Strandpark 29. oktober 2010.  

Det var en god dag at dykke, hvor 

nogle af os så fik mulighed for at 

afprøve personlige udstyr. Det var 

koldt, men sigten var meget god. 

Der var meget dyreliv.  

 

Hvad vi kunne tænke os i 2011? 

Vi vil gerne arrangere en tur til 

Kullen igen, og det kunne være i 

samarbejde med andre 

aktiviteter, såsom surfing, 

kitesurfing, kajak eller andet. 

 

Vi vil gerne på flere bådtur i 

Øresund. 

Vandsport er under udvikling, og 

vi er åbne for nye aktiviteter end 

dykning, svømning eller vandpolo. 

 

 

 

Volleyball 

2010 er året, hvor der er sket en 

del for Døvania volleyball.  

Vi er blevet til en sportsgren på 

grund af stigende interesse for at 

deltage i turneringer samt at 

træne seriøst.  

Vi har derfor fået flere nye 

medlemmer og Bo Hårdell som  

træner. Han træner os tre gange 

om måneden, og så er han med 

os, når vi spiller kampe.  

Vi deltager i en volleyballturnering 

med mixhold i DGI-regi, som 

Gert Mikkelsen 

Dykkerleder 
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foregår en gang om måned 

forskellige steder her på Sjælland.  

Hver gang vi spiller kampe, har 

modstanderne set os, som større 

og større udfordring, så vi er på 

den rette vej.  

 

Mange af holdene har spillet 

sammen i mange år, hvorimod det 

er første gang vi spiller som et 

hold. Så mange af os klarer det 

ganske godt.  

Vi træner fast på Kastelsvejsskole 

hver onsdag kl. 18-20.  

Tobias Davidsen 

Volleyballleder 
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