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I slutningen af 2017 afgik vores nyeste æresmedlem Jørgen Jørgensen ved døden.  

Æret være Jørgen Jørgensens minde. 

 

Generalforsamling 

Lørdag den 11. marts blev idrætsforeningens årlige ordinære generalforsamling afholdt, og bestyrelsen 

synes, at det var en spændende generalforsamling med en lykkelig slutning, idet stemningen i starten var 

lidt trykkende på grund af manglende interesse for at stille op til bestyrelsen. Det lykkedes helt til sidst – 

nærmest i det sidste minut – at få valgt en fuldtallig bestyrelse. 

Sabine Brink blev kåret som Årets Døvanianer på grund af hendes indsats på områderne: medlem, 

skyldnere og damebowling. Hun blev meget glad og overrasket over kåringen. 

Bestyrelsen havde inden generalforsamlingen lavet en nyhed på hjemmesiden med overskriften 

”DØVANIAs FREMTID – har vi en fremtid?”, hvor vi kunne snakke om på generalforsamlingen, men der kom 

ikke den store diskussion frem på grund af det lave fremmøde. Hele bestyrelsen var bestemt interesseret i 

at søge efter mulige løsninger for, at Døvania kunne køre videre.  

Selv om man havde de værste scenarier i baghovedet, der kan ske, hvis Døvania ”lægges på hylden”: 

- Danske Døve-Idrætsforbund (DDI) kommer på banen 

- idrætsforeningens drift vil blive holdt helt stille, og aktiverne fryses hos banken eller opbevares hos DDI 

- idrætsforeningens leje af kontorlokalet på 5. sal vil ophøre pga manglende betaling og skal flytte ud 

- idrætsforeningens medlemmer vil blive fritstillet og kan frit skifte til en anden klub 

- idrætsforeningens landsholdsfolk skal finde en anden klub for at bevare sin landsholdsstatus hos DDI 

- idrætsforeningen vil blive meldt ud af Danske Døve-Idrætsforbund (DDI) og Parasport Danmark (DHIF) 

- idrætsforeningens hjemmeside lukkes ned, og annoncører vil stoppe samarbejdet 

- idrætsforeningens lån af kommunens haller opsiges (og det vil blive svært at få dem igen senere hvis…) 

Der kom stadig ingen inputs som bestyrelsen kunne bruge til at komme videre med. Endvidere havde 

bestyrelsen foreslået, at man kunne indskrænke opgaverne til at dække 4 områder: 

Administration, Økonomi, Medlem og Information. 

Det blev luftet, at en bestyrelse på 5 personer kunne dele om opgaverne således, at 2 

bestyrelsesmedlemmer deles om to fokusområder for at opnå mindre sårbarhed. 

Opgaverne blev fordelt således: Økonomi og administration   /   Medlem og information 

Med dette i tankerne kunne bestyrelsen arbejde videre med, at Døvania godt kan bevæge sig hen imod et 

nyt begreb: "Den Digitale Bestyrelse", hvor man ikke behøver at være fysisk til stede under 

bestyrelsesmøderne, og man behøver heller ikke at have materialerne ud i papirform. 

Bestyrelsen fik også tilladelse fra generalforsamlingen til at undersøge nødvendigheden af at have 

kontorlokalerne på 5. sal. Fuldmagten indebar også muligheden for at kunne opsige lejekontrakten hos 

Døveforeningen af 1866 og finde et sted at kunne opbevare de forskellige materialer. Bestyrelsen har 

undersøgt dette, og vi flyttede sammen med DDU på 5. sal til højre efter sommerferien. Der blev lavet en 

ny samarbejdsaftale mellem DDL og DDU. 

 



 

 

Vi fik også gennemført en del vedtægtsændringer som følge af dagens situation, blandt andet bliver 

idrætsgrenene ikke længere nedlagt eller oprettet på en generalforsamlingen, for det er nu bestyrelsen 

fremover, der skal træffe den slags beslutninger. 

Den nye bestyrelse blev sammensat således: 

Formand Emil Clemmensen og bestyrelsesmedlemmerne Charly Witt, Britt Nøhr Pedersen, Sabine Brink og 

Christian Høybye. Suppleanterne blev Aleksander Madsen Kirkegaard, Kristin Martinsen og Brian Blinaa. På 

det konstituerende møde blev Sabine valgt som næstformand for idrætsforeningen. 

Desværre fik bestyrelsen på det sidste bestyrelsesmøde i 2017 den triste meddelelse fra formand Emil 

Clemmensen, at han måtte trække sig som formand pr. 1. januar 2018 af private grunde. Bestyrelsen 

besluttede derefter at Sabine kunne overtage posten som konstitueret formand indtil generalforsamlingen, 

og bestyrelsen fik Aleksander Madsen Kirkegaard ind som bestyrelsesmedlem. Næstformandsposten står 

tom indtil den ordinære generalforsamling i 2018. 

 

Bestyrelsens arbejde undervejs 

Bestyrelsen har arbejdet meget målrettet mod at effektivisere arbejdsgangene i Døvania. Regnskabet blev 

ligeledes gennemgået for eventuelle besparelser og omstruktureringer. Mange ting havde den kendte 

faktor: TTT (Ting Tager Tid) f.eks. bankfuldmagten faldt først på plads i september måned til trods for, at 

ansøgningerne blev sendt ind i to omgange i marts og april måned. 

Opgavefordelingen i bestyrelsen har været god, men på nogle områder har der været pres på, fordi mange 

ting var nye for de nye bestyrelsesmedlemmer, så der måtte trækkes meget på erfaringen. 

Bestyrelsen holdt hele tiden fokus på, at der skulle være plads til kreativitet og nye opgaver/ideer. Vi måtte 

også overveje indførelse af nye forretningsgange/systemer, som gør det nemmere at administrere 

medlemmer og styre bogføringen samtidig. 

Dog vurderer bestyrelsen, at der nok skal vælges nye folk på generalforsamlingen i marts måned. Døvania 

har brug for folk med gode kompetencer på områderne IT og administration. Der skal fortsat arbejdes på at 

vi skal opnå målet for 2017: en styrket Døvania. 

 

Hjemmeside 

Idrætsforeningen har fortsat en god og effektiv hjemmeside, som er godt kørende nu for tiden. Det eneste, 

der mangler, er at der kommer flere nyheder, og det er fortsat bestyrelsens mål, at hjemmesiden skal være 

selvfinansierende på en måde. Bestyrelsen håber at kunne finde annoncører, der gerne vil betale for 

annoncer. 

Bestyrelsen vil drøfte sammen med idrætsgrenenes ledere om at også finde muligheder for at få flere 

nyheder om, hvad der sker rundt omkring deres egne idrætsgrene. Orientering og Bowling er godt i gang 

efterhånden nu. Der hersker heller ikke tvivl om, at ideerne kræver frivillige, der kan afse tid og kræfter til 

arbejde med hjemmesiden. Videobreve er helt bestemt en god ide, men arbejdet med dem er mere 

tidskrævende, end man havde forestillet sig. 

Bestyrelsen har også kommet med forskellige nyheder om, hvad der rører sig omkring Døvania, og vi håber, 

at nyhederne er interessante nok, at de bliver læst af vore medlemmer. 



 

 

 

Medlemslistens bevægelser 

Det sidste halvår har vi haft meget fokus på oprydningen i medlemslisten, og vi kedeligt nok efter arbejdet 

fik sat flere medlemmer på skyldnerlisten. Idrætslederne kommer på banen nu og hjælper med at holde 

styr på, hvem kommer til træning. Der sættes mere fokus på det i 2018, at såfremt man ikke har betalt 

kontingent til tiden, bliver man straks spærret fra træning og kampe. 

Efter 3 år med forskellige lister synes vi, at det er lykkedes meget godt, samt at vi har et godt overblik over 

vore medlemmer og restancerne. Vi mangler nu samkørsel med DDI omkring registrering af DDI-andele. 

 

Regnskab og egenkapital 

Regnskabet udviste desværre et underskud på godt 30.000 kr.  

Desværre kunne vi ikke holde vores medlemstal højt nok til at kunne beholde hele FOS-tilskuddet for 2016. 

Vi måtte tilbagebetale godt 25.000 kr., hvilket ramte vores egenkapital ret hårdt. Bestyrelsen valgte at være 

ærlige omkring den store nedgang af medlemmerne i løbet af 2016 og 2017. Vi forventer dog ikke 

tilbagebetaling for 2017, idet vi nåede at efterregulere inden den anden og sidste rate kom. Der er kommet 

en ny fremgangsmåde pr. 1/1-2018, at det tal, vi oplyser for 2018, bliver fastlåst, og der vil ikke længere 

kommet efterregulering som hidtil. Hvis vi får flere medlemmer, så får vi ikke ekstra tilskud. 

Bestyrelsen arbejder fortsat på at finde udgifter, der kan undgås sådan, at vi har et helt overblik over, hvad 

der skal betales af udgifter i de kommende år. 

  

Idrætsgrenene – hvordan fungerer det 

Bestyrelsen synes, at det går rigtigt godt med samarbejdet mellem bestyrelsen og idrætslederne. 

Koordinationsmøderne er blevet spændende og inspirerende, og der snakkes rigtigt godt sammen. Alle 

idrætslederne har været særdeles flittige og seriøse med deres budgetter, og alle budgetter blev afleveret 

rettidigt, hvilket er meget flot. Bestyrelsen glæder sig meget til at holde styr på medlemmerne i det nye år i 

samarbejde sammen med idrætslederne for at få flere medlemmer til. Vandsport blev nedlagt på 

generalforsamlingen og Motorsport blev åbnet samtidig. 

I løbet af 2018 skal bestyrelsen overveje en ide, der dukkede op på generalforsamlingen: ”Hvorfor ikke 

omdanne afdelingerne til én – da mange træner udenfor Døvania alligevel, så hvorfor have afdelinger til 

dem.” Kontingentsatserne skal der ses på i løbet af 2018. 

 

Repræsentantskabsmøde og klubseminarer 

I løbet af 2017 har Døvania været repræsenteret under følgende møder: 

DDI’s ordinære og ekstraordinære repræsentantskabsmøder og 2 klubseminarer – alle afholdt på 

Castberggaard. Emil Clemmensen og Aleksander Madsen Kirkegaard var idrætsforeningens repræsentanter.  

Det ordinære repræsentantskabsmøde gik fint, dog var der lidt problemer med at kunne vælge en hel 

hovedbestyrelse, men det lykkedes til sidst. Døvania fik fornyet Gentlemansaftalen med 2 år mere, og alle 

klubber underskrev aftalen. Det er fantastisk, at det lykkedes, fordi det betyder, at døveidrætten holdes i 

live i en endnu længere tid. 



 

 

Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde indebar ny klub- og medlemsstruktur hos DDI, hvilket betød 

følgende for Døvania: 

Alle medlemmer skal registreres hos DDI med betaling af andel på 10 kr. 

Lavere klubkontingent på 200 kr. 

Der er åbnet op for alternative foreninger/klubber, der kan have interesse for døveidrætten. 

 

Døvanias landsholdspillere 

Der har været spillere fra Bowling, Håndbold, Orientering og Damefodbold på DDIs landshold i årets løb. 

Disse spillere skal også have stor ros for deres engagement og iver for at vise, at døveidrætten lever i 

bedste velgående, og at andre lande lægger mærke til os. 

 

Tak til… 

Hermed vil bestyrelsen takke alle æresmedlemmer, medlemmer, ledere og ikke mindst frivillige for deres 

engagement og virke for idrætsforeningen. 

 

 

LÆNGE LEVE DØVANIA! 

 

På bestyrelsens vegne 

Sabine Brink 

konstitueret formand  

 

  



 

 

Døvania Badminton 

Af leder Jesper Søndergaard 

 

Vi har haft et godt år med nogenlunde fremmøde af medlemmer, og takket være det stærke sammenhold 

med især støtte af Connie A. og Brian B., som hjalp med at styre træningen.  

Holdet består af forskellige styrker: rigtig god, god og nybegynder, og alle er gode til at hjælpe hinanden og 

tage hensyn til hinanden.  

Jeg kan nu se at mange har vist fremgang og hævet niveauet i forhold til sidste sæson. Ros til dem og det 

uanset om de træner om tirsdagen eller torsdagen.  

I november deltog 3 fra Døvania i Castberggårds badmintonstævne. Der var mange fra forskellige lande:  

Brasillien, Togo, Jordan, Frankrig, Belgien, Tjekkiet, USA, Tyskland, Italien, Korea, Spanien, Norge, Irland og 

det gode gamle Danmark. Det var et rigtgt meget hyggeligt arrangement med et godt socialt samvær med 

en hyggelig festmiddag som afslutning. 

Resultater fra stævnet: 

Connie A. blev nr. 2 damesingle og blev nr. 2 double sammen med Joan S.  

Aleksander K. sammen med Maja S. blev nr 3 double.   

Jesper S. vandt herresingle samt vandt også i double med Thomas fra Horsens. 

Døvania fik således: 2 guld, 2 sølv og 1 bronze. Flot resultat og Jeg er stolt af spillerne!  

Jesper S. deltog også i internationale turneringer: 

Maj i Prag: nr 4 single og guld i double og mix.  

December i Prag hvor der var en 10 års jubilæumsstævne: sølv i single, guld i double og i mix.  

Paris: guld i single , double og mix (Fransk mesterskab).  

Jesper S. var repræsentant som badminton dommer under Deaflympics i Tyrkiet og han var den eneste 

døve badmintondommer og en af de kun 7 døve dommere i forskellige sportsgrene, og den eneste som fik 

ikke løn for det. 

I slutningen af december var der julehygge, hvor der var et stort fremmøde på omkring 14 spillere og et par 

gæster fra Ahorn. Vi hyggede os med pizza og sodavand og guf og ønskede hinanden glædelig jul og godt 

nytår. Tak til Thomas P. Som tog ansvaret for afslutningsarrangementet. 

LÆNGE LEVE DØVANIA BADMINTON  

 

  



 

 

Døvania Bowling 

Af bowlingformand Kristin Martinsen 

 

Bowling sæson 2016/17 sluttede med en bronzemedalje til herrerne i Sjællandsrækkerne, som bestod af 

Peter Frank Jørgensen, Mogens Jensen, John Søndergaard, Mette Jensen og Helle Roikjær (der må godt 

være 1 dame på holdet hver gang) og Kristin Martinsen (fra efteråret 2017). 

Damerne sluttede desværre på en skuffende 5.plads også i sjællandsrækkerne, holdet bestod af Kristin 

Martinsen (frem til sommeren 2017) og Sabine Brink, Dorte Zachariassen, Joan Buchardt og Hanne 

Rasmussen. 

Bowlingsæsonen 2016/17 sluttede i foråret med DM i Næstved. Desværre var der mange problemer med 

teknikken i hallen, hvilket også kan ses på resultaterne.  

Hos damerne vandt Joan Buchardt guld i single med 1235 kegler (8 serier) og sølv til Dorte Zachariassen 

med 1203 kegler. Mette Jensen fik en 5.plads med 1082 kegler. 

I double vandt Joan Buchardt og Dorte Zachariassen guld med 2359 kegler. Mette Jensen og Helle Roikjær 

fik en 4. plads med 2025 kegler 

Hos herrerne fik Peter Frank Jørgensen en 4. plads i single med 1321 kegler og Mogens Jensen en 7. plads 

med 1147 kegler. I double fik Peter og Mogens sølv med 2526 kegler.  

Bowlingsæsonen bød også på Deaflympics i Samsun i Tyrkiet, her deltog Peter Frank Jørgensen og Sabine 

Brink. 

Peter spillede samlet med et snit på 173, som rakte til en plads som nr. 76 samlet. Sabine endte med et snit 

på 150, men var uheldig og kom til at spille sammen med en reserve, som intet kendskab havde til bowling, 

det er helt uacceptabelt i så stort et stævne, og det påvirkede desværre hendes spil.  

I efteråret har dameholdet desværre været ramt af skader og sygdom, så nu for tiden ligger vi i bunden, 

men vil forsøge at komme højere op i de sidste kampe. 

Vi har også et hold i Old girls, hvor Joan Buchardt fører, hvilket vi håber på, hun fortsætter med. 

Som noget nyt i sæsonen har vi forsøgt os i MIX rækken, hvor det går rigtig godt, og vi vil forsøge, om det 

ikke kan blive til en medalje. 

Ellers har nogle af os deltaget på de forskellige stævner i løbet af sæsonen, og opnået fine resultater.  

Den traditionelle pokalmatch mod Malmø-klubben, Scania skulle være foregået i efteråret 2017, men blev 

udsat til foråret 2018 af flere årsager.  

Det er en hver bowlingspillers drøm at få en fuld serie, dvs. 300 kegler, og det har to af vores spillere, 

Sabine og Ali fået 300 kegler. Ali har faktisk gjort det for den anden gang. Imponerende flot af de to. 

LÆNGE LEVE DØVANIA BOWLING 

  



 

 

Døvania Damefodbold 

Af leder Maria Buch Klausen 

 

Efter generalforsamlingen i marts blev jeg den nye damefodboldleder for Døvania's damefodboldafdeling. 

Døvania Damefodboldafdelingen har fortsat ikke nogle hold tilmeldt til KBU (Fx. 7 mands, 11 mands eller 

futsal ligaen) da de fleste medlemmere fra afdelingen har enten hørende klubber eller blot er medlem hos 

Døvania pga. kravet fra DDI ifm. døvelandsholdet. Det betyder dog ikke at der sker ingenting i afdelingen. 

Da sammenholdet hos pigerne er meget stærkt, så der er blevet arrangeret et par sociale aktiviteter.  

Tilbage i februar måned arrangerede et medlem en tur til curlinghallen, hvor vi afprøvede den mærkelige 

sportsgren. Vi alle sammen havde en rigtig sjov og hyggelig dag. Fra marts måned har der ikke være nogle 

aktiviteter udover vores sommerfest.  

Nogle af Damefodboldafdelingens medlemmer har også deltaget med til SBU Mesterskab i futsal sammen 

med døvelandsholdet i marts måned, hvor det blev til en rigtig flot sølv medalje.  

LÆNGE LEVE DØVANIA DAMEFODBOLD 

 

  



 

 

Døvania Orientering 

Af leder Louise Peitersen 

 

Ved Døvanias ordinære generalforsamling i 2017 stoppede Lars Ryberg Vikkelsø som Døvanias 

orienteringsleder efter sit eget ønske, som han sad i den post siden efteråret 2002. Døvanias bestyrelse fik 

Louise Peitersen tilbage til Døvania. Louise overtog lederposten i maj/juni 2017. Der er ca. 90 procent af 

døve danske orienteringsløbere er medlem hos Døvania, og to nye løbere har meldt sig ind hos Døvania i 

efteråret 2017, hvilket glæder os meget. 

I juli 2017 blev vores svenske løber Petra Eklund udtaget til Deaflympics i Samsun, Tyrkiet for Sverige. Petra 

fik en flot 6. plads med hjem i sprint distancen, og hun fik masser af lærerige erfaringer fra Samsun, og hun 

træner videre med nye mål.  

I september 2017 var der medlemsmødet i orienteringsafdelingen, der var dejligt at se løberne snakke 

sammen. Der blev drøftet forskellige ting, som lederen Louise skal arbejde videre med.  

Døvania havde sendt løbere til DDIs DM i orientering i tre forskellige distancer – de foregik som en dags 

ture, samt andre løbere som er nye med kompas og kort, der deltog på åbne baner under de dage i  

forbindelse med DM i forskellige sværhedsgrader: let, mellemsvær og svær samt afstand. DM-klasser 

foregår på svære baner.  

DM Mellemdistancen foregik den 19. august 2017 ved Slagelseskovene, der var flettet ind i hørendes DM 

Mellem. DDIs landsholdsløber Allan Thesbjerg fra DAN/Odense tog guldet med hjem, da der gennemføres 

kun 1 af DDIs 8 DM-klasser. Døvania sender alligevel løbere som den svenske landsholdsløber Petra Eklund i 

hørendes D21-klassen. Det var godt at komme ud og møde andre løbere, og det er sjovt at løbe i skoven 

med kompas og kort end at blive hjemme.  

DM Sprint foregik den 7. oktober 2017 i Tårnby. Der gennemførtes 2 af DDIs DM-klasser: H21 og H45. Det 

var lykkedes for Døvania: Lars Ryberg Vikkelsø tog DM-guldet foran sit klubkammerat Marek Mir-

Mackiewicz med ca. 11 min forskel.  

DM-Langdistancen foregik den 15. oktober 2017 i Jonstrup Vang og Lillehareskov, der var Lars Ryberg 

Vikkelsøs hjemmebane. Det var rodet og en dårlig kommunikation mellem DDI og arrangøren omkring DM-

lang, der var sat løberne på de forkerte baner. Dette betød at Allan Thesbjerg fra DAN/Odense tog guldet 

og han har dermed vundet alle 3 DM-guld i H21-klasse ved DDIs DM i orientering.  

I slutningen af december 2017 meldte Døvania sig ud af Dansk Orientering Forbund (fork. DOF), der 

grundet at deres kontingent for medlemskabet var for højt i forhold til et lille antal af løbere hos Døvania. 

Til sidst vil jeg sige tak for samarbejdet for 2017 til DOF, DDI og Døvanias bestyrelse samt medlemmerne! 

LÆNGE LEVE DØVANIA ORIENTERING 

 

 

 



 

 

Døvania Golf 

Af leder Claus Jul Larsen 

 

Året 2017 var et år som de forrige år. Den eneste aktivitet i Døvania Golf var DM i golf, som blev 

gennemført i Hedensted Golfklub den 16.-17. september, hvor 4 golfere fra Døvania deltog.   

DM-A blev vundet af Lasse Emil Nielsen (Start), som opnåede 4. plads i Deaflympics 2017. Han vandt 

suverænt foran Troels Dyhr (Viking). Ingen fra Døvania deltog i DM-A. 

DM-A (Slagspil) 

  Navn Klub Totalt slag 

1 Lasse Emil Nielsen  Dronninglund Golfklub / Start 152 

2 Troels Dyhr City Golf Copenhagen / Viking 173 

3 Lasse Behncke Brønderslev Golf Klub / Start 177 

4 Morten Jørgensen Sønderjyllands Golfklub / Viking 179 

5 Joachim Brøndum Midtsjællands Golfklub / Gæst 185 

6 Tommy Andersen Odder Golfklub / Viking 203 

 

Til gengæld var der hele 4 spillere fra Døvania i DM for seniorer. Claus Jul Larsen (Døvania) vandt 

turneringen foran debutanten Michael Rohde (Døvania) med et forspring på 10 stableford point.  

DM-Senior (Stableford) 

  Navn Klub Totalt point 

1 Claus Jul Larsen Midtsjællands Golfklub / Døvania 69 

2 Michael Rohde Frederikssunds Golfklub / Døvania 59 

3 Niels Jørgensen Hedensted Golfklub / Viking 55 

4 Matthias Holm Runarsson Midtsjællands Golfklub / Døvania 50 

5 Ole Artmann Søllerød Golfklub / Døvania 45 

6 Steen Fischer Odder Golfklub / Viking 29 

7 Karsten Schultz Nielsen Fredericia Golfklub / Viking 29 

8 Bent Brøndum Midtsjællands Golfklub / Gæst 26 

 

Så Døvania har fået nogle flotte placeringer og tillykke til jer alle. 

Døvania Golf har desværre ikke nogen spillere på landsholdet for tiden, men der har ikke været aktiviteter 

på landsholdet i 2017.  

Flere spillere fra Døvania Golf spiller ofte runder privat, så hvis du er interesseret, så er du altid velkommen 

til at henvende dig til mig. 

LÆNGE LEVE DØVANIA GOLF 

 

 

 


