
 

 
 

 
Årsberetning 2016 
 Omstruktureringer i DDI 
 
Allerede efter repræsentantskabsmøde den 25. april 2015 med en ny hovedbestyrelse, og en ny 
formand, kunne DDI sætte sig nye mål mod fremtiden. 10 ud af 11 klubber var repræsenteret ved 
mødet, hvilket var til stor glæde for hovedbestyrelsen.  
 
Hovedbestyrelsen og sekretariatet er i en periode, hvor der skal fastlægges mere struktur på DDI’s 
arbejde plus bedre styring af forbundets økonomi. Vi ønsker at DDI skal være et forbund med en 
sund økonomi og derfor har hovedbestyrelsen etableret et økonomiudvalg, som skal overvåge 
driftsøkonomien i tæt samarbejde med den daglige leder på sekretariatet. Udvalget skal også rydde 
op i det nuværende system for at strømline økonomistyringen. Det er vores håb, at udvalget kan 
bidrage til at give en bedre og mere forståeligt regnskab fremover. Udvalget har bidraget væsentligt 
til, at der er ryddet godt op i økonomistrukturen hvilket fremadrettet betyder, at vi lettere kan følge 
med i den økonomiske udvikling løbende og kan tage actions langt tidligere, hvis økonomien ikke går 
den forventede vej. 
 Økonomien er vokset en del, og hvis alle indtægter lægges sammen i årsregnskabet, så er 
omsætningen på næsten ca.4 mio. kr, og udgifter ligeledes ca. 3.9 mio. kr. 
 
Det berømte ordsprog ”Rom er ikke bygget på en dag” gælder også DDI da vores arbejde med at 
rydde op vil komme til at tage tid. Alle medlemmerne i hovedbestyrelsen har et fuldtidsjob og derfor er 
vi måske ikke så synlige på kontoret i Brøndby i forhold til tidligere. Dog har hovedbestyrelsen stor 
tillid til sekretariatet som har ansvaret for den daglige drift og efter aftale sender sekretariatet løbende 
sekretariatsnyt til hovedbestyrelsen.  
 
Selv om hovedbestyrelsen har nok at se til med omstruktureringer i organisationen, så har der 
alligevel været masser af aktiviteter siden repræsentantskabsmødet, som alle kan følge med på 
vores nye hjemmeside www.deafsport.dk som endelig blev færdig i maj efter et længere projektforløb.  
 
Hovedbestyrelsen har gennemført en workshop i november, hvor vi drøftede arbejdsfordelinger, 
budgetgennemgang for 2016 og endnu vigtigere har vi udført en SWOT (Styrker, Svagheder, 
Muligheder og Trusler) analyse, hvor vi har nedfældet punkter ind i de 4 områder på papir. Det skal vi fremover bruge på vores hovedbestyrelsesmøder for at løbende drøfte om vi skal tage fat i nogle af 
punkterne, som vi har identificeret i analysen. På sigt er det meningen, at SWOT-analysen skal 
munde ud i et styrket DDI inden repræsentantskabsmødet i 2017. 



    
 
 
Klubberne 
 
DDI er klar over, at i øjeblikket har klubberne svært ved at opretholde de ’gode tider’ for år tilbage, 
men det giver DDI ikke slip på, for døveidrætten skal fortsat eksistere i de næste mange år. DDI skal 
være bedre til at følge med tiden, og med tiden tilpasse og udvikle sig bl.a. at der skal skaffes flere 
nye medlemmer og det skal være dem, som normalt ikke færdes i døveverden (f.eks. hørehæmmede 
og CI-brugere). DDI kan ikke bære opgaven alene, for her er det også vigtigt at klubberne er med 
sammen med DDI i hele udviklingen, ikke mindst at klubberne også får flere nye medlemmer. 
 
DDI er i fuld gang med at udvikle et IT-baseret medlemsstyringssystem, således at klubberne under 
DDI har mulighed for at vedligeholde deres medlemmer samtidig med at vi lettere kan få de sidste 
nye medlemslister. Desværre er systemet forsinket og nåede ikke at blive idriftsat i slutningen af 
2015. Vi arbejder på at gøre det færdig i løbet af foråret 2016. 
   
Eliten 
 
Der har været mange aktiviteter i årets løb, som bliver nævnt i ”Årets højdepunkter”. DDI har sendt 
landshold til flere EM og VM og resultaterne var under den forventede. Konkurrencen i det globale 
døve-idræt er blevet hårdere og hvis Danmark ikke skal sakke bagud, så kræves det hårdt arbejde. Vi 
skal forsætte med Projekt 2017, hvor Deaflympics 2017 gerne skal kulminere med medaljer til 
Danmark.  
 
Vi har måttet sige farvel til trænere og ledere i årets løb, men takker for samarbejdet med dem.  
 
Eliten med landstrænere, ledere m.fl. har også afholdt to gange seminarer i forbindelse med deres 
arbejde I DDI, og netop det har også medført til at vi har fået mange motiverede, energiske og glade 
frivillige ind i DDI – uden dem havde vi heller ikke nogen aktiviteter eller landshold.  
Plus eliten har fået en fantastisk økonomisk opbakning fra fonde og legater plus vores hovedsponsor. 
Det har betydet at egenbetalingen har været lav for deltagerne.   
 
Bredden 
 
På Klub- og Breddeområdet har der været flere aktiviteter i årets løb:  
DDI havde i samarbejde med Døvania i slutningen af juli arrangeret en surflejr i Linzandro, Portual 
med 18 deltagere. Deltagerne udfordrede sig selv til at forsøge at holde balancen på surfbrættet og 
det er ikke så nemt at arbejde med bølgerne. Det har været en stor succes og deltagerne er enige om 
at der skal arrangeres en lign. lejr igen. 
 
Et instruktørkursus til klubbernes medlemmer/frivillige m.fl., som fik inspiration til at instruere ældre 



    
 
medlemmer med gode og enkle træningsteknikker.  
Der har været gennemført en undersøgelse om klubbernes generalforsamlinger for at finde årsagen 
til den manglende tilslutninger til disse.   
2 klubseminarer er gennemført, foråret ved Comwell Korsør og efteråret ved Døves Idrætsklub Start. 
Begge klubseminarer var med en del repræsentanter fra klubber og DDI m.fl. Det er fortsat vigtigt at 
have seminarer med i vores aktiviteter, for det er med til at hjælpe klubberne, men også at styrke 
forholdet og samarbejdet mellem klubberne. Et eksempel er, at klubberne er enige om, at der skal 
kigges på DM strukturen for at DM kan blive en succes igen med flere deltagere.  
Der blev også arrangeret et mix-stævne, men desværre blev det aflyst pga. for få tilmeldte.  
  
Højdepunkter i årets løb 
 EM i fodbold i Hannover, Tyskland 
Danmark endte på 13. pladsen – men holdet er i en god udvikling og kan opnå bedre placeringer, 
hvis der arbejdes hårdt. 

 Ny hjemmeside 
Efter et længere projektforløb blev den nye hjemmeside endelig færdig og er blevet godt modtaget 
rundt omkring og den skal videreudvikles i samarbejde med vores leverandør.  
 VM i badminton i Sofia, Bulgarien 
Camilla Therkildsen var den eneste deltager og nåede kvartfinalen i damesingle. Et flot resultat, når 
man tænker på at VM var stærkt besat af asiatiske spillere 

 Uofficielt EM i gokart i Belfast, Nordirland 
Det var første gang DDI sendte et hold med gokart kørere. DDI ville gerne se, hvor Danmark står i forhold til andre lande. Det har vist sig, at Danmark godt kan være med i toppen ved at vinde EM for 
hold. Plus individuelle topplaceringer i de respektive vægtklasser. 

 Golden Deaf Handball Cup, Herning 
DDI var vært for en 5 nationers turnering i håndbold i Herning. Turneringen var en stor succes og de 
deltagende lande var enige om at turneringen skal forsætte. Danmark blev nr. 4, men spillede nogle 
ret jævnbyrdige kampe, bl.a. mod Kroatien som har vundet alt. Hvis den gode udvikling i håndbold 
forsætter, så tror DDI at Danmark kan være med i toppen igen snart. 

 VM i orientering i Rochester, USA 
Annelise Hansen vandt 2 x guld i Master-klassen (uofficiel del af VM for seniorer) for deltagere over 
55 år. Hun er 73 år og er et bevis på, at man godt kan være med i toppen selv om man har nået en 
høj alder! De andre deltagere opnåede sekundære placeringer.  
EDGOC 2015 (Uofficielt EM i golf) i Oslo, Norge 



    
 
Danmark deltog med 6 golfere og opnåede 2. pladser både individuelt (Hans Elgaard) og hold (Hans 
Elgaard, Søren Clausen, Morten Jørgensen og Jannik Kusk). Der deltog også 7 andre danske spillere 
så vi var hele 13 danske spillere i Oslo. Dog var de 7 spillere ikke en del af DDI.  
VM i bowling i Bologna, Italien 
Danmark deltog med 5 herrer og opnåede sekundære placeringer. Men bowling er på vej op igen og 
vi ser potentialer i spillerne og håber, at de opnår bedre resultater i nær fremtid. 
 Deaflympics 2017 kvalifikationskamp mod Ukraine i fodbold 
Danmark tabte med 0-1 til Ukraine. Det var en ærgerligt, men fortjent nederlag til Ukraine. Men de var 
oppe mod en af de rigtigt store nationer i deres første kvalifikationskamp til Deaflympics og det kunne 
ses på banen. Ukrainerne er et godt sammenspillet hold, hvor vores er et hold som er tidligt i en 
opbygningsproces, og ser stort potentiale i spillerne I deres videre arbejde. I 2016 skal Danmark 
spille en afgørende kamp mod Italien. 
  VM i futsal i Bangkok, Thailand 
Danmark deltog med damerne, og opnåede en skuffende 12. plads. Men selvom resultatet var 
skuffende, så er der stadigvæk potentiale i spillerne og håber, at de opnår bedre resultater i nær 
fremtid, men der skal arbejdes endnu hårdere for de andre lande er fortsat foran Danmark. 
 Widex Golf Open i København 
For 3. år I træk afholdte WDGC 2016 (VM i golf 2016) Widex Golf Open, som er en del af WDGC 
2016 golf i København. Denne gang var det på den kommende hjemmebane ved Royal Golf Club I 
København med deltagelse af 82 golfspillere, som enten var samarbejdspartnere, sponsorer, 
bestyrelsesmedlemmer m.fl. Det er efterhånden blevet en succes med dette arrangement, og flere 
har udtrykt ønske om at Widex Golf Open blive gentaget I 2016, men også efter VM 2016.  
WDGC 2016 (VM i golf) 
I hele 2015 har der været arbejdet på, at gøre det klar, således at organisationskomiteen m.fl. for 
alvor går i gang i starten af 2016. Ingen tvivl om, at DDI er stolte af, at have en stor begivenhed som WDGC 2016, for det er med til at gøre DDI meget synlig for alle, ja også for både WDGC 2016 og 
DDI’s samarbejdspartnere og sponsorer, da det er med til at sikre en stor gevinst for DDI’s videre 
arbejde mod nye mål.  
Døves Kulturdage på Castberggård 
DDI deltog med en stand, så alle kunne komme forbi og hilse på formanden og 
bestyrelsesmedlemmet Rasmus Morell Nielsen. Endvidere havde DDI arrangeret en spændende 
konkurrence, Tip 13 rigtige, hvor hovedpræmien var et weekendophold på et Comwell hotel plus 
sekundære præmier som gavekort til Travel Sense og Intersport. 
 Medlemsbladet Døve-Idræt 
Medlemsbladet Døve-Idræt udkom for sidste gang i dens nuværende form i juni, fordi DDI har valgt at 
fremover skal den nye hjemmeside være omdrejningspunktet, hvad informationer og nyheder angår.   
  



    
 
Ændringer i sekretariatet 
I slutningen af året skete der ændringer i sekretariatet, da DDI og klub- og breddeidrætskonsulenten 
Tomas Kold blev enige om at ophæve samarbejdet. Sekretariatet kørte efterfølgende på nedsat kraft 
resten af året. 
 Afslutning 
 
Det, at drive døveidrætten, kræver en stor indsats fra såvel bestyrelse, de mange frivillige og de 
ansatte i DDI. Som nævnt indledningsvis arbejder DDI’s hovedbestyrelse hele tiden på at kunne 
levere såvel viden som konkrete værktøjer til at understøtte arbejdet i både klubberne og DDI. 
 
Men det er jo netop det i DDI, at arbejdet skal gøres sammen med de frivillige og klubberne, og her vil 
bestyrelsen gerne kvittere for både de frivillige og de ansatte det store arbejde, både i forhold til at 
udvikle døveidrætten og til at levere veldrevne landshold, så vi kan øge antallet af medlemmer i 
klubberne.  
Ligeledes skal der lyde en stor tak klubberne, til de mange frivillige tilknyttet til DDI for den store 
indsats også i 2015. Uden jer kunne DDI ikke have opnået de resultater som 2015 har frembragt. 
 
 
Hovedbestyrelsen 
 
 


