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Kl. 19.00
Døvanias Generalforsamling starter.
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Dagsorden for ordinær generalforsamling 23.04.07:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af to stemmetællere
4. Årsberetningerne godkendes
5. Årsregnskabet forelægges til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
a. Formand (Hvert år)

Morten Boye

- ønsker ikke genvalg

b. Næstformand (Lige år)

Michael N. Steenberg

c. Kasserer (Hvert år)

Maja Toft

- ønsker ikke genvalg

d. 1. repræsentant (Ulige år)

Lars Knudsen

- ønsker ikke genvalg

e. 2. repræsentant (Lige år)

Søren Visholm

8. Valg af valgkomité
a.

Ib Steen Hansen

– på valg

9. Præsentation af udvalgs- og afdelingsledere
10. valg af 2 revisorer
a.

Erik Geisler

b.

Knud Søndergaard

– på valg

11. Valg af revisorsuppleant
a.
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Årsberetning fra bestyrelsen
730 dage med den samme bestyrelse uden udskiftning. Vi vil prøve at gå tilbage til de
første dage, hvor vi blev valgt ind i bestyrelsen og se på, hvad vi har opnået af vores mål
for klubben. Jeg synes personligt, at det er gået rigtig godt og nogle perioder er der meget
at lave og andre gange mindre. Det har altid været spændende at sidde i bestyrelsen, hvor
man kan være med til at tage de fornuftige beslutninger der nu end er behov for og sørge
for at klubben kører fint. Internt i klubben er respons et vigtigt ord, at vi skal kunne mærke
udvalgslederne og det er vigtigt, at vi også kan mærke den store opbakning og interesse
fra medlemmernes side. Det er dog de to ting vi ikke altid oplever i hverdagen og vi håber
det bliver bedre i fremtiden. Intern kommunikation i klubben foregår meget via 3G, MSN og
mails og det fungerer perfekt. Hjemmesidens debatforum har nogle gange været meget
livlig og det ser vi som noget positivt.
Vi har haft vores nye hjemmeside i næsten et år nu og vi er tilfredse med, hvad
hjemmesiden kan tilbyde til vores medlemmer og ikke mindst med de rigtig mange interne
og internationale nyheder. I alene år 2006 har vi haft 72.189 besøgende altså 24.755 flere
end året før. Vi er godt klar over at der er mange udefra der ligesom vores medlemmer
nyder godt af klubbens hjemmeside. Det håber vi ihvertfald at medlemmerne gør!
Hvad angår kontingent, ærgrer vi os meget over som sædvanligt, at det ikke er alle
medlemmerne der har været gode til at betale til tiden. Vi vil gerne bruge tiden på de mere
spændende opgaver end på rykkerbreve og diskussioner med medlemmer som ikke altid
er så rart. Vi har smidt 9 medlemmer ud fra klubben og tilføjet dem til vores og DDIs
sorteliste. De havde ikke betalt deres kontingent i efterår 06, men kort efter de fik besked
på at de nu var blevet sat på sortelisten, betalte 8 ud af de 9 deres gæld. Dette betyder at
vi skal starte forfra og lave deres nye licens og give dem videre til DDI igen. Vi har derfor
efterfølgende været meget skarpe f.eks. under Tegnsprogshusets
indendørsfodboldstævne, hvor der var hele 8 spillere som ikke måtte spille før de havde
betalt deres gamle gæld. Vi vil derfor bede jer alle om at betale inden fristen og vi vil også
opfordre alle medlemmer til at tilmelde jer til betalingsservice/PBS, da det vil lette vores
arbejde fremover.
Døvania har gennemført det store og succesfulde indendørsfodboldstævne i Valby Hallen.
Der kom i alt ca. 300-350 ansigter til både stævnet og til festen om aftenen. Der var
mange store præmier, alligevel gav det os et plus på kr. 3.500 for hele arrangementet. Vi
vil gerne gentage succesen om et par år.
Vi har en god nyhed til alle; Vi har fået vores eget boldrum ved skolens gymnastiksal, tæt
på drengenes omklædningsrum. Det vil betyde, at vi kan lægge vores egne
aktivitetsmaterialer ind i rummet uden andre har adgang til det. Det er max. 5 personer der
får nøglen til rummet. Bestyrelsen må vurdere hvem der skal have disse nøgler til rummet.
I året 2006 har vi mistet et medlem, der desværre er afgået ved døden. Vi vil gerne
kondolere og sige tak for alt.
Tobias Petersen mistede livet ved bilulykke d. 15. april 2006. Døvania har mistet Tobias
som trofast var medlem af klubben i mange år. Han startede som helt lille, hvor han
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dengang gik på Kastelsvejskolen. Han var medlem af både fodbold- og håndboldafdeling i
flere år. Han var også medlem af ski afdelingen i en kort tid. For fire år siden var Døvania
i krise i en periode, hvor klubben manglede folk i bestyrelsen, der stillede Tobias Petersen
op, hvor han blev i bestyrelsen et par år. Tak for det!
Jeg ønsker ikke at blive genvalgt til den kommende generalforsamling.
Til sidst vil jeg gerne sige tak for de 7 gode år jeg har haft i bestyrelsen. Jeg valgte at
stoppe efter 5 år da jeg gerne ville koncentrere mig om den sidste del af min uddannelse
på seminariet, og jeg var samtidig idrætskonsulent hos Døvania. Jeg blev igen valgt ind i
bestyrelsen året efter og blev yderligere 2 år. Det har uden tvivl været en lærerig periode,
hvor jeg har mødt en masse spændende mennesker. Jeg vil specielt sige tak til Kasper
Bergmann for de 6-7 år vi endte med at arbejde sammen. Jeg har lært meget af ham og
udviklet mig hvad angår foreningsarbejde. Kasper var der altid når jeg havde brug for ham.
Jeg vil også gerne sige tak til Ib Steen Hansen for de 7 gode år, især for hans store
hjælpsomhed. Han siger næsten aldrig nej og er altid der når jeg har brug for hans hjælp.
Til sidst vil jeg også gerne sige tak til alle dem jeg har haft et tæt samarbejde med.
Døvania vil altid have en speciel plads i mit hjerte.
Længe Leve Døvania!

På bestyrelsens vegne
Morten Boye
Formand
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Årsberetninger fra de enkelte udvalg:

Badminton:
2006 blev igen et stille år pga. for få medlemmer i badminton afdelingen.
Dog gik det bedre med ungdoms afdelingen da Henrik E. fik etableret badminton træning
hver fredag i efteråret 2006, hvor der kom flere børn. Jeg håber derfor de unge vil
fortsætte med at komme hos Døvania også når de bliver ældre og bliver senior spillere.
I foråret 2006 tog Jesper Søndergaard afsted til Østrig hvor han deltog i et internationalt
stævne som foregik i Wien. Jesper spillede single og herredouble med Emmanuel fra
Belgien. I single blev Jesper nr. 3 da han tabte til Robert som efterfølgende
vandt finalen. I double blev Jesper og Emmunael nr. 2 efter en meget dramatisk
finalekamp. Senere i August -september blev Jesper udtaget til EM for døve i Pressaum i
Østrig sammen med Jannich Andersen, hvor de nåede til semifinalen og blev nr 4 i
herredouble.
I slutningen af September deltog Jesper igen i et Internationalt stævne i
Brno i Tjekkiet. Jesper blev nr 2 i single.
Jeg håber det bliver bedre i år 2007, hvis flere viser interesse for badminton og bliver
medlemmer jo bedre er vores muligheder, hvilket betyder vi kan få hallen tilbage og få
trænet noget badminton igen.
Jesper Søndergaard
Badmintonleder Døvania

Børn & Unge:
Der har været sket mange aktiviteter på mange områder skabt optimisme i Døvanias
børne- og ungdomsafdeling i 2006, kan vi sportslige fremgange markere følgende:
Strukturel reform i børn og unge
Vi begynder med Dansk Døves Idrætsforbunds (fork. DDI) børne- og ungdoms område
som faktisk er en stor forandring. Ved DDIs børne- og ungdomsmøde med klubberne i
Odense i oktober 2005 indgik vi en strukturel reform. Reformen er at BUM bliver opdelt i to
aldersgrupper: Junior-BUM for 10-13 år og Teenager-BUM for 14-18 år. Dermed har
elever fra Nyborgskolen lejlighed til at deltage i Teenager-BUM. Efter mødet påtog
Døvania sig opgaven i samarbejde med DDI at arrangere Junior- og Teenager-BUM i
København i foråret 2006.
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Indendørsfodboldsstævne
Børne- og ungdomsafdelingen sendte i januar fire unge hold, heraf et pigehold af sted til
DANs 80 års jubilæum, og deltog i klubbens indendørsfodboldsstævne. De unge hold tog
12 sejre og 1 uafgjort med hjem fra Odense. Et af de tre drengehold var tæt på at spille
videre til semifinale. Det var flot.
Junior- og Teenager-BUM
Som bekendt arrangerede Døvania Junior- og Teenager-BUM i Kastrup i syd for
København. Svømning, volleyball, orientering og fodbold blev valgt af Døvania og DDI
som sat på programmet. Vi indgik et fint samarbejde med orienterings-, svømme-,
volleyball- og fodboldleder fra Døvania. Vi valgte at Teenager-BUM skulle forgå tidligt i
foråret på grund af vi ville tage hensyn til elevers afgangsprøver i 9. og 10. klasse. Altså
Teenager-BUM foregik den 5.-7. maj, og en måned senere blev det Junior-BUMs tur som
foregik den 9.-11. juni. 75 teenager og 20 medhjælpere deltog i Teenager-BUM. Det var
en superfin weekend med en sådan massiv mur af sportslige aktiviteter. 23 drenge og 20
piger fra Døvania deltog i Teenager-BUM. Døvanias teenager tog ikke mindre end 13
guld-, 10 sølv- og 14 bronzemedaljer. En måned senere var der 12 drenge og 8 piger fra
Døvania der deltog i Junior-BUM. På grund af meget få tilmeldinger valgte DDI og
Døvania at gennemføre Junior-BUM selv om Døvania var tæt på at aflyse Junior-BUM.
Det blev i alt 34 deltagere og 10 medhjælpere. Døvanias juniorer tog ikke mindre end 14
guld-, 9 sølv- og 8 bronzemedaljer.
Billeder fra weekenden:

Alt i alt kan jeg være meget tilfredse med BUM-weekenderne. Jeg vil på Døvanias vegne
sige mange tak til Tolkecentret i Brohusgade, Svømmeklubben KVIK Kastrup, DDI,
Beredskabsstyrelsens Frivilligcenter, Skov- og Naturstyrelsen, Tårnby Kommune,
Døvanias orienterings-, fodbold-, volleyball- og svømmeudvalg Skolen på Kastelsvej og
Fritidshjemmet Kirstinevang og de frivillige medhjælpere. Alle sammen! Jeg føler den
dybeste respekt for de frivilliges arbejde. Døvania kunne ikke undvære dem da BUMweekenderne afholdtes, ikke mindst fordi de tog initiativ til at være medhjælper.
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BUM-træning
Døvanias børne- og ungdomsafdeling ønskede at bevare en træningsstabel i forårs- og
efterårssæsonen 2006. I forårssæsonen var der BUM-træning hver mandag og fredag kl.
16.00-18.00 rundt i København. Børnene og de unge trænede forskellige idrætsgrene der
var sat fokus på BUM i København, hvor Døvania var vært. De øvede sine færdigheder
inden for fodbold, orientering, volleyball, badminton, klatring, vandpolo og svømning. Der
kom omkring 15 idrætselever i gennemsnitten til BUM-træning, og den gennemsnitlige
alder var 14 år. I efterårssæsonen trænede børn og unge om mandagen og fredagen kl.
16.00-18.00. Hver mandag trænede vi forskellige idrætsgrene der var sat fokus på BUM i
Slagelse i november måned, hvor Ahorn var vært. Børnene og de unge fik prøvet en
masse forskellige idrætter i efterårssæsonen. Det var netop de var med til at være
medbestemmende der giver børnene lyst til at gå til idræt i det daglige. Fra september til
midten af oktober måned trænede vi indendørsfodbold i Ryparkens Idrætsanlæg om
fredagen kl. 16.00 – 18.00.
Efter efterårsferien skiftede vi idrætsgrenen indendørsfodbold til badminton hvor vi fik
lejlighed til at træne i Svanemøllehallen resten af sæsonen. Resultaterne viste at flere
store drenge kom med til BUM-træning om fredagen med henholdsvis indendørsfodbold
og badminton.
Billeder fra diverse træninger:

Friluftsliv
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Mange børn og unge ville opleve mountainbike i skoven, og syntes at orienteringen var
sjov. Børne- og ungdomsafdelingen ville derfor gentage et sjovt friluftsliv i Hareskoven i
august. Der var orienteringsløb, dogmesløb og mountainbike på programmet. 16 børn,
heraf 2 fra Ballerup og 3 voksne, heraf 1 fra Ballerup tog af sted med rygsækken på
ryggen, og vandrede ind midt i Hareskoven, der ligger 20 km nord for København. Der
brugte vi 3 dage med forskellige friluftsaktiviteter og fik en masse hyggelige timer sammen.
Vores lejrplads lå inde midt i skoven hvor der forefandt træhytte, telter og bålpladser.
Vejret skiftede hele tiden fra regn til sol. Børnene var ligeglade med det regnvejr da de
skulle løbe og cykle ud i naturen. Den tidligere orienteringsløber Ole Faustrup kom og
arrangerede et orienteringsløb i skoven. Det var desværre regnvejr, men
postmarkeringerne skulle placeres i skoven og orienteringsløbet skulle gennemføres. I den
sidste dag var der mountainbike på 5km lang mountainbike-rute gennem syd for
Hareskoven. Ruten var en god udfordring og der var dramatisk at skulle cykle over grove
med vand, hvor man ikke kunne se om hvor langt dyb vandet var. Det havde været en stor
fornøjelse uanset det kedelige vejr.
Billeder fra turen:

Jeg vil igen på Døvanias vegne sige mange tak for de voksnes medhjælpere og
Spejderforeningen 8.Ø. Castberg.
DM for juniorer i orientering
I begyndelsen af september afholdtes der Døve DM i orientering i Frederikshåb ved
Billund. Det lykkedes Døvania orientering at sende fem, heraf en pige juniorløbere fra
Døvanias børne- og ungdomsafdeling til orienteringsstævnet i Frederikshåb for første
gang siden 1989 der har været en juniorklasse, og desuden formentligt første gange
nogensinde at der oprettedes en juniorklasse for piger. Julie Harndahl vandt en
guldmedalje. Patrick Lind vand en guldmedalje. Sølvmedaljen gik til Nicolai Neumann.
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Unge fodboldspilleres deltagelse i fodbold
Det var et vellykket samarbejde med Døvanias fodboldudvalg i forbindelse med unges
deltagelse i DM, da Døvanias børne- og ungdomsafdeling havde i september indgået en
aftale om at samarbejde med Døvanias fodboldhold at finde talenter i fodbold og de vil
blive opfordret til at deltage i Døvanias fodboldtræning.
Teenager-BUM i Slagelse
Døvanias børne- og ungdomsafdeling skulle rejse til Slagelse i forbindelse med TeenagerBUM i weekenden den 3. – 5. november, og Døvania kunne med glæde meddele at
Døvania sendte 42 Idrætselever plus 7 frivillige medhjælpere til en sportslig weekend.
Badminton, bordtennis og indendørsfodbold var på programmet. Disse idrætsgrene blev
valgt af DDI og værtsklubben Ahorn. Døvania tog 3 guld-, 3 sølv- og 4 bronzemedaljer
med hjem. Det var flot.
Junior-BUM i Slagelse
Junior-BUM for 10-13 år, som skulle være afviklet i Slagelse i weekenden den 17.-19.
november 2006 var desværre blevet aflyst. Det skyldes det ret omfattende hærværk i
drengeomklædningsrummet og på klasseværelset hvor drengene sov, der er sket i
forbindelse med Teenager-BUM for 14-18 år i Slagelse. Døvania skulle sende 30 børn,
heraf 14 børn fra Ballerup til Junior-BUM. Børne- og ungdomslederen Henrik Eklund var
selvfølgelig meget skuffet og gal at værtklubben Ahorn måtte aflyse og skuffe de børn,
som har set frem til Junior-BUM.
Henrik Eklund
Børne- & Ungdomsleder Døvania

Børnetræf:
I foråret var den daværende træner Peter Niemelä i gang med sit sidste ’sæson’ som leder
for de mindste medlemmer hos Døvania. Pga. flytning til Sverige takkede han af efter
nogle gode år og efterlod derfor ansvaret til to nye, friske trænere; Kristine Seiler og Sofie
Heilmann.
Afdelingen fortsætter derfor med at mødes hver første søndag i måneden. Dette er til stor
glæde for både forældre og børn.
Herunder ses billeder fra børnetræffet i oktober:
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- Skrevet af bestyrelsen

Bowling:
Der er ikke sket så meget i årets løb. Vi mødes til træningen hver torsdag. Vi deltager i
KBU-turneringer og andre stævner. Poul opnåede at spille 150 kampe i KBU-turneringer,
mens Helle Roikjær og Elly Noormagi, begge opnåede 250 kampe. De fik en flaske god
rødvin for indsatsen
I maj måned var der EM og det fandt sted i Muntelier, Schweiz. Johan Aa. Pedersen blev
udtaget til landsholdet. Johan klarede sig rigtig godt. Individuelt blev han samlet nr. 54 af
109 med et snit 176,1 kegler. Johan var med i team (5-mandshold), der vandt bronze,
desuden blev der sat nye danske rekorder.
DM i individuel og par gennemførtes i marts måned og fandt sted i Vejle. Individuel blev
Johan nr. 2 og Elly Noormagi blev nr. 3. I par blev Johan sammen med Pierre
Bocquet,Tenpins nr. 2, og Elly sammen med Trine S. Jensen, Tenpins nr. 2.
DM trio og mix-hold fandt sted i november og det foregik i Næstved. Herrehold fik Johan
sølv sammen med Jan G. Larsen og Jørgen Terkelskov, begge fra Tenpins. I damehold
vandt Jessica Rohde guldet med Mette Jensen og Trine S. Jensen, begge fra Tenpins.
KBU indførte et nyt indberetningssystem, der hedder Infosport, hvor alle resultaterne
indtastes.
På afdelingens ordinære generalforsamling d. 30. marts med Ib Steen Hansen som
dirigent gik stille og roligt. Hele udvalget blev genvalgt. På generalforsamlingen blev det
besluttet at dameholdet ikke tilmeldes til KBU-turnering for 2006 – 07. Damerne ønsker en
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pause. Desuden besluttede man at tilmelde 2 gange 3-mandshold for herrer til KBU i
stedet for 6-mandshold. I 3-mandshold er det tilladt at have en damespiller på holdet.
Hvilke giver vore damer mulighed for at spille i KBU-turnering.
Klubmesterskaber blev gennemført som alle mod alle. Vinderne skal ikke afsløres før den
næste klubmesterskaber gennemføres til foråret. Den årlige juleturnering med
efterfølgende spisning blev gennemført. Vinderen blev Erik Bjørn Hansen.
Pokalmatchen mod Scania måtte udsættes og vil blive gennemført 2 gange i 2007. Først i
København d. 2. juni og Malmø i d. 25, august.
KBU-turnering.
Herrehold:
I det nye år vandt herreholdet 3 kampe og tabte 4 kampe. Holdet blev ved slutning af
sæson 2005- 06 nr. 6 ud af 8 hold. De nåede heller ikke denne gang slutspillet. Steen
Roikjær meldte sig ud af KBU-turnering og DM, men er nu støttemedlem.
Efter sommerferien spiller herrerne nu 3-mandshold. Hold 1 består af Poul Boye Nielsen,
Mogens Jensen, John Søndergaard og Ragnheidur Thorgilsdottir (Lilla). Hold 2 består af
Erik Bjørn Hansen, Steffen Beyer, Mogens Johansen og Sigrid Meyer.
Hold 1 har vundet 6 kampe og tabt 1 kamp og fører i deres række.
Hold 2 har vundet 3 kampe og tabt 2 kampe og ligger nu som nr. 3 i deres række.
MIX-hold:
Mix-holdet – hvor både damer og herrer spiller – har i foråret vundet 2 kampe og tabt 2
kampe. I den sidste kamp mod BK-Mascot havde vi chancen for at få en 3. plads, men det
skulle ikke være os. Så vi måtte nøjes med en 4. plads.
I efteråret har mix-holdet vundet 3 kampe og tabt 2 kampe. Foreløbig ligger mix-hold som
nr. 5 ud af 9 hold.
Helle Roikjær
Turneringsleder

Her til sidst vil bestyrelsen udbringe et tak til alle, der på en eller anden måde har støttet
bowlingklubben. Det er meget værdigfuld for Døvania Bowling Klub at have gode støtter
såvel fra medlemmer og bestyrelsen udefra.
Bestyrelsen består af Elly Noormagi, Helle Roikjær og Poul Boye Nielsen
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Dykning:
Døvanias dykningsafdeling har haft et stille og roligt år.
Året 2006 begyndte med to spændende foredrager om TEK-update og Rebreather i
forbindelse med udstillingen ”Ferie ´06” i Bella Center den 28. januar 2006. Der kom i alt 4
medlemmer til de to foredrager.
Foredraget ”TEK-update” handlede om 5 forskellige uddannelsesorganisationers tilbud på
tekniske uddannelsesprogrammer og undervisningsmaterialer indenfor dykningsområdet.
De 5 uddannelsesorganisationer er IANTD, GUE, PADI, DSF/CMAS og TDI.
Det andet foredrag ”Rebreather” handlede om fordele og ulemper ved Rebreather, som er
en maskine der genanvender den udåndede luft/gas under dykning. 2 dykningsinstruktører
fortalte om sidste nyt, teknologi og forberedelse omkring Rebreather. De viste også 2
forskellige modeller.
Vi så også Stig Åvall Severinsen, der er verdensmester i fridykning, under messen i Bella
Center.
5 medlemmer fra dykningsafdelingen var med til uddeling af TDC-telefonbøger på Amager
i januar. Det gik meget godt, selvom vejret ikke var så godt, og der var frost og sne på
vejen i de to dage, vi var med.
Fra januar til marts arrangerede vi 3 dykningsøvelser i et svømmebassin i Greve
Svømmehal. I april måtte vi aflyse dykningsøvelsen på grund af renovering af
svømmehallen.
Den 25. maj 2006 arrangerede vi dykning ved husbåden i Gammel Kastrup havn, og
arrangementet blev gennemført, selvom der kun kom 1 medlem og en dukkerinstruktør.
Der skulle også arrangeres flere dykkerture- og ferier, men det blev ikke gennemført på
grund af den manglende interesse fra medlemmernes side. Derfor var der næsten ingen
dykkeraktiviter resten af året.
M.v.h.
Dykkerleder Gert Mikkelsen.
Billede fra bassinøvelse fra Greve
svømmehal 13. januar 2006.
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Fodbold:
Januar-August 2006
Døvanias fodboldhold begyndte 2006-sæsonen med en træningskamp mod Valby
Boldklub d. 25. marts 2006. Kampen foregik på kunstgræsbane i Valby og endte med et
stort nederlag til Døvania. Valby Boldklub vandt 5-0 over Døvania.
En uge senere, d. 1. april 2006, spillede Døvania igen en træningskamp på
kunstgræsbane. Denne gang var modstanderen Hvidovre IF, og kampen endte også med
et nederlag til Døvania. Hvidovre IF vandt 9-0 over Døvania.
Døvania spillede årets første Døveligakamp d. 22. april 2006 mod DAN i Ryparkens
Idrætspark. Døvania dominerede kampen totalt, men vi udnyttede ikke vores muligheder.
DAN's målmand, Henrik " HP" Petersen var en årsagerne til at DAN fik alle 3 point med
hjem og han blev også valgt som kampens bedste spiller. DAN havde kun 2 forsøg og der
scorede de og vandt kampen med 2-1.
Inden kampen blev der holdt et minuts stilhed for afdøde Tobias Petersen; se billede.
Døvania - DAN 1-2
0-1 Tayfun Özbay
1-1 Michael N. Steenberg
1-2 Brian Andersen

Den 30. april 2006 spillede Døvania sin anden Døveligakamp i forårssæsonen mod
Globen Sport fra Århus. Kampen foregik på en regnvåd bane i Ryparkens Idrætspark.
Døvania stillede op med et hold på 14 spillere, og 8 af dem er skoleelever fra Skolen på
Kastelsvej. Det var derfor meget spændende, at se hvordan de 8 unge spillere ville klare
sig mod århusianerne. Heldigvis for de unge spillere, havde Døvania
også flere rutinerede spillere på holdet, der kunne hjælpe dem. Kampen endte med en sejr
på 3-0 over Globen Sport.
Døvania - Globen Sport 3-0
1-0 Brian Blinaa
Døvania Nyt
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2-0 Frank Hansen
3-0 Magnus Madsen

Den 14. maj 2006 spillede Døvania sin tredje Døveligakamp mod FC Ahorn fra Ringsted.
Kampen som også blev kaldt for ”det sjællandske opgør” endte med 2-2. Døvania
begyndte kampen hvor der var modvind hele tiden under den første halvleg, og det kunne
mærkes tydeligt, da FC Ahorn udnyttede det og pressede meget hurtigt, men alligevel
kunne Døvania skabe nogle gode chancer. I den første halvleg spillede Døvania godt
både på midtbanen og i angrebet, og samarbejdet mellem spillerne fungerede godt. Den
anden halvleg havde Døvania endelig medvind i kampen, og det blev en meget lige og
intens kamp, men grove tacklinger var der ingen af under kampen, som begge hold
plejede at byde på under de tidligere kampe. Der blev kun uddelt et gult kort under hele
kampen, og Døvanias Nicky Blom var manden, som fik en advarsel af dommeren.
Døvania – FC Ahorn 2-2
0-1 Nassor Salim
1-1 Frank Hansen
1-2 Jacob Bast
2-2 Dennis Sørensen
Dette betød også, at Døvania fik bronzemedaljer for sæsonen 2005-06.

Tur til Göteborg
Efter en lang sommerferie startede Døvanias fodboldhold sin forberedelse til Døveliga
med en rejse til Sverige, hvor holdet deltog i et internationalt fodboldstævne i Gøteborg d.
18.-20. august 2006 og vandt en flot 3. plads.
Resultat fra fodboldstævnet i Gøteborg:
Døvania – Oslo 1-1
Døvania – IK Surd II 4-1
Døvania Nyt
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Døvania – IK Surd I 4-1
Døvania – IK Scania 3-0
Døvania – Milano 0-3

Lars Knudsen
Daværende fodboldleder

August-december 2006
Fodbold året 2006 startede med en spændende afslutning af døveligaen sæsonen
2005/2006, hvor vi havde et rigtigt ungt hold - der var flere gode spillere fra Kastelsvej
skolen (9 spillere) og fem af dem var fast på seniorholdet. Da vi spillede hjemme mod
Globen sport, var der 5 unge spillere på banen i 2. halvleg som sørgede for en
underholdning afslutning af kampen. Men vi sluttede på en 3. plads selvom vi havde
fortjent en bedre plads i Døveligaen!
Træneren havde valgt et mere offensivt fodboldspil (4-3-3) som viste sig, at der var mere
fodboldspil på banen og samtiden større pres mod modstanderne.
Sommer 2006 spurgte Lars Knudsen mig om jeg ville overtage hans post som
fodboldleder hos Døvania, og jeg takkede ja.
Der var mange ting som skulle ordnes og jeg var helt grøn og lærte en masse ting bl.a.
proces, regler, kommunikation med DDI, hjemmesiden. Som dagene er gået, er jeg
begyndt at forstå systemet bedre og bedre. Vi i fodboldudvalget består af 4 personer og
formålet er at fodboldspillerne kun skal koncentrere sig om fodbold og udvalget er så dem
der skal tage arbejdstøjet på og skal tage sig af papirarbejde, materialer, m.m.

Døvania Nyt
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Jeg har tidligere prøvet at være fodboldleder og det var omkring årgang 1993 til 1995. Jeg
må sige, at processen i dag er helt anderledes i forhold til dengang jeg var leder. Grunden
er, at dengang så vi hinanden tre gange om ugen både til træning og kamp. Vi snakkede
godt sammen og kendte hinanden ud og ind som den store familie vi var. I dag ser vi kun
hinanden otte gange om året til DM-kamp og max 6 gange om året til træning. Det kan
være svært at vide, hvad spillerne ønsker sig og forventer af deres medlemskab hos
Døvania. Men vi gør vores bedste for at spillerne på holdet vil føle sig trygge og er tilfredse
med klubbens tilbud.
Vi i fodboldudvalget vil kun fokusere på at spillerne kun skal tænke på fodbolden når de er
på banen og ikke mindst den guld medalje som fodboldholdet har chance for at snuppe.
Vi satser meget på de unge spillere fra Kastelsvej skole og vi ser gerne at de føler sig
hjemme i Døvania og at de har lyst til at vende tilbage til Døvania efter deres ophold i
Nyborg. Vi er meget stolte over vores unge spillere som har været i Døvania inden
sommer 06, hvor de dog måtte sige farvel til Døvania og spille for KI. Det viser sig, at KI
har klaret sig meget flot i denne sæson og mindst 8 af spillerne kommer fra Døvanias egen
ungdomsrække, som styrer KI-hold. De vandt også med hele 5-1 over Døvania.
Efteråret 2006 - vi havde mistet 5 gode unge spillere som skulle på Nyborgskolen,
træneren var begyndt at være bekymret over om Døvanias seniorhold kunne leve op til
hans håb og forventninger, men der kom 2-3 nye ansigter fra Kastelsvej skole – dog var
de meget unge...Men de fik chancen til U21 pokal stævne i Odense, hvor vi kom i finalen.
Der fik de unge virkelig en smagsprøve på, hvad der kræves for at kunne spille i
Døveligaen.
Sæsonen startede lidt trist, først med at vi ikke kunne få træningsbaner i god tid i Valby og
med mange afbud til kampen på udebane mod Globen, hvor vi dog kæmpede bragt og
vandt alligevel med 2-1 med kun 11 mand.
Så kom et choknederlag til et fortjent sejr til KI, vi var dog stadig ikke et fuldt hold.
Men nu handlede det om kampen mod DAN - Træneren sagde til spillerne før kampen, at
det var op til dem, hvad de ville med Døveligaen. Han vidste at flere var til Absalons 50 års
jubilæums fest dagen før - han vidste med sikkerhed, at der var et par stykker som havde
fået for meget at drikke eller sovet for lidt. Holdet gik ind på banen og spillede en fantastisk
offensiv kamp mod DAN, lige det træneren længe havde ønsket sig - at holdet skulle spille
præcis den type fodbold.
Sæsonen sluttede af med en udsættelse af kampen mod Ahorn som ikke kunne stille hold
op.
Så efterårssæsonen sluttede med et nederlag og to sejre, hvilket bringer os på en
foreløbig tredjeplads, med en kamp færre end de andre hold. En tilfredsstillende placering.
Billeder fra de forskellige kampe ses på næste side:

Døvania Nyt
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Globen Sport – Døvania 1-2

KI – Døvania 5-1

Døvania – DAN 5-1 (Ingen billeder)

Klaus Abildgaard
Fodboldleder
______________________________________________________________________

Døvania Nyt
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Oldboys
I 2006 spillede vi 7mands fodbold i KBU, pujle 1E.
I forårssæsonen var der 8 hold i pujlen og vi blev nummer tre, ærgerligt da kun to hold
rykker op til næste divison.
I efterårssæsonen havnede vi i en pulje med 5 hold, og selvom vi kun vandt to kampe,
sikrede vi os alligevel oprykning! Der var fest og hygge til sidst for at fejre oprykningen.
Jeg synes vores sæson har været ret god med masser af socialt samvær. Jeg håber at vi,
i næste sæson bliver bedre.

Richard Svendsen
Oldboys fodboldleder

Golf:
Det er lidt specielt at skrive årsberetning for et udvalg, der ikke kan skue over så mange
medlemmer. I modsætning til Jylland har vi ikke øst for Storebælt så mange medlemmer,
der spiller golf, og det kan kun blive anderledes, hvis man virkelig interesserer sig for golf.
Især hvis man er blevet for ”gammel” til håndbold eller fodbold, hvor konditionen er meget
afgørende, er det oplagt, at man går over til golfsporten. Her spiller alderen slet ingen
rolle!
Hvis I ikke allerede ved det, så kig på www.deafgolf.dk , hvor I kan se ranglisten. I kan
selv se, hvor mange der bor øst for Storebælt. Det er ikke mange!
Årets eneste arrangement har været Kom og Prøv, der blev afholdt 17. juni i Værløse
Golfklub. Se hosstående billeder (hentes fra hjemmesiden!). Værløses Pro, Lars Nysøe,

Døvania Nyt
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stod for instruktionen, og jeg har efterfølgende talt med ham, hvor han gav udtryk for, at
der var flere lovende spillere blandt deltagerne. Desuden bemærkede han, at døve er
bedre til at tage ved lære! Vi bruger øjnene og husker de tekniske detaljer – i modsætning
til hørende, der ”hører” og så glemmer det visuelle indtryk fra Pro’ens demonstrationer af
slag m.v. Så Lars følte, at han også lærte noget!
Jeg håber, at deltagerne 17. juni vil fortsætte! Også at nogen af jer vil gå ind i golfudvalget
og overtage min post. Jeg trækker mig fra udvalget ved Døvania’s generalforsamling, da
jeg ikke kan få opgaven indpasset i mit privatliv.
Udover ovennævnte arrangement har der været VM i golf for døve i Edmonton, Canada.
Deltagerne ses nedenfor: Fra venstre er det Jannik Kusk, Morten Jørgensen, Tommy
Andersen og mig selv. Tommy og jeg forsøgte at få VM til Danmark i 2010, men tabte til
Skotland, der kunne tilbyde Sct. Andrews. Det er golfens ”helligdom”, så alle vil gerne
spille dér. Tommy Andersen vil i stedet forsøge at få VM til Danmark i 2012. Her skal det
dog bemærkes, at ingen på billedet, udover mig selv, er medlemmer af Døvania.

Næste VM er i Perth, Australien, og DDI’s golfudvalg håber, at Danmark denne gang kan
stille med et hold (4-6 spillere, hvor de 4 bedste scores pr. dag tæller). På ranglisten kan I
se, hvem der har chance for at deltage (hcp. Max. 15).
Da World Deaf Golf Federation’s regnskabssystem trængte til en ”kærlig hånd”, indvilgede
jeg i at hjælpe dem i gang over en 2-årig periode. Arne Lundqvist er præsident og Anders
Hilding (begge Sverige) generalsekretær.
Altså kære venner, overvej om du vil spille golf. Find ud af hvilken klub, du kan blive
medlem af ved at kigge på www.dgu.org. Der er ventelister mange steder, og vi kan ikke
selv have en klub
Tak for den (for korte) tid som Døvanias golfleder.
Ole Artmann
Golfleder Døvania

Døvania Nyt
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Håndbold:
2006 var et meget stille år. Vi deltog i et internationalt stævne, i Kiel d. 20.-21. oktober.
Stævnet havde kun deltagelse af 4 døvania spillere, vi lånte 3 spillere fra Fremad. Årsagen
var at vi ikke var nok spillere på holdet og resten vores spillere fra Døvanias
håndboldafdeling, samt undertegnede, meldte afbud, med andre årsager. Jesper
Søndergaard tog over og prøvede virkelig på at få skaffede spillere til at stille et hold. Det
lykkedes for ham at sende 7 spillere til af sted til Kiel.
Resultaterne blev gik ikke så gode, vi endte på en 4 plads, pga. manglende nøglespillere.
Ellers plejer vi at stille et stærkt hold og ende blandt de bedst placerede hold. Efter dette
følte jeg, at jeg var blevet en del erfaringer rigere og valgte efterfølgende at trække mig
tilbage som håndboldleder.
Jeg takker for samarbejdet med bestyrelsen og med Jesper Søndergaard, da han har
hjulpet så meget i håndboldafdelingen.
Håndboldafdelingen skal have et møde i begyndelsen af april, for at drøfte holdets fremtid.
Der vil komme mere information på Døvanias hjemmeside.

Tidligere håndboldleder - Døvania
Frank Hansen.

Motionist:
Her har der ikke været nogen større, selvstændige arrangementer. Men bestyrelsen vil
gerne – igen – understrege, at motionistmedlemmer kvit og frit kan deltage i alle
idrætsgrenes træninger, uden at det koster ekstra. Samt er de meget velkomne til at
deltage i diverse arrangementer.
Medlemmerne er også velkomne til julefrokoster, har stemmeret til generalforsamlingen og
modtager Døvania Nyt en gang årligt.
I efteråret blev der løbet Eremitageløb i Dyrehaven, hvor nogle medlemmer var med. Vi
gentager arrangementet næste år (2007) og håber på at se så mange som muligt!

- Skrevet af bestyrelsen.

Døvania Nyt
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Orientering:
En lille kreds af fire medlemmer åbnet året fint med at samle 6512,- kr. ind ved at uddele
telefonbøger, hvilket er rigtigt flot.
I løbet af foråret har vi arrangeret to orienteringsstævner i forbindelse med BUM, hvor
begge stævner blev afviklet med succes og i fin solskinsvejr i Kongelunden på Amager.
Derudover var vi behjælpeligt med at arrangere orienteringsløb i forbindelse med Børn og
Unge Friluftsweekend d.11.-13. august
Den 2. september arrangeret vi en træningssamling for en gruppe nye og unge løbere,
som kender orienteringsløb fra BUM i forbindelse med DM Lang i Kolding.
Den 3. september 2006 blev der afholdt DM i langdistance i orientering som foregik i
Frederikshåb ved Billund.
Døves Dansk Mesterskabet i lang – Resultatlisten:
D45 4,5 km 10 poster
1. Annelise Hansen Døvania, 67.28 min.
2. Bente W. Bust Døvania, 90.13 min.
H21 9,9 km 20 poster
2. Lars Ryberg Vikkelsø Døvania, 115.51 min.
Henrik Eklund Døvania, KBH Udgået
H45 6,1 km 12 poster
1. Marek Mir-Mackiewicz Døvania, 94.52 min
H60 4,2 km 10 poster
1. Ole Faustrup Døvania, 98.00 min
Uofficiel Døves DM i lang i Frederikshåb
D14 3,2 km 9 poster
1. Julie Harndahl Døvania, 42.29 min.
H14 3,2 km 9 poster
1. Patrick Lind Døvania, 33.59 min.
2. Nicolai Neumann Døvania, 39.47 min.
Tim Bo Haag Døvania, Mgl. klip
Aleksander Kierkergaard Døvania, Mgl. klip

Orienteringsleder Døvania
Lars Ryberg Vikkelsø
Døvania Nyt
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Ski:
Da der, ved generalforsamlingen, blev besluttet at nedlægge afdelingen og lade det
overføre til motionistafdelingen pga. manglende arrangementer, var det ikke uventet at
afdelingen har været meget stillestående i hele 2006, hvorefter afdelingen blev nedlagt i
januar 2007.
Det er vores håb, at de tidligere skimedlemmer, der nu er medlemmer af
motionistafdelingen, en dag smøger ærmerne op og arrangerer en skitur eller lignende!
- Skrevet af bestyrelsen.

Svømning:
Atter blev det et stille år. Der er ikke kommet flere end to invitationer til internationale
stævner, og da alle afdelingens medlemmer udelukkende dyrker sporten på motionsplan,
har det været begrænset med motivationen.
Men der blev spottet nogle nye talenter, som forhåbentligt vil blive ved med at
videreudvikle sig, så svømmesporten får en ny, god periode!
Svømmehilsener
Michael N. Steenberg
Svømmeleder

Vandpolo:
Fællestræningen i februar blev aflyst på grund af Døvania ikke kunne få vandtid og spille
en træningskamp mod OSLF.
I april måned meddelte Henrik Eklund Døvania og DDI at han stoppede som
vandpololeder efter 4½ år. I maj måned blev der arrangeret en bitte fællestræning i
København. Samtidig nævnte Søren Winkel som den nye vandpololeder. Henrik ville dog
oplære ham hvordan man skulle køre Døvanias vandpoloholdet på sporet.
I juni var der hyggeligt og socialt samvær i Bellahøj friluftsbad. 15 vandpolospillere kom og
hoppe i vandet i to timer. Bagefter var der grillfest ved siden af friluftsbadet.
Døvania Nyt
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Tak til Henrik for hans storslåede indsats som vandpololeder igennem 4 år.
Jeg hedder Søren Winkel, og jeg er Døvanias nye vandpololeder, og jeg skal videreføre
holdets grundlæggende værdier som en høj holdmoral, fortsat
deltagelser af internationale stævner, fællestræning et par gange om året osv. Det bliver
en udfordring for mig at videre føre disse værdier som holdet har
opbygget igennem tiden.
Jeg startede med en vandpolotur til Hamborg d. 2. november 2006, hvor vi deltog i den
tyske pokalcup som en uofficiel deltager for at få kamptræning. Det viste
sig at vi skulle sende det største vandpolohold nogensinde, for der har altid været afbud
og lignende.
Jeg var naturligvis optimistisk over den gode start.
Vi endte med at sende 12 spillere afsted, for to afbud indløb kort før afrejsen, hvor de to
var enten syg og skadet.
Vi skulle møde 4 tyske klubber, Munichen, Berlin, Hannover og Hamburg. Munichen og
Berlin var klart de stærkeste hold med fleste landsholdsspillere, så vi regnede ikke med en
sensation mod disse klubber.
Vi startede med en kamp mod Munichen blev tabt med 3-17, hvor Munichen var os
overlegne på ALLE punkter på banen - og Munichen kørte, bogstaveligt talt os over på alle
punkter - men vi følte os nu bedre rustet til de næste kampe. Der er nu ikke så meget at
skrive om vores kamp mod Munichen udover: "Kontra - mål - kontra - mål - kontra mål kontra - afbrænder - kontra afbrænder - kontra - mål" - sådan blev det ved
i hele kampen - og vores centerspiller Buller Sundgren blev udvist for en block som skulle
give 30 sekunders undvisning.
I den næste kamp skulle vi spille mod Hannover som på papiret var det svageste tyske
hold som vi skulle oppe imod, og Nico fik os til at fokusere meget på vores defensiv - og vi
forsvarede os meget godt i hele kampen, og der stod 1-1 efter 3 perioder.
Vi fik ikke lavet mange mål, for vores ekstreme fokus på defensiven kostede meget af
vores offensive kræfter.
Der manglede en periode, og vi begyndte småt at lave en offensiv aktion, som kostede os
et mål - så var vi nødt til at spille mere fremadrettet i håb på en udligning, men i stedet fik
de scoret yderligere to gange, og det blev så et 1-4 nederlag.
Vi var stolte over at vi kunne forsvare os så godt, og tillod Hannover ikke til at procudere
målchancer på samlebånd som Munichen gjorde - faktisk blev Hannover en smule irriteret
at de begyndte at bruge små lumske tricks under vandet.
Vi kunne mærke at vi havde spillet to kampe over et kort tidsrum, men heldigvis skulle vi
have 2 timers pause før vi skulle spille mod værten Hamburg.

Døvania Nyt
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Vi chokstartede med at score 3 mål i træk, og gik til pause efter 1. periode med en føring
på 3-0 – vores forsvar og angreb samarbejdede perfekt, og vi fik scoret de mål som vi
havde snakket om.
Efterhånden begyndte Hamburg at få styr på deres spil, og satte deres 3 bedste spillere på
banen - men vi kæmpede bravt og flot - men det hjalp ikke for vi gik ud af kampen med et
6-9 nederlag.
I den sidste kamp måtte vi kæmpe mod Berlin og vores træthed, men det blev en god
kamp, hvor vi begyndte at kende hinanden meget godt, og samarbejdede bedre – men
Berlin var ganske enkelt stærkere end os, og vandt med 13-4.

Søren Winkel
Vandpololeder Døvania

Volleyball:
Volleyafdelingen blev i sommeren 2006 lagt på hylden pga. manglende leder og
engagement fra medlemmernes side.
Det er bestyrelsens håb, at der engang i fremtiden igen kommer volley på programmet,
evt. som følge af B&U’s arbejde med breddeidrætten, som også har volley på programmet.

- Skrevet af bestyrelsen.
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Informationstavle:
På vores hjemmeside kan I bl.a. købe kasketter, T-shirts og jubilæumsbøger til
fordelagtige priser!
Klik ind på ’Merchandise’ på vores hjemmeside og kig på de lækre varer.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I december kunne vore medlemmer læse, at der var 24.755 flere besøgende i forhold til
2005! Dette betyder, at hjemmesiden blev besøgt hele 72.189 gange i 2006. herunder er
der nogle sjove informationer omkring hjemmesidens statisk:
-

Det mest populære besøgstidspunkt er om mandagen kl. 15.00 – måske for at
tjekke om weekendens billeder og resultater er kommet?

-

Der var besøgende fra eksotiske lande som Bahamas, Elfenbenskysten, Haiti og
Guyana.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsen kan kontaktes på følgende mailadresse:
bestyrelse@dovania.dk

NB! Ved ind- og udmeldelse skal der altid indleveres en skriftlig ind- eller
udmeldelsesblanket, som kan downloades fra Døvanias hjemmeside, under ’Download’.
Ind- og udmeldelsesdatoerne er d. 15. juni for perioden 1. august – 31. januar og d. 15.
december for 1. februar – 31 juli.
Der er mulighed for at printe KDI Døvanias vedtægter fra hjemmesiden, under ’Download’.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Døvania Nyt
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Med ønske om et godt sportsår 2007!

Døvanias Bestyrelse

Døvania Nyt
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KDI Døvania takker sine sponsorer for et godt samarbejde.

På gensyn i 2007!

Døvania Nyt
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