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Program for generalforsamling
& uddeling af årets priser 24.04.2010:
! Se www.dovania.dk for yderligere info til programmet !
Kl. 12.00
Dørene åbnes.

Kl. 13.00
Uddeling af årets priser.

Kl. 13.30
Døvanias Generalforsamling starter.

Vel mødt!
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Dagsorden for ordinær generalforsamling 24.04.10
Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af to stemmetællere
Årsberetningerne godkendes
Årsregnskabet forelægges til godkendelse
Behandling af indkomne forslag

Valg af bestyrelse
a. Formand (Lige år)

Søren Winkel

- ønsker ikke genvalg

b. Kasserer (Ulige år)

Søren Visholm

- ikke på valg

d. Repræsentant (Ulige år)

Christina Hausgaard

- ikke på valg (ønsker at
fratræde)

a. 1. Suppleant (hvert år)

Charlotte Brøndum

- ønsker ikke genvalg

b 2. Suppleant (hvert år)

Mikkel Pedersen

- ønsker ikke genvalg

Valg af suppleant

Præsentation af udvalgs- og afdelingsledere

Valg af 2 folkevalgte revisorer
a.

Knud Søndergaard

- på valg

b.

Michael N. Steenberg

- på valg
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Naturligvis har ændringen ikke været 100
& perfekt på grund bl.a. af manglende engagement fra nogen udvalgsledere eller
medlemmer. Men det havde vi forventet
for det ville være naivt at tro, at det hele
skal virke 100 % hensigtsmæssigt for der
altid er nogle svage led, som man ikke er
herrer over.

Formandens årsberetning
Indledning:
Vi vil indlede med at sige et stort tillykke til
Døvanias Bruno Ottesen og Lars Ryberg
for deres flotte indsats i Taiwan, hvor de
fik bronze i orientering stafet sammen
med Allan Thesbjerg fra Dan. De stoppede den danske medajletørke, som har varet siden 2001.

Administrator:
Under strukturændringen fik vi ansat Vivien Batory som administrator, som desværre blev en kort og god bekendtskab.
Hun måtte sige sit job hos os op på grund
af travlhed. Hun fik under sin ansættelse
lavet en håndbog, hvilket vil blive guld
værd i eftertiden. Vi har været glade for
samarbejdet med hende.

2005 i Melbourne blev kendt som et katastrofeår for de danske landshold, og vi håber at, Lars og Bruno er begyndelsen på
en ny æra for den danske idræt, for vi bemærker mange nye unge talenter, og det
er klubbernes og forbundets ansvar for vi
kan fastholde deres udvikling og interesse. I 2013 vil vi måske se flere medajler til
den danske side. Desuden skal Lars Rybergs flotte resultat i maraton bestemt ikke
overses, for det var en fantompræsentation i betragtning af hans lille maratonerfaring ift. hans konkurrenter.

I marts 2009 fik vi ansat Bo Hårdell, som har vist
sig at være en meget kompetent medarbejder med
et godt overblik. Vores udvalgsledere og vi har
brugt Bo rigtig meget til administrative opgaver,
hvilket har bidraget til at deres frivillige arbejde bliver aflastet en del, og sjovere.

Strukturændring:

Motionistsatsning:

2009 har budt på mange spændende udfordringer for bestyrelsen, hvor vi har forsøgt at gennemføre den omfattende strukturændring, som der blev bebudet i 2008,
da jeg blev valgt ind sammen med Søren
Visholm og Christina Hausgaard. Strukturændringen har virket på mange fronter.
Herefter nævnes der nogle eksempler på
strukturændringen har virket:

Forenklet og hurtigere
beslutningsproces

Strukturændringen har frigjort en del menneskelige ressourcer, som vi valgte at satse på tilbud til motionistmedlemmer for de
udgør en stor del af vores medlemstal, og
de har følt sig forsømt af os på grund af
tidligere økonomiske og menneskelige
satsning på eliteidrætten.
E24, skiferie, indendørs fodbold, og volleytræning blev resultatet af vores satsning, og det blev med en blandet succes.
Vi var overrasket over at E24 blev en stor
fiasko, selvom tilbuddet indebar mange
sociale og fysiske aspekter, som burde
blive en stor succes. Vi har dog erklæret
at, vi måske har set forkert på behovet.

Effektiv kommunikation

Elitesatsning:

Flere frivillige

Vi regner med, at der bliver satset mere
på eliteidrætten, men det må den nye bestyrelse beslutte idet vi ikke ønsker at
lægge et arbejdsprogram og komme i
gang med nye projekter for det kan begrænse den nye bestyrelses innovation og
ideer.

Stigende interesse for at deltage i
internationale stævner

Mange andre positive effekter som
følge af strukturændringen.

Døvania Nyt

4

Sportsåret 2009

strative investeringer i form af nye computere, løn til Bo Hårdell, ny printer, og andre
ting. Derfor vil det naturligvis medføre til
en kraftig stigning i administrative omkostninger, men vi er sikre på, at vi kan, på
sigt, tjene dem hjem ved at øge vores aktiviteter, som betyder øget tilskud fra Københavns kommune. Det er en investering, som kan sikre Døvanias økonomi i
fremtiden.

Kontingent og dårlige betalere:
Bestyrelsesarbejdet har været meget
hæmmet af dem, som ikke betaler sin
kontingent til tiden, og det er rigtig ærgerligt at frivillige kræfter skal bruges på den
måde.
Vi er klar over, at vores kontingentsystem
ikke har fungeret helt hensigtsmæssigt
efter omlægning af systemet. Det er vi virkelig kede af, og vi håber at, I kan være
tålmodige med det. Men det kan ikke bruges som undskyldning for manglende indbetaling af kontingent. I 2009 tabte vi over
20.000 kr. i manglende kontingentindbetaling, og denne tendens skal standses.

Jeg vil slutte årsberetning med at rette et
stort tak til vores frivillige som har hjulpet
os i forskellige sammenhænge, og de har
bidraget til at Døvanias historie kan fortsætte.

Børn og unge:

INGEN FRIVILLIG = INGEN DØVANIA!

Vi har nedlagt børne- og ungdomsafdelingen i al stilhed. Det skete i overensstemmelse med den voldsomt faldende tilslutning af børn og unge på grund af CIudviklingen.
DDI har også nedlagt de traditionelle Børne- og ungdomsmesterskaber, og Døvania støtter beslutningen 100 % for at sikre
os at vores frivillige kræfter bliver brugt
rigtigt. Vi har oplevet en række situationer,
hvor der bliver lagt stor energi på at arrangere et mesterskab, som senere bliver aflyst. Det tærer meget på klubbernes energi. Derfor har DDI lavet et nyt koncept
som hedder Danske Junior Mesterskaber,
hvor aldersgruppen er højere for at ramme
bredere, og hermed kan der arrangeres et
udfordrende mesterskab, for at udvikle flere talenter til internationale mesterskaber.
Døvania er derfor vært for de første Danske Junior Mesterskaber i København,
som afvikles d. 14. – 16. maj 2010. Og vi
mangler frivillige til madlavning, nattevagt,
og andre sjove opgaver. I er velkomne til
at melde jer til djm@dovania.dk.
Dog forsøger Gopika at udvide Børnetræf
med nogle aktivitetstilbud til børn og unge
0-14 år for at kompensere nedlægningen.

Det er med en blandet følelse, at jeg trækker mig tilbage som formand for Døvania
efter 8 aktiv år som vandpololeder, fodboldleder, børne- og ungdomsleder, bestyrelsesmedlem og formand.
Jeg vil også gerne sige tusind tak til Søren
Visholm, Mikkel Pedersen, Christina
Hausgaard og Charlotte Brøndum for to
rigtig gode år, hvor jeg har lært rigtig meget af dem. Det har været en stor fornøjelse.
Til sidst vil jeg også benytte lejligheden til
at takke Tolkecentret i Brohusgades flotte
sponsorat af Døvania. Jeg vil tro, at det er
Danmarks største sponsorat, målt i kroner.

Søren Kyu Winkel
Formand

Økonomi:
Der er blevet foretaget en række adminiDøvania Nyt

5

Sportsåret 2009

re vandt hele turneringen) så derfor spillet
de om 5-8 plads, og vandt om 5 plads.
Det varet fra lørdag til søndag. Om aften
lørdag efter først del turnering var færdig.
Der var festmiddag hvor alle sad og hyg
med masse socialt samvær.

Årsberetninger fra de
enkelte udvalg
I de næste sider kan man læse
om de forskellige idrætsudvalgs
oplevelser i året 2007. Blandt
disse kan der nævnes fodboldholdets mesterskab,
dykkerholdets fanatiske tur og
meget mere!

Søndag da der var færdig så var det en
afsked fest. Men Da Jesper skulle når flyver kl. 19 fra Paris og kl. var nu 18. Paris
er stor by og det tag mindst 45 min kører
fra syd Paris til nord Paris hvor lufthavn lå
Gaulle lufthavn. Da taxa ikke var kommet
så gik Jesper lidt i panik. Men heldigvis en
venlig franskmænd vil godt kører selvom
han ikke kan lovet at når der pga. søndag
plejer være propfuld i trafik. Men heldigvis
er han en ægte franskmænd og ved hvordan man kører og overhaler masse biler
uanset om det er højre side eller venstre
side…. Desuden har han lidt spedalsk.
Så det gør bare tur sjovere J De ankom
blot 10 min før kl. 19. Så Løb Jesper som
en gal i Paris lufthavn for at finder rigtig
gate. Heldigvis i Paris har andet system
end i København hvor Gate check ind er
ikke langtfra hvor flyver stod. Så Jesper
nået det sidste øjeblik lige præcis 15 sek.
Efter flyver dør lukket.

Årsberetningerne er opstillet i
alfabetisk rækkefølge.

Badminton
! Badminton har bidraget med mange billeder til denne årsberetning, som kan ses
på side 10. / red.
Det går igen meget stille og rolig hos badminton afdeling hvor det skete ikke særlig
meget som sædvanligt.
Men Jesper tog få internationale turneringerne omkring Europa i 2009.
D.24-25 Januar tog han til Paris og spillet
Fransk hold mesterskab. Selvom Jesper
er dansk statsborger og medlem Døvania.
Men Auxerre lad Jesper lov at spiller på
holdet. Det var helt stor oplevelse fordi
det var hele 12 holdene i alt 72 spillere..
hvilket det var så mange spillere som Jesper har aldrig set før.

D. 11-12 april drog Jesper igen til Frankrig. Denne gang gik til Lyon.
Hvor der var single mesterskab internationale turnering. Det gik udmærket hvor Jesper blev nr. 3 efter hårde kampe og lidt
held med lodtrækning hvor han undgået
møde stærke modstander inden semifinalen.
Det var opdelt med A klasse og B klasse.
Første var det pulje kampene så derefter
gik 2 videre til knock out cup system. Om
lørdag aften var der også selvfølgelig festmiddag med masse socialt samvær som
sædvanligt. I Frankrig går meget op i
sport / socialt samvær efter sport altså lørdag aften så søndag igen sport før de rejser hjem igen. Denne gang nået Jesper
flyver uden problem.

Arrangement var meget meget top.. De
lejet stor hallen til pris 40.000 euro for en
dag. Det var nu ikke fordi Paris badminton
Etolie klub er rig. Men det er fordi Fransk
handicap region i Paris havde lad dem låne hallen gratis (eller betalt de for det??)
men det er flot af dem alligevel!!
Kampene spillet i pulje mod 3 holdene
Reims, Etolie B (Paris), og Becasson. Og
ender med nr.2 Så gik de videre til knock
out cup. Holdene nået til kvartfinal hvor de
møder forsvar mester Etolie A (som seneDøvania Nyt
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D.7-8 Maj gik Jesper turen til Slovakiet i
Trencin som ligger ca. 200 km nord for
Bratislava. Jesper ankom Slovakiet sammen med hans ven Niklas fra Sverige som
han skulle spiller double med. I Wien Østrig. Så lejer de bil og kørte til Trencin i Slovakiet.
Men Det var et sjov historie: Jesper har
været i Bratislava før. Han vil viser et par
sted i byen til Niklas. Så bilen står i pplads og de gik en tur i byen men alle butikker var lukket pga. det var en hellig dag.
Men da de var på lang vej – ca. 500 meter
fra hvor bilen stod. Pludselig løb Jesper
bare som en fanden mod bil. Da det var et
par p-plads vagten som var i gang med
sat jernlåst på hjul i bil. Da Jesper nået
der og han forsøgte overtalt dem om låst
hjullåst fra bil hjul. Pga. skal kører 200 km
nordpå for at spiller badminton turnering.

meget stort arrangement fordi der var ALLE sport fodbold, bordtennis, tennis, badminton, svømme, bowling, golf osv. på 5
dage. Det var en stor oplevelse at deltager
der.
Jesper spillet i double sammen med Niklas fra Stockholm og Camilla fra Stockholm også. Hvor Jesper vandt begge to
både herredouble og mix double.
I Single blev han ”kun” nr. 2.
Det var sjov at møde masse døve fra andre sport end badminton.
D. 6-7 juni. Deltog Jesper herre double og
mix double international mesterskab
fransk. Turen gik i Bordeaux syd Frankrig.
Der gik godt. Jesper blev nr. 2 i herre
double og nr. 4 mix double (overrasket ,da
Jesper havde en dame som kan ikke spillet badminton, men nået lang efter mange
lige hård kampene indtil semifinal hvor Jesper havde ikke flere kræfter til kæmper
mere , derfor endte med nr.4 i mix double. )
Det var hård turnering hvor Jesper spillet i
alt 15 kampene på 2 dage.
Lørdag efter første del var slut var det
festmiddag i stor hallen, Da det også var
fodbold som var der også. Så det var en
stor festmiddag. Det var god stemning.
Søndag spiller de videre kampene til final.
Så skulle Jesper når flyver.. Denne gang
gik igen nær galt. Da badminton er svær
at siger hvornår det er færdigt. Hvis mange kampe er lige så tag det lang tid. Hvis
man når lang eller slået ud før?
Derfor er det næsten umulig siger hvornår
det færdig. Denne gang havde Jesper heller ikke meget tid til omklædning og får en
til at kørte Jesper til lufthavn. Heldigvis Jesper nået flyver med kun 5 min før tid lukket.

Men de sagde det skal betaler på posthuset eller politiet station så de kommer og
låst op på mandag. Så til sidste forsøgte
Jesper bestikkelse de to Slovakisk politiet
mænd. Men heldigvis ene sagde ok ok
hvis de betaler 75 euro så låst de hjullåst
op… Det var eneste udvej. Så endelig det
var lykkedes J
Da de ankom i Trencin var der allerede
nogle døve som var der så vi hyg os til lørdag hvor turnering start. Jesper har hjulpet
med Peter Vascik som ansvarlig for turnering, Da det var første gang de afholdelser
en badminton international turnering.
Så selvfølgelig sagde Jesper ja tak til at
hjælper ham med arrangement.
Det gik vellykkedes turnering hvor Jesper
endelig med nr. 3 single og nr. 2 i Double
efter tabte til Østrig par.
Det var cup hele vej begge to turnering
både single og cup.
Om aften var det fest og underholder. Det
varede til sent nat så kørte Jesper og Niklas tilbage til Østrig Wien midt om natten.
Da de skulle når flyver tidlig om morgen
søndag.

Sommer deltog Jesper til Taiwan deaflympic. Men desværre gik det ikke godt med
spilmæssigt.
D.7-8 nov. Deltog Jesper sidste gang international turnering for 2009.
Denne gang gik turen til Auxerre. Hvor der

D. 23-24 Maj. Deltog Jesper I Svensk mesterskab i Ørebro. Det var et meget meget

Døvania Nyt
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Han sagde: oh. Du Jesper dukker op uanset hvor der er afholdelse international
badminton turnering i Europa uanset om
det er små eller stor turneringen. Så er
han der altid. Selvom jeg ikke deltager alle
turnering men hørt fra andre at Jesper er
der og der og der… Han må være et symbol for internationale konge for døve. Siden han ikke minder andre deltager så
mange internationale turnering som Jesper gør hver år i seneste 10 år.
Det var Robert fra Østrig som sagde det.

var duo kval. Region 2. (duo betyder et
hold består af mindste 2 herre , så en spiller single og anden spiller også single , så
hvis der står 1-1 efter en taber og en vinder så spiller der double sidste kamp hvor
man kårer en vinder duo 2-1 , medmindre
de vinder begge to single kamp så 2-0.
Sammen glæder for mix duo mindste 1
dame og 1 herre )
Det var region 3 i alt (ene er nord Frankrig
region 1. Region 2 er midt Frankrig. Region 3 er syd Frankrig) Jesper valgt deltager
midt Frankrig region 2 duo. Hvor Jesper
spillet med Remy Bayet fra Auxerre så i
mix duo med Angelica fra Auxerre.
Det var hårde kampe for Jesper spillet
mange kampe siden Jesper gik hele vej til
final med begge to duo både herre og mix.
Men det endte med 2 pladser i både herre
duo og mix duo.

Jeg har sagt det mange mange gange før.
Men siger igen denne år: jeg opfordrer andre sport i Døvania til at deltager flere international stævner i Europa med Døvanias støtte. !
Det giver kun et god oplevelse, socialt
samvær, sport udfordrer, møde andre døve fra udland, højere niveau modstanderne. osv. Det gør kun rigere i dit liv og
masse god, sjov minder som I kan fortæller historie og del til os eller jeres barnebarn senere i livet.

Men til gengæld kval Jesper og hans makkere i herre og mix duo til final duo i næste
år 2010 april. Hvor der er kun 2 bedste
hold hver region deltager i final runde i
New Orleans. Da det ikke kan når tid hvis
alle spiller på en weekend, Derfor opdelt
de region 1-2-3 så derefter går 2 bedste
hver region til final runde. ( kun region 1
går hele 4 holdene går til final. Siden region er stort område samt mange klubber
ligger nord Frankrig )

Før jeg afslutte her: Jesper har allerede
aflagt for første del forår 2010 plan. Indtil
videre han skal deltager 8 International
turneringen frem til juni.

Jeg skriver ikke meget tal restalutet for at
undgår at det bliver en roman årsberetning.

Jesper Søndergaard
Badmintonleder

Til sidste vil Jesper siger mange tusinder
tak til Døvania for at bakker op med støtte
økonomisk til nogle turneringer i Europa.
Uden Døvania støtte ved Jesper ikke hvad
han skal gør.
Jeg personlig som badmintonleder håb på
Jesper har viste Døvania flag i største af
del Europa. Samt gør Døvania stolt af viser flag at Døvania lever endnu og sender
en del sport folkene ude til Internationale
turnering.
Jeg tag et citat fra en badminton spiller fra
Østrig:
Døvania Nyt
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Resultatet blev 5588 til Scania mod Døvania 4974.

Bowling
KBU-turneringer:

KBH mesterskaberne
Ragheidur Thorgilsdottir (Lilla) og Kristin
Martinsen deltog i individuelt og double,
de gjorde en god indsats. Desværre kom
de ikke videre fra indledningsrunden.

Herrer:
Sæsonen 2008 – 2009 sluttede op en sidste plads af 8 klubber og derved rykker
ned til Række 2. Ved årets slutning ligger
Døvanias herre på næstsidste plads af 7
klubber.

Ungdom
Ungdomsspillerne har ikke deltaget i turneringen i 2009. Men tre ungdomsspillere
deltog i et ungdomsstævne i Glostrup forår 2009 og havde et pænt resultat med
hjem.

Damer:
Døvanias damer sluttede sæsonen 2008 –
2009 på en 4. plads af 8 klubber. Ved
årets slutning ligger dameholdet på en 3
plads af 6. klubber.

Internationalt bowlingstævne i Påsken
2009
Døvania deltog i et stort internationalt
bowlingstævne i Stuttgart, Tyskland. Det
var et vellykket arrangement med deltagelse fra mange klubber i Europa. Der var
tilmeldt i alt 105 herrer og 60 damer. Fra
Danmark deltog Tenpins med 9 spillere,
Nordbøg med 2 spillere og Døvania med 3
spillere, nemlig Helle Roikjær, Ragheidur
Thorgilsdottir (Lilla) og Elly Noormagi.
Der blev spillet på livets lyst og mange fik
gode resultater på trods af det var ufattelig
varmt inde i hallen og udenfor skinnede
solen. Det var sommer med varme op til
25 gr.
I semifinalen blandt de 20 bedste i individuel for damer kom Lilla i finalen blandt de
8 bedste. Elly blev nr. 13 og Helle nr. 31 af
60 damer.

Mix:
Mixholdet sluttede sæsonen 2008 – 2009
på en 8. plads af 10 klubber. Her ved
årets slutning ligger Mixholdet på næstsidste plads af 9 klubber.
Københavns Mesterskaber:
Mogens Jensen og Helle Roikjær deltog i
KM-mix. De havde ikke en god dag og
endte på en 43. plads af 45 par.
DM:
Blev afholdt på Grøndalcenteret. I Herredouble blev Peter Frank og Mogens Jensen(Nordbøg) nr. 4. Trio blev Peter Frank,
Poul Boye Nielsen og Mogens Jensen
(Nordbøg) nr. 4.
Hos damerne var det Døvania der støvsugede bordet for medaljer, da Ragheidur
Thorgilsdottir (Lilla), blev Dansk Mester.
Sølvet gik til Elly Noormagi. Bronzen gik til
Kristin Martinsen. I trio blev det Døvanias
damehold – bestående af Ragnheidur
Thorgilsdottir, Kristin Martinsen og Elly
Noormagi – der vandt guldet.

I damernes trio blev vi nr. 12 af 18 hold.
Banerne var svære at spille på. Der var
ikke meget olie på banerne og varmen
gjorde at det var svært at holde koncentrationen.
Stævnet blev afsluttet søndag aften med
et stort festbanket med masser af taler,
præmieuddelinger til vinderne. Der var tillige underholdning med en tryllekunstner,
der kunne fremtrylle både hvide duer, kaniner og høns frem af gemmerne. Det var
bare fantastisk. Resten af aftenen og natten gik med snak af med alle på tværs af
alle sprog.

Pokalmatchen mellem Scania og Døvania.
Den årlige pokalmatch mod Scania blev
gennemført i Malmø. Scanias Herrer
vandt den første aktie i den nye pokal. Resultatet blev 7932 til Scania mod Døvanias 7701. Det samme for damerne var
det Scania der tog pokalen for 4. gang.

Døvania Nyt
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Mandag formiddag fik vi lejlighed sammen
med Erik Bjørn Hansen og Mogens Jensen til at gå en tur i Stuttgarts centrum i
den dejlige varme sommerdag, hvor alting
var grønt med blomstrende træer og buske. Om eftermiddagen var der så tid til at
vende næsen hjemad med fly hjem mod
København. I øvrigt fløj vi i samme fly i
begge veje med spillerne fra Scania, Malmø. Det er meget hyggeligt at rejse sammen med vores svenske venner.

Dykning
! Dykning har bidraget med mange billeder
til denne årsberetning, som kan ses på
side 10. / red.
Dykker afd. haft et pænt dyk aktivet en del
af året 2009.
Svømmehal. droppet, pga. ingen Interesseret og manglende ledige bassin.
Håber og bliver bedre næste år, hvor der
opretter ny Vandsport gren.

Jessica Rohde
Bowlingleder

Kursus. Ingen kursus i året 2009, men vil
arrangere løbet at året 2010.
Dykker aktivt. Vi har arrangeret i alt 9.

Børnetræf / 0-14 år

Par dykker arrangementer, måtte aflyst,
udsætte, vores Vejr guder holder ikke på
os.
Samt ingen tilmelding og kunne ikke
booke hytte, pga. kort varsel.

Året 2009 var ikke en succes for børnetræf, set med vores øjne.
Vi oplevede at det kun var et barn, der
havde reageret på vores tilbud - det var
også svært at finde de gode tilbud til vores
medlemmer.
Men vi har lovet os selv at vi skal være
bedre til at lytte til vores medlemmer, og
se hvad vi kan gøre.

Ellers de 3 som vi haft gennemført, ser vi
alligevel en succes.
Amager strandpark 26. april 2009.
” Havhexen ”, Dykkerbanen er et kunstigt
undersøisk rev, 200 meter langt og omkring 3,5 - 4 meter dybt. På strækningen
bliver havhexen s ( Havfrue) kontur tegnet op af en række undersøiske landskaber, og Dykkerbanen består af stenrev,
store granitsten og ral (småsten), hvor dyr
og planteliv har hæftet sig fast. Dykkerbanen åben siden 2007.
Sjov og god Dyk oplevelser, se omkring af
de revs maritime blevet udvider og mere
ny indboet fisker og krabber efter 2 år.
Der kommer kun 2 dykker, samt guide.

Året 2010 skal være anderledes og spændende, der skal arrangeres mindst 2 arrangementer om året. Vi skal arrangere en
spændende tur til legejunglen i Køge den.
20 marts. Omkring i maj / april måned vil
vi arrangere en tur til et cirkus i København.
Vi er åbne overfor forslag og ideer fra
jer, medlemmerne.

Båd dyk 6. juni 2009.
Skulle være den 16. maj, efter Vejr ikke
optimal... og få tilmelding
Derfor valgt vi udsætter tur til 7. Juni. Desværre, vejr var ikke godt, derimod dag før
er bedst, 2 måtte melder fra, 2 kan gennemføre. Betyder kun 2 dykker, samt 2
båd fører og guider.

Gopika Pararajasingam & Sarah Lind
Børnetræf ledere

Døvania Nyt
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En heldags bådtur med 2 spændende dyk.
Vi sejler fra Christianshavn kl. 8, op vi
mod den svenske kyst, Første dyk på
Hven, ved nordøst side af øen, der ser
mest maritime, mellem 4 – 8 meters dybde.

Fodbold - Herresenior
Optakt
Døvanias fodboldhold sluttede efterårssæsonen 2008 af med at spille 2-2 ude mod
Globen Sport. Daværende træner Mads
Treldal overlod dermed Døvania på en
førsteplads i vinterpausen, hvor han samtidig formåede at forsætte Døvanias stime
som ubesejrede i 770 dage. Døvania valgte dog at stoppe samarbejdet med Mads
Treldal i november 2008 på trods af den
sportslige succes.

Derefter 2. dyk, sejler vi videre mod lidt
syd for Helsingborg, hvor vraget Johannes
L. ligger på 8 meters dybde. Johannes L
er et fint vrag, 43 meter langt, med lastrum
og mange spændende muligheder.
Amager Strandpark 28. august 2009.
Vi havde planlagt (og håbet på) en
”Heldags bådtur med 2 spændende dyk
og godt solskinsvejr og havudsigt”. Desværre var vejret ikke med os, og ude på
vandet vil blæse op. Dette betød, at båden
gyngede meget, hvilket ikke var så godt
for nybegynderne og de uerfarne dykkere.

Fodboldafdelingen præsenterede i december 2008 den tidligere træner Kim Moesby
som ny træner. Døvania måtte ved slutningen af 2008 samtidig sige farvel til
etablerede profiler som Martin Jacobsen
og Frank Hansen, hvilket svækkede holdet yderligere som følge af at Døvania
igennem 2008 havde sagt farvel til flere
stamspillere.

Derfor valgte vi et godt og sikkert dyk på
kysten og rigtig tidspunkt, hvor der vi var i
læ.

Uofficielle DM i futsal
Fodboldholdet indledte år 2009 med det
uofficielle DM i futsal d. 3. januar i København. Turneringen bestod af i alt 8 hold.
Hvert hold fra den daværende Døveliga
havde 2 hold med, hvor holdene var opdelt i 2 puljer som efterfølgende skulle
spille om de afgørende pladser. Dan 1
vandt turneringen efter en flot finalesejr
over Globen Sport 2, mens Døvania 1
skuffende fik en fjerde plads efter et nederlag i bronzekampen til Globen Sport 1.
Samlet set fik Globen Sport flest point, efterfulgt af Døvania på andenpladsen og
hhv. Dan og KI på de sidste pladser.

Amager Strandpark, med 2 dyk; både
dag- og nat dyk.
Vi mødtes ved Amager Strandpark kl.
16:30. Der var 4 tilmeldte samt en overraskende ekstra dykker med samt vores
guide. I alt 6 glade dykkere.
Der er stor forskel mellem dag og nat dyk
omkring Havheks rev, hvor der kan se de
nat dyr blev aktivt end om dagen.
Rejse ude udland. Vi arrangerer ikke
denne år 2008.
Men haft et tilbud, Aquasport har en rest
dyk rejse tilbud Nord Rødehavet, kun 4
plads, hvis de kan rejse selv uden Døvania s arrangement, ingen os vil være med.
Vi prøver arrangerer Dyk rejse Rødehavet
løbet efterår 2010.

Der skal lyde en stor tak til de frivillige
som gjorde det muligt at gennemføre turneringen.
Træningskampe
Fodboldholdet indledte udendørssæ-

Ny afdeling. Mere herom under Vandsport.

sonen d. 31. januar, hvor der var
planlagt en træningskamp mod
Brønshøj.

Gert Mikkelsen
Dykkerleder

Døvania Nyt
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ressante internationale turneringer i efteråret 2010.

Brønshøj kom dog aldrig til kampen, hvorfor der i stedet blev spillet en intern træningskamp. Der blev samtidig planlagt 3
træningskampen inden DM. Modstanderne var fra serie 4 og 5, således at fodboldholdet blev afprøvet forskelligt niveaumæssigt. Træningskampene forløb således:

Fodboldudvalget
I starten af 2009 blev der lagt op til en
struktur ændring i fodboldudvalget, hvor
Richard Svendsen, Jan Holm Rasmussen
og Klaus Abildgaard efter en stor indsats i
mange år forlod fodboldudvalget. Morten
Boye overtog midlertidigt posten som fodboldleder indtil sommeren 2009, der var
tidspunktet for hans udtrædelse af fodboldudvalget efter mange års frivilligt arbejde.
Der ventede derfor en markant struktur
ændring i udvalget, hvor planen var at
Morten Boye skulle oplære et nyt og ungt
udvalg igennem forårssæsonen.

Døvania – Fremad Amager 2-4 (1-1 Emil
Trille, 2-1 Selvmål)
Døvania – Vanløse IF 2-3 (1-1 Emil Trille,
2-2 Niels Jochumsen)
Døvania – Vanløse IF 0-2
Det viste sig at modstanderne var en tand
stærkere end os, men alligevel kunne træner Kim Moesby tage meget med fra kampene. Han fik mulighed for at kigge holdet
igennem inden DM kampene, samt afprøve spillerne i forskellige formationer.

I marts 2009 præsenteres Magnus Madsen og Anders Kirchheiner som to nye udvalgsmedlemmer, hvor der samtidig forventes at indhente yderligere to medlemmer til udvalget.
I juli 2009 præsenteres det ”nye” fodboldudvalg og Morten Boye kan yderst fortjent
træde tilbage som fodboldleder efter mange års hårdt arbejde. Posten som fodboldleder overtages af Anders Kirchheiner og
Tobias Zarp bliver indlemmet i fodboldudvalget i en funktion som holdleder.

Futsal 08/09
I december 2008 og januar 2009 deltog
fodboldholdet i KBU’s futsal turnering,
hvor Døvania var placeret i 2. Herrerække. Ligesom i 07/08 sæsonen lykkedes
det ikke fodboldholdet at kvalificere sig til
1. Herrerække, da holdet sluttede på en 7.
plads ud af i alt 9 hold.
Internationale stævner
I 2008 deltog Døvania med stor succes i
Champions League, og derfor var der igen
i år store forventninger til denne turnering.
Arrangørerne af turneringen havde dog
valgt at flytte turneringen fra august til maj,
hvilket betød at Døvania ikke kunne stille
et hold. En stor del af holdet skulle til eksamener i denne periode. Fodboldholdet
kom derfor ikke af sted på en international
turnering i 2009.

I løbet af efteråret 2009 indlemmes der
yderligere to medlemmer i fodboldudvalget, da Søren Rasmussen og Anil Sekandari indtræder. Anil Sekandari får ansvaret
for det grafiske område, hvor hans hovedopgave vil være at holde hjemmesiden
opdateret med interviews, billeder, statistik
osv. Søren Rasmussen skal sammen med
Tobias Zarp sørge for at alt omkring DM
kampene forløber optimalt, således at fodboldholdet og træneren udelukkende kan
konecentrere sig om fodbolden.

Til gengæld ligger det fast at Døvania i
2010 foreløbig deltager i 2 internationale
turneringer. Den 2-5. april deltager fodboldholdet i futsal turneringen i

Den ønskede strukturændring kan derfor
ses som gennemført og det ”nye” fodboldudvalg organiseres på følgende måde:

Kortrijk, Belgien, hvor fodboldholdet den 5
-10. juli deltager i sportsfestivalen på
Åland.
Fodboldudvalget arbejder på at finde inteDøvania Nyt

Fodboldleder – Anders Kirchheiner.
Udvalgsmedlem – Magnus Madsen.
Udvalgsmedlem – Anil Sekandari.
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Holdleder – Tobias Zarp.
Holdassistent – Søren Rasmussen.

Døvania – KI 4-2 (Morten Boye 1, Niels
Jochumsen 1, Uffe Morell Nielsen 1, Emil
Empacher 1)
Døvania – DAN 1-2 (Emil Trille 1)
Døvania – Globen Sport 1-5 (Emil Empacher 1)

Fodboldudvalgets mål er at Døvania skal
være den klub i Døveligaen med de bedste rammer og tilbud, således at Døvania
vil være den mest efterspurgte klub blandt
spillerne i Døveligaen.

Forårssæsonen var helt klart en skuffelse
fra Døvanias side, hvor det kun lykkedes
holdet at vinde 1 ud af 5 kampe. Det er
samtidig flere år siden at Døvania har
præsenteret at tabe 4 kampe på en halvsæson.
Globen Sport vandt Døveligaen 08/09 efter 5-1 sejren over Døvania i den sidste
kamp, hvor DAN sluttede på 2.pladsen 1
point efter Globen Sport. Døvania og KI
indtog 3. og 4. pladsen.

7 Mands 2009 forår
Som noget nyt besluttede fodboldudvalget
at tilmelde fodboldholdet til 7mandsturneringen i KBU, som spilles både forår og efterår. Der er to sæsoner på
et år, hvilket vil sige at foråret og efteråret
bliver betragtet som en sæson hver for
sig.
Formålet med deltagelsen i denne turnering var først og fremmest at give kamptræning til de spillere som ikke har en hørende klub, men samtidig også for at styrke sammenholdet på fodboldholdet.

Den dårlige præsentation i foråret skal ses
som en direkte konsekvens af den store
spillerflugt der har været igennem 08/09
sæsonen, som tydeligvis har svækket Døvania holdet. Træner Kim Moesby mistede
i denne henledning muligheden for at vinde hans 3. mesterskab i træk med Døvania.

Målet er på sigt at kunne etablere et 11
mands hold i KBU, da dette vil give fodboldholdet de optimale betingelser i Døveligaen.
Døvania var tilmeldt i 3 division i 7 mands
ligaen, som følge af vi er et nyt hold.
Rækken bestod af 11 hold, hvor der derfor
spilles 10 kampe henover foråret.

Transfervinduet
Igennem 08/09 sæsonen mistede Døvania
hele 13 spillere som enten skiftede klub
eller stoppede karrieren inden for døvefodbolden. Dette betød at det nye fodboldudvalg kom på overarbejdet i sommerferien, da fodboldholdet efter 08/09 sæsonen
kun bestod af 13 spillere. Deltagelse i Døveligaen krævede en minimums trup på
18 spillere, hvilket vil sige at der skulle
hentes 5 nye spillere til Døvania.
Efter hårdt arbejdet lykkedes det fodboldudvalget at præsentere 8 nye navne i truppen, hvor størstedelen af disse tiltrådte
med det formål at bevare Døvania i Døveligaen.
De 8 nye spillere i Døvania trøjen var:
Lenny Damholt, Tobias L. Zarp, Andreas
Hildrum, Alexander John Hansen, Jakob
Gade, Anil Sekandari, Hung Van Cao og
Martin Tranemose.
Døvania truppen til 09/10 sæsonen udgjorde 21 spillere.

Fodboldholdet sluttede på en flot 7 plads,
med tanke på at holdet i flere af de sidste
kampe måtte spille i undertal, som følge af
mange afbud til kampene. Døvania forbliver derfor i 3 division i efterårssæsonen.
Døveliga 08/09
Optakten til forårssæsonen har ikke været
optimal for fodboldholdet, da holdet har
måttet sige farvel til flere etablerede spillere og træningskampene har vist at holdet
ikke er på tidligere fordums niveau.
Fodboldholdet indledte forårssæsonen på
første pladsen i Døveligaen, hvor holdet
inden den første kamp mod DAN havde
en imponerende ubesejret stime på 2½ år.
DAN - Døvania 4-0
Globen Sport – Døvania 3-2 (Emil Trille 1,
Brian Bille selvmål)
Døvania Nyt
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sæsonen, hvorfor målsætningen om en 3.
plads ikke bør anses som urealistisk.

Døveliga 09/10
Døveligaen var blevet udvidet fra 4 til 6
hold i den nye sæson, eftersom Ahorn og
Olympia havde fået mulighed for at stille
op.
Træner Kim Moesbys forventninger til den
nye sæson var minimale, som følge af at
næsten hele Døvania truppen var blevet
udskiftet. Der var samtidig stor forskel niveaumæssigt på de spillere der havde forladt og tiltrådt Døvania.

7 Mands 2009 efterår
Interessen for deltagelse i 7mandsturneringen i KBU var i efteråret
stadig stor og fodboldudvalget valgte derfor at forsætte deltagelsen i turneringen.
Døvania var stadig placeret i 3. division,
da det i forårssæsonen ikke lykkedes fodboldholdet at opnå oprykning til 2. division.
Efterårsligaen bestod af 10 hold, hvor
kampprogrammet derfor indeholdte 9
kampe.

Døvania indledte sæsonen på hjemmebanen i Sundby, hvor rivalerne fra FC Ahorn
kom på besøg. Kampen var tydeligvis
præget af spillerne lige havde haft sommerferie, hvorfor den tætte kamp slutter
med et 3-4 nederlag til det ”nye” Døvania
hold.
Pga. Deaflympics i Taipei var der 2 måneder mellem den første og anden kamp i
Døveligaen.

Som noget nyt havde fodboldudvalget oprettet kampene som arrangementer på
Døvanias hjemmeside, således at spillerne selv kunne gå ind og tilmelde sig til
kampene.
Efterårssæsonen vil hurtigst muligt blive
glemt, da holdet tabte alle 9 kampe. De
sidste 3 kampe var skrivebordsnederlag,
som følge af at Døvania var blevet smidt
ud af turneringen efter at have aflyst 2
kampe pga. mangel på spillere.
Fodboldudvalget har set meget alvorligt
på situationen, da sådanne situationer er
meget dårligt for Døvanias ry i KBU og
klubberne, og i værste fald kan betyde forringede muligheder inden for KBU i fremtiden.

Døvania – Ahorn 3-4 (Niels Jochumsen 1,
Hung Van Cao 2)
DAN – Døvania 8-0
Døvania – Globen Sport 1-8 (Markus Rokkedahl 1)
KI – Døvania 3-4 (Uffe Morell Nielsen 2,
Markus Rokkedahl 1, Anders Kirchheiner
1)
Døvania er placeret som nummer 5 i Døveligaen ved efterårssæsonens afslutning.
KI og DAN har dog spillet en kamp mere
end Døvania, eftersom Døvanias kamp
mod Olympia i efteråret er blevet udsat til
foråret. Udsætningen skyldes at Døvania
ikke formåede at stille et hold til kampen,
hvorfor Olympia kunne vælge mellem at
vinde kampen 3-0 eller udsætte den til foråret. Olympia viste fair play og valgte at
udsætte kampen.

Efter en række møder med spillertruppen,
bestyrelsen og træneren har fodboldudvalget besluttet at forsætte deltagelsen i 7
mands turneringen i foråret 2010.

Fodboldholdet er i en opbygningsfase, og
derfor er målsætningen for Døveligaen 3.
pladsen, som der på nuværende tidspunkt
er 4 point op til. Fodboldholdet forventes
at være langt mere sammenspillet i forårs-

Døvania Nyt
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indtog en rolle som spillende træner, da
han stadig var spiller i Døvania.

OL Taipei
Herrefodboldafdelingen sendte to spillere
til Deaflympics i Taiwan, hvor Morten
Boye og Niels Jochumsen var repræsentanterne fra Døvania.
Fodboldafdelingen håber at se flere spillere fra Døvania til fremtidens slutrunder.

I december 2009 præsenteres Emil Jensen som fast træner for Døvania, hvor han
skal indgå i en rolle som træner både for 7
-mandsholdet i KBU og DM-holdet. Denne
trænerfunktion betyder at spillerne i Døvania nu har muligheden for at bevise deres
værd både i 7-mands- og Døveliga regi.
Denne strukturændring er samtidigt et
stort skridt mod målet om at Døvania skal
være den klub med de bedste rammer og
tilbud i Døveligaen.

Trænerskift
En af de mest respekterede trænere i Døvania igennem tiderne valgte at stoppe
samarbejdet med Døvania i efterårssæsonen 09.
Kim Moesby redegjorte for fodboldafdelingen i foråret 09, at han ønskede at træde
tilbage fra sin stilling som træner for fodboldholdet. Et voksende pres i forbindelse
med arbejdet, betød at han ikke længere
følte at han kunne bidrage med et optimalt
arbejde i Døvania. Han ønskede at fodboldholdet skulle have en træner som
kunne yde 100 % for holdet.

Tolkecenteret Cup
Den 14. november 2009 blev indendørsturneringen Tolkecenteret Cup gennemført med stor succes. Der var tilmeldt 12
herrehold og 6 damehold, hvor herreholdene var opdelt i to puljer med 6 hold i
hver.
FC Barcelona gik hen og vandt herreturneringen efter en 3-2 sejr over Døvaberne.
Hos kvinderne løb Incest Family med sejren efter en 3-0 sejr over High Five i finalen.

Fodboldudvalget begyndte derfor i foråret
at kigge efter en træner som kunne tage
over efter Kim Moesby i 09/10 sæsonen.
Det lykkedes dog ikke fodboldudvalget at
finde en træner inden den nye sæson,
hvorfor Kim Moesby tilbød at træne holdet
frivilligt frem til fodboldudvalget havde en
ny træner på plads.
Dette betød at Kim Moesby frivilligt forsatte som træner frem til den 13. oktober
2009, hvor Døvania kunne præsentere
Emil Jensen som midlertidig træner.

Der skal lyde en stor tak til de frivillige
som gjorde det muligt at gennemføre turneringen.
Futsal 09/10
I december 2009 og januar 2010 deltog
fodboldholdet i KBU’s futsal turnering.
Pga. udmeldte hold er Døvania blevet rykket op i 1. Herrerække, som bestod af 6
hold.
Døvania sluttede på en 5. plads og forbliver derfor i 1. Herrerække.

Fodboldudvalget vil gerne takke Kim
Moesby for hans helhjertede indsats i Døvania igennem tiden, og ikke mindst for
hans store tålmodighed i forbindelse med
søgningen efter en ny træner.

Anders Kirchheiner
Fodboldseniorafdelingen

Fodboldudvalget var yderst tilfredse med
at kunne præsentere en velkvalificeret
træner som Emil Jensen til at overtage
trænerposten midlertidigt i første omgang.
Emil Jensen havde, inden jobbet som Døvania træner, ansvaret for det svenske
herrelandshold, hvilket understreger hans
kvalifikationer som træner. Emil Jensen

Døvania Nyt
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Fodbold - Damer

Fodbold - Oldboys

Døvania’s damefodbold-afdelingen har
haft et godt år i 2009, hvor vi blev nummer
3 i en indendørsturnering og hele 13 medlemmerne deltog med i Deaflympics i Taiwan.
Vi var også ansvarlige for Døvania’s julefrokost, hvor det blev en stor succes.

Der er desværre ikke kommet nyt fra oldboys afdelingen i år.

I påsken 2009 deltog Døvania’s damehold
i et futsal stævne i Belgien. Vi kørte med
minibus fra København til Brugge og tilbage igen. Opholdet i Belgien varede hele
påsken.
Der var 6 damehold, så vi skulle spille 5
kampe med 2 x 13 minutters varighed per
kamp.
Døvania vandt de første 3 kampe, men så
skulle vi op mod 2 gode hold. Vi tabte desværre begge kampe. Døvania blev nummer 3 i turneringen og Maria Buch Klausen blev kåret som turneringens bedste
spiller.

Claus Jul Larsen er blevet valgt som ny
golfleder for Døvania. V håber der vil komme spændende arrangementer indenfor
den nærmeste fremtid.

/ Redaktionen

Golf

/Bestyrelsen

Håndbold
Ved seneste koordineringsmøde blev det
besluttet at nedlægge håndboldafdelingen
som selvstændig afdeling.
/ Bestyrelsen

Motionist
Motionistafdelingen bliver primært varetaget af bestyrelsen og diverse ad hoc grupper - samt. en velfungerende volleyafdeling. I 2009 blev der bl.a. arrangeret
EVENT 24, med forskellige breddeidrætsarrangementer.
Volleyafdelingen har træning en gang om
ugen og i sommerhalvåret træner de også
beachvolley. Kontakt Tobias Davidsen,
via. bestyrelsen, for nærmere info.

I September 2009 var der Deaflympics i
Taiwan, og Døvania’s damefodboldafdelingen havde hele 13 spillere med på kvindelandsholdet. Kvindelandsholdet har 17
spillere i alt, så det er dejligt at Døvania er
repræsenteret så stort på kvindelandsholdet.

/ Bestyrelsen

Orientering

Alt i alt, har det været et godt år for damefodboldafdelingen og vi ser frem til endnu
et godt år i 2010. Døvania’s damer skal
igen deltage i en indendørsturnering i påsken, og dette gang foregår det i Kortrijk,
Belgien.
Maria Buch Klausen
Damefodboldleder
Døvania Nyt

Årets klubtur i juni gik til Århus og Grenå
hvor der var DM i Orientering i hhv. Spint
og mellemdistancen.
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Fra Døvania deltog Annelise Hansen og
Lars Ryberg Vikkelsø – desværre fik de
ingen guldmedaljer med hjem.

Det blev hurtigt godkendt og afdelingen
kommer til at fungere sådan: De tre afdelinger dykning, svømning og vandpolo fortsætter som sædvanligt og de tre ledere
har fortsat ansvaret for hver sin idrætsgren. Samtidigt med dette vil der komme
mere fokus på breddeidrætten, og nye tiltag vil komme på programmet. Tiltag som:
Windsurfing, vandski og kiteboarding m.m.
Alt i vandets tegn og vi håber alle på at få
en god start med stor tilslutning til arrangementerne, der vil starte i foråret 2010.
Følg med i hjemmesiden for information.
Vandsportsafdelingen har også fået ny,
fælles mailadresse;
vandsport@dovania.dk
Mails sendt til denne adresse vil blive
modtaget af alle tre ledere, men besvaret
af den, der har ansvaret for det, der henvises til mailen.

Lars Ryberg Vikkelsø og Bruno Ottesen
blev udtaget til at deltage i Deaflympics
Taipei 2009. hvor de var med til at vinde
Danmarks eneste medajle som i øvrigt var
bronze.
Henrik Eklund er vendt tilbage til Døvania
Orientering, og har deltaget i flere løb i
årets slutning.
Lars Ryberg Vikkelsø
Orienteringsleder

Gert Mkkelsen (Dykning)
Mikkel Pedersen (Vandpolo + nye tiltag)
Michael N. Steenberg (Svømning + nye
tiltag)

Svømning
- Se under ’Vandsport’.

Vandpolo
- Se under ’Vandsport’.

Vandsport
Ved generalforsamlingen i 2009 kom det
frem, at hver idrætsgren mindst skal have
et arrangement hvert år, for at få lov til at
bevare eksistensen. Da det især ville blive
et problem for idrætsgrenene svømning
og vandpolo, foreslog svømmeleder Michael N. Steenberg, at de to afdelinger
kunne slås sammen med Dykning og blive
til en helt ny afdeling under navnet
’Vandsport’.
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