
Årsberetning	2020	

Døvania	
	
Corona	påvirkning	+	bestyrelsen	
Vi	kan	roligt	sige	at	2020	ikke	var	et	normalt	år	på	grund	af	Covid-19.	Det	har	påvirket	os	og	
idrætsafdelingerne	meget.	
Vi	startede	året	2020	normalt,	hvor	alle	afdelinger	havde	normal	træning	i	januar,	februar	og	
lidt	i	marts,	før	Danmark	lukkede	ned.	
Vi	måtte	derfor	blandt	andet	aflyse	vores	arrangement	”Mød	os	 i	Døvania”,	som	vi	så	meget	
frem	til.	
Vi	begyndte	at	bruge	sociale	medier	mere	og	måtte	være	kreative	omkring	hvordan	vi	stadig	
kunne	 tilbyde	 noget	 for	 vores	 medlemmer.	 Vi	 sendte	 også	 spørgeskemaer	 ud	 til	
medlemmerne	for	at	høre	deres	ønsker	hos	os.	
Vi	 har	 ud	 fra	 svarene	 på	 vores	 spørgeskemaer	 prioriteret	 at	 holde	 et	 øget	 fokus	 på	
breddeidrætten,	 da	 det	 tidligere	 ikke	 har	 været	 så	 tydeligt,	 hvad	 man	 kan	 bruge	
breddeidrætten	til.	 I	2020	har	vi	trods	corona	kunnet	 lavet	nogle	events,	som	dækker	noget	
nyt	 og	 som	 har	 potentiale	til	 at	 blive	 en	 selvstændig	 afdeling	 hos	Døvania,	 som	 vi	 ser	med	
hundeafdelingen.		
Vi	 ser,	at	 folks	 interesser	og	generelle	muligheder	 inden	 for	døve	 idrætten	udvikler	sig	hele	
tiden,	og	det	ser	vi	gode	muligheder	for	i	breddeidrætten.	Hovedformålet	er	nemlig,	at	det	skal	
være	for	alle	og	ikke	indgå	i	de	faste	træningstider,	som	vi	ser	i	vores	andre	afdelinger.	I	stedet	
vil	det	være	muligt	at	arrangere	engangsarrangement	og	at	kunne	samle	folk	til	noget	socialt	
også.	
	
Vi	 havde	 også	 en	 dag,	 hvor	 vi	 havde	 SWOT	 som	 tema,	 hvor	 vi	 ville	 undersøge	 hvad	 vores	
stærke	og	svage	sider	var.	Vi	kom	frem	til,	at	der	var	nogle	områder,	som	vi	ville	arbejde	på	og	
valgte	 at	 have	 en	 temadag	 cirka	hver	3.	måned	hvor	 vi	 kunne	 fordybe	os	 i	 temaet	 og	 finde	
frem	til	en	bedre	løsning.	Den	første	temadag	var	om	idrætsafdelingerne.	Vi	kom	blandt	andet	
frem	til,	at	vi	skulle	have	et	tættere	samarbejde	med	dem.	
	
Generalforsamling		
Vi	skulle	holde	generalforsamling	den	1.	april	2020,	men	det	blev	udsat	til	august	måned	på	
grund	af	Covid-19.	
Den	 11.	 august	 2020	 holdt	 vi	 den	 ordinære	 generalforsamling,	 hvor	 vi	 først	 inviterede	
medlemmerne	 til	 aftensmad	 med	 smørrebrød.	 Cirka	 25	 medlemmer	 dukkede	 op.	
Årsregnskabet	og	årsberetningerne	blev	fremlagt	og	begge	blev	efterfølgende	godkendt.	
Ved	 valg	 til	 bestyrelsen	 manglede	 vi	 1	 bestyrelsesmedlem	 og	 2	 suppleanter,	 da	 Kristin	
Martinsen,	 Sabine	 Brink	 og	 Nana	 Marie	 Søltoft	 stoppede.	 Vi	 fik	 Frederik	 Olsen	 som	
bestyrelsesmedlem,	Nicklas	Kleczewski	og	Mai	Cecilie	Hermansen	som	suppleanter.	



Uddeling	af	priserne:		
Årets	 hold	 gik	 til	 herreholdet	 i	 bowling	 *	 Årets	 leder	 gik	 til	 Maria	 Buch	 Klausen	 *	 Årets	
idrætspræstation	 gik	 til	 Peter	 Frank	 Jørgensen	 og	 Ali	 Hassan	Aljaber	 *	Æresmedlem	 gik	 til	
Poul	Boye	Nielsen.	
	
DDI´s	repræsentantskabsmøde		
Døvania	sendte	2	repræsentanter	til	klubseminar	og	repræsentantskabsmøde	den	19.	og	20.	
september	2020,	der	blev	afholdt	i	Odense.	Det	var	to	gode	dage	med	masser	af	diskussioner.	
Vi	 har	 bl.a.	 snakket	 om	 e-sport,	 strategi-samarbejde,	 appeludvalget	 og	 en	 ny	 model	 for	
stemmefordeling,	 som	blev	ændret	 til,	 at	 hver	 klub	har	 to	 stemmer,	 uanset	medlemstalle	 ti	
den	 pågældende	 klub.	 Der	 var	 også	 et	 klubhjørne,	 hvor	 vi	 bl.a.	 snakkede	 om	
gentlemansaftalen.	 Endelig	 var	 der	 prisuddeling	 af	 årets	 priser.	 Vi,	 Døvania,	 fik	 prisen	 som	
årets	 klub!	 Årsagen	 var	 vores	 ambitioner,	 nytænkning,	 vilje	 til	 at	 prøve	 nye	 tiltag	 for	 at	 få	
Døvania	 til	 at	 vokse,	 samt	 øge	 indsatsniveauet	 på	 PR-området,	 for	 at	 gøre	 Døvania	 mere	
synlig.	
	
Idrætsafdelinger	
Vi	havde	 et	 ”interview”	med	hver	 idrætsleder	 for	 at	 høre	om	de	 trivedes	og	hvad	vi	 kunne	
gøre	for	dem.	Det	var	succes	og	det	var	udbytterigt	for	begge	sider.		
	
Tak	til…		
Hermed	 vil	 bestyrelsen	 takke	 alle	 æresmedlemmer,	 medlemmer,	 ledere	 og	 ikke	 mindst	
frivillige	for	deres	engagement	og	virke	for	Døvania.		
	
LÆNGE	LEVE	DØVANIA	
På	bestyrelsens	vegne		
Christina	Bihl,	Døvanias	forkvinde.	
	 	



Bowling	
	
Når	man	 ser	 tilbage	på	 året	2020,	 har	det	 været	præget	 af	 Corona-nedlukninger,	 aflyste	og	
flyttede	kampe.	Men	på	trods	af	Corona-situationen	har	vi	opnået	lidt	af	hvert.		
	
Vi	nåede	at	spille	nogle	kampe	i	januar	og	februar,	inden	nedlukningen	i	marts.	Sæsonen	for	
2019/2020	skulle,	som	de	tidligere	år,	være	afsluttet	 til	maj	2020.	Pga.	nedlukningen	måtte	
både	herreholdet	og	mixholdet	spille	et	par	 forskudte	kampe	 i	september	og	oktober,	 for	at	
afvikle	sæsonen.		
	
To	andre	herrehold	meldte	afbud	pga.	Corona,	og	vi	fik	derfor	point	for	to	kampe	siden	de	ikke	
dukkede	op.	Hvis	de	 to	hold	 ikke	havde	meldt	afbud,	kunne	vores	herrer	 ikke	være	nået	at	
komme	 på	 en	 3.	 plads.	 Så	 vi	 var	 heldige	 i	 år	 og	 endte	 altså	med	 en	 flot	 bronzemedalje	 til	
herrerne.	
	

	
	
Mixholdet	 var	 nr.	 1	 inden	 nedlukningen,	 og	manglede	 kun	 4	 point	 for	 at	 sikre	 guldet.	 Det	
klarede	 de	 godt,	 selvom	 der	 var	 både	 baneproblemer	 og	 problemer	 med	 dommeren.	 Det	
lykkedes	holdet	at	holde	hovedet	koldt	og	dermed	sikre	guldet.	
	



	
	
Vores	medlem,	Ali	Hassan	Aljaber,	var	med	i	en	bowlingkonkurrence	den	17.	juli	i	Dubai.	Her	
blev	han	nr.	5	ud	af	35	deltagere,	og	fik	på	3	serier	det	flotte	resultat	634!	
I	 august	 startede	 vi	 op	 igen	 efter	 nedlukningen,	 og	 den	 nye	 sæson	 skulle	 starte	 i	 oktober.	
Normalt	starter	sæsonen	allerede	i	september,	men	Corona	udsatte	den	altså.	Vi	nåede	derfor	
at	 spille	 et	 par	 kampe,	 før	 bowlingforbundet	 igen	 lukkede	 ned	 for	 alle	 kampe	 i	 november.	
Samtidigt	lukkede	bowlinghallerne,	så	vi	fik	desværre	ikke	trænet	den	sidste	halvdel	af	2020.		
	
Vores	 generalforsamling,	 der	 skulle	 være	 udført	 i	 marts,	 blev	 i	 stedet	 gennemført	 den	 16.	
september.	Vores	nye	bestyrelse	er	som	følger:	Kristin	Martinsen	som	formand,	Peter	Frank	
Jørgensen	som	kasserer,	og	Sabine	Brink	som	bestyrelsesmedlem.	Derudover	havde	vi	et	par	
medlemsmøder	i	2020,	som	alle	gik	rigtig	godt.	
	
Vi	nåede	heldigvis	også	at	have	sommerafslutning	den	7.	juni.	Her	var	vi	på	en	udendørs	cafe	i	
København,	og	hyggede	os	i	det	dejlige	solskinsvejr.	Vi	havde	også	en	hygge-tur	til	Bakken	den	
25.	juli.	Her	var	mange	grin	og	det	var	sjovt	at	prøve	alle	de	forskellige	aktiviteter.		
	

	



	
Vi	 skulle	 have	 holdt	 vores	 traditionelle	 julehygge	 den	 9.	 december,	men	 det	 blev	 desværre	
aflyst.		
	
Vi	 har	 ikke	 spillet	 bowling	 siden	 nedlukningen	 i	 november,	 så	 vi	 ser	 frem	 til	 at	 påbegynde	
træningen	igen!	Vi	opretholder	dog	kontakten	med	hinanden	gennem	vores	Facebook-side.		
	
LÆNGE	LEVE	DØVANIA	BOWLING	
Af	Kristin	Martinsen,	bowlingleder	
	

	

	 	



Badminton	
	
Her	har	du	årsberetningen	fra	badmintonafdelingen.		
Desværre	er	der	ikke	sket	meget,	da	alt	kører	stille	og	rolig	under	cornavirus.	
2019-2020	sæsonen	er	gået	som	den	plejer,	bortset	fra	vi	også	fik	banen	om	mandagen.	Så	vi	
har	altså	banen	mandag	og	torsdag.		
	
Vi	har	et	rigtig	godt	sammenhold,	hvor	alle	i	truppen	uddeler	ansvar	fra	banen	til	bolde	osv.	Vi	
hjælper	alle	hinanden	med	de	forskellige	ting.		
	
Cornavirus	har	gjort,	at	indendørshallen	har	været	lukket	flere	gange.	Men	så	snart	der	bliver	
åbent,	så	kommer	der	et	par	stykke	og	spiller	badminton.		
Vi	har	mistet	en	del	medlemmer	pga.	skader,	at	folk	ikke	har	tid,	samt	pga.	cornavirus.		
Men	vi	har	allerede	et	nyt	medlem	klar,	så	snart	cornavirus	overstået	.		
Vi	har	talt	om,	hvordan	vi	lokker	nye	medlemmer	ind.	Men	det	er	ikke	let	for	tiden.		
	
Tak	til	mine	udvalg	og	medlemmer	for	at	hjælpe	hinanden	med	at	få	badmintonafdelingen	til	
at	køre	fint	:)		
	
Her	i	badmintonafdelingen	håber	vi	at	se	nye	ansigter	i	2021	efter	sommeren!	
	
LÆNGE	LEVE	DØVANIA	BADMINTON	
Af	Jesper	Søndergaard,	badmintonleder		
	

	

	 	



Damefodbold	
	
En	kort	årsberetning	fra	Døvania	Damefodboldafdeling	
	
Året	 2020	 har	 desværre	 budt	 på	 begrænsede	 aktivitetsmuligheder	 for	 medlemmerne	 i	
Døvania	 damefodbold	 grundet	 den	 verdensomspændende	 Corona	 epidemi,	 som	 desværre	
ramte	de	sportslige	og	sociale	aktiviteter	i	størstedelen	af	året.	
	
Vi	fik	dog	spillet	vores	Futsal	turnering	færdig	i	både	januar	og	februar	måned,	før	Mette	
Frederiksen	og	co.	lukkede	Danmark	ned,	bogstaveligt	talt.	Trist	og	ærgerligt,	men	en	
nødvendighed.	
	
I	april	måned	afholdte	vi	et	Zoom-online	møde,	hvor	vi	fik	talt	om	medlemmernes	ønsker	for	
resten	af	året.	
	
I	september	måned	blev	der	arrangeret	et	Fodboldgolf	event	på	Amager	Strand	til	stor	glæde	
for	de	fremmødte,	hvor	der	blev	spillet	og	hyggesnakket	til	den	helt	store	guldmedalje.	
Vi	håber	alle	på,	at	vi	går	en	lysere	fremtid	i	møde	i	året	2021,	hvor	der	forhåbentligt	bliver	
mulighed	 for	 flere	 aktiviteter,	 såvel	 fodbold	 som	 forskellige	 sociale	 arrangementer.	 For	
tøserne	elsker	at	samles	–	det	er	ren	råhygge.	
	
LÆNGE	LEVE	DØVANIA	DAMEFODBOLD	
Af	Anni	Villadsen,	damefodboldafdeling	
	

	 	



Golf	
	
Årsberetning	for	GOLF	for	året	2020	
Golf	i	Døvania	har	igen	haft	et	år	som	stort	set	var	det	samme	som	de	forrige	år.	Den	eneste	
aktivitet	var	DM	i	golf,	som	blev	afholdt	 i	Sct.	Knuds	Golfklub	 i	Nyborg	 i	september.	Det	var	
tilmed	også	den	eneste	DM	i	DDI-regi	som	blev	gennemført	pga.	Covid-19.		
Vi	er	en	speciel	afdeling,	da	vi	 stort	set	kun	har	DM	 i	golf	på	programmet.	Men	det	betyder	
ikke,	at	spillerne	kun	er	aktive	på	det	tidspunkt.	De	spiller	også	utallige	runder	og	turneringer	
i	spillernes	respektive	klubber,	som	er	medlem	af	Dansk	Golf	Union	(DGU).	Turneringer	har	
der	ikke	været	mange	af	på	grund	af	restriktionerne	i	forbindelse	med	Covid-19.	
	
Døvania	deltog	med	følgende	spillere	til	DM:	Michael	Rohde	(DM-A),	Dirk	Jan	Holm	van	de	
Wal	(DM-A),	Claus	Jul	Larsen	(DM-A),	Matthias	Holm	Runarsson	(DM-Senior).	
På	 forhånd	vidste	vi	 fra	Døvania,	 at	deltagelsen	 i	DM-A	vil	blive	en	umulig	mission,	hvis	 en	
topplacering	skulle	realiseres.		
	
Slutstillingen	i	DM-A	turneringen	(slagspil),	hvor	den	tilbagevendte	Hans	Elgaard	vandt:	

	
	
Matthias	 Runarsson	 vandt	 i	 DM-senior	 (stableford)	 foran	 Steen	 Fischer	 fra	 Viking.	 Der	 var	
desværre	kun	2	deltagere	i	senior-rækken.	Håber	der	kommer	flere	næste	gang.	

		
Ud	over	DM,	så	spiller	flere	af	os	private	runder	og	har	godt	socialt	samvær.	Hvis	du	har	lyst	til	
at	være	sammen	med	os,	så	send	gerne	en	besked	til	mig	på	golf@dovania.dk	–	Du	kan	altid	
starte	med	at	spille	sammen	med	os	og	så	senere	beslutte	om	du	vil	være	medlem	af	Døvania	
golf.	Det	eneste	som	kræves,	er	at	du	har	et	DGU-nummer	med	handicap.	



	
	
LÆNGE	LEVE	DØVANIA	GOLF	
Af	Claus	Jul	Larsen,	golfleder	
	

	

	 	



Håndbold	
	
Vores	årsberetning	for	2020	bliver,	som	så	mange	andre,	ganske	kortfattet.	
	
Håndboldafdelingen	har	desværre	ikke	haft	nogen	aktiviteter	 i	 løbet	af	2020.	Til	gengæld	er	
medlemstallet	 forblevet	 ganske	 stabilt.	 Efter	 2019-projektet	 –	 hvor	 vi	 havde	 vores	 eget	
turneringsdygtige	døvehold	(i	samarbejde	med	IF32	i	Glostrup)	–	som	desværre	sluttede	brat,	
grundet	for	lidt	deltagelse	til	at	vi	kunne	holde	det	kørende	på	ugentlig	basis,	er	vi	tilbage	ved,	
at	 de	 fleste	medlemmer	 primært	 er	medlem	 i	 Døvania,	 så	 de	 har	mulighed	 for	 at	 deltage	 i	
landsholdsregi.	
	
LÆNGE	LEVE	DØVANIA	HÅNDBOLD	
Af	Nicklas	Kleczewski,	håndboldleder	
	

	

	 	



Orientering	
	
Årsberetning	for	orienteringsafdelingen	
Det	 nye	 orienteringsudvalg	 blev	 etableret	 i	 2019	 under	 medlemsmødet	 og	 består	 af	 3	
udvalgsmedlemmer	 (Mads	Knudsen,	Benjamin	Trock	og	Mikkel	 Zacharias	Pedersen).	Vi	 var	
klar	til	at	stå	for	at	føre	arrangementer	for	2020	ud	i	livet.	Men	Coronavirus	dukkede	pludselig	
op	og	satte	en	kæp	i	hjulet	 for	vores	hverdag.	Dette	førte	til,	at	Danmark	blev	lukket	ned	og	
hverdagen	 blev	 drastisk	 ændret	 for	 alle	 danskere.	 Grundet	 denne	 nedlukning	 blev	 en	 del	
arrangementer	og	træninger	aflyst	for	at	minimere	smitterisiko,	ligesom	det	også	var	tilfældet	
i	andre	afdelinger	i	Døvania.		
	
I	 løbet	 af	 sommeren	 2020	 åbnede	 samfundet	 gradvist	 op	 igen,	 så	 vi	 kunne	 få	 lov	 til	 at	
gennemføre	en	del	arrangementer	alligevel.	Det	blev	til	i	alt	4	arrangementer,	vi	gennemførte:	
City-O	 ved	 Kastellet	 (8	 deltagere	 og	 2	 tilskuere),	 orienteringsløbet	 ved	 Lille	 Hareskov	 (7	
deltagere),	klubturen	på	Bornholm	(2	deltagere)	og	medlemsmødet.		
Løbene	O-City	ved	Kastellet	og	orienteringsløbet	ved	Lille	Hareskov	plejer	at	 løbe	af	stablen	
med	en	stor	stævneplads,	hvor	alle	kan	flokkes	sammen	om	hygge	og	socialt	samvær	og	der	
plejer	at	være	mulighed	for	at	købe	noget,	fx	kage,	sportsudstyr	osv.	Dette	var	ikke	tilfældet	i	
2020,	 da	 restriktionerne	 stadig	 skulle	 opretholdes,	 så	 der	 var	 ingen	 stævneplads,	men	 den	
sportslige	del	 af	 arrangementet	var	bevaret	og	alle	vi	døve	 løbere	 samledes	alligevel	 til	 lidt	
socialt	samvær	(men	på	afstand,	naturligvis).	
	

	
Løbet	ved	Lille	Hareskov	
	
Da	klubturen	på	Bornholm	i	oktober	sidste	år	var	ved	at	nærme	sig,	steg	smittetallene,	hvilket	
fik	 nogle	 deltagere	 til	 at	 melde	 sig	 fra	 turen.	 Dog	 blev	 turen	 gennemført	 med	 2	 modige	



deltagere	og	det	resulterede	i	en	succesfuld	tur	sammen	med	nogle	døve	svenskere,	som	også	
deltog	i	Höst	Open.	
	

	
Mads	Knudsen,	Peter	Niemela	og	døve	svenskere	under	Höst	Open	
	
I	november	afholdt	vi	medlemsmødet	og	dette	møde	foregik	via	Zoom.	Det	var	lidt	svært	for	
alle	 at	 følge	 med	 i	 mødet	 pga.	 en	 anderledes	 kommunikationsform	 og	 nogens	 forbindelse	
svigtede	 indimellem.	Mads	Knudsen	 ønskede	 at	 stoppe	 som	orienteringsleder	 og	 der	 blev	 i	
stedet	 fundet	 en	 ny	 leder,	 Peter	 Niemela,	 imens	 Mikkel	 og	 Benjamin	 fortsætter	 som	
udvalgsmedlemmer.	
På	trods	af	ovenstående	håber	vi	selvfølgelig	at	kunne	vende	tilbage	til	normale	tilstande,	som	
det	var	før	coronavirus,	i	takt	med	at	alle	bliver	vaccineret	og	der	åbnes	op	for	Danmark	igen.	
	
LÆNGE	LEVE	DØVANIA	ORIENTERIN	
Af	Mikkel	Zacharias	Pedersen	på	vegne	af	orienteringsudvalget	
	
	
	 	



Volleyball	
	
Vi	 kan	 i	 hvert	 fald	 meddele,	 at	 der	 ikke	 har	 været	 væsentlig	 aktivitet	 i	 2020	 på	 grund	 af	
pandemien.	Sidenhen	har	vi	besluttet	at	lukke	afdelingen	på	grund	af	dalende	medlemstal	og	
manglende	interesse.	Det	er	vores	håb	at	kunne	genåbne	afdelingen	på	et	tidspunkt,	hvis	vi	får	
positive	henvendelser	fra	interesserede.		
	
LÆNGE	LEVE	DØVANIA	VOLLEYBALL	
Af	Victor	Giødesen	Thystrup	på	vegne	af	orienteringsudvalget	
	
	
	 	



Discgolf	
	
Afdelingen blev oprettet i begyndelsen af 2018, primært for at give den mulighed for at 
kunne deltage til landsholdet under DDI. Der har derfor ikke været mange aktiviteter i 
afdelingen indtil nu. Martin Tranemose og Rasmus Morell Nielsen er del af udvalget, og 
løbende har udvalget tilføjet André Kobberholm.  
 
2020 har været et specielt år for discgolf overalt i Danmark med en stor udvikling for 
sporten, og også hos Døvania. Afdelingen kan helt tydeligt mærke den stigende interesse 
for disc golf fra døve sportsudøvere, og der har vi etableret nye aktiviteter iløbet af 
efteråret 2020. Desværre var det blevet begrænset af coronarestriktioner, men det var 
tydelig, at der er massere af gå-på mod fra medlemmernes side!   
 
Den første træning i Valbyparken d. 18. oktober var en bragende stor succes med mange 
fremmødte. Martin og Rasmus stod for træningen, og underviste i den grundlæggende del 
af disc golf. 
 
Den anden træning i Virum park d. 15. november var også en stor succes pga. mange 
fremmødte, dog med hensyn til forsamlingsforbuddet på 10 personer. Martin stod for 
træningen og underviste i det grundlæggende teknik.  
 
Den sidste træning for 2020 var afsluttet med en julehygge discgolfrunde i Eghjorten d. 19. 
december. På daværende tidspunkt var corona restriktionerne blevet strammere, og færre 
fremmødte i denne omgang.  
 
Udvalget har holdt nogle møder, hvor det blevet drøftet hvilke aktiviteter der  skal 
planlægges i 2021, og vi har fået mange gode ideer og bud fra medlemmerne via. vores 
medlemsmøde.  
 
I skrivende stund har afdelingen 14 medlemmer, og regner stærkt med at medlemstallet 
stiger i løbet af 2021. 
	
	
LÆNGE	LEVE	DØVANIA	DISCGOLF	
Af	Martin	Tranemose,	discgolfleder	
	 	



Svømning	
	
Efter	en	godt	opstart	 i	2019	med	massiv	opbakning	 fra	medlemmerne	og	 livredderne,	 så	vi	
frem	til	at	starte	2020	med	et	brag.	I	det	første	kvartal	gik	det	faktisk	ret	godt,	vi	havde	flere	
gode	 træningsgange,	 hvor	 medlemmerne	 mødte	 op	 og	 trænede	 flittigt.	
Medlemsstilstrømningen	var	 også	 stigende.	 Men	 så	 nåede	 vi	 til	 marts	 og	 covid-19	 lukkede	
hele	 Danmark	 ned.	 Nedlukningen	 for	 svømmeafdelingen	 varede	 til	 og	 med	 august.	 I	
mellemtiden	 har	 der	 været	 forsøg	 på	 fællestræning	 i	 udendørs	 arealer	 et	 par	 gange.		
	
Da	Danmark	så	småt	begyndte	at	lukke	op	igen,	var	vi	klare	på	en	ny	sæson.	Vi	uddannede	nye	
livreddere,	der	glædede	sig	til	at	stå	opsynsvagt,	men	så	lukkede	vi	ned	igen	efter	1-2	måneds	
træning	i	december.	Der	håbes	på,	at	det	vil	se	bedre	ud	i	efteråret	2021.	
	
LÆNGE	LEVE	DØVANIA	SVØMNING	
Af	Julie	F.	Faustrup,	svømningsleder		
	

	


