
Årsberetning 2021

Hovedafdelingen:

Bestyrelsen

Året 2021 var endnu et år hvor det præges af usikkerhed og corona, hvor vi for første gang forsøgte nogle
online arrangementer. Vi arrangerede et online oplæg om triatlon af Tina Boss Dideriksen og Andreas
Hildrum, som var et stor succes og til inspiration at det kan lade sig gøre.

Til vores medlemmer fik vi arrangeret en 2 måneders online træningssession med Romel Belcher fra Sverige
i en lukket Facebook-gruppe, så folk stadig havde mulighed for at træne derhjemme.

For første gange prøvede vi noget nyt i bestyrelsen med bestyrelsesarbejdet. Maj 2021 tog vi afsted til en

strategi og en ”ryste-sammen” weekend i et sommerhus på Bogø, hvor vi forbereder os til resten af året og

fik kigget på nogle af de strategier, vi havde igangsat i 2020, blandt andet på SWOT og de arbejdsområder vi

havde fokus på omkring idræts afdelinger.

Desuden var det også en god måde at lære hinanden at kende. Det var udbytterigt for os alle.

Generalforsamling

Vi holdte vores generalforsamling online (for første gang) den 17. april 2021 på Brohusgade. Det hele var nyt
for os, men det gik meget godt. Årsregnskabet og årsberetningerne blev fremlagt og begge blev
efterfølgende godkendt. Ved valg til bestyrelsen stoppede Frederik Olsen og Mai Cecilie Hermansen og vi fik
Jonas Johan Kyhn ind som suppleant.

Efter generalforsamlingen havde vi en lille online kahoot runde med dem, der deltog.

Og der blev også uddelt priser for deres indsats i Døvania for 2021:

● Årets Idrætspræsentation gik til Mathias Runarsson

● Årets Døvanianer gik til Henrik Hørlyck

● Årets afdeling gik til discgolf

● Årets leder gik til Nicklas Kleczewski

Idræts afdelinger

Ligesom i 2020, havde vi igen et ”interview”/en opfølgningssamtale med hver idrætsleder for at høre om de

trives i afdelingerne og hvordan det kan gøres bedre. Det var igen en succes og det var udbytterigt for

begge sider.

I september 2021 holdt vi en frivillige fest for vores frivillige fra 2019 og 2020, da vi tænkte at det ville være

godt med en anerkendelse og at give en sjov aften, uden at det altid skal handle om deres opgaver som

idrætsleder eller frivillig for Døvania. Vi spillede minigolf og spiste aftensmad sammen. Vi håber at det

blandt andet kan give de frivillige lyst og motivation til at fortsætte med at være frivillige for os.



I løbet af efteråret kunne vi gennemføre et koordinationsmøde med alle idrætsledere igen efter 2 år og det

var tiltrængt og savnet. Med koordinationsmøder får bestyrelsen og idrætslederne mulighed for at sparre

og informere hinanden omkring afdelingerne på tværs, hvor vi blandt andet snakkede om at bruge hinanden

mere på tværs og hvordan det kan motivere medlemmer at være mere inddraget.

Breddeidrætten har været en flerårig snak, hvorfor det besluttes at blive til en selvstændig afdeling pr. 1.

januar 2022 med fokus på medlemmer og at arrangere forskellige arrangementer på tværs og for alle.

DDI´s repræsentantskabsmøde

Døvania sendte Tina Boss Dideriksen og Christina Bihl fra bestyrelsen til deltagelse af DDIs klub seminar og

repræsentantskabsmøde den 22. og 23. maj 2021, som blev afholdt i Hvidovre. Det var to gode dage med

masser af diskussioner med fokus på døve idrætten, corona og DDIs hovedbestyrelses vision for fremtiden.

Her blev Lethica (ny klub i Herning) offentligt medlem af DDI.

Vi var også med til at finde nye repræsentanter til DDIs appeludvalg og opdatere Gentleman's aftalen med

andre klubber.

Til mødet fik Døvania overrakt prisen som årets klub for andet år i træk! Årsagen var at vi kunne tænke os

ud af boksen under corona krisen, hvilket bød på nye og anderledes arrangementer, såsom online oplæg,

online træning, online konkurrencer og en ny afdeling, nemlig hundeafdeling.

Tak til…

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

engagement og virke for Døvania under hele 2021, så vi fortsat kunne køre klubben.

LÆNGE LEVE DØVANIA

På bestyrelsens vegne Christina Bihl, Døvanias forkvinde.



Bowling

Bowlingafdelingen har desværre ikke haft så mange aktiviteter i løbet af 2021. Dette skyldes pandemien,
aflyste kampe og flyttede kampe.

Vi har to hold, henholdsvis et herrehold og et mixhold, der deltog til KBU Øst bowling.

Det har været en mærkelig sæson pga. corona nedlukningen. Mixholdet havde ingen mulighed for at spille
de resterende kampe, der i forvejen var blevet udskudt til foråret.

Herreholdet nåede kun at spille 2 kampe, der begge endte med sejr med 10-0 og 8-2. Så blev hallerne lukket
ned pga. corona. De resterende kampe blev derfor enten aflyst eller udsat.

Vi havde håbet på at kunne gennemføre de resterende kampe til foråret, da hallerne blev igen åbnet. Men
man blev enige om at sæsonen for 2020/2021 blev nulstillet, og at vi startede med den nye sæson for
2021/2022 fra september 2021.

Vi er glade for en af vores spiller,  Ali, der er fra Dubai. Han kommer sommetider forbi og spiller sammen
med os. Han er uden tvivl en stærk tilføjelse på holdet.

Vores generalforsamling, der skulle være gennemført i marts 2021, blev i stedet gennemført den 26. maj
2021. 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 2021, som
gik rigtig godt.

DM for bowling blev også aflyst i 2021, og udskudt til den 19. og 20. marts 2022.

Vi har også anskaffet os nye flotte kamptrøjer, som vi glæder os til at bruge fremadrettet. Vi har bestilt
kamptrøjerne i Døvania-farver. Tidligere var vores kamptrøjer i blå og hvid farver.

Vi er stolt af at Mette Jensen og Sabine Brink er udtaget til at repræsentere Danmark ifm. Deaflympic i
Brasilien i maj 2022. Vi ønsker dem held og lykke!

Vi har pga. nedlukningen holdt kontakt med hinanden gennem vores FB-side, og vi havde vores traditionelle
julehygge den 15. december 2021. Vi havde en utrolig hyggelig dag med meget lækre smørrebrød.

LÆNGE LEVE DØVANIA BOWLING

På vegne af Kristin Martinsen, bowlingsleder



Badminton

Afdelingen har været meget selvstændig og medlemmerne træner hver mandag og torsdag med to baner.

Der har ikke været deltagelse til stævner eller konkurrencer.

Vi vil meddele en kedelig nyhed. Den daværende idrætsleder, Jesper, er stoppet efter 25 år, og vi vil gerne

takke ham for al hans arbejde i al den tid.

Der arbejdes pt. på at finde en ny idrætsleder til badmintonsafdelingen.

LÆNGE LEVE DØVANIA BADMINTON



Damefodbold

Damefodboldafdeling er fra årsskiftet (2022) lukket ned, da medlemstallet var lavt og flertallet har valgt at

skifte over til Døvanias nyoprettet afdeling ’Breddeidrætten’, hvor man som medlem får mulighed for at

afprøve andre idrætsgrene på tværs.

Vi har også haft svært ved at kunne indfri vores ønsker om at deltage til stævner m.m., når vi ikke var så

mange medlemmer samt har covid-19 spillet en stor rolle i at begrænse vores muligheder, for at kunne ses

eller arrangere forskellige aktiviteter.

Vi var dog inde i Parken i september 2021, hvor vi overværede fodboldlandskamp mellem Danmark og

Israel. Det var virkelig en stor oplevelse at se og føle den fantastiske stemning blandt tilskuerne, som vi alle

gerne vil opleve igen engang ud i fremtiden.

Men når det er sagt, så har damefodboldafdelingen stadig en del penge at have med at gøre. Vi har sammen

besluttet os for at bruge vores kassebeholdning på 17.000 kr. til et socialt arrangement, hvor vi bl.a. til

efterår vil overvære kvindefodboldslandsholdet spille kamp i Viborg med overnatning mv.

Men vi er også blevet enige om, at vi sagtens kunne få lyst til at tilmelde os til en futsal eller 7-mands

turnering eller en dags stævne på sigt. Måske kunne man lokke nogle andre medlemmer fra Breddeidrætten

til at joine, hvis man fik lyst og mod på at spille fodbold.

LÆNGE LEVE DØVANIA DAMEFODBOLD

På vegne af Anni Villadsen, fodboldleder



Golf

Golf i Døvania har igen haft et år som var stort det samme som de forrige år. Den eneste aktivitet var DM i

golf, som blev afholdt i Korsør Golfklub i smukke omgivelser.

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 turnering i spillernes egne klubber, som er

medlem af Dansk Golf Union (DGU). Eller på forskellige baner rundt omkring i Sjælland. Vi har et godt socialt

samvær og hygger os meget med golf.

DM 2021 i Korsør Golfklub

Døvania deltog med følgende spillere til DM som blev spillet i 2 rækker: DM-A (slagsspil) og DM-B

(stableford)

• Søren Lindblad-Clausen (DM-A)

• Martin Hougaard Jacobsen (DM-A)

• Michael Rohde (DM-B)

• Dirk Jan Holm van de Wal (DM-B)

• Claus Jul Larsen (DM-B)

• Matthias Holm Runarsson (DM-B)

• Ole Artmann (DM-B)

Runde 1 i DM-A spillede Søren Lindblad-Clausen fantastisk og kom på 1. plads med hele 8 slag foran Lasse

Emil Nielsen fra Start, som spillede langt under niveau. Men man skal aldrig regne med, at hver runde i golf

giver nogenlunde samme resultat og det blev desværre også tilfældet i 2. runde som nærmest gav omvendt

resultat. Lasse Emil Nielsen fandt sit niveau, mens Søren Lindblad-Clausen faldt tilbage og det endte med, at

Lasse Emil Nielsen vandt DM-A med blot 2 slag foran Søren Lindblad-Clausen. ØV, det var tæt på at en

Døvania spiller kunne vinde DM-A.

Slutstillingen i DM-A turneringen (slagspil), hvor Lasse Emil Nielsen fra Start vandt, mens Søren

Lindblad-Clausen fik 2. pladsen:



Ewan McGreevy fra Viking vandt DM-B. Michael Rohde var bedste Døvaniaer med 3. pladsen efter at have

foran med hele 9 point i 1. runde, men blev ramt af en off-day i 2. runde og det har kostet 1. pladsen.

Golf er hygge og socialt samvær

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

På vegne af Claus Jul Larsen, golfleder



Håndbold

Det har været et meget stille år for Døvanias håndboldafdeling i 2021. Det vidner årets resultat, med en

forøget egenkapital på 5.100,00 kr., også om. Der har ikke rigtig været nogen initiativer at bruge pengene

på. Corona bærer selvfølgelig en stor del af skylden, da det fx har været svært at forudse hvornår vi kunne

planlægge et socialt arrangement under pandemien. Vi håber og satser på lidt mere aktivitet i 2022.

LÆNGE LEVE DØVANIA HÅNDBOLD

Med harpiks på hånden på vegne af Nicklas Kleczewski, håndboldleder



Orientering

Det nye orienteringsudvalg blev etableret i 2019 under medlemsmødet og bestod af 3 udvalgsmedlemmer
(Mads Knudsen, Benjamin Trock og Mikkel Zacharias Pedersen), men det holdt kun 1 år. I året 2021 var det
kun Peter Niemelä i udvalget.

På trods af genåbningen af samfundet efter Covid-pandemien i 2020,  var Døvanias orienteringsafdeling ikke
rigtig aktiv i 2021. Peter kom med mange forslag til forskellige O-løbs-arrangementer, som mange
medlemmer havde trykket “ja” til på vores Facebook-gruppe, men alligevel ikke dukkede op.  F.eks. til
City-Orientering var der 5 som har tilmeldt sig, men der var kun 1, som mødte op. Vores klubtur til
Bornholm i forbindelse med Höst Open blev aflyst pga. for få  tilmeldinger. I 2021 var der kun 2
arrangementer som har haft mere end 1 medlem som dukkede op. Til Danish Spring arrangement kom der 4
medlemmer (Petra, Henrik, Benjamin og Peter). Benjamin blev skadet under lørdags løb og kunne ikke løbe
med om søndag.

Resultater:
Døvania (Mellem)
Klasse placering navn tid         tidsforskel
M 40 2. Henrik Eklund   56:21 +1:51
M 40 3. Peter Niemelä    1:21:59   +27:29
W 21A 4. Petra Eklund      50:18     +13:28
M21AM Benjamin Trock  DNS

Døvania (Lang)
M40 Henrik Eklund   DNS
Open2 15. Peter Niemelä 1:38:00 +54:23
W21A 2. Petra Eklund      1:12:50 +1:59

Døvania (Sprint)
M21-49 6. Henrik Eklund 19:59 +2:49
M21-49 9. Peter Niemelä 21:23 +4:13
W21-49 12. Petra Eklund       19:04 +3:41

I 2021 blev der aldrig meldt ud noget om DM-orientering for døve fra DDI.

Årets afslutning med det traditionelle medlemsmøde foregik virtuelt. Der deltog i alt 10 ud af 14

medlemmer og man forberedte sig på alt muligt for året 2022!

LÆNGE LEVE DØVANIA ORIENTERING

På vegne af Peter Niemelä,  orienteringsudvalget



Discgolf

I 2020 var vores medlemstallet 14, og i 2021 er vores medlemstallet steget til 18 – et endnu succesfuldt år

for afdelingen med henblik på medlemstallet. Dog har vi haft en svingende periode ifm. aktiviteter pga.

coronarestriktionerne. Vi formåede at afholde 12 aktiviteter i 2021 inkl. online kurser for vores medlemmer.

2021 er også året for vores allerførste uofficielt DM i disc golf for døve, hvor der var hele 25 spillere der

konkurrerede om guldet. Vi sendte hele 8 døvaniaer spillere afsted til det uofficielle DM, og vi har haft et

meget fornemt resultat for Døvania.

Vi er stolt over at have 6 døvaniaer i top10 for PRO OPEN MEN. Uffe M. Nielsen og Mark Blynov scorede

førsteplads og andenplads. Rasmus M. Nielsen lå på 3. delt plads med Fredrik Örlegård i finalerunden, så de

skulle ud i sudden death playoff, og der tog Fredrik Örlegård fra IK Viking den sidste podieplads. Øv!

Så har vi også fået sølvmedaljen med hjem for PRO OPEN WOMEN. Regine V. Nielsen tog andenpladsen

med 4 kaste fra førstepladsen. Tæt på!

Slutstillingen i DM – PRO OPEN, TOP 3

Slutstillingen i DM – PRO OPEN WOMEN, TOP 3

Link til den fulde slutstilling: https://discgolfmetrix.com/1923443

Udover de aktiviteter hos Døvania disc golf har de fleste spillere været ud for private runder med hinanden,

og har det godt socialt sammen med de andre medlemmer af afdelingen.

LÆNGE LEVE DØVANIA DISC GOLF

På vegne af Martin Tranemose, discgolfsudvalget



Svømning

2021 var igen coronaens år. Vi kunne ikke få adgang til svømmehallerne før i maj 2021, og der var mange

vandhunde ret spændte på. Der er også kommet nye ansigter til undervejs.

Som plaster på såret fik vi lov af Københavns Kommune at træne i sommermånederne, hvor der normalt er

lukket (i sommerferien).

Men en ulykke kommer vist sjældent alene, der blev fundet løse fliser i Vesterbro svømmehal i juni 2021,

hvilket gjorde at vi slet ikke kunne træne i de næste mange måneder.

Men i stedet for at sidde med hænderne i skødet, tog Tina initiativet til at arrangere et samarbejde mellem

Copenwater og Døvania svømmeafdeling, så vi kunne svømme sammen med deres begynderhold i åbent

vand. Dette inkluderede lån af våddragt og havtaske. Det blev til en stor succes for de fremmødte.

Åbentvandstræningen medførte også til, at flere af deltagerne er begyndt at snuse lidt til

triatlon-disciplinen. Lige nu er der mindst 10, som skal gennemføre en triatlon i maj 2022 med tilskud fra

Døvania.

I september 2021 fik vi omsider lov til at træne i Vesterbrohallen igen, og træningen kørte fint, men vi var

presset på livredderfronten, da der kun var to fungerende livreddere i truppen, hvilket gjorde, at træningen

var sårbar for sygdomme og lignende. Afdelingslederen havde derfor rekrutteret to dygtige trænere, som

gerne ville stå for træningen i 2022. Teamet er nu derfor mere stabilt. Vi er sikker på, at 2022 ser lysere ud

end dumme 2021.

LÆNGE LEVE DØVANIA SVØMNING

På vegne af Julie Faustrup, svømningsleder


