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Beretningen fra DAI Region Hovedstaden er som sædvanligt opdelt i flere dele. En 
del, hvor hver enkelt Idræt orienterer om deres særlige aktiviteter og en del hvor 
Regionsledelsen orienterer om hvordan administrationens forvaltning af de tildelte og 
indkomne midler er foregået. 
 
 
Idrætsområder 
 
Fodbold er endnu engang Region Hovedstadens helt store idræt efterfulgt af tennis, 
bowling, senioridræt og krolf. 
På alle områder er der god aktivitet og udvalgene indenfor de enkelte idrætter 
udfører et kæmpe stykke arbejde med at arrangere turneringer, stævner, 
mesterskaber og forskellige andre arrangementer. Regionen har også deltagere i de 
landsdækkende cykel og naturmotionsudvalg via personer fra seniorudvalget, da 
udvalgene endnu ikke findes lokalt i regionen som selvstændige udvalg. 
 
Regionens idrætsudvalg har et fint samarbejde med de andre regioner, hvor det er 
muligt. Nogen idrætter kører stort set udelukkende i Hovedstaden, mens andre kun 
er at finde i andre regioner. Der arbejdes på landsplan på at få alle idrætter til at 
fungere, men det er svært at finde ”ildsjæle” der vil danne idrætsudvalg i nogle af 
idrætterne.  
 
 
Idrætsforum 
 
I beretningsperioden har der været masser af aktiviteter, som det kan læses i 
beretningerne fra Regionens Idrætsudvalg og på idrætternes hjemmesider. 
 
Regionen har deltaget i Forbundets Idrætsforum i efterår 2016 og igen her i forår 
2018.  
 
 
Samarbejde med de øvrige regioner og ledelse 
 
Regionen deltager altid i SU møder med 2 til 3 deltagere og søger også den vej at få 
indflydelse på DAI på landsplan. Samarbejdet sker i en positiv ånd. 
 
 
Spring for livet 
 
Regionen har i perioden deltaget i Spring for livet, hvor Københavns 
Kommune har inviteret alle 60+ borgere til at deltage i mange forskellige 
idrætsaktiviteter. DAI var med til at arrangere aktiviteten, idet senioridrætskonsulent 
Poul Sølvstein var med i styregruppen.  
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Det har været nogle gode arrangementer med mange besøgende, som fik mulighed 
for at stifte bekendtskab med DAI.  
 
 

Beretning fra Region Hovedstadens Senioridræt 
 
Endnu en periode er gået, og perioden har været travl, sjov og udfordrende.   
 
Seniorudvalget har i beretningsperioden bestået af: 
Hanne Foss, IF 32 Livslang idræt 
Lis Lunn, Frederikssund Gymnastikforening 
Johanna Jakobsdottir, Tapeten Ballerup  
Allan Hansen, IF 32 Motion og Trivsel (valgt august 2017) 
Kirsten Herholdt, Tapeten Ballerup (valgt august 2017) 
Brita Foged, Øbro Motion (udtrådt april 2017) 
Anette Schneider, AIK Kbh. (formand) 
 
Vi har nu fået et godt og solidt udvalg, og har derfor også kunnet stille medlemmer til 
DAI’s Naturmotionsudvalg (Johanna) og DAI’s Cykeludvalg (Allan).  
 
 
Økonomi 
 
Økonomien synes vi selv, at vi har fået styr på. Der er et krav om, at aktiviteter bør 
være udgiftsneutrale eller skal give et overskud. Vi har nogle muligheder for at søge 
Idrætsudvalget i DAIs Forbund om tilskud. Vi kan kun få tilskud til det idrætslige, og vi 
har da benyttet muligheden i den forgangne periode. Vi søgte bl.a. tilskud til et Padle 
tennis initiativ, og vi har fået tilskud fra uddannelsesudvalget til et kursus, hvor 
instruktørlønnen var dyr.   
 
 
Aktiviteter 
 
I perioden som denne beretning dækker, har vi sammen med IF 32 Trivsel og 
Motion, Veteransport i Taastrup og Øbro Motion afholdt arrangementer. Der skal lyde 
en stor tak til de foreninger der på denne måde er med til at hjælpe os med 
arrangementer, og som gør det muligt af afholde disse arrangementer til en rimelig 
pris.  
 
2016: 

- S-formstræning 
- Kanotur 
- Body-self development 
- Sanser – brainfit 
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- Pilates 

2017: 
- Aktiver din krop 
- Din krop er din fremtid (efterår 2017) 
- Kanotur 
- Padle tennis  
- Senior fitness-tester i flere foreninger 

Næsten alle aktiviteter har haft pænt fremmøde, og vi håber derfor at vi har ramt de 
rigtige aktiviteter.  
Instruktørkurserne ligger gerne med et gennemsnitligt deltagerantal på 25-30. 
Inspirationskurserne trækker næsten samme antal deltagere – eller lidt mere.  
 
Spring for Livet er et samarbejde mellem Københavns Kommune, DGI og DAI. 
Første gang blev dette afholdt i 2013, og siden gentaget hvert år, nu i 
Nørrebrohallerne. Mere end 700 seniorer besøger Nørrebrohallerne og har mulighed 
for at afprøve forskellige idrætter. Det er en stor succes, og vi kan som organisation 
være stolt af at være medarrangør.  
 
 
Samarbejde med andre regioner 
 
Vi har et godt samarbejde med de andre regioner, og vi afholder også nogle 
fællesmøder. Hvert år samler DAI alle regioner og alle idrætter til Idrætsforum. Dette 
finder som regel sted i februar måned, på disse møder udveksler vi erfaringer med de 
andre regioner, vi overvejer aktiviteter på tværs af regionerne. Vi håber, at vi fortsat 
kan have disse fællesmøder. Vi arbejder meget forskelligt, og vi arbejder med 
forskellige koncepter. Instruktørkurser er det f.eks. kun Region Hovedstaden der 
indbyder til. Hovedidrætten for seniorer i de andre regioner er krolf, hvilket vi jo har et 
eget udvalg til at tage sig af.  
 
 
CSIT 
 
I juni måned blev CSIT World Sport Games afholdt i Riga. CSIT er det internationale 
arbejder idrætsforbund. For Seniorernes vedkommende er formålet at lave 
erfaringsudveksling med andre lande og få inspiration. En gruppe seniorer fra hele 
landet deltog i legene.  
 
 
Forbundet 
 
DAI har indgået flere kommuneaftaler med kommuner i Hovedstadsområdet. Vi har 
også fået etableret de første certificerede senioridrætscenter i Hovedstadsområdet.  



 DAI Region Hovedstadens beretning – 2016-2017 
 

 
● www.dai-hovedstaden.dk ●  

● e-mail: regions-kbh@dai-sport.dk eller regionf-kbh@dai-sport.dk ● 

 

Beretning fra Region Hovedstadens Krolf udvalg  
 
2016 
 
I februar, var det nye udvalg samlet, for at tilrettelægge og vedtage turneringsformen, 
vi var 6 klubber og for at man ikke skulle spille for mange kampe, blev der til hvert 
stævne deltagelse af 3 klubber, i samme uge spillede de 3 andre klubber også mod 
hinanden, der var stævne hver 14 dag og alle klubber deltog i 9 stævner. På mødet 
blev der også drøftet bl.a. økonomi.  
 
3 fra Krolfudvalget var i Gundsømagle for at anlægge en bane og holde et stævne, 
det lykkedes desværre ikke i første forsøg men vi prøver igen. Vi har også været på 
besøg hos Ældresagen i Brøndby, de var desværre heller ikke interesseret i at 
deltage i vores turnering. 
 
På næste møde der blev afholdt, blev Hornsherred Krolf Skibby optaget som 7 klub i 
vores turnering med start i 2017. Albertslund afstod fra at spille på hjemmebane, da 
de var for få spillere men ville gerne deltage i udekampe. 
 
Den sidste lørdag, i september, var vi flot repræsenteret ved D.M. i Arrild 
Sønderjylland. Meløse med følgende hold: Tage Jensen – Villy Jensen – Mogens 
Bodilsen og Peter Åre, blev Danmarksmestre. Ulla Jakobsen Ledøje/Smørum Krolf 
blev nr. 2 i Damerækken og fik sølv, ligesom Mogens Bodilsen, fik sølv i 
herrerækken. 
  
2017 
 
På idrætsmødet 15. marts, der blev ledet af dirigent Carsten Jansson, blev hele det 
bestående udvalg genvalgt. Den nye turnering blev gennemgået og vedtaget. Fra 
turneringen, kvalificerer de 3 bedste fra damerækken, de 3 bedste fra herrerækken 
og bedste klub sig til D.M. Fra regionsmesterskaberne går det samme, 3 bedste 
damer, 3 bedste herrer og det bedste hold, dog ikke fra samme klub, der vandt 
turneringen. Regionsmesterskabet bliver afholdt i Albertslund og 
Danmarksmesterskabet, skal forgå i Smørum. Alle der har spillet over halvdelen af 
turneringskampene, kan deltage i regionsmesterskabet. 
 
I April havde Krolfudvalget, fået tilbudt et areal i Valby Idrætspark til en bane, den 
blev anlagt og vi prøvede at få en aktivitet i gang, det lykkedes desværre ikke med 
det resultat vi ønskede men vi prøver i igen i 2018. 
Der blev også i foråret afholdt dommerkurser, da man efter D.M. i Sønderjylland ville 
højne standarden. Alle, hvis de skulle D.M. skulle på kursus og alle der var uddannet 
før 2017, kunne ikke dømme. Det var Inge Stegmann, der afholdte kurset, både fra 
vores region og Sjælland. 
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Lørdag d. 30. sept. blev der afholdt det officielle DIF og DAIs Danmarksmesterskab i 
og omkring Smørum Kulturhus. Det var et perfekt sted, der var god stemning og højt 
humør og der var ros fra alle sider, og en dejlig dag med perfekt Krolfvejr. Desværre 
var der ingen topplaceringer til regionens 20 deltagere. 
 
På årets sidste møde i nov. blev det vedtaget at 2018, skal være året, hvor vi vil 
forsøge, at få flere nye klubber. Per Kyhn og formanden for udvalget, har fået til 
opgave at stå i spidsen for det projekt. Vi arbejder og håber på 3-5 nye klubber og vi 
har fået tilskud så vi i løbet af forår/sommer, har mulighed for at udpege 4 områder i 
vores region, hvor vi vil afholde ” åben ” hus turnering. Vi vil invitere, ældresagen, 
plejehjem, aktivitetshuse, IFS og senioridræt.  
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Beretning fra Region Hovedstadens Bowling udvalg  
 
Med en stabil trend for holdtilmeldinger fra sidste beretningsperiode 2014/15 fortsatte 
denne i 2016, men i 2. halvdel af 2017 måtte vi i Region Hovedstaden (RH) desværre 
opleve en faldende tendens. Dog fastholder vi stadig antallet af Klubber, men antallet 
af tilmeldte hold per klub syntes nu at falde. Tilgangen af nye Bowlere opvejer ikke 
”farvel” i den anden ende. 
 
Bowlingudvalget har planlagt i begyndelsen af 2018, at starte et opsøgende arbejde 
bredt i RH for at tiltrække nye klubber/foreninger både som nuværende DAI-
Medlemmer, som uden DAI-Medlemskab.  

 
Stævner 
 
Der er igen afholdt 8 enkelt stævner i hver af de 2 perioder. 
 
I 2016 blev den traditionsrige handicapturnering genoptaget efter et enkelt års pause. 
Regionsmesterskaberne for hold og individuelt, har fortsat pæn tilslutning fra alle 
klubber og afvikles over en weekend som afslutning på sæsonen.  
 
DAI-Mesterskaber blev i 2016 og 2017 afholdt i henholdsvis vor RH samt i Region 
Midtjylland. Vi var ved begge Mesterskaber godt repræsenteret med gode placeringer 
og mange medaljetagere. Desværre har problemer i De jyske Regioner gjort, at 
Landsudvalget i 2018 har besluttet at aflyse disse Mesterskaber. 
 
Der er denne beretnings periode ikke blevet afholdt Åbne Landsmesterskaber. 
 

Internationalt arbejde 

I 2017 blev skabt mulighed for at deltage i et åbent CSIT-stævne under de egentlige 
CSIT-Mesterskaber, der blev afholdt i Riga, Letland. Med tilskud fra såvel Forbundet 
som Regionen deltog 8 Bowlere her fra Regionen.  
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Beretning fra Region Hovedstadens Tennisudvalg 
 
 
Tennisudvalgets sammensætning 
 
Regionens tennisudvalg har bestået af: 
Lars Husby, ATK 
Lene Petri, ATK 
Ole Juhl, ATK 
Finn Andersen, KTK 
Nikolas Vedel Petersen, ATK  
Charlotte Bak, ATK som sekretær 
 
 
Turneringer og stævner 
 
Der er både i 2016 og 2017 blevet planlagt 5 turneringer.  
 
Der var følgende antal deltagere i turneringerne: 
 
 
Oversigt over deltagere i DAIs tennisturneringer 2016   

        

turneringsnavn hold deltagere klubber Single doubler   

     par spillere rækker 

hold inde 21  3    5 

Individuel inde  110 6 44 33 66 13 

Individuel ude  121 8 61 30 60 11 

hold ude 12  4    3 

landsstævne  113 6 39 37 74 13 
 
 
Oversigt over deltagere i DAIs tennisturneringer 2017   

        

turneringsnavn hold deltagere klubber Single doubler   

     par spillere rækker 

hold inde 27  4    6 

Individuel inde  108 5 50 29 58 12 

Individuel ude  133 7 63 35 70 15 
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hold ude 15  4    4 

landsstævne  91 9 31 30 60 11 
 
Alle indendørs turneringer bliver afviklet i Ryparkhallen.  
Landsstævnerne har været afholdt på KTKs baner i Kløvermarken. Desværre har der 
i de senere år ikke været deltagere fra de øvrige regioner, selv om der er adskillige 
klubber med tennis på programmet.   
Regionsmesterskaber går på skift mellem de DAI-klubber, der kan stille baner til 
rådighed. Mesterskaberne spilles normalt i pinsen, og i 2016 og 2017 fandt 
mesterskaberne sted på ATKs baner.  
 
 
Internationalt samarbejde 
 
I 2016 deltog DAI med 2 hold i CSIT-mesterskaberne i Puebla i Mexico. Der var 6 
deltagende hold, og det blev til en 3. og en 6. plads. 
 
I 2017 blev CSIT World Sport Games afholdt i Riga i Letland.   
DAI deltog med 2 seniorhold og 2 veteranhold. 
Det blev til sølvmedaljer til det ene veteranhold, mens det andet vandt bronze.  
I seniorrækken blev DAI 1 nummer 3 efter de 2 østrigske hold.  
Der var dog en del problemer på ledelsesplan, da arrangørerne ikke havde de lovede 
baner klar, så vi måtte spille i haller og langt fra hinanden. Det var også svært at få 
kommunikationen til at fungere, sådan at alle fik besked om fx møder for de 
deltagende forbund. 
 
 
Fremtidigt arbejde 
 
I 2018 har udvalget lagt planer for de sædvanlige turneringer. Igen i år er 
landsstævnet planlagt til at blive afholdt i Kløvermarken. Pinseturneringen afholdes 
på ATKs baner på Genforeningspladsen 
 
Den internationale turnering forventes i 2018 at gå til Cesinatico i Italien. Det er en 
holdturnering for små hold, 3 mænd og én dame. Vi håber, at DAI stiller med hold i 
både senior og veteranrækkerne. Desværre har vi på skrivende tidspunkt endnu ikke 
modtaget den officielle invitation fra italienerne. 
 
I 2019 er der planlagt World Sports Games i Tortosa i Catalonien. Der forventer vi at 
deltage med hold for seniorer og for veteraner. 
 
 
Tennisudvalget 
24. februar 2018  
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Fodboldudvalgets beretning for årene 
 
 
2016 
 
Da udvalget har 2-årige perioder med idrætsmødet liggende i december de lige årstal, 
har der i 2016 været afholdt idrætsmøde med dertil aflagt beretning for dette år, så 
derfor vil der kun være en kort beretning i regionsmappen for dette år. 
 
Mødet var dårligt besøgt, idet kun ca. 10 foreninger var repræsenteret inkl. De 
foreninger som var repræsenteret i selve udvalget. 
 
Forud for mødet var der som sædvanligt udarbejdet et omfattende skriftligt materiale 
som klubberne havde mulighed for, og studere inden mødet, og derfor blev der ikke 
gjort nogen nævneværdig indsigelse mod hverken beretning eller forslag som var 
fremsat. 2 klubber havde dog indsigelser mod de mange afbud / udeblivelser som en 
del hold gennem sæsonen havde haft, og fodboldudvalget lovede, at fremsætte forslag 
på næste fodboldmøde, der kunne dæmme op for disse uheldige episoder, eller 
kompensere de klubber som møder forgæves op til kamp. 
 
Efter 15 års ansættelse som ansat turneringsleder i fodboldudvalget, trådte Henning 
Mortensen tilbage, og den 1. april startede Carsten Rømer som hovedansvarlig 
turneringsleder, efter et halvt års oplæring, og nu er det så Carsten som har ansvaret 
for turneringen, som lønnet medarbejder. 
 
2017 
 
Dette år er netop afsluttet, uden de store sportslige ændringer i vore turneringer, men 
vi er mærket af, at 11-mands fodbolden er meget på retur, men oplever i stedet er god 
flot fremgang i 7-mands fodbolden, og på Futsal fronten her vi desværre ligeledes lidt 
tilbagegang, men dette har hele tilden været forventet, idet vort samarbejde med DBU-
København betyder, at vore hold spiller sig op i stærkere rækker, og dermed bliver 
vore rækker tilsvarende minimeret, da der åbenbart ikke er nogen som rykker ud af 
disse rækker. 
 
Vore hold er så dygtige, at de spiller sig helt til tops i den Danske Futsal, og i 2017 blev 
en af vore klubber officiel Dansk Mester, idet Futsal København vandt finalestævnet, 
og derfor også spiller med i Champions League. 
 
Det helt store der skete i perioden 2016 – 2017 var på den idrætspolitiske front, hvor 
vi havde et kæmpe arbejde med og udrede samt forklare de Københavnske politikere, 
at vi som ”voksen idræt” ikke havde mulighed for, at betale for og benytte de 
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Københavnske Idrætsanlæg. 
 
Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune, havde fået den geniale ide, at 
alle idrætsudøvere over 25 år skulle betale for at benytte de Københavnske 
Idrætsanlæg, og det første år skulle hvert enkelt medlem i en forening betale kr. 75,- 
til kommunen, stigende over 2-3 år til kr. 300,-. 
 
Det var jo helt uacceptabelt, og ville kvæle den voksenidræt der foregår i København, 
men igennem ca. 2 år holdt kommunen fast ved beslutningen, helt op til den endelige 
vedtagelse af budgettet i 2016, hvor forslaget af uforklarlige forslag blev taget af bordet, 
og erstattet af en andet umuligt forslag, som belastede klubber med ungdom i 
kommunens yderområder. Dette forslag blev vedtaget, men sidenhen trukket tilbage 
igen. 
 
Alt i alt har denne politiske opgave trukket mange resurser på de frivillige ledere i DAI, 
såvel som i andre forbund, men samtidig bevist, at vi fremover skal være meget mere 
politisk orienteret og aktiv, så klubberne får de bedst mulige vilkår for dyrkelse af deres 
sport, uanset alder, køn, nationalitet eller lignende. 
 
2017 var ligeledes året hvor fodboldudvalgets formand trak sig tilbage fra 
formandsposten i vort hovedforbund DAI, og fremover koncentrerer sig om fodboldens 
vilkår i København, samt ledelse af fodboldudvalget. 
 
Jan F. Ludvigsen 
Formand f. fodboldudvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 DAI Region Hovedstadens beretning – 2016-2017 
 

 
● www.dai-hovedstaden.dk ●  

● e-mail: regions-kbh@dai-sport.dk eller regionf-kbh@dai-sport.dk ● 

Regionens hjemmesider. 
 
Information til Region Hovedstaden foreninger sker primært via mail og de enkelte 
idrætters hjemmesider. Fodbold, Tennis og Bowling har hver deres underside på 
regionens hjemmeside og Senioridræt, Krolf, Kampsport og resten er på Regionens 
hjemmeside. Alle siderne er linket til hinanden. 
De enkelte idrætsudvalg er ansvarlige for at informationer og nyheder bliver lagt på 
hjemmesiden og det er intentionen at hjemmesiden skal være det naturlige sted hvor 
foreningerne henter sine nyheder og søger sine oplysninger. Vi opfordrer derfor 
foreningerne og udvalg til at bruge hjemmesiden til at formidle og oplyse om hvad der 
rører sig ude på baner, anlæg og i den enkelte forening. 
 
Nogle idrætter i regionen modtager turneringstilmeldinger via hjemmesiden – et 
system som fungerer godt og som vi kun kan anbefale at vore medlemsforeninger 
gør brug af ved fremtidige turneringstilmeldinger hvor det er muligt. 
 
I perioden er hjemmesiderne gradvist blevet forbedret rent design- og brugermæssigt 
– et arbejde som aldrig stopper. Vi modtager gerne ideer og konstruktiv kritik af 
siderne så det bliver endnu bedre i fremtiden 
 
Som supplement til hjemmesiderne er DAI nu også i gang med at bruge Facebook 
som medie i et forsøg på at nå ud til endnu flere interesserede foreninger. Fodbold 
har som den eneste pt. udviklet en decideret mobil telefon app. 
 
 
Regionsledelsen 
 
En stor del af tiden går med på medlemssystem og opkrævninger. Vi har brugt noget 
tid på en omlægning af vores kontosystem, så det er blevet mere enkelt og brugbart 
for alle. Samtidig har vi via de to ad hoc hjælpere i bestyrelsen fået samlet op på alle 
medlemsforeninger og sikret at indbetalingen af kontingent sker rettidigt samt 
opdateret foreningsregistret med de rette oplysninger på foreningerne. En lille 
opfordring her til at huske at meddele ændringer til os – specielt kontakt oplysninger 
så vi ikke får for mange mails retur. Vi bruger megen tid på at finde ud af hvem der 
har overtaget efter den forrige bestyrelse i forskellige foreninger – tid som kunne 
have været brugt på anden vis. 
 
Vi forsøger at sende så meget som muligt pr. mails og benytter kun brev post som en 
sidste udvej – så derfor er det vigtigt at oplysningerne vi har, er de korrekte 
oplysninger. 
 
Regionen har ca. 500 foreninger – der sker hele tiden en løbende tilgang og adgang 
så den samlede antal foreninger i regionen stort set holdes konstant. 
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Registrering i DIF 
 
Igen vil vi opfordre alle foreningerne i DAI Region Hovedstaden til at få foreningen 
registreret i DIF. Det er vigtigt for alle – også af andre årsagen end de økonomiske 
tilskud. 
 
 
Fremtiden - specielle udfordringer 
 
Som nævnt tidligere har vi fået ny forbundsformand og med ny formand følger også 
nye ideer og tanker omkring samarbejdet med regionerne. Det er tanker som først er 
ved at blive iværksat men som regionen vil bakke op om. Bl.a. er der snak om at om-
definere hvad et SU-møde skal indeholde for at gøre dem mere konkrete på 
specifikke områder / emner. Spændende tanker. 
 
DAI har på politisk plan indgået en strategi-aftale med DIF hvor der er udpeget 4 
strategiske spor, som vi skal arbejde med. Det er et arbejde som ikke kun skal og 
kan udføres på ledelsesplan men også de enkelte idrætsudvalg i regionerne skal 
inddrages i arbejdet i samarbejde med idrætskonsulenterne. Det er spændende 
områder som forhåbentligt giver en del nye medlemmer til vore foreninger / udvalg at 
arbejde med og som vi på regionledelsesplan skal bakke op om. Hvordan præcis 
skal der arbejdes på i den nærmeste fremtid. 
 
 
 
Afslutning 
 
Regionen har haft forskellige samarbejdspartere i perioden, og alle har en positiv 
holdning til DAI, som lever op til et af DAI’s vigtige mottoer, om at 
 
 

”Det skal være sjovt at dyrke idræt i DAI” 
 
Tak til Forbundet, klubberne, øvrige regioner og alle de mange frivillige i 
organisationen for et godt samarbejde i beretningsperioden. 
 
På Regionsbestyrelsen vegne 
 
Regionsformand Flemming Knudsen 
DAI Region Hovedstaden 
 
10. marts 2018 


