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Beretningen fra DAI Region Hovedstaden er som sædvanligt opdelt i flere dele. En del, 
hvor hver enkelte 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 stadig Regionens helt store idræt. 
Herefter følger Tennis, Bowling, Senioridræt og Krolf. 
På alle områder er der fremgang og Idrætsudvalgene udfører et stort arbejde med at 
arrangere mesterskaber, turneringer, stævner og forskellige arrangementer. 
Regionens idrætsudvalg har et fint samarbejde med de andre regioner, hvor det er 
muligt.  
Fodbold og tennis dyrkes kun i vores region, mens dart og kampsport dyrkes i nogle 
andre regioner. Vi prøver på landsplan at få alle idrætter til at fungerer, men det er 
svært at finde ”ildsjæle” der vil danne idrætsudvalg i nogle af idrætterne. For 
øjeblikket prøver Forbundet på at få gjort kampsport landsdækkende, men Regionen 
har ikke haft mulighed for at prioriterer det højt nok. Et enkelt udvalgsmedlem følger 
dog arbejdet på landsplan. 
Fodbold, tennis, bowling fungerer rutinemæssigt, senioridræt har store udfordringer, 
fordi der hele tiden ændres signaler fra forbundets Idrætsudvalg om hvordan 
deltagerbetaling og budgetter skal være.  
Krolf kommer til at stå med en kæmpe udfordring, fordi KrolfErik har meddelt at han 
stopper som Krolfformand og ingen andre i Krolfudvalget ønsker at overtage posten. 
 
 
Generationsskifte 
En meget stor udfordring vi alle står overfor er generationsskiftet. Alle udvalg er 
besat af midaldrende eller ældre mennesker overalt i Forbundet, Regionerne og 
Udvalg. Det giver selvfølgelig en masse erfaring, men giver det også innovation og 
nytænkning. Det er ikke helt sikkert.  
Det er tvingende nødvendigt at der kommer nogle yngre kræfter ind i ledelserne, hvis 
DAI skal overleve de næste 15 år. Jeg trækker mig gerne som Regionsformand for at 
give plads til et vitalt ungt menneske med interesse for ledelse og administration og 
stiller mig til rådighed med hjælp til at komme ind i sagerne.  
Forbundet har igangsat en talentudvikling, men der er ikke nogle udmeldinger om det 
er lykkedes at finde talenter der kan tage over. 
 
 
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 Idrætsforum i marts 2012 og i september 2013. Erfaringerne 
fra disse er, at enkelte idrætter har stort udbytte af disse sammenkomster og at 
andre idrætter ikke har det store udbytte af at tage 2 dage til Dalum Odense. 
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Regionens to store idrætter, fodbold og tennis dyrkes ikke i alle de andre regioner og 
selv om vores Tennisudvalg (ATK) gjorde en ihærdig indsats i 2012 for at få igangsat 
en landsdækkende turnering er det ikke lykkedes. Interessen har været minimal i de 
andre regioner. 
Dart og kampsport dyrkes i 3 af de andre regioner. Her kan vi ikke være med. 
Forbundet har nedsat et arbejdsudvalg for kampsport, som skal gøre kampsport 
landsdækkende. Regionen har en person med i arbejdsudvalget.  
I senioridræt har det været svært at finde fodslag for hvornår seniorerne skulle 
overgå til egenbetaling for deltagelse i aktiviteter. Det blev på et tidligere idrætsforum 
besluttet, at tilskuddet til senioridræt skulle ophører med udgangen af 2011, og 
aktiviteterne og midlerne overgå til forbundets idrætsudvalg, men ved udgangen af 
2013 har regionerne modtaget et særligt senioridrætstilskud, som kan bruges til at 
nedsætte deltagerbetalingen. Region Hovedstadens seniorer har siden 2010 selv 
betalt for at deltage i senioridrætsaktiviteter. En mærkelig fordeling. 
I Krolf har Regionens krolfaktiviteter siden opstart af Krolf været lagt i hænderne på 
Regionens Krolfudvalg med Erik i spidsen og alt arbejde med krolfregler, turnering 
indkaldelser, møder og oplæg har været foretaget af de frivillige. Efter Erik trak sig 
som formand for KrolfLandsudvalget har det vist sig at Krolfaktiviteterne i flere af de 
andre regioner er varetaget af forbundets idrætskonsulenter. Igen en mærkelig 
fordeling. 
Vi kan, måske glæde os over, at når vi har påtalt urimelighederne, får at vide at det 
er fordi at vi er så dygtige i Regionen og kan selv. Det er nok rigtigt, men så burde 
der følge en økonomisk kompensation med, for den ekstra tid vores frivillige har 
brugt. 
Det er vores opfattelse at Idrætsforum og Idrætsudvalget ikke fungerer optimalt og 
der er overvejelser i Regionsbestyrelsen om at stille forslag på kongressen om en 
anden måde at kanaliserer midler tilbage til de regionale idrætsudvalg. 
 
 
Spring for livet 
I april 2013 deltog Regionen i et kæmpeevent i DGI-byen, hvor Københavns 
Kommune havde inviteret alle 60+ borgere til at deltage i mange forskellige 
idrætsaktiviteter. Deltagere der var svagt gående eller ikke selv kunne komme til 
eventen blev samlet op i nærheden af deres bopæl og transporteret til DGI-byen. 
DAI var med til at arrangerer eventen, idet Regionsformanden og senioridræts-
konsulent Poul Sølvstein var med i styregruppen. Regionen havde 14 personer med 
som instruktører og ansvarlige for Krolf, Bowling, Motion i naturen, Stolemotion og 
Kørestolsræs og i DAI´s stand (Bod) hvor Senioridrætsudvalget uddelte flyers, T-
shirt, muleposer og kuglepenne sponseret af Forbundet. 
Det var en helt fantastisk dag, med over tusinde besøgende, som fik mulighed for at 
stifte bekendtskab med DAI og med en flok frivillige fra Krolfudvalget, Senioridræts-
udvalget, Bowlingudvalget og Regionsledelsen, samt Senioridrætskonsulenten som 
ydede en stor indsats for at sætte DAI på landskortet. Efterfølgende har vi fået stor 
ros af kommunen, som kontakter os når næste event skal finde sted om et par år.   
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Beretning fra Region Hovedstadens Senioridræt – 2012-2013. 
 
I beretningsperioden er der sket rigtig mange ting.  
Seniorudvalget har både selv arrangeret og afholdt aktiviteter og klubber har 
arrangeret en række aktiviteter. 
 
Aktiviteter 
Aktiviteterne har bla. været:: 

- Zumba gold, februar 2012 
- Spring for livet 
- Helsinge aktivitetsdag, maj 2012 
- Kanotur, juni 2012 
- Træner Leder cafe, oktober 2012 
- Seniorgymnastik, februar 2013 
- Spring for livet, april 2013 
- Elastikker i gymnastikken, maj 2013 
- Kanotur, juni 2013 
- Naturmotion, september og november 2013 
- Træner Leder cafe, oktober 2013 
- Walkinginstruktør, december 2013 

Næsten alle aktiviteter har haft pænt fremmøde, og vi tror derfor at vi har ramt de 
rigtige aktiviteter.  
 
Spring for Livet var et samarbejde mellem Københavns Kommune, DGI og DAI. 
Mere end 700 seniorer besøgte DGI-byen og kunne afprøve forskellige idrætter. Det 
var en stor succes, og vi kan som organisation være stolt af at være medarrangør. Vi 
håber, at det er et arrangement der bliver fulgt op af lignende arrangementer i de 
kommende år.  
 
I 2013 satte udvalget Walking på dagsordenen som indsatsområde.  
 
Samarbejde med andre regioner 
Vi samarbejder med de andre regioner, og vi afholder også nogle fællesmøder. Hvert 
år samler DAI alle regioner og alle idrætter til Idrætsforum.  
I april 2012 havde vi besøg af seniorudvalgene fra de øvrige regioner. Vi mødtes her 
i København, og besøgte alle Institut for idræt hvor vi fik et meget interessant 
foredrag omkring senioridræt. Senere blev der vist POI og endelig var Øbro Motion 
værter hvor Lasse fortalte om aktiviteter i klubben.  
I februar 2013 havde vi et fællesmøde i Århus. Emner her var bl.a. økonomi og gode 
ideer blev udvekslet. Dette gentages igen her i februar 2014.  
 
Tiltag 
Et nyt initiativ er Cross Boule som er et spil der skal spilles både inde- og udendørs, 
og ikke kræver banefaciliteter. Cross Boule vil være et indsatsområde i 2014. 
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Udvalget 
Seniorudvalget har i de sidste 2 år bestået af: 
Liss Thomsen - Øbro Motion, Lis Lunn – Frederikssund Gymnastikforening, Hanne 
Foss – IF 32 Motion og Trivsel og Anette Schneider – AIK København og medlem af 
regionsbestyrelsen.  
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Krolf: Beretning for DAI Region Hovedstadens Krolfudvalg 2012-2013. 
 
Krolf er nu for alvor blevet en integreret del af Regionens idrætstilbud. Krolf er for 
hele familien, men indtil nu er det kun lykkedes at få seniorerne til at spille Krolf. 
Der har været gennemført et par event til skolernes idrætsdag, hvor Krolfudvalget og 
Regionsledelsen har været ude og indføre skoleelever og lærere i Krolfspillets ædle 
kunst. Det var været vældigt spændende og vi er blevet taget godt imod og er blevet 
bedt om at komme igen de næste år. 
 
 
Nye Krolfbaner og foreninger 
Krolfformanden, Senioridrætskonsulenten og Regionsformanden har været rundt i 
området og anlagt Krolfbaner, indviet baner med borgmester og ledere af 
Aktivitetscentre/Plejehjem og for Ældresagens medlemsafdelinger. 
Det første har været spændende og givtigt, med en masse glade mennesker og 
store forventninger til Krolf'en. Det sidste har været en meget kold dukkert, fordi den 
aftale Forbundet havde lavet med Ældresagen ikke holdt og Ældresagen forbød 
deres afdelinger at melde sig ind i DAI. Vi har brugt rigtig meget tid på Ældresagen, 
uden at få noget ud af det. 
Til gengæld har samarbejdet med Københavns Kommune været perfekt og der er 
indgået en masse lokalrådsaftaler mellem Kommunen, Forbundet og Regionen 
formidlet af senioridrætskonsulenten. Desværre er der ikke mange af de nye 
foreninger der deltager i Krolfturneringen, men der er håb om de kommer med i 
2014. 
Regionen vil besøge alle Krolfklubber i 2014 med vores foreningsrådgivere, for at 
yde støtte og hjælp i forhold til klubbernes behov. 
 
 
Mesterskaber. 
Der har været afholdt Regionsmesterskaber begge år og de har som sædvanlig 
været en succes, med mange glade deltagere. 
I 2012 afholdt Regionen Dai-mesterskaber for Sjælland og Hovedstaden. Der var 
ikke en tilmelding fra regionerne vest for Storebælt. Det havde tilsyneladende ikke 
nogen interesse. Forbundet interesse var også meget lille. Forbundet havde ønsket 
at overrække mesterskabspokaler, men desværre havde man plottet en forkert dato 
ind i sin lommebog, selv om det stod på hjemmesiden i den fælles kalender. 
I 2013 blev der afholdt DAI-mesterskaber i Region Sjælland, og disse mesterskaber 
skulle virke som et prøve DM for Krolf, idet Forbundet har søgt DIF om tilladelse til at 
afholde KrolfDM fremover, med start i 2014. Prøvemesterskabet var godt tilrettelagt 
og blev en succes, på en dejlig varm sommerdag.  
 
 
Krolfudvalg 
Krolfformand Erik Rasmussen, der har sin store andel i at Krolf er blevet en så stor 
succes på landsplan meddelte desværre medio 2013 at han trak sig fra posten som 
formand for KrolfLandsudvalget, og lidt senere trak han sig som formand for 
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Regionens Krolfudvalg. Det er et stort tab for Regionen at miste Eriks arbejdskraft, 
men heldigvis har Erik lovet at hjælpe Regionsformanden med at holde øje med 
Krolf'en, blandt andet som foreningsrådgiver. Ingen i det nuværende Krolfudvalg har 
ønsket at være formand, men Finn Regil har afløst Erik i KrolfLandsudvalget. 
Vi håber meget at der melder sig en ny formand ved Krolfidrætsmødet i april. 
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Beretning Bowling i perioden 2012-2013 
 
Stævner 
I perioden 2012 – 2013 er der i hver sæson blevet afholdt 8 stævner + et funstævne i 
regionen – alle afholdt i vores faste base, Glostrup Bowling Center. Funstævnet 
afholdes som social aktivitet i forlængelse af idrætsmødet. 
 
I 2012 afholdt vi for første gang et 6 timers maraton stævne som blev gentaget i 
2013 direkte efter idrætsmødet. Tilbagemeldingerne fra deltagerne har været 
positive. 
 
Desuden har vi gennemført en handicap- turnering hvor man kvalificerer sig til nogle 
specielt finale spil via sine serier ved de 8 ordinære stævner. 
 
DAI mesterskaber. 
Regionen var vært / arrangør af DAI Landsmesterskab i 2012. Arrangementet forløb 
godt med 38 hold og 110 individuelle deltagere. Landsmesterskabet i 2013 blev 
afviklet i region Midt (Silkeborg), og Bowling Region Hovedstaden var ganske pænt 
repræsenteret ved mesterskaberne. 
 
Åbne landsstævner 
I perioden har bowling i Region Hovedstaden deltaget i landstævnet i både Region 
Nord (Løkken i 2012) og Region Syd (Fredericia 2013) med pæne resultater til følge. 
Deltagelsen fra regionen har været pæn. 
 
Regionsmesterskaber 
I såvel 2012 som 2013 er der afviklet regionsmesterskaber for hold og individuelt 
med base i Glostrup Bowling Center. Der er god deltagelse, hvilket vil sige omkring 
ca. 120 deltagere pr. gang fordelt på ca. 35 hold. 
 
Internationalt 
Regionen har de seneste to år deltaget i CSIT mesterskaberne med et hold – i 2013 
var datoen desværre så uheldigt valgt så det faldt sammen med DAI mesterskaberne 
men det lykkes regionen at finde deltagere til begge arrangementer. Stævnets 
afvikling er en del anderledes end hvad vi er vant til (der spilles f.eks. med 5 mands 
hold) men ellers er arrangementet en succes set fra vores side af og vigtig for 
sportens internationale udvikling. 
 
Idrætsforum 
Bowlingudvalget deltager - i det omfang det er muligt - med 1-4 personer, når 
Forbundet afholder idrætsforum. Udvalget vurderer at det er væsentligt at deltage – 
bl.a. fordi at det er her, udviklingen af idrætten diskuteres, men også for at pleje 
netværket med de andre regioners repræsentanter. Bowling er en af de store grene, 
og det skal vi gerne blive ved at være. Desuden er der stadig et stort ønske om at 
pleje det internationale arbejde for bowling. 
På idrætsforum blev der nedsat et koordinationsudvalg hvor formanden for udvalget 
er deltager i forbundets idrætsudvalg. Hovedstadens repræsentant er suppleant til 
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posten i idrætsudvalget. 
 
Kurser 
Udvalget har afholdt et bowlingkursus med 12 deltagere. 
Der har været afholdt kursus som idrætsrådgivere på landsplan og regionen har fået 
uddannet 3 personer som bowlingrådgivere (Finn Hinrup, IFK98 – Pia Bah & 
Flemming Knudsen, IF32 Bowling). 
 
Instruktører. 
Regionen har en liste af instruktører som står klar hvis foreningerne ønsker at bruge 
dem. 
 
Møder 
Ud over udvalgsmøder, afholder udvalget de årlige idrætsmøder. Møderne 
kombineres med bowling og spisning. 
 
Perioden generelt 
Bowling har en ganske god og stigende tilslutning. Der kommer fortsat nye klubber 
til, og til hvert stævne deltager i gennemsnit 42-44 hold. 
 
Fremtidigt arbejde 
Udvalget står for det kommende åbne stævne i Bowling i oktober 2014. Vi håber på 
at der deltager rigtig mange, både fra de øvrige regioner og selvfølgelig også fra 
vores egne klubber. Alt er ikke planlagt i detaljer, men nærmere information følger til 
klubberne, i løbet af foråret. 
Vi er i gang med en evaluering af nogle nye snitregler som blev resultatet af 
idrætsmødet i regionen i 2013 – som vi efterfølgende vil arbejde på bliver 
landsdækkende. 
Samtidig arbejder vi sammen med de øvrige regioner på at få lavet ensartede 
regelsæt og håndbøger for afviklingen af stævner på landsplan. 
 
Økonomi 
Økonomien hænger godt sammen og deltagergebyret er fastholdt i perioden. 
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Beretning fra Region Hovedstadens Tennisudvalg 2012-2013 
 
Tennisudvalgets sammensætning: 
Regionens tennisudvalg har siden april 2011 bestået af: 
Lars Husby, ATK 
Lene Petri, ATK 
Ole Juhl, ATK 
Finn Andersen, KTK 
Michael Steffensen, KFUM 
Robert Fiori fra SIF er suppleant til udvalget. 
 
I 2013 blev alle ovennævnte personer undtagen Michael Steffensen valgt for 2013 
og 2014. 
 
Turneringer og stævner 
 
Der er både i 2012 og 2013 blevet afholdt 5 turneringer.  
 
Der var følgende antal deltagere i turneringerne: 
 
Oversigt over deltagere i DAIs tennisturneringer 2012 

turneringsnavn hold deltagere klubber Single doubler  

     par spillere 

Hold inde 36  5    

Individuel inde  132 5 46 43 86 

Individuel ude  143 5 61 41 82 

Hold ude 23  2    

landsstævne  137 6 59 39 78 
 
 

Oversigt over deltagere i DAIs tennisturneringer 2013  

turneringsnavn hold deltagere klubber single doubler  

     par spillere 

Hold inde 33  4    

Individuel inde  95 4 31 32 64 

Individuel ude  134 5 74 30 60 

Hold ude 23  3    

landsstævne  128 6 31 31 62 
 
 
Alle indendørs turneringer bliver afviklet i Ryparkhallen.  
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Landsstævnerne afholdes i samarbejde med Forbundet og blev i 2013 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. 
Region Hovedstadens Tennisudvalg har i samarbejde med DAI konsulenten og 
forbundet forsøgt at få afholdt en turnering på Fyn for at få lidt aktivitet i de øvrige 
regioner. Det lykkedes desværre ikke.  
 
Regionsmesterskaber går på skift mellem de DAI-klubber, der kan stille baner til 
rådighed. Mesterskaberne spilles normalt i pinsen, og i 2012 og 2013 fandt 
mesterskaberne sted på ATKs baner. Både i 2012 og 2013 var stævnet en stor 
succes. 
 
Internationalt samarbejde 
I 2012 skulle der have været spillere til mesterskaberne i Israel, men det blev 
desværre aflyst pga. for få deltagere fra de andre unioner. 
 
I 2013 skulle CSIT World Sport Games have været afholdt i Rio de Janeiro. 
Desværre sprang de arrangerende brasilianere i målet på grund af usikkerhed på 
økonomien. Heldigvis kunne det bulgarske forbund overtage stævnet, som så blev 
afholdt i Varna ved Sortehavet.   
 
Danmark deltog med 2 hold, 8 veteran singlespillere og 4 ledere, fordelt på 3 
klubber. 
 
Stævnet var alt i alt velorganiseret med gode faciliteter og dygtige arrangører. 
 
Sportsligt gjorde Danmark det godt. 1. holdet vandt sølv og 2. holdet blev en flot 
nummer 4. På veteransiden blev det til sølv til henholdsvis Henrik Thomasen og Per 
Bach, imens Jette Nittel vandt bronze. Stort set alle øvrige spillere vandt én eller flere 
kampe. 
 . 
 
Fremtidigt arbejde 
I 2014 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 
 
Vi er i tæt kommunikation med Tennisklubben Sundby, der har udvist stor interesse 
for at melde sig ind i DAI. 
 
Den internationale turnering forventes i 2014 at gå til Eilat i Israel. Det er en 
holdturnering for små hold, 3 mænd og én dame. Danmark regner med at stille med 
2 hold og x antal ledere. Der er ingen veteran-turnering i 2014. 
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Fodboldudvalgets beretning til regionsmødet 2014 
 
Denne beretning vil være en halvvejs beretning, idet der var fodboldmøde i december 
2012, hvor beretningen for vore aktiviteter i sæsonerne 2011, og 2012 blev vedtaget, så 
derfor vil denne beretning kun omhandle sæsonen 2013. 
 
Udendørs turneringerne kører helt på rutinen, og vor professionelle indgang til det 
administrative har nu, med vor lønnede medarbejder, fundet en rutine som klubberne er 
glade for. 
11-mandsturneringerne er desværre på tilbagegang, idet klubberne har svært ved og 
stille med så store hold, men vi holder stadigt et pænt niveau på senior siden, hvorimod 
vi i 2013 gennemførte en turnering med kun 5 hold i rækken. 
Det er absolut ikke tilfredsstillende, og konsekvensen heraf er blevet, at der til sæson 
2014 ikke bliver en 11-mands Oldboys række. 
Vore 11-mands pokalturneringer har ligeledes været hårdt ramt af tilbagegang de sidste 
mange år, og sker der ikke snart noget drastisk, må vi nok se i øjnene, at denne 
turnering om ganske få år, desværre må lukke. 
Nu er det heldigvis ikke kun skidt, det hele, for i vore 7-mands rækker blomstrer samtlige 
turneringer, så vi selv har svært ved og følge med, idet vi gennem de sidste mange år 
har haft konstant fremgang, med hensyn til tilmeldte hold. 
Vi har for to sæsoner startet en 7-mands pokalturnering op, og det viser sig, at være en 
kanon succes, idet vi år for år kan se markant fremgang på tilmeldingerne til denne 
aktivitet. 
Resultaterne af vore turneringer i 2013 kan rekvireres i Fodboldudvalget hvis det 
ønskes, idet vi først trykker det op til vort ordinære fodboldmøde i december 2014, hvor 
vi har vort ordinære fodboldmøde. 
 
Futsal turneringen har nu fundet sit leje, idet vi har en konstant tilmelding, men vi kan 
dog godt mærke, at vi har en åreladning til DBU´s rækker, men det var også forventet, 
idet vore bedste hold også er de bedste hold i hele Danmark, hvilket kan aflæses i 
resultatlisterne hos DBU, og DBU København. 
Vi er derfor med rette stolte af vore medlemsklubbers resultater, og glæder os på 
klubbernes vegne over, at de markerer sig så markant som de virkelig gør. 
Vi produktudvikler dog stadig på området, og har derfor et tæt samarbejde med DBU-
København på dette område. 
 
Administration og service, har vi gennem de sidste årtier forsøgt, at profilere os meget 
på, og vort ry rundt omkring i den Københavnske idrætsverden er også ganske flot, da vi 
konstant hører fra klubberne, at de får en god service i DAI fodbold. 
Vi skal dog erkende, at vor administration er væsentlig mindre, end den det store 
fodboldforbund har, og som så har vi da også visse serviceydelser, som vi ikke kan 
opfylde for klubberne, men vi gør dog alt hvad der står i vor magt på dette område. 
Som noget helt nyt har vi fået udviklet vor helt egen App, som klubberne kan få stor 
glæde af i den kommende sæson, og vi udvikler til stadighed på IT-området, så vi kan 
følge med tidens krav til et moderne idrætsforbund. 
 
Fremtiden er der som bekendt ingen som kan spå om, men vi må dog erkende, at de 
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siddende udvalgs medlemmer efterhånden godt kunne bruge lidt nyt blod, men vi er dog 
også klar over, at det i vore tider ikke er så nemt, at få frivillige til og påtage sig så stort 
et arbejde som det vitterligt er, at være med i DAI Københavns fodboldudvalg. 
Vi arbejder til stadighed på, at udvikle moderne arbejdsgange, og det har selvfølgelig 
hjulpet meget på arbejdsbyrden, og vor ansatte medarbejder tager godt fra i det trivielle 
arbejde. 
Alt i alt er vi dog stadig godt kørende på den administrative front, men fremtiden skal vi 
snart se og få på plads, da vi ellers kan komme ind i administrative problemer, i årene 
fremover. 
En stor tak skal dog lyde til alle de frivillige ledere der dagligt arbejder ude i klubberne, 
som dem der arbejder for alle klubberne i selve Fodboldudvalget. 
Som tidligere omtalt skal vi i december 2014 have idrætsmøde, og her vil der 
fremkomme en meget mere fyldestgørende beretning for vor dejlige idrætsgren. 
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Regionens hjemmesider.  
Information til Region Hovedstaden foreninger sker primært via mail og de enkelte 
idrætters hjemmesider. Fodbold, Tennis og Bowling har hver deres 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 til at bruge hjemmesiden til at formidle og oplyse om hvad der rører sig 
ude på anlæggene og i den enkelte forening. 
Der arbejdes hele tiden på at forbedre design og brugervenlighed, så ideer 
modtages gerne og det gør kammeratlig kritik også. 
 
 
Regionsledelsen 
Rigtig meget tid har været brugt på vores medlemssystem og opkrævninger. 
Vi har færdiggjort den omlægning af administrationen vi startede i 2010 og kan med 
stolthed sige at vi nu er trådt ind i en ny tidsalder med elektronisk styring af vores 
medlemskartotek og opkrævninger. Derudover har Fodbold arbejdet videre på at 
moderniserer deres kontakt til medlemmerne og har som det sidste udarbejdet en 
app. så klubberne kan blive opdateret via smartsphone. 
Det har selvfølgelig kostet en del penge og masser af arbejdstid at gå fra fjerpen til 
elektronik, men resultatet kan ses på vores økonomi, hvor vi blandt andet har sparet 
en masse porto. 
I 2014 tager vi fat på sidste del og omlægger vores kontosystem, så det bliver for alle 
og ikke kun for de indviede 
 
Registrering i DIF 
På sidste Årsmøde opfordrede vi alle foreningerne i DAI Region Hovedstaden til at 
være mere omhyggelige med, at få foreningen registreret i DIF. 
Tilsyneladende har det hjulpet, da vi ved årsskiftet har fået registreret næsten alle 
vore foreninger og langt de fleste har også betalt kontingent til Regionen for 2013 og 
husket at meddele om skiftende ledelsespersoner, telefonnumre og e-mail. I 2012 
havde Regionen meget mere arbejde med opkrævningerne. 
Derudover har vi i 2012-13 skruet bisse på over for de foreninger der til stadighed 
har været bagud med betaling af gebyrer og kontingenter. Hvis der ikke er blevet 
betalt til tiden eller reageret på vores henvendelser er foreningerne blevet udmeldt af 
DAI. 
Det samme er ikke aktive foreninger. Hvilket især for Fodbolds vedkomne har givet 
en del udmeldelser, men til gengæld er der så kommet en masse nye ivrige 
foreninger, så antallet af foreninger er stigende.  
Vi har eksempelvis i 2013 haft 59 udmeldelser/slettede og fået 72 nye foreninger og 
de foreløbige tal for 2014 er 37 udmeldelser/slettede og 17 indmeldelser. 
Regionen har omkring 500 foreninger. 
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Kontingent 
DAI Region Hovedstaden overtog i 2012 kontingentopkrævningen for regionens 
medlemsforeninger, fra forbundet og det har vist sig at være meget tidskrævende. 
Ikke på grund af opkrævningen på de kr. 600,00, men på grund af den megen tid det 
tager at rykke foreningerne. Det tager rigtig lang tid, tid der kunne havde været brugt 
til mere fremadrettede ting. Regionsbestyrelsen må i den kommende periode 
diskutere om det er rimeligt at frivillige idrætsledere skal bruge den knappe tid på 
opkrævninger. 
 
Afslutning 
Regionen har haft forskellige samarbejdspartere i perioden, og alle har en positiv 
holdning til DAI. Vores foreningsledere, på alle områder har ydet en forrygende indsats 
for DAI Region Hovedstaden medlemmer, hvilket vi afslutningsvis takker for. 
 
Skulle der være en enkelt eller to foreningsleder der har lyst og mod på at prøve kræfter 
med at administrerer en region, så tøv ikke, kom op på Regionskontoret, vi kan sagtens 
finde noget du kan tage dig af og vi giver altid en kop kaffe. 
 
Og så er vi alle, fodboldudvalget, dommerklubben og regionsledelsen i Rønnegade 
nogle rigtig flinke mennesker og vi lever op til et af DAI’s vigtige mottoer, om at: 
”Det skal være sjovt at dyrke idræt i DAI” 
 

 
Regionsbestyrelsen 

Regionsformand Bruno Cavagnaro 
Dai Region Hovedstaden 

8. marts 2014 
 
 
 
 


