
Referat    Dansk Arbejder Idrætsforbund 

 

Møde Idrætsudvalgsmøde 2 – 2018  

Dato Fredag den 20. marts 2018 

Sted Regionskontoret, Odense 

Deltagere Peter Rasmussen, Eddy Marrup, Flemming Birkemosegaard, Poul Sørensen, 

Andreas Thiesson. 

Sekretær/Referent, Jimmy Lauridsen. 

 

  Action på 

opgaver 

  1. Fordeling af idrætsområder  

Nedenstående fordeling af ansvarsområder blev besluttet: 

 

Generelt Peter Rasmussen 

Krolf Flemming Birkemosegaard 

Cykling Eddy Marrup 

Naturmotion Eddy Marrup 

Fodbold Peter Rasmussen 

Bowling Flemming Birkemosegaard 

Karate Peter Rasmussen 

Senioridræt Eddy Marrup 

Dart Eddy Marrup 

Bordtennis Eddy Marrup 

Tennis Flemming Birkemosegaard 

 

 

 

  2. Idrætsudvalget fremadrettet 

Idrætsudvalgets medlemmer skal se på tendenser, nye aktiviteter og kigge 

fremad. Vigtigt at kræfterne ikke bruges på drift, men mere på nytænkning 

og udvikling. 

Vigtigt at Idrætsudvalget bakker op, når der kommer nye ideer. 

 

 

Peter, 

Eddy, 

Flemming 

  3. Uddannelse af ledere 

Idrætsudvalgets medlemmer mener det er meget vigtigt, at der bliver udar-

bejdet et koncept for uddannelse af ledere, som ligger i fast rammer og kan 

tilbydes nye ledere i regionerne og klubberne, kort efter at de er valgt til 

bestyrelser og udvalg. 

Det kan evt. være små 3 timers spotkurser, med forskellige emner i besty-

relsesarbejde. 

Vi skal blive bedre til at benytte folk fra andre regioner til igangsætning af 

idrætsgrene. 

 

 

 

 

  4. Karate 

Peter og Jimmy orienterede om den ”3 trins raket” der er planer om at igang-

sætte inden for kort tid og i løbet af 2018. Det bliver meldt ud officielt, når det 

er på plads. 

 

 

  5. Studiebold 

Konceptet er lagt op, så det skal være så nemt som muligt at køre turneringer-

ne. 

Der skal på sigt udarbejdes en ”køreplan” for hvordan det sættes i gang, så 

andre regioner kan starte op. 

Vigtigt at konceptet er ens i de regioner som vil starte Studiebold op. 

 

 

 

Andreas 



 

  6. Bordtennis 

Bordtennis er så småt i gang igen i Nordjylland og kommer måske også igen i 

Hovedstaden. 

 

 

Poul 

  7. Idrætsforum 

Stor ros til arrangementet. 

Der skal ikke være oplæg i fælles forum, men måske en peptalk, indeholdende 

nogle af de ting som er lykkedes i perioden siden sidste Idrætsforum. 

Vigtigt at der er en tovholder i hver idrætsgren. 

Idrætsforum må ikke placeres i vinterferien eller efterårsferien. 

 

 

  8. DM Krolf 

Der afholdes møde om DM Krolf i løbet af kort tid, hvor bl.a. spillested skal 

besigtiges. 

Det er vigtigt, at DAI’s Krolfudvalg er indforstået med, at det Idrætsudvalget 

som beslutter økonomien for DM Krolf. 

Hvis udgifterne stiger, kan det på sigt være nødvendigt med en spiller egenbe-

taling eller at regionerne er med til at dække udgifterne til arrangementet. 

 

Der skal evt. overvejes en form for afspærring, hvor tilskuerne må være, så de 

ikke går rundt på banerne. 

 

 

  9. Bowling 

Peter orienterede om, at der arbejdes på at afholde et CSIT stævne i bowling, i 

efteråret 2018.  

 

 

10. Hjemmesiden 

Flere mener at DAI’s hjemmeside skal opgraderes til et mere moderne look. 

 

 

11. Ansøgninger 

Der forelå flere ansøgninger som blev gennemgået og godkendt. Jimmy giver 

ansøgerne besked. 

Andreas har fået lavet et DAI telt med DAI og DIF logo på. Evt. skal det over-

vejes om det er noget alle regioner skal have, til deres udendørs aktiviteter. 

 

 

6. Næste møde i Idrætsudvalget 

Ikke planlagt endnu. 

 

 


