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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. 
 
 
Organisatoriske ændringer 
 
I slut september 2014 meddelte formanden for Regionen Bruno Cavagnaro, at han 
ønskede at stoppe med øjeblikkelig varsel. Samtidig traf bestyrelsesmedlemmet Erik 
Rasmussen beslutningen om også at stoppe i bestyrelsen. Det gjorde, at bestyrelsen 
valgte at omstrukturerede sig ved at Flemming Knudsen blev konstitueret som 
formand, mens suppleant Ole Juhl trådte ind som ordinært medlem. Samtidig overtog 
Flemming Olsen pladsen i bestyrelsen i stedet for Flemming Knudsen som 
repræsentant for bowling. Desuden blev der tilknyttet to personer til ad hoc opgaver i 
form af administrative opgaver i regionen (Anders Carlsen & Carsten Rømer). 
 
 
Idrætsområder 
 
Fodbold er stadig Regionens helt store idræt efterfulgt af tennis, bowling, senioridræt 
og det nyeste skud på DAI-stammen krolf. 
På alle områder er der fremgang og udvalgene indenfor de enkelte idrætter udfører 
et kæmpe stykke arbejde med at arrangere turneringer, stævner, mesterskaber og 
forskellige andre arrangementer. Udvalgene for fodbold, tennis, bowling og 
senioridræt fungerer rutinemæssigt. Krolf har skiftet ud i udvalget, men har fundet 
sine ben efter en mindre omstrukturering. 
 
Regionens idrætsudvalg har et fint samarbejde med de andre regioner, hvor det er 
muligt. Der afvikles stort set kun fodbold og tennis i vores region, mens dart og 
kampsport dyrkes i nogle andre regioner. Der arbejdes på landsplan 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 Idrætsforum i februar 2015. Ved Idrætsforum blev der 
besluttet at regionsformændene fra landets DAI regioner skulle have bedre 
muligheder for at sparre med hinanden og der er aftalt møder hvor man samles og 
udveksler erfaringer, ideer og koordinere indsatser. Det første af slagsen blev afholdt 
her i sensommeren 2015 med god udbytte. 
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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 
 
I april 2014 og 2015 deltog Regionen i eventet Spring for livet, hvor Københavns 
Kommune havde inviteret alle 60+ borgere til at deltage i mange forskellige 
idrætsaktiviteter. DAI var med til at arrangerer eventen, idet senioridrætskonsulent 
Poul Sølvstein var med i styregruppen.  
 
Det har været nogle gode arrangementer med mange besøgende, som fik mulighed 
for at stifte bekendtskab med DAI.  
 
 
Det første officielle DM i Krolf 
 
I sommeren 2015 blev det første officielle DM i krolf afholdt – et event som også 
vores region har udført et stort arbejde for at få stablet på benene. En STOR bedrift 
for de mange som har arbejdet på projektet igennem flere år – tillykke til alle jer. 
 
 
  



 DAI Region Hovedstadens beretning – 2014-2015 

 

 

● www.dai-hovedstaden.dk ●  

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

Beretning fra Region Hovedstadens Senioridræts udvalg 
 
Seniorudvalget har i beretningsperioden bestået af: 
Hanne Foss, AIK Kbh. 
Liss Thomsen, Øbro Motion (udtrådt april 2015) 
Lis Lunn, Frederikssund Gymnastikforening 
Johanna Jakobsdottir, Tapeten Ballerup (valgt august 2015) 
Brita Foged, Øbro Motion (valgt august 2015) 
Anette Schneider, AIK Kbh. (formand) 
 
Seniorudvalget har afholdt følgende aktiviteter: 
2014: 

- Ball Room fitness 
- Cross Boule 
- De 5 tibetanere  
- Kanotur 
- Walkinginstruktør 2 
- Træner/Leder cafe 

 
2015: 

- Zumba 
- S-formstræning 
- Kanotur 
- Rygkursus 1 
- Rygkursus 2 

Alle aktiviteter bliver afholdt i samarbejde med vores foreninger, så der skal lyde en 
stor tak til Øbro Motion, IF 32 Motion og Trivsel og Veteransport i Taastrup.  
Københavns Kommune arrangerer hvert år et Spring for Livet arrangement. Det er 
en stor succes, og har de sidste to gange været afholdt i Nørrebrohallen. 
 
I juni 2015 deltog flere seniorer fra regionen i CSIT World Sport Games i Lignano, 
Italien. Et meget stort og flot stævne.  
 
Udvalget har et godt samarbejde med de øvrige regioner, og mødes 1-2 gange om 
året med dem.  
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Beretning fra Region Hovedstadens Krolf udvalg  
 
2014 
 
Krolfudvalget startede op uden den flerårige formand Erik Rasmussen, som havde 
trukket sig af helbredsmæssige årsager. En plan var dog lavet for de 3 klubber 
BK,Greve, Meløse og Frederikssund, med et ekstra stævne i Tåstrup hos IFS 
Comming UP. 
 
Disse stævner blev afviklet med regionsmesterskab i Gladsaxe den 16.september 
2014. 
 
Denne bane var dog under al kritik, da den var delvist gravet op, og mange af 
hullerne ikke var til at finde. Efter klage til Jan Nielsen, Idrætsanlæggene i Gladsaxe, 
blev vores brugerbetaling på 1000,00 kr. returneret med en undskyldning over 
banernes beskaffenhed. 
Vi (Hans Peter Rasmussen, Conny Schackinger og Per Aune) deltog også i indvielse 
i Tårnby af Ældresagens krolfbane i Travbaneparken. 
 
I september deltog ovennævnte 3 personer også Kbh.Kommunes: ”Spring for livet”, 
hvor vi demonstrerede krolf på nogle udlagte baner rullegræs udenfor 
Nørrebrohallen. 
Alt i alt  fik krolf et underskud p 4.253,- kr. som regionen dækkede. 
 
I 2015. 
Finn Regil havde puslet en ny stævneplan sammen, og man blev enige om at 
deltagelse i regionsmesterskaber ændres til halvdelen af de afholdte stævner, 
således at A/B stævner, tæller 1 stævne, da man kun deltager et sted. 
 
Deltagerpris pr. stævne er kr. 60,00,  
(20,- kr. til præmier, 30,- kr. for mad og 10,- kr. til regionen) 
  

1.præmie til bedste hold, dame og herre. 
Der kan ikke meldes fra til stævnerne p.g.a. regn.  
 
Brugerbetalingen indkræves klubvis og afleveres til den arrangerende klub, som efter 
aflevering af resultater til regionskontoret modtager en opkrævning fra regionen på 
den 10 kr. pr. deltager.  
 
I  uge 38 blev der afholdt Regionsmesterskaber, som Frederikssund arrangerede 
med alle klubber som deltagere, for spillere som har deltaget minimum i halvdelen af 
de stævner, som hans/hendes klub har deltaget i. 
 
Også i 2015 deltog Hans Peter, Conny og Per i Spring for livet på rullegræs udlagt på 
Nørrebrohallens areal 
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På idrætsmøde 22.oktober blev valgt en bestyrelse med Flemming Birkemosegård 
Ledøje/Smørum som formand. 
Underskuddet i 2015 blev kun på 876,-kr.(heraf 500,-kr. til husleje til regionen). 
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Beretning fra Region Hovedstadens Bowling udvalg  
 
Endnu 2 år er gået, siden sidste idrætsmøde I 2014. I Region Hovedstaden går det 
fortsat godt med god og stabil tilslutning til vores stævner og arrangementer. Med en 
beskeden til- og afgang kan vi fastholde antal af klubber. Ved udgangen af 2015 blev 
registreret 13 klubber, der alle aktivt deltager i vore stævner. 

Stævner 
Der er afholdt 8 ordinære stævner i hver af de 2 perioder med en nogenlunde stabil 
tilmelding på 39 – 45 hold. Placeringerne præmieres efter hvert stævne afhængig af 
antal tilmeldte hold i de enkelte rækker. Alle stævner afvikles i Regionens tilholdssted 
Glostrup Bowling Center, der sammen med Firmaet Gastech Energi delvis 
sponsorerer disse præmier. Banerne her virker teknisk stabilt på et højt niveau med 
kun meget sjældne nedbrud.  
 
Ved sidste stævne i 2015 formåede Mads Frørup, IF32 som første spiller i DAI at 
opnå maksimum 300 kegler i 1 serie og derved Regions- og DAI rekord. Endvidere 
rekord i stævnets 4 serier såvel individuelt som hele holdet over i alt 12 serier. 
Glædeligt at se resultatet af IF32’es arbejde med at starte og udvikle 
Ungdomsbowling til gavn og glæde for klub og Region. 
 
I 2014 afholdtes en traditionsrig handicapturnering indlagt i den ordinære turnering 
med finale for de bedst placerede efter sæsonens sidste stævne. Tilmeldingen til 
disse turneringer har desværre været dalende, hvorfor det besluttedes ikke at 
afholde denne i  2015.   

I tilslutning til vore Idrætsmødet såvel i 2014 som 2015, blev der afviklet nine-pins 
Funstævne, hvor ikke kun de fremmødte, men også senere ankomne kunne deltage. 
Et hyggeligt og godt socialt arrangement. 

 
Idrætsforum 
I bestræbelse på at få ensartede Snitregler på Landsplan i DAI samt i erkendelse af, 
at niveauet de seneste år er højnet markant i Region Hovedstaden, stillede vi forslag 
i Idrætsforum i februar 2015 om ændrede Snitregler, hvilket blev enstemmigt 
besluttet og senere bekræftet i Idrætsudvalget.  
 
DAI-Mesterskaber 
Disse (tidligere benævnt Forbundsmesterskaber) blev i 2014 og 2015 afholdt i 
henholdsvis Region Nordjylland og Syddanmark. Vi var ved begge Mesterskaber 
godt repræsenteret. Dog kan vi konstatere, at der er færre og færre, der har lyst og 
energi til at deltage, når det afholdes rundt om i landet. Det kunne være interessant 
at få en dialog under det fremtidige arbejde i Idrætsudvalget, hvad der skal til for at 
højne interessen ikke kun til disse Mesterskaber, men også til efterfølgende Åbent 
Landsstævner. 
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Åbent Landsstævner 
Disse blev afholdt i henholdsvis Region Hovedstaden og –Midtjylland. Et ønske fra 
Midtjylland og Syddanmark om afvikling med kun 2-mandshold blev imødekommet, 
men dette initiativ for at tiltrække flere deltagere stod ikke mål med anstrengelserne 
samtidig med, at det gav forvirring for deltagerne fra Hovedstaden, der måtte bryde 
deres normale 3-mandshold op. 

Regionsmesterskaber 
Regionsmesterskaberne for hold og individuelt, der, som de øvrige 
Mesterskabsstævner afvikles over en week end, har fortsat pæn tilslutning fra alle 
klubber. Med tidligere nævnte nye Snitregler spiller såvel Hold som Herrer og Damer 
efter samme indplacering i de enkelte rækker. 
 
Idrætsmøder 
Ved idrætsmøderne i både 2014 og 2015 var de fleste klubber repræsenteret. Der 
var en god dialog omkring udviklingen af vores idrætsgren, hvilket er positivt, idet det 
givet udvalget et godt fundament at arbejde videre på.  
 
Møder 
I de forgangne perioder er afholdt et passende antal møder, bl.a. i forbindelse med 
planlægning og afvikling af Regionens Stævner, Regions-, Lands, og DAI 
Mesterskaberne, når de sidstnævnte afholdes i Hovedstaden.  
 
Hjemmeside 
Denne bruges stort set til al kommunikation fra Udvalget til de enkelte klubber. Den 
bliver brugt flittigt og er godt besøgt, hvilket er meget positivt. 
 
Internationalt arbejde. 
Der har i perioden ikke været deltagelse i Internationalt arbejde indenfor Bowling. Der 
er dog nu åbnet mulighed for deltagelse i til CSIT-Mesterskabet 2016, der afholdes i 
juni måned i Bulgarien. Der er dog ingen deltagelse på Forbunds niveau og derfor 
ingen tilskud. Regionen arbejder på mulighed for tilbud til de enkelte klubber med 
udgangspunkt i “for egen regning”, men ikke nødvendigvis udelukkelse af mulig 
tilskud fra Regionen.  
 
Fremtidigt arbejde 
Første week end i juni afholdes DAI-Mesterskaberne med Region Hovedstaden som 
arrangør. Det forventes, at vores Region igen er stærkt repræsenteret samtidig med 
håbet om øget deltagelse fra de øvrige Regioner.  
 
Det er lidt af en brydningstid for Bowling generelt i Danmark, da der sker mange ting i 
de andre unioner. Vi følger udviklingen tæt for at være beredt på eventuelle tiltag i 
DAI Bowling. 
 



 DAI Region Hovedstadens beretning – 2014-2015 

 

 

● www.dai-hovedstaden.dk ●  

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

Skal vi til at se nærmere på DAI’s Mesterskabsreglerne, hvori der står, at der skal 
afholdes såvel DAI-Mesterskab som Åbent Landsstævne, 2 selvstændige 
arrangementer med samme målgruppe, samt stort set samme koncept og samme 
sæt spilleregler? Skal man bevare Det åbne Landsstævne, som det er nu, dvs. åbent 
for alle uanset spilleniveau og tænke i andre baner omkring DAI-Mesterskaberne?  
 
Udvalgssammensætning. 
Ved Idrætsmødet i marts, 2015 valgte Sonja Søe Bergman at stoppe som formand 
og derved fra Udvalget. Pia Bah blev nyvalgt som formand, hvorefter det samlede 
udvalg ved udgangen af 2015 bestod af formand Pia Bah IF32, kasserer Dorte Juhl 
Madsen IF32, samt udvalgsmedlemmer Hanne Olsen og Peter Andersen begge 
Bowlerne, Flemming Knudsen IF32, Flemming B. Christensen Gastech Energi samt 
Ib Hingeberg og Flemming Olsen begge Frederiksholm/Dynamo.  
 
Sluttelig en tak til Regionen for godt samarbejde Bowling og Bestyrelse imellem i 
2014 og 2015. 
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Beretning fra Region Hovedstadens Tennis udvalg  
 
Tennisudvalgets sammensætning 
 
Regionens tennisudvalg har fra april 2013 til april 2015 bestået af: 
Lars Husby, ATK 
Lene Petri, ATK 
Ole Juhl, ATK 
Finn Andersen, KTK 
Robert Fiori fra SIF  
 
I april 2015 blev følgende valgt for 2015 og 2016:  
Lars Husby, ATK 
Lene Petri, ATK 
Ole Juhl, ATK 
Finn Andersen, KTK 
Nikolas Vedel Petersen, ATK  
 
Turneringer og stævner 
 
Der er både i 2014 og 2015 blevet planlagt 5 turneringer.  
Der var følgende antal deltagere i turneringerne: 
 
Oversigt over deltagere i DAIs 
tennisturneringer 2014    

turneringsnavn hold deltagere klubber single doubler  

hold inde 27  2    

Individuel inde  98 4 32 33 66 
Individuel ude  195 6 79 58 116 
hold ude 29  4    

landsstævne  116 6 48 34 68 
 
Oversigt over deltagere i DAIs 
tennisturneringer 2015    

turneringsnavn hold deltagere klubber single doubler  

hold inde 26  3    

Individuel inde  78 4 32 23 46 
Individuel ude  156 8 62 47 94 
hold ude 20  3    

landsstævne  Aflyst på grund af regn   
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Alle indendørs turneringer bliver afviklet i Ryparkhallen.  
Landsstævnerne afholdes i samarbejde med Forbundet og blev i 2014 afholdt på 
KTKs baner i Kløvermarken. I 2015 skulle det også have været på KTKs baner, men 
det regnede hele weekenden. 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 2014 og 2015 fandt 
mesterskaberne sted på ATKs baner.  
 
Internationalt samarbejde 
 
I 2014 deltog DAI med 2 hold i CSIT-mesterskaberne i Eilat i Israel. Der var kun 5 
deltagende hold, og det blev til en 3. og en 5. plads. 
 
I 2015 blev CSIT World Sport Games afholdt i Lignano i Italien   
 
DAI-tennis 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 nr. 
4.  
1. holdet tabte finalen til Østrig i en ekstra herredouble. Den ordinære kamp var endt 
3-3. Herredoublen blev tabt 10-7 i match tiebreak. 
På veteransiden blev det til guld til Flemming Nielsen (+60) og sølv til henholdsvis 
Annemarie Dencker (+40), Henrik Thomasen (+45) og Ernst Westermann (+60), 
imens Nicole Cordes (+40) vandt bronze. Stort set alle øvrige spillere vandt én eller 
flere kampe. 
 
Fremtidigt arbejde 
 
I 2016 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 2016 at gå til Puebla i Mexico. Det er en 
holdturnering for små hold, 3 mænd og én dame. Vi håber, at DAI stiller med 2 hold. 
Der er ingen veteran-turnering i 2016. 
 
I 2017 er der planlagt World Sports Games i Riga. Der forventer vi at deltage med 
både hold og veteraner. 
  



 DAI Region Hovedstadens beretning – 2014-2015 

 

 

● www.dai-hovedstaden.dk ●  

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

Beretning fra Region Hovedstadens fodbolds udvalget 
 
Turneringen 2015 blev gennemført med afvikling af ikke mindre end 4.135 kampe 
inkl. 315 Futsal kampe. 
 
Dette antal har gennem de sidste 4 år været ret stabilt, men der har i vore 11-mands 
rækker været et større fald af tilmeldte hold, som så er blevet opvejet af 7-mands 
hold. 
 
Til turneringen 2015 var der tilmeldt: 
 
46 11-mands hold fordelt på 4 rækker 
284  7-mands hold fordelt på 24 rækker 
315 Futsal hold fordelt på 7 rækker 
 
I de i alt 4.135 kampe har der kun været 2 sager som protestudvalget har haft til 
behandling. 
 
Det store idrætspolitiske emne i sæsonen har været truslen om indførelse af en 
brugerafgift på benyttelse af banerne i Københavns kommune, og i skrivende stund 
er emnet ikke færdig behandlet i Københavns kommune, bortset fra, at vi kommer til 
og betale fra 1.7.2016 
 
Der kan gives en mundlig status på regionsmødet omkring emnet. 
 
Turneringen 2016 ser ud til og blive gennemført med samme antal klubber som hold, 
og i skrivende stund er turneringen lagt, og vi venter på, at banerne bliver klar til 
turneringsstart omkring 1.4.2016. 
 
Er der spørgsmål til udvalget står formanden for fodboldudvalget til rådighed på 
regionsmødet med uddybende svar til foreningerne. 
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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 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 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. Pga. et par system nedbrud i efteråret 
2015 er systemet flyttet til mere driftsikre og stabile servere. 
 
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 
 
Regionens fodbold turnering står i 2016 overfor den udfordring at Københavns 
Kommune har vedtaget en form for bruger betaling for brugen af deres idrætsanlæg 
– den endelige model er ved skrivende stund endnu ikke vedtaget men det vil helt 
klart give regionens fodbold folk nogle specielle udfordringer i fremtiden. 
 
 
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 
 
Konstitueret regionsformand Flemming Knudsen 
DAI Region Hovedstaden 
 
31. marts 2016 


