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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 stadig 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 til stor glæde for og med stor 
deltagelse af regionens medlemsforeninger. Regionen har også deltagere i det 
landsdækkende cykeludvalg 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 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 forår 2018 og igen her i efterår 2019.  
 
 
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. Regionen har 
også fået etableret et samarbejde med den nye konsulent i DAI, som har været 
deltager til relevante bestyrelsesmøder. 
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Beretninger fra de enkelte udvalg: 
 

Beretning fra Region Hovedstadens Senioridræt 
 
I året 2018 blev der afholdt nogle gode arrangementer, bl.a. “Din krop er din fremtid” 
med fokus på ryggen, “Kropsbevidsthedsgørende øvelser” med psykomotorisk fokus 
og “Fodgymnastik”. Kurserne blev taget godt imod og fik gode tilbagemeldinger. I 
2019 blev det ikke til så mange arrangementer, vi fik afholdt en inspirationsdag med 
udendørsaktiviteter i maj måned og tanken var at vi ville holde et lignende 
arrangement med indendørsaktiviteter i september. Det måtte vi aflyse grundet for få 
deltagere. I juni 2019 afholdt vi “Naturmotion” og arrangementet lykkedes godt.  
 
I 2018 blev vi i udvalget mere og mere optaget af kontakten til vores 
medlemsforeninger og nogle gange mangel på samme. Vi valgte derfor at sætte stor 
fokus på det i 2019, og efter en god forberedelsestid gik vi i gang med at sikre os 
kontaktinformation til vores foreninger, for derefter at invitere til lokale 
netværksmøder. Det første møde i slutningen af 2019 gik så godt, at udvalget 
besluttede sig for at fortsætte det gode arbejde i året 2020. Det arbejde er i skrivende 
stund i fuld gang.  
 
På landsplan blev DAI Seniorcamp afholdt for første gang i august 2018 og flere af 
Hovedstadens udvalgsmedlemmer var med til den. Campen blev en stor succes og i 
året 2019 blev campen ikke mindre succesfuld. Det er landsudvalgets ønske, at DAI 
Seniorcamp kommer til at udvikles og afvikles i de kommende år, for den har både 
stor sportslig og social værdi.   
 
I februar 2019 afholdt udvalget Idrætsmøde på Genforeningspladsen. Udvalget var 
også repræsenteret til DAI´s Idrætsforum i Dalum i oktober 2019, hvor DAI´s 90 års 
fødselsdag blev fejret.  
 
Udvalget har i beretningsperioden bestået af: Johanna Jakobsdottir - Tapeten, Lis 
Lunn – Frederikssund Gymnastikforening, Hanne Sauer Foss – IF 32 Livslang Idræt, 
Kirsten Herholt – Tapeten (stoppede december 2019), Allan Hansen – IF 32 Motion 
og Trivsel og Anette Schneider – AIK København.  
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Beretning fra Region Hovedstadens Krolf udvalg  

Som det fremgår af nedenstående skema har Krolf i vor Region haft en pæn 
fremgang i 2018 og 2019 

Antal  deltagende Antal deltagere
klubber pr turneringsrunde runde

2017 7 96
2018 8 103
2019 10 122  

Vores turnering afvikles med stor interesse og engagement fra de deltagende spillere 
og klubber 

Turneringerne i 2018 og 2019 blev afsluttet med Regionsmesterskaber og deltagere 
fra vores Region deltog i velgennemførte Danmarks mesterskaber i h.h.v. Region 
Sjælland og Nordjylland. 

Vi har i vores region i 2018 og 2019 arbejdet hårdt på at få flere Krolf klubber med i 
turneringen. Men det har vist sig at være meget svært. Bortset fra en klub i Valby 
som vi stadig håber vil være med fremover, så har vi ikke andre på vej. 

Krolf har vedtaget et nyt sæt Krolf regler i 2019. Vi har fra vores Region medvirket 
aktivt til dette. 

Hovedstadens Krolf udvalg har repræsentanter fra alle 10 klubber, og vi har et fint 
samarbejde i udvalget. 

Fra og med 2021 vil det individuelle Krolf DM at indgå i det nye DIF koncept "DM 
ugen". Ideen med DM ugen er at samle afviklingen af flere forskellige idrætsgrene i 
samme uge og i samme by. Ændringen vil have indflydelse på vores fremtidige 
turneringsafvikling, da DM så skal afholdes om sommeren, og ikke som nu efter 
turneringsafslutningen om efteråret. Vi skal i løbet af året have vedtaget hvorledes 
kvalifikationen til DM 2021 skal foregå. 

Som det fremgår af nedenstående, så var 2020 turneringen planlagt men er p.t. 
suspenderet på ubestemt tid pga. Corona krisen. 

Krolf turneringen 2020 er planlagt med 9 runder med 2 ugers mellemrum i ugerne 17 
til 33 (2 stævner pr runde). 

Turneringsregler og Kvalifikationsregler for 2020 er vedtaget. 

Regionsmesterskabet skal foregå i uge 35, men dato og sted er endnu ikke fastlagt. 
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DM er fastsat til 25-26 september i Region Midtjylland. 
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Beretning fra Region Hovedstadens Bowling udvalg  
 
Den faldende trend af tilmeldinger til Regionens Bowling Stævner i 2. halvdel af 
2017, måtte vi desværre konstatere, fortsatte i perioden, som herved berettes om. 
Dog kan vi glæde os over, at vi nu ligger på et nok lidt lavere-, men stabilt niveau på 
+/- 30 hold per Stævne.  Antallet af klubber fastholdes, men antallet af tilmeldte hold 
per Klub, har været den faldende faktor.  
 
Et opsøgende arbejde bredt i Regionen for at tiltrække nye Klubber/Foreninger såvel 
med- som uden DAI-Medlemskab, har desværre ikke båret frugt. 

Stævner 
Der er igen afholdt de sædvanlige 8 ordinære Stævner i hver af de 2 perioder i 
Glostrup Bowling Center som vor faste base. 
 
Den traditionsrige Handicapturnering blev afviklet, dog med faldende antal 
tilmeldinger, hvilket betød fravigelse af de fastsatte proportioner, for at gennemføre 
disse arrangementer. 
 
Regionsmesterskaberne for såvel hold som individuelt, har fortsat pæn tilslutning fra 
alle klubber og afvikles over en weekend som afslutning på sæsonen.  
 
Desværre medførte de manglende aktiviteter i De jyske Regioner, at Landsudvalget i 
2018 besluttede at aflyse DAI-Mesterskaberne. I 2019 søgte vi Forbundet om 
dispensation for afholdelse af et kombineret Regions- og DAI-Mesterskab, hvilket der 
blev givet accept for. Hvor vi selv betalte for medaljer omkring Regions-
Mesterskaberne, betalte Forbundet for medaljerne omkring DAI-Mesterskaberne. 
Banelejen for afviklingen blev delt 50/50 mellem Udvalget og Forbundet, hvilket for 
Regionen betød reduceret deltagerpris.  
 
De åbne Landsmesterskaber blev, grundet manglende aktiviteter i de øvrige 
Regioner, ikke afholdt i perioden. 
 

 
Øvrige Aktiviteter 
Som en del Landsudvalgets aktiviteter forsøgte vi at få et Internationalt Stævne op og 
stå her i Regionen i efteråret 2019. Dette skulle være i håb om at få bowling på 
dagsorden til CSIT-Mesterskaberne. En anden årsag var også i håb om at kunne 
tiltrække flere spillere til vores nationale aktiviteter, ved at kunne tilbyde muligheden 
for deltagelse Internationalt. Vi måtte desværre erkende, at dette var for stor en 
mundfuld med de resurser, der var til rådighed, hvorfor projektet ikke blev 
gennemført. 
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Af samme årsag blev et 90 års DAI-Fødselsdags Event for Bowling i Regionen ej 
heller afviklet som planlagt til lørdag den 24. August, 2019. Oplægget var et PR-
Arrangement, hvor formålet skulle have været at tiltrække nye Bowlere.  

Lidt 2020. 
På sidst afholdte Idrætsforum i 2019 blev oplyst, at Region Syddanmark ihærdigt 
arbejder på at blive genetableret med bl.a. at få Bowling startet op igen. I givet fald 
planlægges at afholde Et åbent Landsstævne i denne Region primo oktober 2020. 
Hvis ønskeligt har vor Region tilbudt at være behjælpelig med denne planlægning og 
afvikling. 
  
Endelig blev det ligeledes besluttet på dette Idrætsforum ikke at holde DAI-
Mesterskaber i foråret 2020. 
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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 2018 og 2019 blevet afholdt 5 turneringer.  
 
Der var følgende antal deltagere i turneringerne: 
 

Oversigt over deltagere i DAIs tennisturneringer 2018  

        

turneringsnavn hold deltagere klubber Single doubler rækker  

     par   
hold inde 33 84 4   6  
Individuel inde  89 5 51 38 16  
Individuel ude  117 7 55 36 14  
hold ude 15 39 3   5  
landsstævne  115 6 55 38 14  
 
 
Oversigt over deltagere i DAIs tennisturneringer 2019   

        

turneringsnavn hold deltagere klubber Single doubler   

     par rækker  
hold inde 28 69 3   6  
Individuel inde  87 7 46 30 10  
Individuel ude  95 7 63 35   
hold ude 15 42 4   5  
landsstævne  96 7 47 33 14  
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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 flere 
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 2018 og 2019 fandt 
mesterskaberne sted på ATKs baner.  
 
Internationalt samarbejde 
 
De internationale mesterskaber i 2018, der skulle have foregået i Cesenatico i Italien 
blev desværre aflyst, fordi arrangørerne ikke var enige med CSIT-ledelsen om 
tidspunktet for afholdelse af mesterskaberne, og dermed kom alt for sent med 
indbydelsen. 
 
I 2019 blev CSIT World Sport Games afholdt i Tortosa i Spanien.   
DAI deltog med 2 seniorhold og 2 veteranhold. 
Bedste resultat var veteran 1, som endte på en flot 2. plads. Veteran 2 blev nummer 
5. 
Senior 1 blev nummer 4 og Senior 2 nummer 5. 
 
 
Fremtidigt arbejde 
 
I 2020 har udvalget lagt planer for de sædvanlige turneringer. Igen i år er lands-
stævnet planlagt til at blive afholdt i Kløvermarken. Pinseturneringen afholdes på 
ATKs baner på Genforeningspladsen 
 
Den internationale turnering i 2020 som skulle have foregået Pajulahti i Finland i 
perioden 26. juli til 1. august, er blevet aflyst pga. Corona situationen. Det er en 
holdturnering for små hold, 3 mænd og én dame. DAI stiller sædvanligvis med hold i 
både senior og veteranrækkerne.  
 
I 2021 er der planlagt World Sports Games i Zagreb. Der forventer vi at deltage med 
hold for seniorer og for veteraner. 
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Beretning fra Region Hovedstadens Fodboldudvalg 
 
I perioden 2018 – 2020 har fodboldudvalget brugt mange kræfter på administrative 
opgaver, der normalt ligger udenfor en frivillig idrætsleders opgaver, samtidig med at 
vi har administreret en stor fodboldturnering til glæde for ca. 350 klubber og deres 
medlemmer. 
Arbejdet med at køre vores turneringer kræver daglig kontrol, og derfor har vi som 
bekendt en fuldtids ansat turneringsleder, som klarer opgaven til UG. 
Herudover har vi nogle frivillige, som efterhånden er utrolig svære at erstatte med 
nye, da det ikke er op i tiden at være frivillig til faste ugentlige rutiner der er 
forpligtigende. 
Derfor har fodboldudvalget på deres Idrætsmøde i 2018 fået vedtaget en ny struktur, 
med en honoreret formand, der sammen med 2 andre frivillige danner et politisk 
fodboldudvalg. 
Den daglige drift administreres herefter af den fuldtids ansatte og udvalgsformanden, 
med hjælp fra dommerklubbens kampfordeler, og de politiske opgaver varetages så 
af de 3 personer som er det reelle fodboldudvalg. 
Denne arbejdsfordeling har vist sig at være en kæmpe gevinst for såvel arbejdet på 
kontoret, samt afviklingen af selve turneringen, med alle de deraf følgende opgaver 
som opkrævning af diverse afgifter, karantæner, osv. 
De ekstraordinære opgaver har i den forgangne periode været gebyrsagen, IFK 
(Idræts Forum København), og en total omlægning af banefordelingen i Københavns 
kommune: 
 
Gebyrsagen  
Gennem de sidste 6 år har emnet været oppe til debat, mange møder, samt ikke 
mindst skriverier frem og tilbage, er nu endelig afsluttet, og vi må med stor 
beklagelse konstatere, at sagen for vort vedkommende er tabt, med den virkning, at 
alle de Københavnske klubber fremover nu skal betale for benyttelse af de 
Københavnske Idrætsfaciliteter, og dette gebyr har fodboldudvalget desværre måtte 
pålægge startgebyret for de klubber der er hjemmehørende i Københavns kommune. 
I skrivende stund er denne gebyrsag stadig til diskussion, idet vi i DAI ikke kan forstå 
hvorfor den gruppe der i daglig tale kaldes for LGBT er undtaget for gebyr på brug af 
faciliteter, så vi gætter på, at det må være på grund af deres økonomisk dårlige 
situation, som kommunen nu forsøger at hjælpe dem med og komme igennem. 
 
IFK (Idræts Forum København)  
IFK var et samlet tværidrætslig forum, bestående af alle idrætsorganisationer i 
Københavns kommune, og startet op af DBU-København, men DAI fodbold havde 
også en repræsentant i dette Forum, som samlet kunne tale idrættens sag direkte 
med kommunen, og da Kultur- og fritidsborgmesteren samtidig havde sæde i 
udvalget var det en fantastisk nem måde og komme i kontakt med politikerne. 
Men det har DIF (Danmarks Idrætsforbund) nu fået ændret (ødelagt), idet de har 
overtaget såvel økonomi samt administration, med den virkning, at vi i DAI ikke har 
samme form for indflydelse som før 
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Banefordelingen i Københavns kommune  
Normalt skal fodboldudvalget starte op på tilrettelæggelsen af den kommende 
udendørs turnering ca. midt i januar måned, men på grund af Københavns 
kommunes ”nye bookingsystem”, kan vi her midt i februar måned ikke komme i gang, 
da vi ikke har nogen form for accept af hvilke baner som vi kan råde over til vor 
turnering. 
Det er både irriterende, frustrerende, og ikke mindst ærgerligt, da det sender et 
signal til idrætslivet om, at administrationen på Rådhuset er flintrende ligeglad med 
de medarbejdere samt ikke mindst frivillige der dag efter dag arbejder for et godt 
kulturelt tilbud til kommunens borgere. 
Vi i fodboldudvalget river os i vore efterhånden sparsomme hårpragt, men lige lidt 
hjælper det, så nu må vi se hvornår kommunen finder det belejligt at oplyse 
forbundene om hvilke baner og haller de fremover kan råde over til afvikling af 
idrætsaktiviteter. 
Vi kan selvfølgelig ikke vente mere, så derfor har vi opstartet arbejdet, i håb om, at vi 
får de baner som vi nu engang har ansøgt om, så vi kan være klar med turneringen 
til opstart 1.april. 
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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 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 og der er implementeret et fælles tilmeldingssystem 
som kan anvendes på tværs af DAI. En del regioner og udvalg anvender allerede 
dette tilmeldingssystem, som også tillader betaling direkte via betalingskort eller via 
faktura. Vi modtager gerne ideer og konstruktiv kritik af siderne og 
tilmeldingssystemet, 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. 
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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. 
 
 
 
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 
 
Regionen står over for nogle organisatoriske udfordringer omkring selve regions-
ledelsen. Den nuværende formand har meddelt at han ikke ønsker at fortsætte på 
posten efter den kommende generalforsamling. Regionen og andre i DAI har kigget i 
egne rækker og blandt medlemmerne for at finde en passende kandidat men i 
skrivende stund er det endnu ikke lykkes. Samtidig ønsker regionens sekretær også 
at udtræde (her heller ingen kandidat) mens der er en kandidat til kasserer posten 
som vi anbefaler vælges. 
 
Samtidig er vi noget udfordret i lighed med det øvrigt idræts- og foreningsliv pga. 
COVID-19 situationen, som har gjort at der siden starten af marts måned har været 
sat stop for samtlige aktiviteter, såvel mødemæssigt men ikke mindst på aktivitets-
siden, hvor alle aktiviteter der var i gang, blev suspenderet og andre slet ikke startet 
op. Det giver os nogle udfordringer ikke mindst omkring fodbold turneringen som 
udover at være den største aktivitet også er en væsentlig bidrager til regionens 
økonomi. I skrivende stund er det endnu uklart hvornår aktiviteterne må startes op 
igen – og om vi evt. kan få del af en mange tilskudspakker der sættes i søen for at 
afhjælpe et presset erhvervs- og foreningsliv. 
 
Endnu en økonomisk udfordring er at Københavns kommune har indført 
brugerbetaling for anvendelse af deres idrætsfaciliteter. Det påvirker også vores 
aktiviteter herunder primært vores fodboldturnering men også tennis er omfattet af 
kravet om betaling. Endnu er det svært at sige hvordan omfanget præcist er for vore 
aktiviteter da opkrævning for sidste halvår af 2019 lader vente lidt på sig. De øvrige 
idrætter går i øjeblikket fri da de ikke afvikles i Københavns kommune. 
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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, konsulenterne, 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 
 
14. april 2020 


