
 

Indstilling til prisen: ”Årets DAI’er” 

Mads Enggaard, medlem Regionsledelsen samt formand for MTB udvalget i 

region Syddanmark indstiller hermed Jørn Bjarning til prisen som Årets DAI’er.  

 
Jørn Bjarning er idag Regionsformand og kasserer i MTB udvalget i Region Syddanmark, 

trods sin relative korte historik og kendskab til DAI.  

Jørn blev første gang introduceret til DAI i foråret 2018, hvor han deltog til DAI’s første 

MTB arrangement i Region Syddanmark. Siden dette arrangement har Jørn virkelig taget 

DAI til sig, hvor han i dag spiller en helt central rolle for både Regionsledelsen og MTB 

udvalget.   

 

Jørn er perfektionist helt ind i hjertet, og gør ingenting halvt. Det betyder også, at Jørn 

dagligt trækker i DAI kasketten, hvor han hjælper med at løse diverse opgaver for både 

regionen og MTB udvalget. Du kan altid regne med Jørn, og man kan altid være sikker 

på, at opgaven bliver løst med høj kvalitet og stort engagement.  

Indsatsen for Regionen: 

Igennem de sidste par år, har Jørn været med til at sætte en ny og inddragende struktur 

for Regionsledelsen i Syddanmark. Takket være Jørns store indsats er det lykkes at få alle 

regions idrætter repræsenteret i regionsledelsen, der er blevet skabt struktur for 

regionens økonomi, herunder hvordan regionen sikrer sig, at flest mulige midler går 

tilbage til idrætterne samt den store administrative opgave er blevet løst ift. 

planlægning af diverse møder generalforsamlinger, regionsmappe mv.   

Indsatsen for MTB udvalget:  

Jørn har igennem flere år været en aktiv del af MTB udvalget i Syddanmark bl.a. som 

kasserer, tovholder på utallige arrangementer, opsætning af alle arrangementer med 

billeder, tekst, facebookbegivenheder og nem tilmeld (+25 arrangementer i 2021) samt 

diverse møder og udvikling af nye koncepter i samarbejde med foreninger og 

underudvalg. Kort fortalt, så har Jørn en finger med i spillet i næsten alt, da han for det 

første er super dygtig til det, men dernæst ønsker at hjælpe og bidrage til fællesskabet.   

 

Jørn som person: 

Jørn er en guttermand, en hyggelig fætter og efterhånden en rigtig god ven. Han er altid 

klar med sjove bemærkninger, en hjælpende hånd og højt humør. Men Jørn er samtidig 

meget lyttende og inddragende som person, hvorfor han altid giver plads til andre 

omkring sig. Dette er en kæmpe kvalitet som frivillig frontfigur i DAI, for det giver plads 

til, at alle kan få en plads som frivillig i DAI og være med til at være medstemmende og 

få en meningsfuld rolle.  

 

Jørn fortjener virkelig prisen som Årets DAI’er, fordi han utrætteligt har grinet, knoklet 

og været initiativtager på mange af de positive tiltag, som der er sket i Region 

Syddanmark den seneste tid. 

 


