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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 og COVID-19 udfordringer 
 
Årene har være præget af udfordringer pga. den verdensomspændende COVID-19 
pandemi, som vi naturligvis også har været ramt af. Det har betydet, at der i perioder 
har været sat fuldstændig stop for vore aktiviteter og møder i regionen har skulle 
være afholdt ONLINE. Både uden- og indendørs aktiviteter har været ramt, selvom 
indendørs aktiviteter nok har været mest ramt af restriktioner og selv de aktiviteter 
som har kunne afholdes, har til tider haft et markant lavere deltagerantal end førhen. 
Vi håber dog at vi er ovre det værste. 
 
Vi har benyttet perioden til at tage beslutningen om at fraflytte vore tidligere lokaler, 
som var blevet alt for store, til noget mere passende beliggende i Grøndal 
Multicenter. I den forbindelse blev der lavet et stort oprydnings- og sorteringsarbejde 
i alle gemmerne i de tidligere lokaler, men ikke mindst takket være en kæmpe indsats 
fra primært fodboldudvalget, kom vi i mål og er i sommeren 2021 flyttet ind i de nye 
lokaler og væsentligt lavere husleje. 
 
I de forløbne 2 år har vi brugt en del tid på at gennemgå de aftaler som regionen har. 
Dette har bl.a. betydet, at vi ved en gennemgang af vores IT-forpligtigelser har fået 
en billigere løsning. 
 
Det samme gælder for vores telefon og fibernet aftaler med TDC. 
 
Endelig har vi flyttet en del af vores midler til Danske Bank. Danske Bank opkræver 
ikke negative renter af ikke-kommercielle foreninger, så her forventer vi at spare 
mange penge. Dette vil dog først være fuldt synligt i 2022. Der vil derfor senere være 
et forslag om at vi kan bruge mere end et pengeinstitut.  
 
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 udvalget endnu ikke 
findes lokalt i regionen som selvstændigt udvalg. Der har dog været arbejdet på 
etablering af et regionalt cykeludvalg, men det er en stor opgave og kræver også at 
foreningerne bakker op omkring det.  
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Idræt for Sindet har fået etableret et landsudvalg, og vi har fra regionens side haft 
møde med den udpegede repræsentant for Region Hovedstaden. Håbet er, at der 
bliver et større samarbejde mellem de etablerede idrætter og IFS.  
 
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.  
 
I beretningsperioden har der været masser af aktiviteter, som det kan læses i 
beretningerne fra Regionens Idrætsudvalg og på idrætternes hjemmesider. 
 
 
Idrætsforum 
 
Det landsdækkende idrætsforum har pga. COVID19 ikke været afholdt i perioden 
som beretningen dækker.  
 
 
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 etableret et samarbejde med den nye konsulent i DAI, som har været deltager 
til relevante bestyrelsesmøder. Disse møder har dog også været ramt af COVID-19 
restriktioner og er for en del af dem blevet afholdt som online møder. 
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Beretninger fra de enkelte udvalg: 
 
Herunder følger en beretning fra hvert af de aktive udvalg i regionen. 
 
 

Beretning fra Region Hovedstadens Fodbold udvalg 
 
Arbejdet i Fodboldudvalget i den forgangne periode har som alle andre steder været 
præget af Corona krisen i hele samfundet, og alligevel har vi været heldige med, at 
kunne få gennemført det meste af vores planlagte aktiviteter i begge sæsoner. 
 
Vi nåede at få gennemført Futsal turneringen 2019 / 2020, men hele udendørs 
forårsturneringen 2020, kunne vi desværre ikke gennemføre, idet der først blev åbnet 
for idrætsaktiviteter i slutningen af maj måned 2020. I stedet havde vi arrangeret en 
mini træningsturnering for alle vores klubber i de sidste 6 uger af foråret 2020, og så 
starte turneringen 2020 op med kun en efterårssæson. Den nåede vi dog heller ikke 
at få gennemført, idet der igen blev nedlukket for al idræt den sidste uge af oktober 
2020, hvor vi dermed manglede at få gennemført den allersidste runde af turneringen 
2020. Klubberne tog det dog med stor forståelse, da Fodboldudvalget i hele året 
havde knoklet med diverse muligheder og ikke mindst omrokeringer i hele 
turneringsplanen. 
Futsal-turneringen 2020 / 2021 måtte vi desværre helt aflyse, da det slet ikke blev 
muligt at gennemføre en turnering for vores klubber. 
Året 2020 var et nervepirrende år for såvel den ansatte som de frivillige i udvalget, og 
da også på vores kræfter. 
Når nu Futsal-turneringen var aflyst kunne vi så koncentrere os om planlægningen af 
udendørsturneringen 2021, i håbet om det kunne lade sig gøre at gennemføre den.  
I starten af marts måned 2021 var der stadig ingen afklaring, og Fodboldudvalget var 
selvfølgelig meget nervøse, men lyset oprandt sidst i marts, da myndighederne 
åbnede for idrætsaktiviteter, hvilket betød vi kunne komme i gang med 
udendørsturneringen 2021. 
En del kampe blev desværre ikke gennemført, idet klubberne meldte afbud 
begrundet med udbrud af Corona blandt deres medlemmer. Dette var yderst 
beklageligt, idet rigtig mange af klubberne så har haft en dårlig oplevelse af at være 
med i vores fodboldturnering 2021. 
 
Det har desværre også betydet, at der er rigtig mange klubber som her til turneringen 
2022 ikke kan stille hold, da mange af deres medlemmer er forsvundet fra idrætten i 
sidste sæson. Det vil desværre også tage lang tid førend vi igen kan komme tilbage 
til tidligere tiders styrke med tilmeldte hold. 
Vores manglende hold til turneringen er stort set også i tråd med Danmarks 
Idrætsforbunds oplevelser vedr. afmatning af medlemmer i alle forbund og 
idrætsgrene på landsplan, og det tager desværre lang tid at få befolkningen tilbage til 
foreningslivet. 
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Værst af alt er dog, at vi i 2021 havde den sidste sæson med 11-mands fodbold på 
programmet, idet der til turneringen 2022 kun var 3 klubber der tilmeldte sig, og 
dermed er grundlaget for gennemførelse af en turnering slet ikke til stede. 
Selve Fodboldudvalget har i perioden arbejdet godt sammen, og vi skal ikke glemme 
og takke vores fuldtids ansatte medarbejder for den kæmpe indsats som han har 
ydet. 
 
De frivillige i Fodboldudvalget er desværre nu nået så langt, at der skal udskiftning til 
på det kommende Fodboldmøde i december. Dags dato er der 3 personer i 
Fodboldudvalget inkl. formanden, samt 3 personer i underliggende udvalg som har 
annonceret deres afgang, og derfor er Fodboldudvalget nu i fuld gang med at finde 
nye friske medlemmer til disse udvalg. 
 
På Fodboldudvalgets vegne 
Jan F. Ludvigsen 
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Beretning fra Region Hovedstadens Senioridræts udvalg 
 
Tiden siden sidste årsmøde har været stærkt påvirket af Covid19 pandemien. Derfor 
har udvalgets arbejde og aktiviteter nærmest ligget helt stille, med ganske få 
undtagelser. Vi har fået afholdt udvalgsmøder og de er primært foregået online. 
 
Vi fik afholdt Brunsttur i Dyrehaven, i 2020 og 2021. Begge gange blev vi guidet af 
skovløber Lars Høigaard og turene var meget vellykkede, med fine tilbagemeldinger 
fra deltagerne. Desuden har vi haft en gåtur, igen med Lars Høigaard, med fokus på 
naturen og historien i Dyrehaven. I løbet af foråret og tidlig sommer 2021, 
gennemførte vi Troldeture, i samarbejde med idrætskonsulent Marie-Louise. Det blev 
til fire ture og hver gang med fine tilmeldinger og god stemning. Formålet med turene 
var at samle folk til en gåtur og besøge de 6 trolde på Vestegnen, som Thomas 
Dambo har lavet.  
Der var flere aktiviteter vi prøvede at få gennemført, men måtte aflyse primært pga. 
for få tilmeldinger. Vi måtte desværre indstille netværksmøderne, hvor fokus havde 
været på foreningskontakten og vi er endnu ikke kommet i gang med dem igen. Der 
foreligger helt klart et stykke arbejde i at få udvalgets aktiviteter op at køre igen.  
 
Hvis vi kaster et blik på senioridrætten på landsplan, så blev Senior camp aflyst i 
2020 men kom stærkt tilbage i 2021, med stor succes. Senior camp afholdes igen i 
år, d. 30. – 31. august, på Musholm ved Korsør. Udvalget var desuden repræsenteret 
ved DAI´s Kongres i Dalum i november 2021. 
 
Vi måtte aflyse vores idrætsmøde i februar 2021, igen pga. Covid19 men fik det 
afholdt i oktober 2021. Et fint møde på trods af meget få fremmødte. På mødet trådte 
både Anette Schneider og Lis Lunn ud af udvalget og vi takkede dem for deres store 
indsats og betydning i udvalget. Tilbage i udvalget er Johanna Jakobsdottir – 
Tapeten, Allan Hansen – IF32 Motion og Trivsel og Hanne Foss – IF32 Livslang 
Idræt.  
 

Jóhanna Jakobsdóttir 
Formand for Seniorudvalget i Region Hovedstaden 
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Beretning fra Region Hovedstadens Krolf udvalg  
 
Vi er stadig kun 10 klubber der spiller turnering. Vi har yderligere kontakt til Valby, 
der ikke deltager endnu, samt en ny klub vi har været med til at starte i Bellahøj, 
endvidere har vi haft kontakt til Gentofte Motionisterne.  
 
Corona har haft skyld i meget og vi i udvalget, har følt os sat lidt tilbage, så vi har 
brugt noget tid på, at søge kontakt til andre klubber der har Krolf på programmet, 
uden det desværre er lykkedes at få flere med, bl.a. i Vallensbæk, Herlev, Tåstrup, 
Hedehusene, Glostrup og Helsinge. Så selv om de spiller Krolf, er de ikke 
interesseret. at spille turnering.  
 
Vi har også brugt tid på at kontakte klubber, inden for DAI, hvor vi ved de spiller Krolf. 
I DAI Region Hovedstaden er der 22 klubber, der bl.a. har Krolf på programmet.  
 
På grund af DM-ugen i Ålborg i juni, har vi været nødt til at omlægge vores 
turneringsform. Fremover spiller vi efterår/forår men her i foråret spiller vi 4 runder, 
og der spilles 2 steder samtidig. For at kvalificere sig til Regionsmesterskabet i 
Smørum, 24.5. skal man have spillet 3 stævner og de 8 kvinder og 8 mænd, der 
placerer sig bedst, i regionsmesterskabet eller vores turnering, er kvalificeret til DM. 
Til hold DM, der afvikles 24.9. i Silkeborg, sender vi 4 hold.  
 
DAI har sidste år på forsøgsbasis, haft Krolfens uge. I vores region var halvdelen af 
klubberne tilmeldt, hvor det flere steder var en succes og de fik nye medlemmer. I 
DM-ugen til juni, vil man opfordre os til at gentage det igen.  
 
På landsplan er der vedtaget en ny form for dommeruddannelse. Hver Region har 
deres egne uddannere, og i vores er det Jørgen Hansen og Michael Jørgensen fra 
Krolffolket Frederiksværk.  
 
På grund af at Idrætsforum er flyttet til maj, har man inden sæsonopstarten, vedtaget 
nogle regelændringer, som man ellers ville have vedtaget der.  
 
Vi er endnu ikke begyndt vores turnering/stævner, men det er vores mål om ikke vi 
kan komme tæt på 200 personer, der deltager i vores turnering 
 

Flemming Birkemosegaard 
Formand for krolfudvalget i Region Hovedstaden 
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Beretning fra Region Hovedstadens Bowling udvalg  
 
Beretningen for denne periode er, som i alle Idrætsgrene under DAI og globalt, 
præget af COVID-19 restriktioner og nedlukninger. Den faldende trend af tilmeldinger 
til Regionens Bowling Stævner berettet for 2018 og 2019 blev endnu mere mærkbar 
for denne beretnings periode.  
 
I håb om nu at være ude af restriktioner og nedlukninger, står Bowlingudvalget med 
en stor udfordring, at opbygge  et opsøgende arbejde bredt i Regionen i forsøg på, at 
tiltrække nye Klubber/Foreninger såvel med- som uden DAI-Medlemskab. 
  
Stævner 
Af periodens planlagte i alt 16 Stævner, måtte vi desværre aflyse 4 Stævner i hver af 
de 2 perioder samt Regions Mesterskaberne i begge perioder. 
 
Ved stævnerne op til restriktioner og nedlukninger i marts 2020 lå vi på 30-35 
holdtilmeldinger per Stævne, hvilket faldt mærkbart til kun lidt under 20 ved de 
seneste 6 Stævner efter COVID-19 fra september 2021. Vi håber naturligvis, at det 
er slut nu, så vi kan komme tilbage til niveauet før COVID-19. Set over en 6 årig 
periode er vi faldet fra lidt over 300 Holdtilmeldinger per år til nu kun omkring 180, så 
udfordringen er stor. 
 
Lidt 2022. 

Desværre er det endnu ikke lykkedes de øvrige Regioner, at komme på et niveau i 
Bowling, der gør, at der kan afholdes DAI-Mesterskaber. Region Syddanmark 
planlægger at afholde et ”Opstartsstævne” lørdag den 7. maj, hvor vort udvalg er 
blevet spurgt om hjælp med det kendskab vi har.  

 

Flemming Olsen 
Repræsentant for bowling udvalget i Region Hovedstaden 
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Beretning fra Region Hovedstadens Tennis udvalg 
 
Tennisudvalgets sammensætning: 
 
Regionens tennisudvalg har i 2020 og 2021 bestået af:  
Lars Husby, ATK  
Ole Juhl, ATK  
Bo Stampe, KTK  
Per Flemming Hansen, Herlev  
Lene Petri, ATK  
Charlotte Bak, ATK som sekretær 
 
2020 
DAI Tennis følger et ganske fast årshjul med 5 turneringer og de fleste år en rejse til 
CSIT-mesterskaberne i udlandet. 
Det var også planen i 2020, men så kom Corona ….. 
Vi plejer at starte året med indendørs hold-turnering i Ryparkhallen. Det gjorde vi 
også i 2020, men desværre måtte vi opgive at færdigspille turneringen på grund af 
restriktioner. 
Pinseturneringen blev også aflyst. 
Udendørs-holdturneringen i juli blev til gengæld afholdt. Den blev spillet i Herlev for 
første gang, med rekordstort antal deltagere. Godt vejr og god planlægning 
afstedkom stor succes, og bestemt overvejelser om at gentage succesen i Herlev. 
Næste aflysning blev CSIT turneringen i Finland. 
Det lykkedes at få afviklet Landsstævnet i september i ATK. Den skulle egentlig have 
være afholdt i Kløvermarken, men deres baner var optaget af Tennis Øst slutspil og 
nogle udskudte divisionskampe.  
Vi kom i gang med indendørs individuel I Ryparkhallen. Men igen måtte vi stoppe op 
ca. halvvejs på grund af restriktioner. Turneringen blev ikke genoptaget. 
 
2021 
2021 var ramt af lidt færre aflysninger, men vi slap dog ikke helt. 
Vi startede med indendørs hold-turnering i Ryparkhallen. Vi måtte desværre aflyse 
efter første spillerunde på grund af Coronarestriktioner. 
Til gengæld fik vi, modsat 2020, gennemført Pinseturneringen og Udendørs hold-
turnering i henholdsvis ATK og Herlev, ligesom landsmesterskaberne i Kløvermarken 
blev spillet, endda i godt vejr hele vejen rundt. 
CSIT-mesterskaberne skulle have være afholdt i Emilia-Romagna i Italien. De blev 
også aflyst på grund af Corona. Til gengæld er der håb for, at de kan afholdes i 
sommeren 2022 i Finland. Vi regner med at stille med 2 mix-senior- og 2 mix-
veteranhold á 4 spillere, 3 mænd og én dame + x antal reserver og ledere. 
DAIs foreløbige årsplan 2022 kommer her. Der kan komme ændringer i løbet af året. 
Men det vil fremgå af invitationer etc. 
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2022 

  

Indendørs Holdturnering Januar-april Ryparken 

Pinseturnering 2021 4. juni -6. juni ATK 

CSIT Hold mix-mesterskaber for 
seniorer og veteraner 

24. juli – 30. juli Pajulahti - Finland 

Udendørs holdturnering 6. august – 7. august Herlev 

Landsstævne 2021 3. – 4. september  KTK 

Indendørs individuel turnering September – december Ryparkhallen 

 
Lene Petri 

Repræsentant for tennisudvalget i Region Hovedstaden 
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Regionens hjemmesider. 
 
Information til Region Hovedstaden foreninger sker primært via mail og de enkelte 
idrætters hjemmesider. Alle udvalg har hver deres underside på regionens 
hjemmeside og bliver løbende opdateret af de enkelte udvalg.  
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.  
 
Regionen modtager i stor stil turneringstilmeldinger via hjemmesiden igennem 
nemtilmeld – et system som fungerer godt og som vi kun kan anbefale at vore 
medlemsforeninger gør brug af ved fremtidige turneringstilmeldinger hvor det er 
muligt. Tilmeldingssystemet 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. 
 
I perioden er hjemmesiderne bliver fortsat forbedret rent design- og brugermæssigt – 
et arbejde som aldrig stopper og der kommer hele tiden nye ideer og tiltag som 
afprøves.  
 
Som supplement til hjemmesiderne arbejder DAI fortsat på at anvende Facebook 
som alternativt medie i et forsøg på at nå ud til endnu flere interesserede foreninger.  
 
 
Regionsledelsen 
 
En stor del af tiden går med medlemssystem og opkrævninger. Vi har brugt noget tid 
på en omlægning af vores kontosystem, så det er blevet mere enkelt og brugbart for 
alle. 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 brevpost som en 
sidste udvej – så derfor er det vigtigt at oplysningerne vi har, er de korrekte. 
 
Regionen har ca. 500 foreninger – der sker hele tiden en løbende tilgang og afgang 
så den samlede antal foreninger i regionen stort set holdes konstant. 
 
 
 
Registrering i DIF 
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Igen vil vi opfordre alle foreningerne i DAI Region Hovedstaden til at få medlemsantal 
i foreningen registreret i DIF. Det er vigtigt for alle – også af andre årsagen end de 
økonomiske tilskud. 
 
VI har i perioden været uden en decideret sekretær hvilket har gjort at der har været 
nogle arbejdsopgaver som har skulle fordeles mellem formand og kasserer, ikke 
nødvendigvis et problem men det har gjort at vi har haft mulighed for at vurdere 
omfanget og nødvendigheden af opgaven samt hvem der naturligt kunne overtage 
opgaven, og om den måske i visse tilfælde kunne overgives til personer udenfor 
regionsledelsen.  
 
 
Fremtiden - specielle udfordringer 
 
Regionen står over for nogle organisatoriske ændringer da den nuværende formand 
har meddelt at han ikke ønsker at fortsætte på posten. Regionen og andre i DAI har 
kigget i egne rækker og blandt medlemmerne for at finde en passende kandidat og 
der er desværre ikke en kandidat til posten.  
 
Regions kontor er på plads – men da det er en tidsbegrænset lejeaftale vi har 
indgået, så vil regionen om et par år være i den situation at man muligvis skal flytte 
igen. Det er i skrivende stund ikke klart om vi vil kunne forblive i de nuværende 
lokaler i en ny periode eller om det vil være en intern flytning i huset. 
 
Regionens frivillige bliver heller ikke yngre – og arvtagerne står ikke nødvendigvis på 
spring til at overtage i de enkelte udvalg. 
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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 
 
4. april 2022 


