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Aftalen giver glæde 
og begejstring
Nu kan vi satse mere, og komme langt. 

Dansk Døve-Idrætsforbund på kortet
2018 var et år, som for første gang siden 1983 skabte nye 
verdensmestre i DDI, ja i dame håndbold. Det beviser at 
Dansk Døve-Idrætsforbund er i stand til at komme til tops, 
og det har været med til at sætte Dansk Døve-Idrætsfor-
bund på kortet i de sociale medier, stor modtagelse i luft-
havnen, interview i TV2 Go’Morgen Danmark, reception 
med rådhuspandekager ved Københavns Overborgmester 
Frank Jensen. Ikke kun det, men også andre store sports-
præsentationer og indsats af alle i Dansk Døve-Idrætsfor-
bund har ført til at forbundet er markant mere synlig og 
stærkere end det har været tidligere, og mon ikke mange 
af de andre lande misunder os for at dansk døveidræt ef-
terhånden har flyttet sig og kampen om medaljer bliver 
tættere og tættere.
 
Aftale skaber glæde
I oktober var det en stor glæde at kunne offentliggøre en 
aftale mellem Dansk Døve-Idrætsforbund og William De-
mant Fonden. William Demant Fonden har igennem en år-
række været en uvurderlige støtte for dansk døveidræt, og 
nu har Dansk Døve-Idrætsforbund en aftale med William 
Demant Fonden frem til og med 2022.

Udvikling af dansk døveidræt både for eliten og bredden 
handler ikke kun om økonomi. Det handler i meget høj grad 
om udvikling af viden, kultur, træningsmuligheder, kompe-
tenceniveau blandt de frivillige trænere, ledere, massører 
m.fl og et mere struktureret arbejde på kryds og tværs i 

forbundet. Men vi kommer ikke uden om, at det kræver 
økonomiske muskler, hvis vi fortsat skal have muligheder 
for at det lykkes med at fastholde niveauet, og derfor er 
aftalen med William Demant Fonden en aftale som skaber 
glæde hos alle.

Satsningen virker
Dansk døveidræt står stærkt. Dansk døveidræt leverer gode 
præsentationer, frivillige arbejder professionelt, og vi har 
udviklet og satset på en model som virker for både eliten 
og bredden. Vi ved, hvad der skal til for at fortsætte udvik-
lingen af dansk døveidræt i en positiv retning, og vi håber, 
du fortsat vil bakke op om vores arbejde med at gøre Dan-
mark til verdens bedste sted at dyrke døveidræt sammen 
med Dansk Døve-Idrætsforbund, og i fællesskab kan vi 
komme langt.

Vi ser tilbage på et fantastisk spændende 2018, som vi kan 
takke alle de frivillige, hovedbestyrelsen og ansatte i for-
bundet, også at vi kan takke alle vores trofaste samarbejds-
partnere, fonde og legater for jeres støtte og opbakning, for 
det er jeres støtte som gør det muligt at satsningen virker 
og det er vi stolte af.

Tak for din interesse i Dansk Døve-Idrætsforbunds arbejde i 
2018. Rigtig god fornøjelse med årsberetningen.

Louise Peitersen   Joachim Thor Krøyer
Formand    Sekretariatschef
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Første år med strategispor
I 2017 brugte DDI meget tid på at udarbejde strategispo-
raftalen med Danmarks Idrætsforbund (DIF) og det har 
mundet ud i 2 strategispor: Rekruttering af medlemmer og 
samarbejdsaftaler med andre forbund og organisationer. 
Sporene blev endelig godkendt i slutningen af 2017 og varer 
i 4 år frem til 2022. Strategisporaftalen danner grundlaget 
for at få tipstilskud fra DIF.

Vores første år med strategisporene er gået over al forvent-
ning, da medlemstallet for døveidrætten er steget pænt, og 
arbejdet med at få samarbejdsaftaler i hus har givet resul-
tater. Vores konsulent fra DIF var tilfreds med vores første år 
og opfordrede os til at fortsætte den gode udvikling i DDI.

Vi vil fortsætte den gode udvikling, men det kræver et 
godt samarbejde mellem hoved-bestyrelsen, sekretariatet, 
klubberne og ikke mindst de frivillige. 

Dødsfald
I sommer modtog DDI en trist meddelelse. Børge Laursen 
var afgået ved døden. Børge Laursen har siddet i DDI’s ho-
vedbestyrelse i mange år, i størstedelen af sin tid som kas-
serer. Han fik hæderstegn i 1990 samt J.P. Nielsens Lederpris 
i 1985. Børge Laursen var altid i godt humør ved arrange-
menter, turneringer, fester og andre særlige lejligheder, og 
han kunne snakke med alle mennesker. Mange mennesker 
har haft stor gavn af hans store hukommelse, når man skul-
le have afklaret noget historie. Æret være hans minde.

Et stort økonomisk rygstød til DDI
I oktober indgik DDI en stor aftale med William Demant 
Fonden (tidligere Oticon Fonden),  som vil støtte forbundet 
med et millionbeløb frem til 2022. Støtten kommer til gavn 
for elite- og breddeidrætten, og klubberne vil også komme 
i betragtning i forbindelse med arrangering af aktiviteter. 
DDI har blandt andet støttet Idrætsklub Vikings deltagelse 
til Deaf Champions League for U21 i Sverige. Med den store 
støtte fra fonden er der ingen tvivl om, at den vil styrke 
døveidrætten i de næste 4 år og samtidig give DDI mere ro 
omkring fundraising-arbejdet.

Økonomien vokser i DDI
Regnskabet for 2018 udviser et overskud før henlæggelse 
på godt 94.000 kr., og vi har valgt at henlægge 50.000 kr. til 

Deaflympics 2021. Efter henlæggelsen har vi et overskud på 
44.000 kr., som overføres til egenkapitalen. Forbundet har i 
2018 haft udgifter for 3,65 mio. kr. og indtægter på 3,74 mio. 
kr., så der er en god balance mellem indtægter og udgifter 
med et mindre overskud. Hovedbestyrelsen ønsker fortsat 
at styrke egenkapitalen, som nu er på 227.000 kr.  

Trods en sund økonomi i DDI og med lyse udsigter i de 
næste 4 år takket være William Demant Fonden, så ønsker 
hovedbestyrelsen, at der fortsat skal være løbende opfølg-
ninger på regnskabet på hovedbestyrelsesmøderne for at 
imødegå eventuelle og uforudsete afvigelser.

Løft af medier i DDI
Mediedækningen i DDI har været en af forbundets akilles-
hæl i en længere periode, da vi  ikke har været så gode til 
at håndtere vores medier, især videoer.

I november fik sekretariatet en ny kommunikationsmed-
arbejder, som skal være med til at styrke medieområdet i 
DDI. Vi ønsker, at den digitale platform skal styrkes i form af 
flere tegnsprogsvideoer med undertekster, ny hjemmeside 
og meget andet. 

Kommunikationsmedarbejderen skal fremadrettet gøre DDI 
mere synlig gennem medier, og vi er allerede godt i gang 
med bl.a. flere videoer og en ny hjemmeside, som forven-
tes lanceret før sommeren 2019.

DD3 campus – en stor succes
I en weekend i november arrangerede DDI sammen med 
Danske Døves Landsforbund (DDL) og Danske Døves Ung-
domsforbund (DDU) en DD3-campus i Idrættens Hus med 
flere spændende kurser på programmet med undervisere 
fra Danmarks Idrætsforbund. Lørdag aften var der et fore-
drag om Enneagram. De 3 forbund danner tilsammen den 
såkaldte DD3-konstellation med et mål om at arbejde tæt-
tere sammen, da forbundene har døveverden som fælles-
interesse. Weekenden var en succes med mange deltagere 
fra både døveforeninger og døveidrætsklubber. 

Kort uro hos ICSD (International Committee of 
Sports for the Deaf)
Præsidenten for det internationale døveidrætsforbund ICSD 
Valery Rukhledev fra Rusland blev sat i husarrest af det rus-
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siske politi, mens han blev efterforsket for bedrageri. ICSD’s 
bestyrelse var nødt til at afsætte præsidenten, da det ellers 
ville give et dårligt omdømme over for IOC (International 
Olympic Committee). Bestyrelsen har udpeget Rebecca 
Adams fra Australien som konstitueret præsident. Dog har 
bestyrelsen ikke fulgt proceduren om, at valget af præsi-
denten skal godkendes af medlemslandene, heriblandt 
Danmark. 

Der er i skrivende stund endnu ikke besluttet, hvor Deaf-
lympics 2021 skal afholdes. Der kommer hele tiden rygter, 
men intet er bekræftet. Vinter Deaflympics 2019 bliver af-
holdt i Norditalien i december. 

Det europæiske døveidrætsforbunds 
kongres i Kreta
DDI deltog med 2 delegerede (Louise Peitersen og Joachim 
Thor Krøyer) til det europæiske døveidrætsforbunds (EDSO) 
kongres på den græske ø Kreta. Det var en rodet kongres, 
hvor præsidenten måtte overtage dirigentrollen, hvilket 
ikke er normal praksis. 

Der blev valgt en ny præsident i stedet for norske Bjørn Rø-
ine, som stoppede efter mange års tjeneste. Den nye præ-
sident er Isoif Stavrakakis fra Grækenland. Vi havde håbet 
på en anden kandidat, men vedkommende ønskede ikke at 

stille op. For første gang i mange år har bestyrelsen ingen 
medlemmer fra de nordiske lande. 

Danmark – herunder DDI – fik værtskabet for den næste 
kongres, som afholdes i 2020 samtidig med EM i håndbold 
i København. Det er vores mål, at kongressen skal op på et 
højere niveau i forhold til tidligere. 

Forlængelse af samarbejdsaftaler
DDI har forlænget samarbejdet med vores tøjleverandør 
PUMA og ligeledes med OK Benzin frem til 2022. Der for-
ventes også, at samarbejdet med Holstebro RejseCenter  
bliver forlænget. 

Sag til DIF-idrættens Højeste Appelinstans 
DDI’s appeludvalg havde behandlet og afvist en sag fra en 
idrætsudøver i slutningen af 2017. Idrætsudøveren var ikke 
enig i udvalgets afgørelse og appellerede efterfølgende til 
DIF-Idrættens Højeste Appelindsats, som er den højeste 
instans indenfor dansk idræt.  Dommen fra DIF-idrættens 
Højeste Appelinstans faldt hurtigt ud til DDI’s fordel, da 
fristen for appellen var overskredet. Sagen betragtes som 
afsluttet.

Frontrunners Sport
Frontrunners er et forløb på Castberggård på internationalt 
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plan, hvor deltagerne kommer fra hele verden. Forløbet har 
i de sidste mange år været en stor succes, og Castberg-
gård besluttede at oprette en sportslig version, som hed-
der Frontrunners Sport med opstart i efteråret. DDI bidrager 
med ekspertise og har en samarbejdsaftale med dem. 

Rokade i DDI’s hovedbestyrelse
På årsmødet i maj skete der en mindre rokade i hovedbe-
styrelsen. Claus Jul Larsen trak sig som formand af private 
årsager, men han fortsatte dog sit virke i hovedbestyrelsen 
som et almindeligt hovedbestyrelsesmedlem. Louise Pei-
tersen overtog formandsposten.

Færre DM-arrangementer
I 2018 gennemførte DDI DM i bowling og golf. Vi havde 
forventet mesterskaber i andre sportsgrene, men af flere 
årsager kunne vi ikke gennemføre dem. Vi håber, at det 
bliver bedre i 2019. 

Klubber
Det har været et stille år for klubberne. Nogle af klubberne 
klarer sig fint og havde ikke meget brug for vores hjælp, 
mens andre havde behov for det. Som altid står vores kon-

sulent til rådighed for klubberne. Nogle klubber har fortsat 
udfordringer, og det er især på grund af manglende besty-
relsesressourcer.

I forbindelse med strategisporaftalen, så vil DDI gøre en 
større indsats for at hjælpe udvalgte klubber, og det er vo-
res håb, at det vil løfte dem. 

Vi havde et fint klubseminar dagen før årsmødet, hvor Anne 
Vikkelsø kom og holdt foredrag om persondataforordnin-
gen (GDPR). Hun kom ind på, hvad det vil betyde for DDI og 
klubberne. Deltagerne havde efterfølgende mulighed for at 
stille spørgsmål om forordningen.

Til sidst vil jeg sige tak til alle i DDI-organisationen for sam-
arbejdet. Tak til alle sportsfolk som deltog i DDI-regi på alle 
niveauer. Tak til fonde og vores samarbejdspartnere - uden 
jer ville det være svært at gennemføre de mange aktivite-
ter i DDI. 

Louise Peitersen
Formand
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Suveræn vinder af VM i håndbold for kvinder
Det danske kvindelandshold i håndbold deltog til VM i Bra-
silien 12.-22. juli, og det var første gang siden Deaflympics 
2001, holdet deltog til en stor turnering. Holdet har brugt 
mange timer til forberedelser ud over at de også skulle 
sluge en stor skuffelse, da kvindehåndbold blev taget af 
programmet i Deaflympics 2017 på grund af for få tilmeldte 
lande. Da det er mange år, siden kvindelandsholdet sidst 
var i en betydende kamp, var det med spænding, hvor Dan-
mark stod i forhold til de andre modstandere. I takt med at 
de første kampe var spillet, så fandt man hurtigt ud af det.

Danmark vandt stort i alle kampene frem til finalen, og til 
den sidste kamp vandt holdet igen overbevisende over Tyr-
kiet med 31-11 og erobrede VM-titlen. Igennem hele VM har 
Danmark spillet i et højt tempo og havde viljen til at vinde.

Det skal også nævnes, at Danmark har udvist stor fair play 
ved at hjælpe holdet fra Ecuador, som ikke kunne stille op 
med nok spillere. Danmark lånte 4 spillere ud til Ecuador, så 
venskabskampen (ikke en del af VM) mellem Danmark og 
Ecuador kunne spilles. Det er et flot initiativ af holdet, og 
Danmark fik god omtale rundt omkring.

Efter Danmark vandt VM titlen, kom der stor medieomta-
le, og holdet blev inviteret til rådhuspandekager af Køben-
havns overborgmester Frank Jensen. Der er ingen tvivl om, 
at VM-titlen har givet masser af PR for døveidrætten. 

DDI vil sige tak til landstræner Helle Brixen og holdleder 
Søren Brixen for deres store arbejde med at få kvindelands-
holdet oppe at køre igen i årene inden VM og for deres 
utrættelige arbejde for at skaffe nye spillere rundt omkring 
i Danmark. Kvindelandsholdet er et godt eksempel på at 
døve, hørehæmmede og CI-brugere kan fungere sammen.

EM-kvalifikation i fodbold, herrer
Danmark spillede i juni en afgørende udekamp mod Ukra-
ine om direkte kvalifikation til EM, som endte med et stort 
nederlag. Dog havde holdet endnu en chance for at kvali-
ficere sig til EM til næste år gennem en playoffkamp. I et 
veludført arrangement på Frederiksberg Stadion i slutnin-
gen af september spillede Danmark mod Serbien om den 
sidste billet til EM. Efter en jævnbyrdig start endte Danmark 
som sejrherre med 5-1 og kvalificerede sig på det yderste 
mandat. En stor tak til alle frivillige som har været med til 
at arrangementet blev en succes med mange tilskuere. Det 
danske hold deltager således til EM, som afvikles på Kreta i 
Grækenland i sommeren 2019.

VM i golf i Irland
Lasse Emil Nielsen var den eneste danske deltager til VM 
i golf, som blev afviklet i juli i Carton House, Maynooth i 
Irland. Lasse blev flot nummer 4 med kun 3 slag fra 3. plad-
sen. Det lover godt for hans fremtid som golfspiller.

EM i Bowling i Tyskland
Det danske bowlinglandshold deltog til europamesterskabet 
i München, Tyskland. Landsholdet bestod af 5 bowlingspille-
re, og alle ydede en god indsats, især Pierre Bocguet, som 
kun var 6 kegler fra at komme i semifinalen i individuelt.

NBM i Orientering
I september deltog Danmark til de nordiske baltiske me-
sterskaber i Skåne, Sverige. Det blev til 3 medaljer. Den nye 
talent, Benjamin Trock vandt bronze i sprint og den rutine-
rede Henrik Eklund sølv i både mellem- og langdistance.

Nordisk Baltisk mesterskab i discgolf
Danmark deltog for første gang i turneringen, som foregik i 
Estland. Martin Tranemose og Mark Blynov deltog og dyste-
de mod de andre lande i Norden og Baltikum. Begge blev 
henholdsvis nr. 7 og 14.

EM i futsal i Tampere, Finland
Det danske kvindelandshold deltog til europamesterska-
bet, som havde deltagelse af 12 lande. Holdet bestod af 9 
spillere og spillede nogle tætte kampe, som ikke faldt ud til 
Danmarks fordel. Danmark sluttede dårligere end forventet 
med en 11. plads.

Eliteidrætten
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DDI Masters i golf 
Den 8. september og 6. oktober afholdte DDI turneringen 
”DDI Masters” på banerne i Løgstør Golfklub (som en del af 
DM i golf) og Ledreborg Palace Golf Club. 15 deltagere del-
tog, og den samlede vinder blev storfavoritten Lasse Emil 
Nielsen, som tidligere opnåede 4. pladsen i VM i golf.

Hearing Loss Runners
Formålet med Hearing Loss Runners er at døve, hørehæm-
mede og CI-brugere kan støtte hinanden til at få en sundere 
livsstil med motion i hverdagen. Hearing Loss Runners har 
indgået et samarbejde med DDI, da vi også støtter aktivite-
ter på breddeidrætten. Det er en ny måde, som er fleksibel 
i en travl hverdag, hvor mange har svært ved at nå at være 
et bestemt sted på bestemte tidspunkter. DDI bakker op 
om initiativet og håber, at det bliver en succes. DDI støtter 
Hearing Loss Runners tur til Reebok Ragnar Florida Sprint, 
som  afvikles den 9. februar 2019.

Løberen Shop - testløb og indkøb
I oktober måned havde vi i samarbejde med Løberen i 
Lyngby arrangeret foredrag og testaften for alle. Det var en 

Breddeidrætten
succes med deltagelse af mange løbere, og der var mulig-
hed for at få gode råd til løb og teknik, samt at få vejled-
ning til køb af det rigtige udstyr.

Foredrag af Sepp Piontek
DDI og Castberggård stod bag et foredrag om fodboldlands-
holdets bedrifter i 1980erne med den tidligere landstræner 
Sepp Piontek. Foredraget foregik ved den nyetablerede 
Castberggård Øst i Rødovre. Det var stort fremmøde, hvor 
alle kunne høre mere om den legendariske landstræners 
storhedstid i 80erne sammen med fodboldlandsholdet.

Golf-rejse til Malaga
DDI og Holstebro RejseCenter arrangerede i marts en golf-
tur for golfspillere til Malaga, Spanien. Det blev en god tur 
med masser af golf på programmet under behagelige kli-
maforhold og socialt samvær om aftenen på ”hul 19”. Alle 
er enige om, at det skal gentages igen.
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Danmarksmesterskaber i 2018

GOLF

Herrer: Lasse Emil Nielsen, Start

BOWLING

Herrerdouble: Steen Vagner og Pierre Bocquet, Ahorn

Damedouble: Damer: Joan Buchardt og Kristin Martinsen, Døvania

Herresingle: Herrer: Steen Vagner, Ahorn

Damesingle: Damer: Joan Buchardt, Døvania
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Ledelsesberetning 2018

Ledelsesberetning
Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI) er kommet ud af regn-
skabet med et overskud på 94.780 kr. Med et overskud på 
94.780 kr. giver det egenkapitalen en konsolidering med 45 
t.kr. Egenkapitalen primo 2018 183 t.kr. er nu 227 t.kr. ultimo 
2018, og dermed har forbundet endnu engang bevist, at 
vores mål om at øge egenkapitalen fra år til år er indfriet.
 
Resultatforbedringen er skabt ved, at sekretariatet i hele 
2018 har haft fokus på dels lave omkostninger, dels på at 
sikre og øge indtægterne, for at skabe et godt udgangs-
punkt for Dansk Døve-Idrætsforbunds (DDI) fortsatte aktivi-
teter fremadrettet. Resultatet er samlet set tilfredsstillende 
set i forhold til forventningerne i starten af 2017. 
 
Årets indtægter er 3.747 t.kr., hvilket er 995 t.kr. mere end 
budgetteret. Afvigelsen skyldes at det er lykkedes forbun-
det at få en 4-årig aftale med William Demant Fonden (tid-
ligere Oticon Fonden), samt forbundet har succes med at 
skabe indtægter på nye områder hvilket ikke er sket før. 

Danmarksmesterskaber i 2018

Årets omkostninger er 3.633 t.kr., hvilket er 872 t.kr. mere 
end budgetteret. De stigende omkostninger skyldes, at 
forbundet har fået flere økonomiske midler til at støtte og 
gennemføre flere aktiviteter i 2018.

Årets overskud før henlæggelser er 95 t.kr., hvoraf 50 t.kr. 
forslås henlagt til Deaflympics 2021.
 
Salg af obligationer
I året 2018 blev der besluttet af hovedbestyrelsen, at sælge 
forbundets obligationer, da udbyttet af disse obligationer 
ikke har den store gevinst fremadrettet. 
 
Væsentlige begivenheder med betydning 
for årsregnskabet 2018
Af sportsaktiviteter har der været deltagelse i EM,VM og 
breddeaktiviteter i de forskellige idrætsgrene i forbundet, 
samt vi har samarbejdsaftalen med Danmarks Idræts-
forbund (DIF) hvor der er igangsat en satsning med at få 
flere nye medlemmer og flere nye samarbejdspartnere til 
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forbundet. Efter tilgangen af samarbejdet med William De-
mant Fonden har det ført til flere omkostninger, idet er lig 
med lavere egenbetalinger i de forskellige sportsaktiviteter.

Derudover har året 2018 også ført til flere medarbejdere på 
sekretariatet og nye investeringer, f.eks.:
 
- Ansættelse af regnskabsmedarbejder og tilknytning til  
 revisionsrådgivningsvirksomheder, for overgangen fra  
 DIF økonomi til DDI økonomi har været en vanskelig   
 proces 
- Investering i et nyt regnskabssystem
- Ansættelse af kommunikationsmedarbejder 
 (isbryderordning)
 
Dette er et signal om, at forbundet er i vækst, og dette 
sætter også store krav til forbundet, at vi fortsat har den 
opbakning fra fonde, legater, samarbejdspartnere og spon-
sorer m.fl., for det er med til at realisere de stigende ind-
tægter, men det fører også til at vi får flere omkostninger, 
men det er nødvendigt, hvis vi fortsat skal være i toppen 
af dansk idræt.
 

Forventninger til fremtiden
Forbundet har positive forventninger til fremtiden, grundet 
aftalen med William Demant Fonden, som sikrer forbundet 
mere stabile økonomiske rammer, samt dette giver forbun-
det mulighed for at have fokus på flere små samarbejds-
aftaler med sponsorer og samarbejdspartnere. Dette gør 
også, at det forventes i 2019, at indtægterne stiger, ligele-
des vil omkostningerne også stige.
 
Finansiel stilling
Egenkapitalen er fortsat stigende, og det er også fortsat 
målet for forbundet at fastholde egenkapitalens udvikling. 
Dog er det vigtigt, at vi fortsat udvikler og investerer løben-
de for at sikre os, at forbundet fortsat kan styrke egenkapi-
talen yderligere.
 
Begivenheder efter statusdagen
Der er efter årsregnskabets afslutning ikke indtruffet hæn-
delser, der i væsentlig grad påvirker årets resultat.
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Køn fordeling 2018

Kvinder Mænd

Badminton 47 32 15
Bordtennis 6 4 2
Bowling 42 23 19
Cykling 7 5 2
Discgolf 2 2 0
E-sport 4 4 0
Fodbold 69 62 7
Floorball 14 14 0
Futsal 71 54 17
Gokart 11 11 0
Golf 18 16 2
Håndbold 61 35 26
Løb 1 0 1
Mountainbike 27 19 8
Orientering 14 8 6
Skydning 2 2 0
Sportsfiskeri 25 17 8
Taekwondo 2 2 0
Tennis 7 4 3
Volleyball 42 26 16

Breddeidræt 184 139 45

I alt 656 479 177

Sportsgrene  Antal medlemmer 

 2018  Mænd  Kvinder

Statistik sportsgrene
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J. P. NIELSENS LEDERPRIS 2017

RENÉ SIVERTSEN, CHEFMASSØR

ÅRETS INDSATS 2017

CARSTEN HANSEN

Der blev uddelt priser i forbindelse med 
DDIs Årsmøde for året 2018.

Årets Priser 2018
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ÅRETS FUND 2017

KLAUS BEYER GEERTSEN, FODBOLD

ÅRETS IDRÆTSPRÆSTATION 2017

LASSE EMIL NIELSEN, GOLF

Årets Priser 2018
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Ahorn 39 26 13
DAN 35 20 15
Døvania 124 76 48

Globen Sport 70 69 1

Start 14 10 4

Tenpins94 19 11 8

TKR 83 7 4 3

Viking 348 263 85

I alt 656 479 177

Tilsluttede klubber  Antal medlemmer 

 2018  Mænd  Kvinder

Statistik klubmedlemmer

Ahorn 6%
DAN 5%

Døvania
19%

Globen 
Sport
11%

Start 2%Tenpins 3%
TKR 83

1%

Viking 53%

KLUBFORDELING 2018
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Personer i DDI
Disse personer har i 2018 ydet en indsats for døveidrætten 
og Dansk Døve-Idrætsforbund.

HOVEDBESTYRELSE:
Claus Jul Larsen, formand indtil den 6. maj og bestyrelsesmedlem
Christian Høybye, næstformand
Louise Peitersen, bestyrelsesmedlem og formand fra den 6. maj
Christian Deijenberg, bestyrelsesmedlem
Jannich Andersen, bestyrelsesmedlem
Emil Trillingsgaard, suppleant
Tom Tietze, suppleant

FORRETNINGSUDVALG:
Claus Jul Larsen/Christian Høybye
Louise Peitersen
Joachim Thor Krøyer

SEKRETARIATET
Joachim Thor Krøyer, sekretariatschef
André Kobberholm, idrætskonsulent
Dan Olvhøj, regnskabsmedarbejder
Nicklas Kleczewski, medie- og kommunikationsmedarbejder
Louise Bastholm Green, hustolk 

ELITEUDVALGET
Tom Tietze, formand
Louise Peitersen, næstformand
Jannich Tanghus Andersen
Per Sørensen
Joachim Thor Krøyer

BREDDEUDVALGET:
Louise Peitersen
André Kobberholm

AKTIVITETSUDVALGET:
Christina Hausgaard

MEDIEUDVALGET:
Joachim Thor Krøyer
André Kobberholm

BADMINTON:
Jesper Søndergaard, Idrætsleder
Vakant, Landstræner

BOWLING:
Joachim Thor Krøyer, Fungerende Idrætsleder
Bjarne Svensson, Landstræner

HÅNDBOLD – HERRER:
Klaus Lundsgaard, Idrætsleder
Frank Hansen, Holdleder
John Johansen, Landstræner
Anders Poulsen, Ass. Landstræner

HÅNDBOLD – DAMER:
Helle Brixen, Idrætsleder og landstræner
Søren Brixen, Ass. Landstræner
Ditte Groothuis, Holdleder
Mathilde Brixen, Mental/fysisk træner

ORIENTERING:
Lars Ryberg Vikkelsø, Idrætsleder og landstræner
Allan Thesbjerg, Ass. Landstræner

FODBOLD:
Per Sørensen, Manager
Morten Ulrik Kristensen, Ass. Landstræner
Martin Kristensen, Holdleder
Johnny Møller, Materialeansvarlig
Rasmus Munk, Målmandstræner
Jack Castelijns, Hjælpetræner

FUTSAL - HERRER:
Per Sørensen, Manager
Morten Ulrik Kristensen, Ass. Landstræner
Martin Kristensen, Holdleder
Johnny Møller, Materialeansvarlig
Rasmus Munk, Målmandstræner

FUTSAL - DAMER:
Jesper Bang Madsen, Manager
Nassor Yussuf Salim, Ass. Landstræner
Anders Bøje, Målmandstræner
Piamei Andersen, Holdleder

GOLF:
Joachim Thor Krøyer, Fungerende Idrætsleder
Vakant, Landstræner

DISCGOLF:
André Kobberholm, Fungerende Idrætsleder
Vakant, Landstræner

ÅRSBERETNING 2018
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HEARING LOSS RUNNERS:
Laila Benthin, leder

MASSØRER:
René Sivertsen
Henrik Kullas

ÆRESMEDLEMMER:
Knud Søndergaard
Ole Artmann
Willy Pedersen
Lene Lassen Knudsen
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Foto: Ditte Brøns

Foto: Ditte BrønsFoto: DDI

Foto: André Kobberholm

Foto: Nicklas Kleczewski
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Tak for støtten i 2018

William Demant Fonden (tidligere Oticon Fonden)
Jascha Fonden

Østiferne
BC Hospitality Group

Textil Print
OK Benzin

Schioldanns Fond
PUMA Danmark

Lemvigh Müller Fonden
Scandics Hotels

Lions
Castberggård

GN Store Nord Fonden
Ernest og Vibeke Husmanns Fond

Danske Døves Landsforbund
Hempel Foundation

Tømmerhandler Johannes Fogs Fond
Asta og Jul P. Justesens Fond

Odendo
Holstebro RejseCenter

Select
Herstedøster IC

Dansk Golf Union
Crowne Plaza Copenhagen Towers

Hotel AC Bella Sky Copenhagen
FL Reklame

Frederiksberg Idræts-Union
Kvickly Albertslund

Miss Bagel 

og alle personer som har støttet på sponsor.me, odendo m.v.
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ÅRSREGNSKAB 2018

Resultatopgørelse 2018
   
Note: Indtægter:  
 
 1 Kontingenter/Andel  kr.  8.470,00 
 2 Medier  kr.  100.000,00 
 3 Administrationsassistance  kr.  6.330,00 
 4 Tilskud/Fonde  kr.  2.688.873,00 
 5 Sponsorindtægter  kr.  144.395,00 
 6 Landsindsamling  kr.  71.847,00 
 7 Deltagerbetalinger  kr.  441.562,00 
 8 Andre indtægter  kr.  285.424,00 
     
  Indtægter i alt  kr.  3.746.901,00 
    
Note: Aktivitetsomkostninger

 9 Sekretariatet  kr.  1.461.806,00 
 10 Information og reklamation  kr.  108.259,00 
 11 Sponsor  kr.  3.732,00 
 12 Landsindsamling  kr. -   
 13 Udvalg/repræsentation  kr.  117.576,00 
 14 Elite / Strategispor  kr.  106.313,00 
 15 Uddannelse / Strategispor  kr.  172.683,00 
 16 Bredde / Strategispor  kr.  29.368,00 
 17 National / International  kr.  1.555.947,00 
 18 Andre udgifter  kr.  77.224,00 
     
 Omkostninger i alt  kr.  3.632.908,00 
    
    
 Resultat af primær drift  kr.  113.993,00 

 19 Finansielle poster (netto)  kr.  -19.213,00 
    
    
 Årets resultat   kr.  94.780,00 
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAB 2018  
 
Note:  2018
 1 Kontingenter/Andel   
  Kontingenter    
  Andel   
  Kontingenter/Andel i alt  kr.  8.470,00 
    
 2 Medier   
  Annoncesalg  kr.  100.000,00 
  Medier i alt  kr.  100.000,00 
    
 3 Administrationsassistance   
  Assistance kr.         6.330,00 
  Administrationsassistance i alt kr.         6.330,00 
    
 4 Tilskud/Fonde   
  DIF tipsmidler kr.  150.000,00 
  DIF konsulenttilskud via Parasport kr.  800.000,00 
  §44 via Parasport kr.  25.244,00 
  Fonde,til eliteidræt kr.  950.069,00 
  Fonde, til breddeidræt kr.  119.000,00 
  Legater, til eliteidræt kr.  545.000,00 
  Legater, til breddeidræt kr.  40.000,00 
  Øvrige tilskud kr.  52.761,00 
  Pujle til klubberne kr.  6.799,00 
  Tilskud/Fonde i alt kr.  2.688.873,00 

 5 Sponsorindtægter   
  Sponsor  kr.  144.395,00 
  Sponsorindtægter i alt kr.  144.395,00 
    
 6 Landsindsamling   
  Indsamling kr.  71.847,00 
  Landsindsamling kr.  71.847,00 
    
 7 Deltagerbetalinger  
  National   
  Bowling kr.  12.300,00 
  Fodbold kr.  30.149,00 
  Futsal herrer kr.  7.898,00 
  Futsal damer kr.  12.849,00 
  Håndbold herrer kr.  24.270,00 
  Håndbold damer kr.  28.575,00 
  Orientering kr.  2.000,00 
  Breddeidræt kr.  8.770,00 
  Hearing Loss Runners kr.  42.848,00 
  Sports Event kr.  2.000,00 
  National i alt kr.  171.659,00 
    
  International   
  Bowling kr.  23.300,00 
  Fodbold kr.  75.436,00 
  Futsal herrer kr.  41.400,00 
  Futsal damer kr.  8.259,00 
  Håndbold herrer kr. -   
  Håndbold damer kr.  58.600,00 
  Orientering kr.  1.990,00 
  Golf kr.  2.500,00 
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  Discgolf kr.  3.000,00 
  Breddeidræt kr.  2.000,00 
  Hearing Loss Runners kr.  -   
  Sports Event kr.  5.385,00 
  Sportsrejser kr.  25.833,00 
  International i alt kr.  247.703,00 
    
  DM   
  Bowling kr.  11.400,00 
  Golf kr.  10.800,00 
  DM i alt kr.  22.200,00 
    
  Deltagerbetalinger i alt kr.  441.562,00 
    
 8 Andre indtægter   
  Repræsentantskabsmøde kr.  3.900,00 
  Refusion kr.  76.142,00 
  Varesalg kr.  45.915,00 
  Sportsevent kr.  500,00 
  Gaver kr.  3.150,00 
  Bøder kr.  375,00 
  Uddannelse kr.  152.074,00 
  Diverse indtægter kr.  3.896,00 
  Andre indtægter i alt kr.  285.424,00 
    
 9 Sekretariatet   
  Sekretariatsomkostninger kr.  1.461.806,00 
  Sekretariatet i alt kr.  1.461.806,00 
    
 10 Information og reklamation   
  Medier kr.  1.933
  Vimpler, pins, flag, emblemer m.v. kr.  1.246
  Andre materialer kr.  31.191
  Varekøb kr. 42.354
  Diverse kr. 31.535
  Information og reklamation i salt kr. 108.259
    
 11 Sponsor   
  Pleje kr.  3.732,00 
  Sponsor i alt kr.  3.732,00 
    
 12 Landsindsamling   
  Landsindsamling i alt kr.  -   
    
 13 Udvalg/repræsentation   
  Udvalg    
  Hovedbestyrelsen kr.  39.645,00 
  Forretningsudvalget kr.  1.538,00 
  Eliteudvalget kr.  11.499,00 
  Breddeudvalget kr.  2.858,00 
  Aktivitetsudvalget kr.  455,00 
  Sponsorudvalget kr.  4.810,00 
  Medieudvalget kr.  -   
  Mesterskabsudvalget kr.  -   
  Appeludvalget kr.  -   
  EM Håndbold-udvalget kr.  15.030,00 
  Udvalg i alt kr.  75.835,00 
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  Repræsentation   
  International kr.  25.811,00 
  Repræsentation i alt kr.  25.811,00 
    
  Kontingenter   
  International kr.  15.930,00 
  Kontingenter i alt kr.  15.930,00 
    
  Udvalg/repræsentation i alt kr.  117.576,00 
    
 14 Elite / Strategispor   
  Seminar kr.  6.158,00 
  Informationsmaterialer kr.  3.000,00 
  Sportsmaterialer kr.  93.871,00 
  Diverse kr.  3.284,00 
  Elite / Strategispor  i alt kr.  106.313,00 
    
 15 Uddannelse / Strategispor   
  Seminar kr.  168.829,00 
  Informationsmaterialer kr.  2.055,00 
  Sportsmaterialer kr.  1.200,00 
  Diverse kr.  599,00 
  Uddannelse / Strategispor  i alt kr.  172.683,00 
    
 16 Bredde / Strategispor  
  Seminar kr.  6.750,00 
  Informationsmaterialer kr.  1.024,00 
  Sportsmaterialer kr.  -   
  Diverse kr.  21.094,00 
  Bredde / Strategispor i alt kr.  29.368,00 
    
 17 National / International   
  National     
  Badminton kr.  -   
  Bowling kr.  23.595,00 
  Cykling kr.  -   
  Fodbold kr.  141.475,00 
  Futsal herrer kr.  30.056,00 
  Futsal damer kr.  39.586,00 
  Golf kr.  2.352,00 
  Gokart kr.  -   
  Håndbold herrer kr.  54.429,00 
  Håndbold damer kr.  54.525,00 
  MTB kr.  -   
  Orientering kr.  7.667,00 
  Skydning kr.  -   
  Discgolf kr.  3.545,00 
  Bredde kr.  8.740,00 
  National i alt kr.  365.970,00 
    
  International   
  Badminton kr.  -   
  Bowling kr.  77.584,00 
  Cykling kr.  -   
  Fodbold kr.  94.684,00 
  Futsal herrer kr.  126.906,00 
  Futsal damer kr.  297.772,00 
  Golf kr.  107.666,00 
  Gokart kr.  -   
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  Håndbold herrer kr.  -   
  Håndbold damer kr.  450.536,00 
  MTB kr.  -   
  Orientering kr.  5.455,00 
  Skydning kr.  -   
  Discgolf kr.  9.122,00 
  Bredde kr.  5.085,00 
  Frontrunners Sport kr.  4.622,00 
  International i alt kr.  1.179.432,00 
    
  DM  
  Bowling kr.  1.315,00 
  Golf kr.  9.230,00 
  DM i alt kr.  10.545,00 
    
  National / International i alt kr.  1.555.947,00 
    
  Diverse udgifter   
  Årsmøde kr.  16.908,00 
  Sportsrejser kr.  42.521,00 
  Sportsevent kr.  16.745,00 
  Diverse kr.  1.050,00 
  Diverse udgifter i alt kr.  77.224,00 
    
 19 Finansielle poster (netto)   
  Bankgebyrer kr.  6.773,00 
  Mobilepay kr.  188,00 
  Renteudgifter kr.  3.191,00 
  Øvrige bankudgifter kr.  3.307,00 
  Tab af salg af obligationer kr.  5.754,00 
  Finansielle poster (netto) i alt kr.  19.213,00
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Center for Høretab
Merkurvænget 2 • 7000 Fredericia • Tlf. 99 44 33 33

Fredericiaskolen fra 0. - 10. klasse

STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

FVU Forberedende Voksen Undervisning

Boafdeling for børn - Boafdeling for unge

Rådgivning og Uddannelses Afdeling under VISO

Udredning og rådgivning for 0-6

Udredning og rådgivning for 7-18 år

Kursusafdeling, se mere på vores hjemmeside:

www.cfh.dk
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 2018 

AKTIVER  
FINANSIELLE AKTIVER    
Obligationer 0
Finansielle aktiver i alt 0
  
OMSÆTNINGSAKTIVER / TILGODEHAVENDE / FORUDBET.OMK.  
Tilgodehavende   88.910
Periodeafgrænsningsposter 116.550
Omsætninger / tilgodehavende i alt 205.460
   
LIKVIDE BEHOLDNINGER   
Likvide beholdninger i alt 825.265

Omsætningsaktiver i alt 1.030.725
  
AKTIVER I ALT 1.030.725
  

ÅRSREGNSKAB 2018
Balance pr. 31/12 - 2018
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 2018 

PASSIVER    
EGENKAPITAL    
Egenkapital 182.610 
Overført resultat 44.780 
Egenkapital i alt 227.390 
    
HENLÆGGELSER    
Reserver Deafl ympics 2021 50.000 
Henlæggelser i alt 50.000 
  
EGENKAPITALEN OG HENLÆGGELSER I ALT 277.390 
   
FONDE, LEGATER OG HENSÆTTESLER   
J.P.Nielsens Legat 3.000 
Batory’s Legat 25.000 
Gert Baden’s mindelegat 51.000 
Noormagi Legat 403.767 
Jørgen Jørgensen’s mindelegat 16.950 
William Demant Puljen 0 
Andre hensættelser 0 
Fonde, legater og hensættesler 499.717 
    
KORTFRISTET GÆLD    
Kreditorsamlekonto 102.685 
Afsat feriepenge 139.933 
Forudmodtaget indtægter 11.000 
Kortfristet gæld i alt 253.618 
  
PASSIVER I ALT 1.030.725 
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BUDGET 2019
  Resultatopgørelse 2019 
 
Note: INDTÆGTER:  
 
  Kontingenter/Andel kr.  5.000,00 
  Medier kr.  50.000,00 
  Administrationsassistance kr.  15.000,00 
  Tilskud/Fonde kr.  2.500.000,00 
  Sponsorindtægter kr.  75.000,00 
  Landsindsamling kr.  25.000,00 
  Deltagerbetalinger kr.  400.000,00 
  Andre indtægter kr.  120.000,00 
   
  Indtægter i alt kr.  3.190.000,00 
   
  Aktivitetsomkostninger   
  Sekretariatet kr.  1.550.000,00 
  Information og reklamation kr.  150.000,00 
  Sponsor kr.  15.000,00 
  Landsindsamling kr.  3.000,00 
  Udvalg/repræsentation kr.  137.000,00 
  Elite / Strategispor kr.  50.000,00 
  Uddannelse / Strategispor kr.  150.000,00 
  Bredde / Strategispor kr.  100.000,00 
  National / International kr.  963.000,00 
  Andre udgifter kr.  35.000,00 
   
  Omkostninger i alt kr.  3.153.000,00 
   
   
  Resultat af primær drift kr.  37.000,00 
  Finansielle poster (netto) kr.  7.000,00 
   
   
  Årets resultat kr.  30.000,00 
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Tjelevej 24
7400 Herning

Tlf. 32 16 97 47
sales@autopunkt.dk

Åbningstider
Mandag til Fredag: 9.00 til 17.30
Lørdag: Lukket
Søndag: 11.00 til 16.00

Træt af at tabe mange penge på din bil? Ønsker du prisgaranti på dit næste bilkøb? Så kig ind til Autopunkt.dk A/S

PRISGARANTI!

Tjærebyvej 30
4220 Korsør
Tlf. 58 38 02 55
info@henrikjensensvvs.dk
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Økonomi 2018
Fortsat økonomisk fremgang 

Diagram: DDI indtægter i 2018

Kr. 144.395,00
Kr. 71.847,00

Kr. 441.562,00

Kr. 285.424,00

Kr. 8.470,00

Kontingenter/Andel Landsindsamling Tilskud/Fonde

Sponsorindtægter Administrationsassistance Andre indtægter

Medier Deltagerbetaling

Kr. 100.000,00

Kr. 2.688.873,00

Kr. 6.330,00

Årets resultat blev et overskud på 94.780 kr. mod et forven-
tet overskud på 5.400 kr. Med et overskud øger vi endnu 
engang egenkapitalen fra 182 t.kr. til 227 t.kr, efter henlæg-
gelser til Deaflympics 2021 på 50 t.kr Resultatet anses for 
tilfredsstillende, og signaler også et forbund som er i mar-
kant fremgang, og er efterhånden mere og mere attraktiv 
for samarbejdspartnere, fonde, sponsorer m.v.

Forbundet er i gang med strategisporaftalen 2018-2021 med 
DIF (Danmarks Idrætsforbund), og det kan allerede nu mær-
kes, at der kommer resultater både økonomisk og sports-
lig. På den økonomiske side, har den helt store ’trumf’ for 
forbundet, med Willian Demant Fonden som sikrer Dansk 
Døve-Idrætsforbund stor økonomisk støtte frem til og med 
2022. Det betyder naturligvis også, at det sportslige dan-
ner endnu bedre rammer og betingelser for for atleter og 
frivillige til at kunne repræsentere Danmark uden at skulle 
tænke så meget på økonomi fra gang til gang.

Vi er kommet meget langt, men vi stopper ikke her, for 
vi arbejder fortsat hårdt for at udvikle og sikre Dansk Dø-
ve-Idrætsforbund det bedst mulige økonomiske funda-
ment, og ikke mindst alle kan være stolte og glade at være 
en del af Dansk Døve-Idrætsforbund.

Der henvises i øvrigt til ledelsesberetning i årsrapporten.

Diagram: DDI udgifter i 2018

Diagram: DDI økonomi fra 2012 til 2018

Kr. 1.555.947,00

Kr. 77.224,00

Sekretariatet Information og reklamation Sponsor

Udvalg/repræsentation Elite/Strategispor Uddannelse/Strategispor

National/International Andre udgifter Landsindsamling

Bredde/Strategispor

Udgifter

Indtægter

Kr. 1.461.806,00

Kr. 29.368,00 Kr. 172.683,00

Kr. 106.313,00

Kr. 117.576,00

Kr. 3.732,00

Kr. 108.259,00
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TÆNK  
ANDERLEDES

FL Reklame · Agerbakken 21 · 8362 Hørning · fl@flreklame.dk · t. +45 7022 1870

SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT FORENINGSBLAD

Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede ansvaret 
for et, kan vi tilbyde at løfte opgaven med produktionen. Et 
foreningsblad er ofte det vigtigste bindeled mellem forening 
og medlemmer.

Vi har mange års erfaring i produktion af foreningsblade, og 
kan være behjælpelige med layout, tryk, distribution og event-
uelt annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet.

Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykop-
gaver, f.eks. programmer, billetter, plakater, flyers og visitkort.

Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af 
vores erfaring...

FL Reklame · Agerbakken 21 · 8362 Hørning · fl@flreklame.dk · t. +45 7022 1870
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www.vinrosen.dk

Tlf. 87 25 88 51• www.polyfa.com

Polyfa Consultants A/S

Rådgivnings�rma for den europæiske
forsvarsindustri. Formidler salg af materiel til 

politiet og det danske forsvar.

Hjælpemidler til Synshandicappede
samt andre handicapområder

Blekinge Boulevard 2
2630 Høje Tåstrup • Tlf.: 36 46 19 60
salg@butikkik.dk • www.butikkik.dk

ÅRSBERETNING 2018

DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND 35




