
 
Ansøgning om optagelse i Dansk Døve-Idrætsforbund 

Optagelsesskema 
 

Medlemskabstype (se beskrivelser næste side.) 

Medlemsklub  ☐ eller Associeret klub  ☐   

 

Oplysninger om klubben 

Er klubben nyoprettet?  Ja ☐ Nej ☐ 

Klubbens fulde navn  

Evt. klubbens navn i daglig tale  

Klubben er stiftet den  

Klubbens CVR nr  

Hjemkommune  

Klubbens postadresse  

E-mail  

Hjemmeside  

Facebook  

Hvilke idrætter?  

 

Medlemmer (55 dB er grænsen mellem døve/hørehæmmede og hørende) 

Hvor mange medlemmer i alt:  Døve/hørehæmmede:  Hørende:  

 

Oplysninger om kontaktperson 

Klubbens kontaktperson  

Kontaktpersonens e-mail  

Kontaktpersonens mobil nummer  

 

Klubbens bestyrelsen 

Rolle Fulde navn 

1:  

2:  

3:  

4:  

5:  

6:  

7:  

 

Ansøgningen skal sendes i PDF-fil sammen med kopi af jeres seneste godkendte vedtægter og årsregnskab 

til ddi@deafsport.dk 

 



 
Ansøgning om optagelse i Dansk Døve-Idrætsforbund 

 

 

 

Oversigt over klubbens rettigheder i forbindelse med 

klubkontingent  
 

Medlemsklubber er primært dem, som ønsker at kunne sende sine medlemmer til officielle mesterskab, 

såsom DM, NBM, EM, VM og DL. Samtidig med ønske om at kunne have en indflydelse på Dansk Døve-

idrætsforbund (DDI)s arbejde. 

 

Associeret klubber er for dem, som ønsker at støtte DDIs arbejde og have mulighed for at lade sine 

registreret medlemmer til at deltage i DDIs turneringer til medlemspris, samt andre medlemsfordele. 

 

Hvis I er i tvivl om hvilken medlemskabstype der passer til jeres klub, så tøv ikke med at kontakte 

Idrætskonsulent André Kobberholm på ak@deafsport.dk 

 

Medlemsklub:  

• Pris: 200 kr. pr klub årligt 

• Stemme- og taleret til års- og repræsentantskabsmøder 

• Klubbens medlemmer kan komme i betragtning til landshold hos DDI 

• Alle klubbens medlemmer skal registreres hos DDI (undtaget støttemedlemmer) 

• DDI-andel: 10 kr. pr medlem 

• Klubbens medlemmer kan få startret til nationale og internationale turneringer/stævner (gælder kun 

for døve medlemmer) bl.a. DM, EM og VM. 

• Klubben skal have mindst 5 døve medlemmer registreret 

• Klubbens medlemmer får adgang til DDIs medlemsfordelsprogram  

 

Associeret klub: 

• Pris: 100 kr. pr klub årligt 

• Kun taleret til års- og repræsentantskabsmøder 

• Ingen landsholdsudtagelse til klubbens medlemmer 

• Klubben skal oplyse om antallet af medlemmer, samt give besked om hvem der skal registreres hos 

DDI 

• DDI-andel: 10 kr. pr registreret medlem årligt 

• Kan ikke deltage i kamp om medaljer under DM 

• Kan deltage i åbent DM 

• Klubbens medlemmer får adgang til DDIs medlemsfordelsprogram 

 


