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Nye mål og optimisme
Strategien frem til 2021 er på plads.
Flere i familien
Generelt synes vi, at vi kan se tilbage på et godt år for dansk
døveidræt. Vi har sat i gang i forskellige projekter, der skal
fremme dansk døveidræts omdømme og knytte vores sport
til positive tiltag i de øvrige dele af samfundet. Der har igen
været fokus på fastholdelse af medlemmer ikke mindst, når
det drejer sig om nye medlemmer. Vi oplever samlet set
en lille fremgang i antallet af medlemmer – en fremgang
som dog er baseret på, at vi fortsat har et godt samarbejde
med klubberne og tilbud som tilgodeser medlemmerne, og
dermed fastholde vores kurs ’Flere i familien’.
Nye mål og stor optimisme
Der er grund til optimisme, når vi kigger frem mod de kommende år og frem mod Deaﬂympics 2021. Mange af vores
atleter har vist deres vilje og styrke, og de har en alder, hvor
de i de kommende år stadig kan udvikle sig yderligere. Det
vidner om, at det arbejde der er lagt i Dansk Døve-Idrætsforbund har et meget højt niveau. Efter Deaﬂympics 2017
igangsatte vi nye aftaler, kontrakter, nye mål m.v. for vores
ambitioner for dansk døveidræt er stadigvæk høje.
Eliteidrætten står aldrig stille, og derfor er det også med
glæde, at vi kigger frem i horisonten for dansk døveidræt.
Vi ved jo fra de andre lande, hvor vi skal udvikle os for at
kunne følge med de andre nationer, men det er heller ikke
nogen hemmelighed, at eliteidrætten i dansk døveidræt

har få ressourcer i forhold til vores internationale konkurrenter – derfor har vi fokus på at øge ressourcerne til dansk
døveidræt, ja for dem som har viljen og lysten til at nå langt
og komme til tops.
Trofast støtte fra år til år
Vi ser tilbage på et fantastisk spændende 2017, som vi igen
kan takke atleter, trænere, frivillige, hovedbestyrelse og
ansatte for, og så vi kan takke alle vores trofaste sponsorer, samarbejdspartnere, fonde, legater for jeres støtte og
opbakning til Dansk Døve-Idrætsforbund – for det er jeres
støtte, der gør det muligt at skabe de sportslige rammer og
resultater, som vi alle er stolte af og være en del af.
Vi ønsker jer et godt år, samt ønsket om at vi alle må forene
kræfter og gode tanker for det vi alle brænder for – Dansk
Døveidræt (Dansk Døve-Idrætsforbund).
På de følgende sider kan du læse mere om arbejdet.
God læselyst!
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Årsberetning 2017
Et år med Deaﬂympics, strategispor
og ny medlemsstruktur
En ildsjæl er afgået ved døden
Den 25. december 2017 ﬁk vi den sørgelige meddelelse om,
at vores æresmedlem Jørgen Jørgensen afgik ved døden
efter længere tids sygdom. Det er et stort tab for døveverden og i særdeleshed døveidrætten. Jørgen Jørgensen
var en rigtig ildsjæl som gik meget op i fodbold og spejder
og havde gjort det i mange år. Han besad formandsposten
i nogle år og har haft forskellige poster i organisationen.
Jørgen ﬁk hæderstegnet i 1994 plus J.P. Nielsens lederpris i
1991 og 2003. Endelig blev han æresmedlem i 2011. Det er
uden tvivl et stort tab for os, at Jørgen Jørgensen ikke mere
er blandt os. Æret være hans minde.
Deaﬂympics 2017 i Samsun, Tyrkiet
Den 23. udgave af sommer Deaﬂympics blev afholdt i den
tyrkiske sortehavsby Samsun og takket være en kæmpestor
opbakning fra den tyrkiske stat blev det en af de bedste
Deaﬂympics med moderne faciliteter og god organisering.
18 atleter blev udtaget til at repræsentere Danmark under
Deaﬂympics i følgende sportsgrene: bowling, cykling, golf,
håndbold og orientering. I månederne op til Deaﬂympics
sørgede Chef de Mission Joachim Thor Krøyer sammen med
Deaﬂympics komiteen for, at deltagerne ﬁk optimale rammer under Deaﬂympics og det lykkes til fulde. Jeg vil gerne
sige en stor tak til komiteen for det fremragende arbejde.
Desværre kom Danmark ikke på medaljeskamlen, men der
er også hård konkurrence fra de andre lande, som har langt
bedre økonomiske ressourcer. Alle deltagerne gjorde, hvad
de kunne. Lasse Emil Nielsen var tættest på at få bronze i
golf, men tabte den afgørende kamp.
Der opstod desværre en episode, som betød at vi var nødt
til at sende en atlet hjem for egen regning, for det er vigtigt at DDI viser udadtil, at vi er et seriøst forbund. Vi håber
naturligvis at det aldrig vil ske igen.
Efter Deaﬂympics blev der igangsat en ny 4 års plan frem til
2021, hvor næste Deaﬂympics løber af stablen.

Undertegnede og Louise Peitersen deltog i ICSD (The International Committee of Sports for the Deaf) kongressen som
blev afholdt i dagene før Deaﬂympics startede. Det er vores
indtryk at det har været en noget rodet kongres. ICSD har
i øjeblikket et tættere samarbejde med IOC (International
Olympic Committee) i forbindelse med at blive tilgodeset
som et ligeværdigt forbund med andre i IOC-familien. Ellers
blev der gennemgået beretning, regnskab og andre ting.
Der var kampvalg til bestyrelsen.
Økonomien i DDI
Igen har 2017-regnskabet vist, at vi har styr på økonomien
med et lille overskud, som dog blev mindre end budgetteret. Det er meget vigtigt at nævne det, når man tænker på
at det er et Deaﬂympics år med store udgifter, men takket
være et fantastisk arbejde fra Deaﬂympics komitéen i form
af mange indsamlingsarrangementer og intensiv fundraising, så kom vi ud af året med balance i regnskabet.
Bedre idræt for pengene
I 2016 besluttede Danmarks Idrætsforbund (DIF) at alle specialforbundene skal deﬁnere deres strategi fra 2018 til ultimo 2021 overfor DIF, så de kan se, hvad tipsmidlerne går til.
I de sidste mange år ﬁk DDI tilskud gennem fordelingsnøglerne, men det var ikke synligt nok for DIF at se hvad tipstilskuddet gik til. Af den grund blev alle specialforbund bedt
om at udarbejde en klar 4-årig strategi i samarbejde med
DIF’s konsulenter. Det gjaldt også for DDI og sekretariatet
plus forretningsudvalget brugte mange timer i samarbejde
med konsulenten for at få strategien på plads, så DDI forsat
kunne få tilskud fra tipsmidlerne. Til gengæld ved vi, hvor
meget vi får i tipstilskud i de næste 4 år. Overordnet set har
DDI’s strategi 2 spor som er:
Spor 1: Rekruttering af ﬂere medlemmer
Sporet hænger sammen med de udfordringer med faldende medlemstal vi har haft i de sidste år. Vi ønsker ﬂere
medlemmer i DDI og har allerede udført en ændring af
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medlemsstrukturen i oktober, hvor det er blevet væsentlig
billigere for klubberne at være medlem af DDI. Plus vi skal
have klubudvikling i gang som gerne skal munde ud i ﬂere
aktiviteter plus få ﬂere eliteudøvere til vores landshold.

Sekretariatet
Året 2017 har været travlt for sekretariatet med især Deaflympics forberedelserne. I efteråret besluttede vi at stoppe
samarbejdet med DIF-økonomi, da udgifterne til dem er
steget i de sidste par år. Af den grund har vi ansat en regnskabsmedarbejder som skal sørge for at bogføre bilag m.m.
Vi mener, at det er bedre at ansætte en døv medarbejder
i stedet for at bruge penge på DIF-økonomi som ikke altid
er effektiv.

Spor 2: Samarbejde/partneraftaler med andre
specialforbund/foreninger
Vi ønsker at indgå samarbejdsaftaler med andre specialforbund/foreninger for at skabe udvikling. Som et eksempel
er DDI ved at indgå et samarbejde
med Frontrunners Sport, så DDI fremadrettet kan bidrage med ekspertise
og andre ting fra idrættens verden.
Et samarbejde som vil gavne begge
DDI har i årets løb igangsat
partnere.
nye initiativer: Webshop,
De to strategispor blev igangsat den
1. januar 2018 og der vil være opfølgninger på disse i samarbejde med en
DIF-konsulent i slutningen af hvert år.

hvor man kan købe Puma
trøjer til en fordelagtig pris,
rejser og deltagelse i større
arrangementer.

Ny medlemsstruktur
I oktober blev der afholdt et lille ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor hovedbestyrelsen kom med et forslag til ny DDI-andel og nyt klubkontingent. Grunden var,
at klubberne havde svært ved at forstå formålet og håndteringen med DDI-andelen. Der blev vedtaget to forskellige
typer klubber som kan blive optaget i DDI: Medlemsklubber
og associerede klubber. En associeret klub har begrænsede
muligheder i forhold til en medlemsklub. Plus DDI-andelen
er blevet nedsat væsentligt til 10 kr. pr. medlem, så den
ikke fylder for meget hos klubberne. DDI vinder intet økonomisk med den nye medlems- og klubstruktur, men det er
vigtigere for DDI fremadrettet at styrke klubgrundlaget. Jeg
vil gerne sige tak til arbejdsgruppen for at have undersøgt
mulighederne og komme med forslaget.
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På grund af et nyt svigt fra leverandørsiden er udviklingen af det såkaldte medlemsmodul, som skulle hjælpe
klubberne og DDI med at registrere
medlemmer lagt på hylden indtil videre. DDI beklager at vi er kommet frem
til den beslutning, men den har desværre været nødvendig, når vi har haft
2 leverandører til at lave det og begge
har svigtet.

Som altid står sekretariatet til rådighed
til at hjælpe klubberne og andre interessenter, såfremt der
er behov for det.
Klubberne
DDI har arrangeret 2 klubseminarer i årets løb. Vi bruger
klubseminarerne til at have en tættere dialog med klubberne. Klubgrundlaget er stadig svag, men det skal styrkes
gennem den førnævnte strategi spor 1 (se afsnittet ”Bedre
idræt for pengene”). Det er min antagelse, at samarbejdet
mellem klubberne kun foregår på klubseminarerne som sker
et par gange om året. Det må meget gerne være tættere.
Som i de sidste år, så har klubberne svært ved at få folk
ind i bestyrelserne. Men i hvert fald kører klubberne stille
og roligt.
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Vil vi døveidrætten?
I foråret skrev jeg en artikel til Døvebladet, som havde
overskriften ”Vil vi døveidrætten?”. Artiklen handlede om,
at DDI står stærkt, men klubberne vakler. Artiklen var også
en indspark til døve i Danmark om at nytænke døveidrætten i fremtiden. Desværre har den ikke haft den ønskede
effekt i form af en debat med ﬂere perspektiver på vores
Facebook side og det er nok et udtryk for at langt de ﬂeste
døve i Danmark ikke er interesseret i døveidrætten i dag.
Svært at gennemføre arrangementer
DDI har ﬂere gange forsøgt at gennemføre arrangementer til breddeidrætten, men det er svært at få gennemført
disse arrangementer. DDI har ingen problemer med at få
midler til at gennemføre arrangementet, men det eneste vi
mangler, er få nok tilmeldte til at få gennemført arrangementerne. Dog har vi gennemført badmintonstævne plus
skirejse i samarbejde med Castberggaard med et pænt antal deltagere.
Nye initiativer
DDI har i årets løb igangsat nye initiativer: Webshop, hvor
man kan købe Puma trøjer til en fordelagtig pris, rejser
og deltagelse i større arrangementer. Det er et tilbud som
alle kan benytte og priserne er lidt lavere, såfremt man er
medlem af en klub under DDI. Det er et godt eksempel på
nytænkning fra DDI.

Parasportprisen 2017
Parasportprisen er en pris fra Kulturministeriet som gives
til en person, som har ydet et stort arbejde eller resultat på
parasport omåret. DDI’s hovedbestyrelse mente, at sekretariatschef Joachim Thor Krøyer havde gjort sig fortjent til
prisen på grund af hans store arbejde med at genrejse DDI
og blev derfor indstillet. Joachim blev nomineret sammen
med 2 andre og deltog i det store TV-show ”Sport2017” i
Boxen i Herning. Desværre vandt han ikke prisen, men at
være en del af de nominerede indenfor dansk idræt er en
stor anerkendelse!
Til sidst vil jeg sige tak til alle i DDI organisationen for
samarbejdet. Tak til fonde, sponsorer, annoncører og vores
samarbejdspartnere. Uden jer ville det være svært at gennemføre de mange aktiviteter i DDI. Alle har været med til
at bidrage på forskellige niveauer og samlet set skaber det
et stærkt DDI!
Claus Jul Larsen
Formand
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Eliteidrætten
Året 2017 var Deaﬂympics år, hvorfor der også var meget
fokus på Deaﬂympics 2017, hvilket betød at alle eliteidrætsaktiviteter nationalt og internationalt var på lavt blus kun
med landsholdssamlinger, opvisningskampe m.v.
Det har været dyrt for de tyrkiske værter at afholde Deaflympics, og det har været dyrt for Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI) at være med. Det har dog været det hele værd.
Vi er stolte af vores atleter. De repræsenterede på bedste
vis Danmark med gode sportslige resultater, eksemplarisk
god opførsel, og så ﬁk de oplevelser for livet, dog var der et
minus, som betød at vi var nødt til at sende en atlet hjem
for egen regning, og det signalerer at forbundet er et seriøst forbund med regler og retningslinier.
De sportslige resultater ved det netop overstående Deaflympics, viser os i DDI at vi er på rette spor. Resultaterne
lover godt for arbejdet de næste 4 år, som vi allerede er
gået i gang med efter et kort pusterum.
Atleterne kæmpede stenhårdt for at kunne præstere til og
for Danmark, og de har givet os alle sammen oplevelser vi
aldrig glemmer. Det har været en fornøjelse at følge dem,
både før og under Deaﬂympics. Det de har præsteret og
måden de har repræsenteret Danmark og DDI på har stor
værdi for det danske samfund, for de har vist Danmark og
danskerne fra den allerbedste side. Derfor er jeg glad for at
vi har kunnet give den økonomiske opbakning som vi har,
takket være vores sponsorer, fonde og samarbejdspartnere.
Vores målsætning før vi tog afsted var sportslig succes, og
det blev til fulde opfyldt. Vi gjorde meget rigtigt til Deaflympics 2017 – og vi skal fastholde kursen på den rejse, som
vi skal ud på mod Deaﬂympics 2021. En øget økonomisk
ramme er uden i tvivl med til at få ﬂere gode resultater, så
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nu hæver vi barren og drømmer om medaljer ved næste
Deaﬂympics. Dette er vores atleter, landstrænere, ledere og
forbundet enige i. Det bliver hårdt arbejde at komme op
på højeste internationale niveau. Det arbejde er startet for
os, og atleterne, landstrænerne og lederne bliver nu bedt
om at lave 4-årige mål, så det kan blive en realitet. Vi ved
at der er blevet talt om det før, denne gang kommer der
handling bag ordene, startende med 4 års ansættelser af
landstrænerne.
Det er altafgørende for dansk døveidræts fremtid, at talentarbejdet fungerer og samarbejdet med klubberne fungerer.
Resultaterne til Deaﬂympics viser, at vi på mange områder
er på rette spor. Mange af atleterne er i en alder, hvor de
stadig kan udvikle sig yderligere i de kommende år, og det
glæder vi os til at støtte til det kommende Deaﬂympics.
Der skal sendes en kæmpe tak til sponsorerne, fondene,
vores samarbejdspartnere som har gjort det muligt at skabe disse vilkår, og vi ser frem til et godt og forhåbentligt
langt samarbejde, for vi skal ‘smede mens jernet er varmt’
og skaffe yderligere økonomiske ressourcer fra ﬂere samarbejdspartnere, så vi fortsat kan udvikle og forbedre elitearbejdet i dansk døveidræt.
Tak til atleterne, landstrænerne, lederne, de frivillige m.ﬂ.
for jeres indsats. I kan alle være stolte over den måde i
repræsenterer Danmark og DDI på.
Lad os nu sammen komme i gang med samarbejdet frem
mod Deaﬂympics 2021, og vi kan alle tillade os at være
stolte.
Joachim Thor Krøyer
Elitechef
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Breddeidrætten
I løbet af året 2017, som var domineret af Deaﬂympics i
Samsun, så var der få aktiviteter i breddeidrætten. I forbindelse med det organisatoriske område skete der en ændring, hvor klub- og breddeudvalget blev nedlagt, og i stedet blev to nye udvalg oprettet, det er Breddeudvalget som
har det overordnet ansvar for hele breddeidrætten, samt
aktivitetsudvalget, som står for at komme med idéer og
gennemførelse af forskellige aktiviteter til breddeidrætten.

Ski-tur til Val Thorens i Frankrig 18. marts til 25. marts.
En gruppe på 19 personer deltog i skirejse til Val Thorens
i Frankrig, Rejsen var arrangeret af DDI og Castberggård i
fællesskab, det var en succesfuld tur.
Klubseminar 29. april på Castberggård.
Der kom 7 ud af 8 klubber under DDI til klubseminaret, hvoraf hele 6 formænd deltog. Hvilket betød at der var mange
gode og effektive debatter på klubseminaret.
Discgolf Open i København (Aﬂyst) 2.-3. september.
I dagene d. 2. og 3. september skulle der have været gennemført Discgolf Open i København, men det blev aﬂyst,
da der var udfordringer i arbejdsgruppen bag stævnet. Vi
satser dog på at gennemføre det på et senere tidspunkt.

Døves Kulturdag i Aarhus d. 23. september.
Aarhus Døveforening var vært for Døves Kulturdag, og DDI
deltog for at synliggøre forbundet og døveidrætten. Det var
en rigtig god dag med masser af gode præmier til deltagerne i vores spørgekonkurrence.
Klubseminar på Castberggård d. 7. oktober.
Det andet klubseminar i 2017 skulle være foregået i Aarhus
med Globen Sport som vært, men kort tid før gennemførelsen, blev DDI nødsaget til at overtage værtskabet, og
ﬂyttede det til Castberggård.
Badmintonstævne på Castberggård d. 10.-12. november.
Efter ﬂere års aﬂysninger af Badminton-stævnet, prøvede
vi en ny vej, og spurgte Castberggård, om de havde lyst til
at være vært for stævnet. Det sagde de heldigvis ja til, for
stævnet blev en succes, hvor 37 spillere deltog.
André Wang Kobberholm
Idrætskonsulent
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Danmarksmesterskaber
Ofﬁcielt DM

GOLF
Herrer, Lasse Emil Nielsen, Start

BOWLING
Double, Herrer, Steen Vagner/Pierre Bocquet, Tenpins 94
Double, Damer, Dorte Zachariassen/Joan Buchardt, Døvania
Herrer, Pierre Bocquet, Tenpins 94
Damer, Joan Buchardt, Døvania

FUTSAL
Herrer, Globen Sport

ORIENTERING
Sprint, H21, Herrer, Allan Thesbjerg, DAN
Sprint, H45, Herrer, Lars Ryberg Vikkelsø, Døvania
Mellem, H21, Herrer, Allan Thesbjerg, DAN
Lang H21, Herrer, Allan Thesbjerg, DAN
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Ledelsesberetning 2017
Ledelsesberetning
Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI) er kommet ud af regnskabsåret med et lille overskud på 8,3 t.kr. Med et overskud
på 8,3 t.kr. er vores egenkapital endnu engang øget, og det
er fortsat vores mål at egenkapitalen vokser fra år til år for
at imødegå ﬁnansielle udfordringer i fremtiden.
Resultatet for 2017 er fremkommet igennem en fortsat
stram styring og optimering af omkostninger på tværs af
forbundets aktiviteter, og at der er et lille overskud i stedet
for et større overskud skyldes de investeringer som hovedbestyrelsen og sekretariatet har gennemført for at sikre forbundet den fortsatte vækst ind i fremtiden.
2017 er året, hvor vi blev færdige med vores arbejde med
ændringer i regnskabssystemet, og det har også ført til en
beslutning om at ’løsrive’ sig fra DIF økonomi som i ﬂere
år har haft den daglige bogføring af forbundets indtægter
og udgifter, og da kvaliteten af leverancen af samme standard og stigende omkostninger til DIF økonomi, har været
baggrund for beslutningen om at forbundet overtager den
daglige bogføring fra den 1. januar 2018.
I årets løb har hovedbestyrelsen i samarbejde med sekretariatet løbende fulgt regnskabet, og det har fungeret rigtigt
tilfredsstillende. Det har vist sig, at vores egne arbejdsredskaber som vi har udarbejdet selv, er bevis på, at vi er i
stand til fremadrettet at varetage den daglige bogføring
selv.
Væsentlige begivenheder med betydning
for årsregnskabet 2017
Af sportsaktiviteter har det været et år kun med fokus
på Deaﬂympics 2017, og derfor udgør størstedelen af årsregnskabet også dette, hvilket også har ført til et meget
tilfredsstillende resultat med at skaffe indtægter, for at
kunne ﬁnansiere deltagelsen til Deaﬂympics 2017, som er
den største sportsbegivenhed indenfor den internationale
døveidræt.

Derudover har året 2017 har været præget af mange investeringer, f.eks.:
◆ IT til hele sekretariatet 50 t.kr.
◆ en medarbejder er gået fra deltid til fuldtidsstilling
180 t.kr. ekstraudgift
◆ ansættelse af regnskabsmedarbejder 10 t.kr. ekstraudgift.
Lægges alle de ekstra udgifter/investeringer sammen, så
er det i alt 240 t.kr som er brugt på at optimere og gøre
forbundet endnu stærkere og forberedt på fremtiden. Såfremt forbundet ikke havde foretaget de investeringer, så
havde overskuddet været på ca. 248 t.kr, men det er en
nødvendig del af vores proces for at køre forbundet styrket
ind i fremtiden.
En stor og vigtig opgave for både hovedbestyrelsen og sekretariatet, har været udarbejdelse af strategiaftalen med
Danmarks Idrætsforbund. Forbundets strategispor har været behandlet og er blevet godkendt af Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse. Strategiaftalen deﬁnerer to spor; ’Spor
1- rekruttering af medlemmer’ og ’Spor 2- samarbejdsaftaler’, som der skal arbejdes med i perioden 2018-2021. En lille
del af det økonomiske tilskud fra Danmarks Idrætsforbund
er bundet op på strategiaftalen, og selvom tilskuddet udgør
en lille del af forbundets indtægter, så er det yderst vigtigt,
at strategiaftalen kører på rette spor. Det giver et signal til
Danmarks Idrætsforbund, at DDI er et seriøst og professionelt forbund. Det giver dermed også en mulighed for større
støtte fra Danmark Idrætsforbund i fremtiden, men det er
ikke en garanti. Dog vil forbundet bevise, hvorfor DDI er berettiget til mere i økonomisk støtte igennem tipsmidlerne.
Den fortsatte vækst i forbundet sætter store krav til styring
og planlægning af aktiviteter, og det gør at forbundet fortsat har en stor opbakning fra fonde og legater m.ﬂ., idet
det udgør en stor del af forbundets indtægter. Takket være
fonde og legater m.ﬂ. kan forbundet realisere de mange
aktiviteter vi har fra år til år.

DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND
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Årets indtægter er 3.667 t.kr. og omkostninger er 3.658 t.kr.,
hvilket er mere end budgetteret, men de afspejler også forbundets stigende indtægter og udgifter fra år til år.
Forventninger til fremtiden
Forbundet har fortsat både en stigning i indtægter og udgifter, og her har forbundet også bevist, at det er en organisation som fortsat er i udvikling hele tiden. Dette forventes at
blive stigende, eftersom strategisporaftalen med Danmarks
Idrætsforbund er en væsentlig faktor for stigende indtægter
og udgifter når forbundets mål hhv. medlemsrekruttering
og samarbejdsaftaler løbende realiseres, for ﬂere aktiviteter giver ﬂere indtægter og udgifter.
Finansiel stilling
Efter årets resultat vil egenkapitalen udgøre 183 t.kr., og
der arbejdes på at opbygge en fornuftig egenkapital ved
at generere et større overskud end budgetteret. Det er hovedbestyrelsens klare mål, at forbundet på sigt skal have
en egenkapital som er stigende fra år til år, men ledelsen
har fundet det nødvendigt at foretage investeringer før vi
kan igangsætte arbejdet med at ruste og styrke forbundets
egenkapital yderligere.
Begivenheder efter statusdagen
Der er efter årsregnskabets afslutning ikke indtruffet hændelser, der i væsentlig grad påvirker årets resultat.
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Sportsgrene

Antal medlemmer
2016

Mænd

Kvinder

2017

Mænd

Kvinder

Badminton

45

31

14

45

32

13

Bordtennis

5

3

2

6

4

2

Bowling

39

21

18

38

18

20

Cykling

9

8

1

7

6

1

Fodbold

25

23

2

35

32

3

Floorball

11

11

0

14

14

0

Futsal

39

25

14

44

31

13

Golf

14

12

2

17

15

2

Gokart

13

13

0

16

16

0

Håndbold

35

19

16

41

22

19

4

3

1

5

4

1

10

7

3

15

9

6

Skydning

2

2

0

1

1

0

Svømning

9

6

3

0

0

0

Tennis

7

4

3

7

4

3

30

20

10

23

15

8

9

7

2

21

20

1

306

215

91

335

243

92

Mountainbike
Orientering

Volleyball
Breddeidræt
I alt

Køn fordeling 2016

Kvinder

Mænd

Køn fordeling 2017

Kvinder

Mænd

DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND
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Årets Priser 2016
Der er uddelt priser i forbindelse med DDIs
Repræsentantskabsmøde for året 2016.
ÅRETS LEDERPRIS 2016
PER SØRENSEN (FODBOLD MANAGER)

ÅRETS FUND 2016
PATRICK LAURIDSEN (GO-KART)

ÅRETS IDRÆTSPRÆSENTATION 2016
HERRELANDSHOLDET (FUTSAL)
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Medlemsklubber

Antal medlemmer

Antal medlemmer

2016

Mænd

Kvinder

2017

Mænd

Kvinder

Forskel

Ahorn

15

14

1

17

14

3

2

DAN

51

36

15

33

21

12

-18

107

62

45

109

66

43

2

37

34

3

53

51

2

16

2

2

0

4

4

0

2

Tenpins

22

15

7

20

12

8

-2

TKR 83

7

4

3

7

4

3

0

Viking

65

48

17

92

71

21

27

306

215

91

335

243

92

29

Døvania
Globen Sport
Start

I alt

Klub fordeling 2016

Klub fordeling 2017

Ahorn 5%
Viking 21%
DAN 17%

Viking
27%

Ahorn 5%
DAN 10%

TKR 83
2%
TKR 83
2%

Tenpins
7%
Start 1%

Globen Sport 12%

Døvania
35%

Tenpins
6%

Døvania
33%

Start 1%
Globen Sport 16%

DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND
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Personer i DDI
Disse personer har i 2017 ydet en indsats for døveidrætten
og Dansk Døve-Idrætsforbund.
HOVEDBESTYRELSE:

DEAFLYMPICS KOMITEEN 2017:

Claus Jul Larsen, formand
Christian Høybye, næstformand
Louise Peitersen, bestyrelsesmedlem
Christian Deijenberg, bestyrelsesmedlem
Jannich Andersen, bestyrelsesmedlem
Emil Trillingsgaard, suppleant
Tom Tietze, suppleant
Anja Jane Protin, bestyrelsesmedlem (stoppet)
Rasmus Morell Nielsen, bestyrelsesmedlem (stoppet)

Joachim Thor Krøyer, Chef de mission
Louise Peitersen, Vice chef de mission
Per Sørensen, Vice chef de mission
Lars Ryberg Vikkelsø
Morten Ulrik Kristensen

BOWLING:
Jørgen Terkelskov, Idrætsleder (stoppet)
Louise Peitersen (fungerende idrætsleder)
Bjarne Svensson, Landstræner

FORRETNINGSUDVALG:
Claus Jul Larsen
Christian Høybye
Joachim Thor Krøyer

SEKRETARIATET
Joachim Thor Krøyer, sekretariatschef
André Kobberholm, idrætskonsulent
Dan Olvhøj, regnskabmedarbejder
Louise Bastholm Green, hustolk

HÅNDBOLD – HERRER:
Klaus Lundsgaard, Idrætsleder
Frank Hansen, Holdleder (ny)
John Johansen, landstræner (ny)
Anders Poulsen, Ass. Landstræner (ny)
Louise Karup, landstræner (stoppet)
Mark Dyrbeg, Ass. Landstræner (stoppet)
Alex H. Jensen, fysisk træner (stoppet)

HÅNDBOLD – DAMER:
ELITEUDVALGET
Tom Tietze, formand
Louise Peitersen, næstformand
Anja Jane Protin (stoppet)
Jannich Tanghus Andersen
Per Sørensen
Joachim Thor Krøyer

Helle Brixen, Idrætsleder
Helle Brixen, Landstræner
Søren Brixen, Holdleder

ORIENTERING:
Marek Mir Mackiewicz, Idrætsleder (stoppet)
Lars Ryberg Vikkelsø (fungerende idrætsleder)
Lars Ryberg Vikkelsø, Landstræner

BREDDEUDVALGET:
Louise Peitersen
André Kobberholm

AKTIVITETSUDVALGET:
Christina Hausgaard

MEDIEUDVALGET:
Joachim Thor Krøyer
André Kobberholm
Anja Jane Protin (stoppet)

DM-UDVALGET:
Christian Høybye
Brian Jørgensen
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FODBOLD:
Per Sørensen, Manager
Morten Ulrik Kristensen, Ass. Landstræner
Martin Kristensen, Holdleder
Daniel Jespersen, Målmandstræner
Rasmus Munk, Målmandstræner
Johnny Møller, Materialeansvarlig

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

ÅRSBERETNING 2017

FUTSAL - DAMER:
Jesper Bang Madsen, Manager
Katja Pedersen, Ass. Landstræner
Piamej Andersen, Holdleder

GOLF:
Joachim Thor Krøyer (fungerende idrætsleder)
Vakant, Landstræner

BADMINTON:
Jesper Søndergaard, Idrætsleder
Vakant, Landstræner

GOKART:
Laurits Dahlstrøm, Idrætsleder
Vakant, Landstræner

CYKLING:
Jan Rydicher, Idrætsleder (stoppet)
Vakant, Landstræner

MTB:
Lars Abelgren Ulriksen, Idrætsleder (stoppet)
Vakant, Landstræner

MASSØRER:
René Sivertsen
Henrik Kullas
Nikoline Møller

ÆRESMEDLEMMER:
Knud Søndergaard
Ole Artmann
Willy Pedersen
Lene Lassen
Jørgen Jørgensen (afgået ved døden den 25. december 2017)

DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND
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Tak for støtten i 2017
til følgende
Arvid Nilsson Fonden

Royal Golf Club

Crowne Plaza Copenhagen Towers

Castberggaard Højskole

G7

Noormagi Legat

Dansk Golf Union

12K

Odder Park Hotel

Døvania

BC Hospitality Group

Asta og Jul P. Justesens Fond

Løgstør Håndbold

Tolketid

Comwell Kellers Park

Miss Bagel

Textil Print

Kiergaards Fond

Herstedøster IC

12K Studio

Hotel Savoy

DOT Group

OK Benzin

Axel Muusfeldts Fond

WDGC 2016

Teksttolk

Hotel Marienlyst

Nicolai Molbo

Holstebro Rejser

Ernest og Vibeke Husmanns Fond

Schioldanns Fond

Tolkdanmark

Comwell Middelfart

Deﬁne Energy Drink

PUMA Danmark

Oticon Fonden

Lemvigh Muller Fonden

CFD

Østifterne

Carsten Hansen

Zleep Hotels

tegnsprogstolken.dk

RawSnacks

TETO.nu

Jascha Fonden

HeadOn

Scandic Hotels

Riemann P20

Instore Agency

Danske Døves Landsforbund

Lions

Hempel Foundation

Leif Sylvester

Casanta

Langkilde & Søn

Vangárd

Og alle personer som har støttet på sponsor.me, auktioner m.v.
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ÅRSREGNSKAB 2017
Resultatopgørelse
Note:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Indtægter:
Kontingenter
Medier
Administrationsassistance
Tilskud/fonde
Sponsorindtægter
Landsindsamling
Deltagerbetalinger
Renteindtægter
Andre indtægter
Indtægter i alt

Note:
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2017

35.850,00
120.241,25
8.225,00
2.466.149,78
163.160,57
165.553,64
609.789,40
382,00
97.510,45
3.666.862,09

Udgifter:
Sekretariatet
Information og reklamation
Sponsor
Landsindsamling
Udvalg/repræsentation
Uddannelse (Strategispor)
Elite (Strategispor)
Klub/Bredde (Strategispor)
National/International
Renteudgifter
Andre udgifter
Udgifter i alt

1.480.410,90
82.765,82
9.717,68
2.968,75
96.234,48
0,00
107.598,84
1.978,05
1.869.144,68
7.744,82
0,00
3.658.564,02

Resultat før henlæggelse

0,00

Overført til henlæggelse

0,00

Årets resultat

8.298,07

DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAB 2017
Note:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

20

2017
KONTINGENTER
Klubkontingenter
Andel
i alt

4.400,00
31.450,00
35.850,00

MEDIER
Annoncesalg
Tilskud
i alt

120.241,25
0,00
120.241,25

ADMINISTRATIONSASSISTANCE
Assistance, projekter
Assistance, egenbetalinger
i alt
TILSKUD/FONDE
DIF Tipsmidler via Parasport Danmark
DIF konsulenttilskud via Parasport Danmark
§44 tilskud Parasport Danmark
Fonde, beløb til eliteområdet
Fonde, beløb til breddeidrætsområdet
Legater, beløb til eliteområdet
Legater, beløb til breddeidrætsområdet
Øvrige tilskud
i alt

1.500,00
6.725,00
8.225,00

180.255,00
800.000,00
65.511,00
1.205.150,78
90.000,00
91.000,00
25.000,00
9.233,00
2.466.149,78

SPONSORINDTÆGTER
Sponsorstøtte
i alt

163.160,57
163.160,57

LANDSINDSAMLING
Indsamlet beløb
i alt

165.553,64
165.533,64

DELTAGERBETALINGER
National
International
Diverse deltagerindbetalinger
i alt

171.644,52
411.993,18
26.151,70
609.789,40

RENTEINDTÆGTER
Nordea Bank
Udbytte Nordea Invest
i alt

ANDRE INDTÆGTER
Repræsentantskabsmøde/Årsmøde
Refusion
Varesalg
Tøj
Diverse indtægter
i alt

DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND

382,00
0,00
382,00

4.250,00
67.818,50
24.639,75
0,00
802,20
97.510,45
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10

11

12

13

14

SEKRETARIATET
Sekretariatsomkostninger
i alt
INFORMATION OG REKLAMATION
Medier
Vimpler, pins, ﬂag, emblemer m.v.
Tøj
Diverse materialer
i alt

1.480.410,90

36.977,00
1.203,07
0,00
44.585,75
82.765,82

SPONSOR
Sponsorpleje
Transport med §44
Transport uden §44
Transport international
i alt

610,88
69,70
9.037,10
0,00
9.717,68

LANDSINDSAMLING
Udgifter til indsamling
Transport med §44
Transport uden §44
Transport international
i alt

2.968,75
0,00
0,00
0,00
2.968,75

UDVALG/REPRÆSENTATION
Hovedbestyrelsen
Forretningsudvalget
Eliteudvalget
Aktivitetsudvalget
Breddeudvalget
Sponsorudvalget
EM Håndbold 2020 udvalget
Medieudvalget
Mesterskabsudvalget
Appeludvalget
Kontingenter/medlemskaber
International repræsentation
i alt

50.014,44
2.145,00
13.788,05
0,00
8.073,21
2.137,76
0,00
556,00
1.025,00
0,00
12.879,53
5.615,49
96.234,48

DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND
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15

16

17

22

UDDANNELSE / STRATEGISPOR
Uddannelsesseminar
Informationsmaterialer
Sportsmaterialer
Kursusvirksomhed
Transport med §44
Transport uden §44
Transport international
i alt
ELITE / STRATEGISPOR
Eliteidrætsseminar
Informationsmaterialer
Sportsmaterialer
Transport med §44
Transport uden §44
Transport international
i alt
KLUB/BREDDE / STRATEGISPOR
Klubseminar
Informationsmaterialer
Sportsmaterialer
Transport med §44
Transport uden §44
Transport international
i alt

DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
1.107,73
103.725,37
631,94
2.133,80
0,00
107.598,84

1.742,50
0,00
192,50
0,00
43,05
0,00
1.978,05
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18

19

20

NATIONAL
Badminton
Bowling
Golf
Fodbold
Futsal Herrer
Futsal Damer
Cykling
MTB
Håndbold Herrer
Håndbold Damer
Orientering
Gokart

883,80
24.417,04
942,00
68.426,45
8.807,21
17.686,90
3.578,70
0,00
121.599,03
9.160,00
4.263,25
7.915,45

Breddeidræt
DM
Strategispor
Sportsrejser
Frontrunners Sport

11.050,00
28.472,34
0,00
0,00
0,00

INTERNATIONAL
Badminton
Bowling
Golf
Fodbold
Futsal Herrer
Futsal Damer
Cykling
MTB
Håndbold Herrer
Håndbold Damer
Orientering
Gokart
Sportsrejser
Deaﬂympics

0,00
1.371,95
11.338,20
37.858,77
0,00
964,36
0,00
0,00
11.898,36
0,00
0,00
176,30
0,00
1.465.299,27

Diverse udgifter
i alt

19.378,23
1.869.144,68

RENTEUDGIFTER
Bankgebyrer
i alt

7.744,82
7.744,82

ANDRE UDGIFTER
Medlemsfordele (strategispor)
Tab
i alt

0,00
0,00
0,00

DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND
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Tjærebyvej 30
4220 Korsør
Tlf. 58 38 02 55
info@henrikjensensvvs.dk

Ellebjergvej 52 • 2450 København SV • Tlf. 33 38 98 00

Tegnsprogs tolk
Polyfa Consultants A/S
Rådgivningsfirma for den europæiske
forsvarsindustri. Formidler salg af materiel
til politiet og det danske forsvar.

Tlf. 40 35 33 44
www.polyfa.com
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Skovvej 253
7000 Fredericia
Tlf. 26 65 55 98
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ÅRSREGNSKAB 2017
Balance pr. 31/12 - 2017

2017

2016

68.900,00

68.900,00

15.445,42

16.180,00

Tilgodehavender, idrætsudøvere
Tilgodehavender, klubber
Tilgodehavender, sponsorer
Tilgodehavender, fonde
Tilgodehavender, Parasport Danmark
Tilgodehavender, andre
First Card/MasterCard

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
405.205,60
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
180.255,00
150.607,00
0,00

Omsætningsaktiver, Likvide beholdninger
Nordea Bank,driftskonto
Nordea Bank, udlandskonto

354.866,34
127.745,46

811.161,00
0,00

Aktiver i alt

972.162,82

1.227.103,00

Aktiver
Finansielle aktiver
Obligationer
Omsætningsaktiver, Varebeholdning
Omsætningsaktiver, Tilgodehavender

DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND
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2017

2016

174.313,05
0,00
8.298,07
182.611,12

142.904,00
0,00
31.408,00
174.312,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
10.000,00

12.750,00
0,00
170.151,00
9.000,00

Henlæggelser, legater
J.P. Nielsens Lederpris
Batorys Legat
Gert Badens Mindepris
Noormagis Legat

4.000,00
25.000,00
51.000,00
403.766,81

4.500,00
25.000,00
51.000,00
503.767,00

Kortfristet gæld
Mellemregning, Parasport Danmark Løn
Mellemregning, Parasport Danmark Forbundet
Indgående moms
Momsafregning
Skyldige omkostninger
Afsat feriepenge
Kreditorer, samlekonto
Kreditorer, under betaling
Forud modtaget betaling

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129.471,86
0,00
166.313,03
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.661,00
0,00
170.962,00
0,00

972.162,82

1.227.103,00

Passiver
Egenkapital:
Egenkapital pr. 1/1
Overførsel
Overskud/underskud
Egenkapital pr. 31/12
Henlæggelser, idrætsgrene
Badminton
Bowling
Golf
Fodbold
Orientering
Futsal Herrer
Futsal Damer
Cykling
MTB
Skydning
Håndbold
Gokart
Henlæggelser, begivenheder
Breddeidræt
Golf VM 2016 København
Deaﬂympics 2017
Andre hensættelser

Passiver i alt
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BUDGET 2018
Resultatopgørelse
Note:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

INDTÆGTER:
Kontingenter
Medier
Administrationsassistance
Tilskud/fonde
Sponsorindtægter
Landsindsamling
Deltagerbetalinger
Renteindtægter
Andre indtægter
Indtægter i alt

Note:
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2018

5.000,00
100.000,00
30.000,00
2.039.000,00
125.000,00
100.000,00
380.000,00
0,00
120.000,00
2.899.000,00

UDGIFTER:
Sekretariatet
Information og reklamation
Sponsor
Landsindsamling
Udvalg/repræsentation
Uddannelse (Strategispor)
Elite (Strategispor)
Klub/Bredde (Strategispor)
National/International
Renteudgifter
Andre udgifter
Udgifter i alt

1.450.000,00
65.000,00
15.000,00
3.000,00
136.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
959.600,00
5.000,00
10.000,00
2.893.600,00

Resultat før henlæggelse

0,00

Overført til henlæggelse

0,00

Årets resultat

5.400,00

DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND
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Noter til BUDGET 2018
Note:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

28

2018
KONTINGENTER
Klubkontingenter
Andel
i alt
MEDIER
Annoncesalg
Tilskud
i alt
ADMINISTRATIONSASSISTANCE
Assistance, projekter
Assistance, egenbetalinger
i alt
TILSKUD/FONDE
DIF Tipsmidler via Parasport Danmark
DIF konsulenttilskud via Parasport Danmark
§44 tilskud Parasport Danmark
Fonde, beløb til eliteområdet
Fonde, beløb til breddeidrætsområdet
Legater, beløb til eliteområdet
Legater, beløb til breddeidrætsområdet
Øvrige tilskud
i alt

1.000,00
4.000,00
5.000,00

75.000,00
25.000,00
100.000,00

5.000,00
25.000,00
30.000,00

150.000,00
800.000,00
80.000,00
500.000,00
119.000,00
250.000,00
40.000,00
100.000,00
2.039.000,00

SPONSORINDTÆGTER
Sponsorstøtte
i alt

125.000,00
125.000,00

LANDSINDSAMLING
Indsamlet beløb
i alt

100.000,00
100.000,00

DELTAGERBETALINGER
National
International
Diverse deltagerindbetalinger
i alt

165.000,00
200.000,00
15.000,00
380.000,00

RENTEINDTÆGTER
Nordea Bank
Udbytte Nordea Invest
i alt
ANDRE INDTÆGTER
Repræsentantskabsmøde/Årsmøde
Refusion
Varesalg
Tøj
Diverse indtægter
i alt
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10.000,00
50.000,00
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10

11

12

13

14

15

16

SEKRETARIATET
Sekretariatsomkostninger
i alt

1.450.000,00
1.450.000,00

INFORMATION OG REKLAMATION
Medier
Vimpler, pins, ﬂag, emblemer m.v.
Tøj
Diverse materialer
i alt

5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
65.000,00

SPONSOR
Sponsorpleje
Transport med §44
Transport uden §44
Transport international
i alt

10.000,00
0,00
5.000,00
0,00
15.000,00

LANDSINDSAMLING
Udgifter til indsamling
Transport med §44
Transport uden §44
Transport international
i alt

3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00

UDVALG/REPRÆSENTATION
Hovedbestyrelsen
Forretningsudvalget
Eliteudvalget
Aktivitetsudvalget
Breddeudvalget
Sponsorudvalget
EM Håndbold 2020 udvalget
Medieudvalget
Mesterskabsudvalget
Appeludvalget
Kontingenter/medlemskaber
i alt
UDDANNELSE / STRATEGISPOR
Uddannelsesseminar
Informationsmaterialer
Sportsmaterialer
Kursusvirksomhed
Transport med §44
Transport uden §44
Transport international
i alt
ELITE / STRATEGISPOR
Eliteidrætsseminar
Informationsmaterialer
Sportsmaterialer
Transport med §44
Transport uden §44
Transport international
i alt

64.000,00
5.000,00
15.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
15.000,00
136.000,00

25.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
10.000,00
5.000,00
0,00
50.000,00

15.000,00
10.000,00
60.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
100.000,00

DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND

29

ÅRSBERETNING 2017

17

18

18

19

20

30

KLUB/BREDDE / STRATEGISPOR
Klubseminar
Informationsmaterialer
Sportsmaterialer
Transport med §44
Transport uden §44
Transport international
i alt

30.000,00
25.000,00
25.000,00
15.000,00
5.000,00
0,00
100.000,00

NATIONAL
Badminton
Bowling
Golf
Fodbold
Futsal Herrer
Futsal Damer
Cykling
MTB
Håndbold Herrer
Håndbold Damer
Orientering
Gokart

1.000,00
20.000,00
10.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
1.000,00
1.000,00
30.000,00
20.000,00
5.600,00
1.000,00

Breddeidræt
DM
Strategispor
Sportsrejser
Frontrunners Sport

50.000,00
10.000,00
15.000,00
5.000,00
15.000,00

INTERNATIONAL
Badminton
Bowling
Golf
Fodbold
Futsal Herrer
Futsal Damer
Cykling
MTB
Håndbold Herrer
Håndbold Damer
Orientering
Gokart
Sportsrejser
Deaﬂympics
Diverse udgifter
i alt

0,00
55.000,00
25.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
10.000,00
15.000,00
10.000,00
959.600,00

RENTEUDGIFTER
Bankgebyrer
i alt

5.000,00
5.000,00

ANDRE UDGIFTER
Medlemsfordele (strategispor)
Tab
i alt

DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND
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Mund- og Fodmalende Kunstnere i Danmark ApS
4BOLU1FEFST4USEFt,CFOIBWO,
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www.mfk.dk

DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND

31

ÅRSBERETNING 2017

Violinbygger
Medl. af mesterlauget
Reparation • Nybygning • Køb • Salg
www.violin.dk
violin@mail.dk

Tlf. 38 71 83 96
Hyltebjerg Allé 87 • 2720 Vanløse

Over 100 års erfaring i at lave tandhjul.
Få den optimale løsning - brug vores knowhow.
SE MERE PÅ:

TANDHJULSFABRIKEN.DK
H
MAKE THE WORLD

GO AROUND
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Islandsvej 30 • 8700 Horsens
Tlf. 7562 1622 • info@tandhjulsfabriken.dk
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Økonomi 2017
Økonomisk stabilitet i 2017
Stabilitet
Året 2017 viser at forbundet har stabilitet i økonomien, og
at vi endnu en gang kan komme ud med et overskud på
8,3 t.kr.
Overskuddet medfører, at egenkapitalen pr. 31. december
2017 udgør 182,6 t.kr., og dette passer til forbundets målsætning om at øge egenkapitalen fra år til år, men samtidig
skal forbundet også være klar til de investeringer og udfordringer der ligger i de kommende år for både bredden og
eliten i forbindelse med strategisporaftalen 2018-2021 med
Danmarks Idrætsforbund (DIF).
Vi kan være stolte af, at vi fortsat har gode kontakter og
netværk m.ﬂ. som fra år til år fortsat støtter forbundet med
store økonomiske bevillinger fra fonde og legater, uden
dem var det ikke muligt at kunne ﬁnansiere deltagelse til
Deaﬂympics 2017, samt også huske at vi for første gang i
mange år har igangsat forskellige former for indsamlinger,
som har været en stor succes – tak til alle de frivillige som
har været en del af det.
Vi er kommet langt – men ikke i mål, for vi skal fortsat
arbejde hårdt fra år til år, og det har vi bevist at det kan vi
godt, et godt signal for omverdenen.

Diagram: DDI indtægter i 2017
Kr. 35.850,00

Kr. 120.241,00

Kr. 97.510,00

Kr. 8.225,00

Kr. 609.789,00

Kr. 1.045.766,00
Kr. 165.553,00
Kr. 163.160,00

Kr. 1.420.383,00
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Diagram: DDI økonomi fra 2014 til 2017
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