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Årsberetning

Handling bag ordene
2016 har været et særdeles udfordrende år. Det har først og fremmest været året, hvor vi skulle begynde at
sætte handling bag de ambitiøse udmeldinger i strategien for de kommende år.
Færre i familien
Et af de mest synlige beviser på, at strategien er andet og mere end bare ord, er den markante tilbagegang i antallet
af medlemmer og medlemsforeninger, som DDI har oplevet i det forgangne år. Flere års markant medlemstilbagegang
skal vendes til medlemsvækst. Det var en tendens, som vi allerede så konjekturerne af i 2015, men udviklingen i 2016
understreger, at medlemstilbagegangen ikke var en døgnflue. Det er derfor vigtigt, at vi med de nye medlems-strukturer i DDI arbejder målrettet med rekruttering af nye medlemmer og klubber, samt at vi ved, det kun kan lykkedes
ved at samarbejde med andre specialforbund, ja også klubberne. Fra at være ’Færre i familien’ skal det omdannes til
’Flere i familien’.
Stærkt elitearbejde
Inden for det elitære arbejde har en ny og mere professionel tilgang båret frugt. Vores mange dygtige atleter har i det
forgangne år leveret det ene flotte resultat efter det andet, som man kan læse om på de følgende sider. Det er ikke
alene et resultat af et fantastisk godt trænerarbejde, men også af en styrket elitær organisering, som er med til at
skabe de fornødne rammer for det elitære arbejde. Apropos organisering har 2016 også været året, hvor forbundsledelsen har tegnet stregerne for en ny politisk organisering, som dermed har vist, at resultaterne af det elitære arbejde
er positivt.
Bugnende produkthylde
Sidst men ikke mindst er det på sin plads at fremhæve den produkthylde, som lige nu findes i DDI. Den har formentlig
aldrig været bedre og bredere – hvad enten man er til nye trends, klubudvikling, konkurrenceidræt eller klassisk dansk
idræt. DDI har det.
I DDI ser vi derfor tilbage på et fantastisk 2016, som vi kan takke atleter, trænere, frivillige, hovedbestyrelse og ansatte
for. På de følgende sider kan du læse mere om nogle af de mange, mange aktiviteter, der har præget Dansk Døve-Idrætsforbund i det forgangne år.
Vi er helt bevidste om, at vi ikke skal hvile på laurbærrene, fordi en fortsat udvikling og vækst i DDI er betinget af hårdt
arbejde og pålidelige krystalkugler.
God fornøjelse!

		
		Claus Jul Larsen		

			
Joachim Thor Krøyer
		Formand						Sekretariatschef
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… og formanden Claus Jul Larsen har ordet
På repræsentantskabsmødet i 2015 blev jeg valgt ind som formand. Umiddelbart efter kunne jeg se, at DDI trængte til
at blive effektiviseret i arbejdsgange og procedurer. Faktisk var DDI mere eller mindre gået i stå, da jeg tog over med
en ny hovedbestyrelse. 2 år er gået, og meget er sket i DDI i den periode.
I slutningen af 2015 kørte sekretariatet på lavt blus, men i starten af 2016 fik vi en ny sekretariatsmedarbejder, og
senere på året fik sekretariatet også en hustolk. Så vi har i dag 3 medarbejdere. Jeg har været medlem og fulgt med i
DDI i 30 år og mener, at sekretariatet er den mest effektive i DDI’s historie. Jeg håber, at klubberne også kan mærke
det.
Hovedbestyrelsen har i årets løb haft 4 hovedbestyrelsesmøder og arbejdet meget med de forskellige dokumenter,
som beskriver procedurerne i DDI, så disse er mere tidssvarende. Vi er kommet godt i mål med disse med bl.a. Policy
Papers, Håndbog for procedurer i DDI og mange andre, som afspejler DDI’s organisation. I denne forbindelse vil jeg
sige tak til min hovedbestyrelse for et godt samarbejde plus sekretariatet, som gør sit for at få DDI-møllen til at køre
optimalt.
Det er ingen hemmelighed, at økonomistyring på forbundsniveau er en vigtig del af den daglige drift, og det er min
opfattelse, at det fungerer rigtigt godt nu. Vi har et løbende overblik over den økonomiske udvikling. I efteråret mistede
vi pludselig en indtægt på 100.000 kr., da vores tidligere hovedsponsor Tegnkom A/S ikke kunne overholde den kontraktlige forpligtigelse overfor DDI. Af den grund var vi nød til at danne os et hurtigt overblik over økonomien og evt.
foretage et økonomisk indgreb. Heldigvis kom vi ikke så vidt, men konsekvensen blev, at overskuddet blev langt mindre end budgetteret.
Er fremtidsudsigterne lyse, når DDI nu er et stærkt forbund med en moderniseret organisation og solid økonomi? Her
vil jeg i skrivende stund sige nej, fordi flere klubbers eksistensgrundlag er truet pga. færre medlemmer plus, at det er
svært at finde frivillige som ledere i klubberne. Det er en bekymrende udvikling, som generelt rammer vores døveverden.
Siden tidernes morgen har klubberne altid fået nye medlemmer gennem børne- og ungdomsmesterskaber – men børn
og unge i dag er spredt ud over skolerne via inklusion i hele Danmark, og som konsekvens har det betydet, at børnog ungdomsmesterskabet blev nedlagt for længe siden. Vi kan mærke konsekvensen af det i form af færre medlemRepræsentantskabsmødet 2017
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mer. Det er noget, DDI kommer til at fokusere på i de næste par år: Hvordan får vi nye medlemmer ind?
2016 blev også et år, hvor der blev arrangeret 2 store internationale mesterskaber i Danmark:
•

Deaf Champions League (DCL) i fodbold, som Globen Sport var vært for.

•

WDGC 2016 i golf, som DDI stod for som vært.

DDI har slet ikke været involveret i DCL-arrangementet, idet Globen Sport stod bag det med egen organisationskomite. Begge arrangementer har fået positiv feedback fra deltagere, samarbejdspartnere osv.
Danmarks Idrætsforbund (DIF) har besluttet, at strukturen omkring tipstilskud skal laves om, således at DIF kan se,
om pengene bliver givet rigtigt ud. Hvis man, som minimum, vil have samme tilskud i de næste 4 år, så skal man udarbejde en klar strategiaftale med DIF (i samarbejde med Parasport). Af den grund skal DDI lave en strategi, som skal
dække de næste 4 år, og der tænker vi at medlemsrekruttering og et større samarbejde med andre specialforbund, er
de to områder DDI vil fokusere på. Arbejdet med strategien skal afleveres til DIF’s bestyrelse før sommeren.
Det er fortsat vigtigt, at DDI og klubberne har et tæt samarbejde, og vi har en idrætskonsulent, som vil rådgive klubberne. Vi er godt klar over, at nogle klubber har det svært for tiden, men hvis man har brug for hjælp, så træder DDI
gerne til. Repræsentanter fra Hovedbestyrelsen har deltaget i klubbernes generalforsamlinger for at følge med i udviklingen.
For at lette klubbernes administration af deres medlemmer, har vi ønsket at få et medlemsadministrationssystem,
og vi var faktisk i gang, men desværre, på grund af leverandørsvigt måtte samarbejdet med leverandøren ophøre.
Vi har nu fundet en ny leverandør, og arbejdet med systemet måtte startes op fra bunden. Dog er der godt styr på
medlemmerne nu, indtil vi får det nye system oppe at køre.
Elite-delen af DDI har haft mange aktiviteter rundt omkring, og det er beskrevet nærmere i et andet afsnit i
årsberetningen. For Klub- og Breddeområdet har det ud over klubsamarbejdet også været svært at få gennemført
nogle aktiviteter til bredden. Når man tænker på, at 8% ud af 4.000 døve i Danmark er organiseret i DDI gennem klubberne, så har jeg svært ved at tro, at resten mere eller mindre ikke er interesseret i at være en del af døveidrætten,
men det er det øjeblikkelige billede i dag.
Jeg håber, at de følgende sider i årsberetningen giver læseren et indtryk af, hvad der er sket i DDI i det foregående år.
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DDI går ind i klubarbejdet
Uden klubber, ingen døveidræt. Det er derfor ikke kun klubbernes medlemmer men også klubberne selv, der
skal holdes i god form. På den baggrund lancerede DDI et helt nyt ’Klub- og Bredde’ og et helt nyt ’Medlemsstrukturkoncept’.
Som forbund kan DDI afholde inspirationskurser, træneruddannelser og andet godt for idræt-entusiaster. Men hvad
nytter det, hvis der ikke er nogle til at søge om haltider, holde styr på medlemmerne og arrangere årets opvisningsdag, og ikke mindst skaffe medlemmer til klubben?
Uforløst behov
Den øgede dialog med klubberne gav for alvor DDI et indblik i de reelle udfordringer som både små og store klubber
dagligt står overfor. Derfor lagde DDI hovederne i blød og trak samtidig på de gode erfaringer med at tilbyde klubberne konkrete medlemskoncepter frem for bred inspiration.
Medlemsstrukturen fødes
Dermed fik DDI en ny udfordring: ”Ny medlemsstruktur”. Konceptet dækker over en medlemsstruktur, der sætter fokus
på alt det vigtige arbejde, der foregår bag kulisserne i klubberne. Med andre ord alt det som er helt fundamentalt for at
kunne invitere alle indenfor i døveidrættens verden og holde fast i dem som medlemmer, ja også at få flere hørehæmmede og CI-brugere ind i klubberne, for det skal være med til at skabe en medlemsvækst i de kommende år. Idræt er
ikke kun konkurrenceidræt, idræt er også idræt for at få så mange som muligt til at dyrke idræt med fokus på sundhed
og det sjove i at være en del af døveidræt.
Svært fra start
Nærmest inden koncepterne var færdigudviklet og lanceret, begyndte de første klubber at se problemerne, men samtidig også forstå hvorfor konceptet kan blive en succes hen ad vejen. Tilbagemeldingerne er positive, og klubberne
oplever, at de får konkrete redskaber til at løse nogle af de daglige udfordringer og hjælp til de svære spørgsmål og
det arbejde der er i klubberne.
Nyt projektet for bredden
Med den nye idrætskonsulent startede DDI med at afsøge muligheder for nye projekter for bredden, og det medførte
et konkret projekt ”Kickstarter bredden i Døveidræt”. Målet med projektet er at skabe opmærksomhed til bredden, og
hermed trække flere medlemmer til breddeidrætten. Størstedel af projektet bliver ført ud i livet i løbet af 2017 og 2018.
Tabel: Klubber og antallet af medlemmer pr.31.12.2016, i alt 306 medlemmer.
Medlemsklubber

By

Antal medlemmer

Globen Sport

Aarhus

37

Viking

Vejle

65

Start

Aalborg

2

Dan

Odense

51

Ahorn

Roskilde

15

TK83

København

7

Tenpins

Odense

22

Døvania

København

107

Repræsentantskabsmødet 2017
Dansk Døve-Idrætsforbund

13

WDGC 2016-succes på hjemmebane
Med en bronzemedalje i hold og forrygende indsatser fra frivillige og organisationskomiteen som er til en
guldmedalje blev det danske værtskab for 2016 11th World Deaf Golf Championships en bragende succes.
De mange publikummer og golfspillere fra hele verden, som i løbet af World Deaf Golf Championships i juli 2016 gæstede Royal Golf Club i København, fik i den grad noget at klappe af, da DDI som vært bød på golf i absolut verdensklasse.
Dansk bronzemedalje
Hjemmebanen gav tilsyneladende de danske golfspillere det ekstra gear i slutningen, som skulle til for at blande sig i
toppen for hold, og det sikrede Danmark en bronzemedalje. Desværre mod al forventning skuffede de danske golfspillere i de individuelle konkurrence, da de alle havde mulighederne for en succes på hjemmebane. Danmark må indse,
at mange nationer fortsat er foran Danmark, men når vi snakker om hold, så er der et eller andet der gør, at Danmark
viser sin store styrke og som dermed for 3.gang i træk kunne hjemtage bronzemedalje for hold.
Frivillige
Der har været rigtig mange frivillige til VM i golf og de har været med til at gøre arrangementet til en stor succes! I
har været med til at hjælpe med, at turneringen kunne gennemføres med et godt flow, være chauffører for vores VIP
gæster, lavet forskellige opgaver i golfklubben og hjælpe til med informationer på hotellet plus mange andre ting. I har
allesammen udført et rigtigt godt stykke arbejde, og derfor har I været med til at løfte WDGC 2016 til et højt niveau!
DDI og organisationskomiteen vil gerne bukke og takke jer alle sammen for det flotte arbejde, som gør, at deltagerne
mindes WDGC 2016 som et rigtigt godt arrangement.
En succes
Tak til DDI, sponsorer og samarbejdspartnere, og ikke mindst de mange frivillige for at gøre denne event til en succes.
World Deaf Golf Championships fungerede som første led i den udvikling, der skal kulminere med flere internationale
sportsbegivenheder på dansk grund - DDI kan sige ’Yes, we did it!’, og vi er klar igen.
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DDI-eliten i aktion
Der har været fuld fart på de internationale mesterskaber i det forgangne år, og de danske atleter har markeret
sig ved både EM, VM og NBM.
EM Håndbold 2016, Tyskland
Det blev for håndboldlandsholdet et langt EM Håndbold i Berlin, da Danmark ikke gik videre efter gruppespillet, for
Danmark sluttede sidst i gruppen.
Landsholdet var igennem tre kampe. Den første kamp spillede de mod Tyrkiet, som de tabte til ved VM i Tyrkiet. Kampen blev spillet uafgjort og der var stor stolthed blandt spillerne, da de i kampen havde været i stand til at opretholde
deres normale niveau. Anden kamp var mod Rusland, og de var opsatte på at spille lige op mod dem. Desværre havde de en off day og tabte stort til et russisk hold som var klart bedre end sidst de spillede mod dem.
Den tredje og sidste kamp i gruppespillet, var mod værterne Tyskland. Sidst landsholdet spillede mod Tyskland ved
Golden Cup i Herning sidste år, endte kampen uafgjort. De skulle have point fra tyskerne, og havde derfor fokus på
mange ting så de igen kunne få et godt resultat, og dermed komme videre i EM. Uventet havde alle igen en off day.
Tyskerne var langt bedre end sidste gang, de kunne ikke hamle op med dem og tabte kampen.
Ja, mange lande var blevet endnu bedre end de havde håbet på, og vi måtte se i øjnene at landsholdet ikke var gode
nok ved EM.
På grund af de dårlige resultater afholdt alle et møde, hvor de alle samme skulle være åbne og finde ud af hvad der
gik galt. Det blev et positivt møde og det var vigtigt at de fik snakket om det inden afrejsen til Danmark. Efter mødet
var alle klar over hvad der i fremtiden skal arbejdes videre på, og landsholdet glæder sig til at arbejde hen mod bedre
resultater, for de vil det virkelig og lader sig ikke falde tilbage over et dårligt EM. De ser positivt fremad, og skal bare
blive endnu bedre end de har været. De tror på det. I fællesskab kommer man langt. Tiden må bare vise det.
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NBM Bowling
NBM 2016 var i Letland, og Steen Vagner og Pierre Bocquet var udtaget til landsholdet sammen med den nye landstræner Bjarne Svensson og Louise Peitersen som bowlingleder.
Steen Vagner var meget aktiv, men mangler fortsat at blive bedre på den mentale del. Han blev nr. 4 i All Events - meget tæt på nr. 3. Han opnåede en flot bronzemedalje sammen med sin makker Pierre Bocquet i double for herrer.
EM Gokart
Det danske gokartlandshold var til EM Gokart 2016 ved Alés i Sydfrankrig den 9.-12.juni og det blev en succes for
alle. Patrick Lauridsen blev europamester i individuelt og hele landsholdet forsvarede EM-titlen for hold, dermed er
det 2. år i træk, de vinder EM for hold. Men ikke nok med det, så blev Dennis Kaae også nr.2, og Ian Andersen fik den
bedste omgangstid under EM - hele 4 pokaler kom hjem til Danmark.
Selve EM Gokart 2016 var en succes på banen, men ikke udenfor banen, da det var præget af en masse problemer
og kaos fra de franske arrangørers side, men det har dog ikke forhindret i at holde vores dygtige kørere i gang hele
tiden, og kun koncentrere sig om at køre gokart, og det lykkedes.
Vi glæder os rigtigt meget til at se dem i aktion igen både her i Danmark og i udlandet.
Under EM kom det frem at de øvrige lande var interesseret i, at Danmark skulle være vært for EM Gokart 2017. Men
dette kunne vi ikke tage stilling til, da det først skulle vendes hjemme i Danmark, og understregning af at det er ikke en
beslutning som f.eks. gokartkørere kan tage, men at det er DDI, som tager en beslutning om.
For ikke så længe siden kom det frem, at Danmark alligevel ikke havde vundet EM for hold, men det var Tyskland.
Pokalen er givet til Tyskland. DDI har ikke fået nogen officielle henvendelse eller informationer om det – det er hørt
igennem andre kanaler. Det er ufatteligt, at det er sket, og det viser bare, hvor uprofessionelt dette EM har været med
personer som heller ikke har haft styr på noget som helst.
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VM Golf
I dagene 22.-29. juli var Danmark vært for den 11. verdensmesterskab i golf (WDGC 2016). WDGC 2016 havde deltagelse af 98 golfere plus ledere fra 18 lande. Royal Golf Club i Ørestad ved København stillede en fantastisk bane til
rådighed, og det blev den sværeste bane i VM’s korte historie.
Da Danmark fik værtskabet i Japan i 2012, besluttede vi, at vores værtskab skulle være med til at sætte en højere
standard i forhold til de forrige verdensmesterskaber i golf. Hvordan blev det muligt? Jo, det vigtigste og afgørende
for at dette WDGC 2016 blev en realitet, var det første møde mellem Steen Tinning og Joachim Krøyer i slutningen af
2010, for netop dette møde gjorde, at disse to frontfigurer satte det hele i gang med den professionelle organisering
og arbejdet med at få det hele på plads, inden der skulle ansøges om WDGC 2016, og her var betingelserne, at alt
det økonomiske og organisatoriske skulle være på plads, inden de besluttede om at ansøge værtskabet for WDGC
2016. Derfor var størstedelen af det økonomiske grundlag på plads med Widex A/S, Crowne Plaza Copenhagen Towers og Casanta Tryksager som hovedsponsorer, og Leif Sylvester som præmiesponsor – uden dem var det ikke muligt, stor tak til dem alle. Efter vi fik værtskabet, så ønskede vi, at kvaliteten af WDGC 2016 arrangementet skulle være
så tæt på niveauet, som er kendt fra de professionelle turneringer.
Takket være et fantastisk samarbejde med Royal Golf Club lykkedes det. Golfbanen var i en høj kvalitet under hele
VM turneringen, og medarbejdere har gjort sit til, at deltagerne fik en god oplevelse af banen og klubhuset. Mange
deltagere synes, at banen var meget udfordrende. En deltager sagde, at banen var brutal, og det må vi jo give ham ret
i. Det var noget helt særligt, fordi Royal Golf Club var lukket for normal brug for deres medlemmer og andre betalende
spillere under hele VM plus hængt vores VM logo i deres ”Hall of Fame” væg sammen med Euro Challenge Tour, som
klubben tidligere har været vært for.
Dansk Golf Union stod for gennemførslen af WDGC 2016 turneringen, og med deres ekspertise blev den gennemført
til perfektion. Det understreger, at det er vigtigt vi bruger dem, som har erfaring med gennemførelse af en turnering, da
det er med til at løfte kvaliteten. For første gang nogensinde i WDGC historien indførte vi live score via det danskudviklede IT system Golfbox. Der var frivillige ude på banen der registrerede spillernes score på tablets, som var koblet
til nettet, så deltagerne i klubhuset kunne følge med på storskærm plus golfinteresserede ude i verden kunne følge
med via hjemmesiden. Vi håber, at de næste WDGC også er med live score.
Volvo gav os mulighed for at låne 7 biler under hele WDGC 2016, og det var et stort plus. Selvom afstanden er små
mellem centrum, lufthavnen, golfklubben og hotellet, så havde vi behov for dem for at kunne yde en effektiv service for
vores VIP gæster og andre, som havde et akut behov for transport.
Repræsentantskabsmødet 2017
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For at deltagerne kunne få det sjovt udenfor golfbanen, så arrangerede vi en aften en tur i Tivoli, hvor de spiste på
Bdr. Prices restaurant plus den velkendte bjergrutsjebane var lukket i 20 min for alm. publikum, så alle deltagere og
frivillige kunne få en tur i den. De fik en god oplevelse af den berømte forlystelsespark.
Takket være Den Nationale Tolkemyndighed (DNTM) havde WDGC 2016 en fantastisk tolkedækning i form af både
hørende og døve tegnsprogstolke. Hele 8 tolkefirmaer leverede tolke til os, og det var fantastisk at se deltagerne kommunikere med f.eks. receptionen med en døv tegnsprogstolk ved siden af, som tolkede til internationalt tegnsprog. Det
har deltagerne haft stor glæde af. Det har dog krævet en stor koordinering af tolkene, og det har vores tolkekoordinator klaret flot!
Pressedækningen var også flot under VM, hvor der var et pressekorps, som sørgede for at tage billeder og videoer
plus lave interviews med deltagerne. Desuden har døve tegnsprogstolke været med til at give interviews et løft ved at
tolke på internationalt tegnsprog i videoerne, så andre udenfor Danmark kan forstå dem. Der kom også pænt mange
tilskuere under WDGC 2016. Hul 9 og 18 var det mest populære sted for tilskuerne, fordi de ligger tæt på klubhuset.
Der har været rigtig mange frivillige til VM i golf, og de har været med til at gøre arrangementet til en succes! I har
været med til at hjælpe med til, at turneringen kunne gennemføres med et godt flow, være chauffører for vores VIP
gæster, lavet forskellige opgaver i golfklubben og hjælpe til med informationer på hotellet plus mange andre ting. I har
allesammen udført et rigtigt godt stykke arbejde, og derfor har I været med til at løfte WDGC 2016 op på et højt niveau! DDI vil gerne bukke og takke jer alle sammen for det flotte arbejde, som gør, at deltagerne mindes WDGC 2016
som et rigtigt godt arrangement. Landsholdet fik en 3. plads for hold, også tillykke til spillerne.
EM Orientering
Orienteringslandsholdet deltog i EM i Tjekkiet, og løbene blev afviklet i de meget kuperede skovområder omkring Olomouc.
Landsholdsløberne var Henrik Eklund, Lars Ryberg Vikkelsø og Annelise Hansen. Annelise Hansen vandt verdensmesterskabet i veteranklassen.
Resultaterne for Henrik Eklund og Lars Ryberg Vikkelsø var ikke tilfredsstillende og der skal ændringer til, hvis Danmark fortsat skal deltage i internationale mesterskaber.
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NBM Futsal
Herre-landsholdet fik sølv til NBM Futsal i Letland. Det var et flot resultat! Måden de spillede på og sammenholdet er
flot, både på banen og udenfor banen. Det er et landshold, som har forvandlet sig igennem de sidste 2 år, de er blevet
mere lærevillige, har ambitioner, vilje og mod til at komme langt. Derfor er resultatet et af de resultater, som har været
tilfredsstillende for året 2016, og vi er bestemt sikre på, at landsholdet går en stor fremtid i møde.
EM Cykling
Rytterne Bruno Ottesen og Michael Palsgaard deltog sammen med idrætsleder Jan Rydicher i EM i Belgien. Oprindeligt skulle vores nye unge talent, Martin Lang, også have været med, men på grund af styrt under årets DM kom han
desværre ikke af sted.
Konkurrencerne var sprint, samlet point løb, enkeltstart og linjeløb.
Bruno Ottesen deltog i alle 4 konkurrencer - hans favoritdisciplin er sprint og 120 km. linjeløb. Michael Pausgaard satsede på pointløb, enkeltstart og linjeløb.
Resultaterne blev blandet, for der er langt op til eliten, og der skal trænes meget mere, hvis de skal opnå endnu bedre
resultater i fremtiden – derfor bliver det spændende at følge Martin Lang næste gang, han skal dyste mod de store
nationer.
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Tabel: Medlemmer fordelt i de forskellige idrætsgrene pr.31.12.2016
Sportsgrene

Antal medlemmer

Badminton

45

Bordtennis

5

Bowling

39

Cykling

9

Gokart

13

Golf

14

Mountainbike

4

Orientering

10

Floorball

11

Skydning

2

Svømning

9

Tennis

7

Volleyball

30

Fodbold

25

Futsal

39

Håndbold

35

Breddeidræt

9

I alt antal medlemmer

306

Tabel: Medaljer internationalt fordelt i de forskellige idrætsgrene pr.31.12.2016
Antal medaljer i 2016

Guld

Sølv

Bowling

1

Futsal - Herrer
Gokart

1
1

1

Golf

20

1

Orientering

1

I alt antal medaljer

2
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Bronze

2

2

DDI øger synligheden
Målet er klart: Vi vil gøre vores tilbud mere synlige for klubberne og medlemmerne.
Grundtanken i den nye måde at være forbund på, handler om at skabe værdi for kontingentpengene ude i klubberne.
Produkthylderne i forbundet er større end nogensinde, men hvad hjælper det, hvis klubberne ikke kender til dem?
Derfor har DDI i det forgangne år lagt sig i selen for at give klubberne større kendskab til de mange muligheder.
Fundamentet
Fundamentet i kontakten er helt klassisk. Hjemmesiden bliver løbende udviklet til stor glæde for mange brugere, som
nu har nemmere adgang til yndlingssiderne. Den nye struktur giver mulighed for at tilpasse den præcis efter de interesser, modtageren har. De sociale medier i form af Facebook tages i brug og skaber især værdi, når konkurrenceresultater i ind- og udland skal formidles. DDI skal hele tiden udvikle sig, og i de kommende år vil det være endnu lettere
for klubberne og medlemmer at få informationer fra forbundet.
Trykt var godt
Man har mange andre steder har valgt at droppe de trykte kommunikationskanaler, og DDI er også gået den vej. DDI
arbejder på at få gode samarbejdsaftaler, som gør det muligt at udgive de forskellige nyheder og informationer på en
anden måde. Det har affødt positive tilkendegivelser blandt klubberne og medlemmer, som nu i langt højere grad har
øje for DDIs tilbud, og tilgangen bliver nemmere og nemmere.
DDI i kontakt med klubberne
I den seneste tid har DDI arbejdet meget på at yde en god kontaktservice til klubberne og medlemmerne, idet DDI
synes, det er vigtigt at kunne yde en god service og gøre klubberne og medlemmerne opmærksomme på de forskellige tilbud, som kan matche klubbens ønsker og udfordringer. Erfaringerne er gode, og meget tyder på, at klubberne
er rigtig positive overfor servicen, som f.eks. at gøre opmærksom på kurser eller fremhæver nye tilbud for klubber og
medlemmer.
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Økonomisk vækst i 2016
Udvikling
Årets resultat viser et overskud på 31.000 kr. Forbundet havde budgetteret med et overskud på 132.000 kr., og derved
er det 101.000 kr. mindre end budgetteret, men det er forventet. Tidligere i 2016 mistede vi vores hovedsponsor Tegnkom A/S pga. Tolkecenter Danmark A/S gik konkurs, og forbundet fik ikke den sidste del af sponsoratet, hvilket betød
en del for vores økonomi i 2016. Som følge af det var både hovedbestyrelsen og sekretariatet allerede tidlig ude med
en stram styring og optimering af omkostninger på tværs af forbundets aktiviteter, blandt andet kontrol over de forskellige sportsgrenes aktiviteter i ind- og udland, samt transportgodtgørelser – og netop dette har været stærk medvirkende til, at det ikke har medført et underskud i 2016. Årets resultat er samlet set tilfredsstillende.
Forbundet er i økonomisk vækst i øjeblikket, ja fra år til år, og det er rigtigt godt for alle, idet det siger meget om, at
DDI er i udvikling hele tiden og at DDI hele tiden arbejder på at kunne holde det spor fremadrettet. Økonomisk vækst
i forbundet kan kun ske ved, at DDI har flere aktiviteter både i ind- og udland, ja og også er vært for internationale
sportsbegivenheder på dansk grund, hvilket også kan ses på indtægterne i 2016, da World Deaf Golf Championships
står for 40 pct. af væksten i indtægterne og havde endda et stort overskud på 82.000 kr.
DDI er et forbund, som efterhånden har en sund økonomi, og forbundet skal også være stolte af, at der er styr på
økonomien med overskud fra år til år, idet vi ofte ser og hører at de andre specialforbund har store økonomiske underskud og endda gæld – men det har DDI ikke.
Diagram: DDI økonomi fra 2014 til 2016 (i mio. kr)
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Sådan blev lagkagen skåret i 2016
Direkte aktivitetsmidler
Aktivitetsudvalgene og projektgrupperne har samlet set haft et underforbrug. Underforbruget tegnes i høj grad af klubog breddeudvalget, som gennem det seneste år har været udfordret på ressourcer. Udvalgenes andel af lagkagen,
sammen med alle øvrige direkte aktivitetsmidler, udgør 66 %.
Administrationen
Administrationen holdt sig på den rigtige side af budgettet. Isoleret set var udgifterne til IT-relaterede områder højere
end budgetlagt. IT-udgifterne afspejler et akut behov for langsigtede holdbare løsninger.
Drift og lønomkostninger tegner sig for 28 % af lagkagen.
Hovedbestyrelsen har efter indstilling fra sekretariatet og forretningsudvalget bevilget midler til en nødvendig langsigtet IT opgradering, for digitaliseringen er en del af fremtiden.
Indirekte aktivitetsmidler
De sidste 6 % af lagkagen er spist af indirekte aktivitetsmidler såsom mødeaktiviteter, PR og kommunikation m.v.
Diagram: DDI lagkage i 2016
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Danmarksmesterskaber
Officielt DM
Golf
Herrer, Søren Nue Clausen, Døvania
Bowling
Double, Herrer, Steen Vagner/Pierre Bocquet, Tenpins 94
Double, Damer, Mette Jensen/Helle Roikjær, Døvania
Herrer, Christian Fay Radoor, Tenpins 94
Damer, Ragnheidur Thorgilsdottir, Døvania
Cykling
Michael Pausgaard, Døvania
Futsal
Herrer, Globen Sport
Orientering
Sprint, D21, Damer, Petra Eklund, Døvania
Sprint, H21, Herrer, Allan Thesbjerg, DAN
Sprint, D45, Damer, Annelise Hansen, Døvania
Sprint, H45, Herrer, Peter Ryberg, Døvania
Mellem, D21, Damer, Petra Eklund, Døvania
Mellem, H21, Herrer, Allan Thesbjerg, DAN
Mellem D45, Damer, Annelise Hansen, Døvania
Mellem H45, Herrer, Marek Mir-Mackiewicz, Døvania
Lang D21, Damer, Petra Eklund, Døvania
Lang H21, Herrer, Allan Thesbjerg, DAN
Lang D45, Damer, Annelise Hansen, Døvania
Lang, H45, Herrer, Peter Ryberg, Døvania
Uofficielt DM
Gokart
Herrer, Patrick Lauridsen, Globen Sport

Personer i DDI
Disse personer har i 2016 ydet en indsats for døveidrætten og Dansk Døve-Idrætsforbund.
Hovedbestyrelse:
Claus Jul Larsen, formand
Louise Peitersen, næstformand
Christian Høybye, bestyrelsesmedlem
Anja Jane Protin, bestyrelsesmedlem
Rasmus Morell Nielsen, bestyrelsesmedlem
Mona Tømming, suppleant
Majed Adeli, suppleant
Forretningsudvalg:
Claus Jul Larsen
Louise Peitersen
Sekretariatet
Joachim Thor Krøyer, sekretariatschef
André Kobberholm, idrætskonsulent
Louise Bastholm Green, hustolk
Eliteudvalget
Tom Tietze, formand
Louise Peitersen, næstformand
Anja Jane Protin
Jannich Tanghus Andersen
Per Sørensen
Joachim Thor Krøyer
Klub-og Breddeudvalget:
Rasmus Morell Nielsen, formand
Tommy Andersen
Anki Viken
Peter Ryberg
Majed Adeli
André Kobberholm
Medieudvalget:
Anja Jane Protin, formand
Joachim Thor Krøyer
DM-udvalget:
Christian Høybye, leder
Brian Jørgensen
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Deaflympics Komiteen 2017:
Joachim Thor Krøyer, Chef de mission
Louise Peitersen, Vice chef de mission
Per Sørensen
Lars Ryberg Vikkelsø
Morten Ulrik Kristensen
Bowling:
Jørgen Terkelskov, Idrætsleder
Bjarne Svensson, Landstræner
Håndbold – herrer:
Klaus Lundsgaard, Idrætsleder
Louise Karup, Landstræner
Mark Dyrbeg, Ass. Landstræner
Håndbold – damer:
Helle Brixen, Idrætsleder
Helle Brixen, Landstræner
Søren Brixen, Holdleder
Orientering:
Lars Ryberg Vikkelsø, Idrætsleder
Lars Ryberg Vikkelsø, Landstræner
Fodbold:
Per Sørensen, Manager
Morten Ulrik Kristensen, Ass. Landstræner
Martin Kristensen, Holdleder
Johnny Møller, Materialeansvarlig
Futsal - Herrer:
Per Sørensen, Manager
Morten Ulrik Kristensen, Ass. Landstræner
Martin Kristensen, Holdleder

Johnny Møller, Materialeansvarlig
Futsal - Damer:
Jesper Bang Madsen, Manager
Golf:
Søren Juul, Idrætsleder
Christian Schönfeldt, Landstræner
Badminton:
Jesper Søndergaard, Idrætsleder
Vakant, Landstræner
Gokart:
Franklin Richter, Idrætsleder
Vakant, Landstræner
Cykling:
Jan Rydicher, Idrætsleder
Vakant, Landstræner
MTB:
Lars Abelgren Ulriksen, Idrætsleder
Vakant, Landstræner
Massører:
René Sivertsen
Henrik Kullas
Sebastiano Erbi
Æresmedlemmer:
Knud Søndergaard
Ole Artmann
Willy Pedersen
Jørgen Jørgensen
Lene Lassen
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Sponsorer og partnere

Fonde og legater

OK Benzin
PUMA Danmark
Holstebro Rejsecenter
Tegnkom Danmark (Tolkecenter Danmark
konkurs i august 2016)
Widex
Crowne Plaza Copenhagen Towers
Casanta
Volvo Danmark
Leif Sylvester
Bridgestone Golf
Royal Golf Club
Tivoli
Define Energy Drink
Miss Bagel
Vitro Festudlejning

Spar Nord Fonden
Jascha Fonden
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Nordea Fonden
Østifterne
Schioldann Fonden
Noormagi Fonden
Hempel Fondation
Juchum Foundation.

Labano
Edelskov
Eksklusive gaver
Castberggaard
World Deaf Golf Federation
Royal & Accient
Dansk Golf Union
Diagram: Indtægter i 2016 er 5.165.946 mio.kr. hvoraf 4.075.525 mio.kr. udgør DDIs egne generede indtægter ca.79
% som er fordelt på sponsor, fonde, legater, deltagerbetalinger m.v.
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Årsrapport
Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til Repræsentantskabet i Dansk Døve-Idrætsforbund

Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Døve-Idrætsforbund for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Dansk Døve-Idrætsforbunds aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2016 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og
6.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav der
er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vores ansvar ifølge disse standarder
og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”.
Vi er uafhængige af Dansk Døve-Idrætsforbund i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer
(IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold ved revisionen
Dansk Døve-Idrætsforbund har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. Budgettal er ikke
omfattet af vores revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledelsen har endvidere ansvaret for
den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Dansk Døve-Idrætsforbund evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere Dansk Døve-Idrætsforbund, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med
internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser
eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har
indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage
væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl,
idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Dansk
Døve- Idrætsforbund interne kontrol.
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn
og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet
med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Dansk Døve-Idrætsforbund evne til at fortsætte
driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere
vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Dansk Døve-Idrætsforbund ikke
længere kan fortsætte driften.
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om
årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et
retvisende billede heraf.
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Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol,
som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med
sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse
overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af Dansk Døve-Idrætsforbund, der er omfattet af
regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar
at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer
eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af den union, der
er omfattet af regnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi
rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
København, den 30. april 2017 Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-nr. 30 70 02 28

Thomas Bruun Kofoed statsaut. revisor
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Oplysninger om forbundet
Dansk Døve-Idrætsforbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: 43 26 28 00
Telefax: 43 26 20 90
Hjemmeside: www.deafsport.dk
E-mail: ddi@deafsport.dk
CVR-nr. 74 50 30 12

Hovedbestyrelse
Claus Jul Larsen, Formand
Louise Peitersen, Næstformand
Anja Jane Protin
Christian Høybye
Rasmus Morell Nielsen

Revisor
Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg

Bank
Nordea Bank
Momsregistrering
Dansk Døve-Idrætsforbund er som forening som hovedregel momsfritaget.
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Ledelsesberetning
Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI) er kommet ud af regnskabsåret med et overskud på 31 t.kr.
Overskuddet er langt mindre end den budgetterede 132 t.kr. på grund af vores tidligere hovedsponsors konkurs i
2016.
Resultatet for 2016 er fremkommet gennem en fortsat stram styring og optimering af omkostningerne på tværs af
DDIs aktiviteter, blandt andet elitens deltagelse til de internationale sportsbegivenheder, selvom vi manglede mindst
100 t.kr. fra hovedsponsoren. Resultatet er samlet set tilfredsstillende.
2016 blev året, hvor vores arbejde med ændringer i regnskabssystemet med tilhørende kontoplaner blev implementeret. Det er vores erfaring, at det er blevet mere overskueligt med indtægter på den ene side og udgifter på den anden
side. I årets løb har hovedbestyrelsen i samarbejde med sekretariatet løbende fulgt regnskabet og det har fungeret
rigtigt tilfredsstillende. Det har vist sig, at ændringerne som blev udarbejdet i 2015 har båret frugt med rigtige arbejdsredskaber.

Væsentlige begivenheder med betydning for årsregnskabet 2016
Regnskabet for 2016 udviser en langt større omsætning i forhold til 2015. Det skyldes at DDI var vært for 11. verdensmesterskab i golf, som blev gennemført i slutningen af juli 2016. VM arrangementet gav et pænt overskud og det er
takket være en stor deltager- og sponsoropbakning til arrangementet. Overskuddet fra arrangement blev på 82 t.kr.
Der er nu styr på omkostningerne i forhold til regnskabsåret 2015 i forhold til regninger og opkrævninger. Der er ikke
indkommet flere uventede regninger/opkrævninger som var relateret til tidligere år og det betyder at vi nemmere kan
holde budgettet i forhold til de tidligere år, men det har også krævet en nøje overvågning af udgifterne.
DDI havde i flere år et tilgodehavende på ca. 235 t.kr. fra Parasport og efter et møde med Parasport har de overført
beløbet, og vores tilgodehavende er nu langt mindre.
I august mistede vi vores hovedsponsor Tegnkom ApS som blev ramt af en følgekonsekvens af Tolke Danmark A/S’
konkurs og derfor kunne hovedsponsoren ikke overholde sponsoraftalen for resten af året. Det gav et indtægtstab på
100 t.kr. i forhold til budgettet.
Med ændringen af regnskabssystemet i 2016 måtte vi gennemgå alle bilag for 2015 for at finde ud af, hvilke 2015-posteringer de hører til så disse kan sammenlignes med 2016-regnskabet.
Med et overskud på 31.408 kr. er vores egenkapital endnu engang øget og det er forsat vores mål at egenkapitalen
vokser fra år til år for at kunne imødegå eventuelle finansielle udfordringer i fremtiden.
Årets indtægter er på 5.165 t.kr., hvilket er 3.037 t.kr. mere end budgetteret. Stigningen skyldes primært højere indtægtsføring af sponsorer, fonde og legater som følge af flere aktiviteter i eliten fra bl.a. WDGC 2016 og internationale
deltagelse til sportsbegivenheder i 2016.
Årets omkostninger er på 5.128. t.kr. hvilket er 3.136 t.kr. mere end budgetteret.
Stigningen skyldes flere faktorer, og det er kun positive omkostninger igennem WDGC 2016 og de aktiviteter der har
været i DDI.
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Hensættelser
Der er overført i alt 182 t.kr. i hensættelser til breddeaktiviteter og Deaflympics 2017.
Endvidere, så er tilgodehavende fra Parasport på 235 t.kr. indbetalt til vores bankbeholdning i DDI. Dette skal bruges
til bl.a. til nye investeringer af IT til sekretariatet, investeringer til den nye medlemsmodul og støtte til Deaflympics
2017, som forventes at være i alt 150.000 kr. i 2017, som ledelsen har besluttet at anvende de økonomiske midler til.
Forventninger til fremtiden
Med en stigning i både indtægter og udgifter, så har DDI bevist, at det er en organisation som er i en udvikling hele
tiden, og har siden 2014 haft en omsætningsvækst på mere end 20 pct. om året. Dette forventes at blive mere stabilt i
væksten, for DDI skal hele tiden arbejde på at skaffe indtægter som skal sikre vores nuværende aktivitetsniveau i DDI,
og dette bliver realiseret igennem en ny fundraisings- og sponsorstrategi i de kommende år.
Finansiel stilling
Efter årets resultat vil egenkapitalen udgøre 174 t.kr., og det er fortsat et mål for DDI at egenkapitalen fra år til år øges
i de kommende år. Ledelsen anser den finansielle stilling, herunder størrelsen af egenkapitalen, for at være forsvarlig
for en organisation som Dansk Døve-Idrætsforbund. Ledelsen understreger derfor nødvendigheden at budgettet for
2017 skal vise et overskud, også som er vores mål i 2017, for at ruste og styrke forbundets egenkapital yderligere.
Begivenheder efter statusdagen
Der er efter årsregnskabet afslutning ikke indtruffet hændelser, der i væsentlig grad påvirker årets resultat.

36

Repræsentantskabsmødet 2017
Dansk Døve-Idrætsforbund

Repræsentantskabsmødet 2017
Dansk Døve-Idrætsforbund

37

Dansk Døve-Idrætsforbund
Årsrapport for 2016
2016
2015
Resultatopgørelse
Note:

Indtægter:

1

Kontingenter

2

Medier

3

Administrationsassistance

4

Tilskud/fonde

5

Sponsorindtægter

6

Fundraising

7

Deltagerbetalinger

8
9

46.880,00

46.710,00

20.000,00

0,00

0,00

2.000,00

29.500,00

-151.296,88

30.000,00

2.354.584,37

2.945.366,94

1.110.000,00

350.927,00

491.101,75

500.000,00

0,00

0,00

200.000,00

1.763.624,67

331.190,46

114.000,00

Renteindtægter

0,00

1.642,60

0,00

Andre indtægter

115.700,90

80.261,87

151.500,00

Modtaget særlig legat

504.729,00
5.165.945,94

3.744.976,74

2.127.500,00

1.022.301,00

1.118.680,42

1.024.000,00

Indtægter i alt
Note:

Budget

Udgifter:

10

Sekretariatet

11

Information og reklamation

91.221,00

31.413,17

50.000,00

12

Sponsor

31.140,33

76.592,64

100.000,00

13

Fundraising

81.283,50

56.566,50

50.000,00

14

Udvalg/repræsentation

91.737,27

128.287,25

67.500,00

15

Uddannelse

313,00

12.118,20

35.000,00

16

Elite

111.818,14

186.260,72

130.000,00

17

Klub/Bredde

16.075,63

122.368,32

52.000,00

18

Sportsgrene og begivenheder

3.177.842,00

1.918.493,79

473.800,00

19

Renteudgifter

6.077,54

8.177,83

2.500,00

20

Andre udgifter

0,00

0,00

10.000,00

5.134.538,41

3.658.958,84

1.994.800,00

31.407,53

86.017,90

0,00

0,00

31.407,53

86.017,90

Overført særlig legat til status
Udgifter i alt
Resultat før henlæggelse
Overført til henlæggelse

Årets resultat
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504.729,00

132.700,00

Balance pr. 31/12-2016
2016

2015

Aktiver

Finansielle aktiver
Obligationer

68.900,00

0,00

Omsætningsaktiver, Varebeholdning

16.180,00

0,00

Tilgodehavender, idrætsudøvere

0,00

0,00

Tilgodehavender, klubber

0,00

0,00

Tilgodehavender, sponsorer

0,00

0,00

Tilgodehavender, fonde

0,00

0,00

Tilgodehavender, DHIF

180.255,00

0,00

Tilgodehavender, andre

150.607,00

0,00

0,00

0,00

811.161,00

0,00

0,00

0,00

1.227.103,00

0,00

Omsætningsaktiver, Tilgodehavender

First Card/MasterCard
Omsætningsaktiver, Likvide beholdninger
Nordea Bank,driftskonto
Nordea Bank, udlandskonto
Aktiver i alt
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Passiver
Egenkapital:

Egenkapital pr. 1/1

142.904,00

0,00

0,00

0,00

Overskud/underskud

31.408,00

0,00

Egenkapital pr. 31/12

174.312,00

0,00

Badminton

0,00

0,00

Bowling

0,00

0,00

Golf

0,00

0,00

Fodbold

0,00

0,00

Orientering

0,00

0,00

Futsal Herrer

0,00

0,00

Futsal Damer

0,00

0,00

Cykling

0,00

0,00

MTB

0,00

0,00

Skydning

0,00

0,00

Håndbold

0,00

0,00

Gokart

0,00

0,00

12.750,00

0,00

Overførsel

Henlæggelser, idrætsgrene

Henlæggelser, begivenheder
Breddeidræt
Golf VM 2016 København

0,00

0,00

170.151,00

0,00

9.000,00

0,00

4.500,00

0,00

Batorys Legat

25.000,00

0,00

Gert Badens Mindepris

51.000,00

0,00

503.767,00

0,00

Mellemregning, DHIF Løn

0,00

0,00

Mellemregning, DHIF Forbundet

0,00

0,00

Indgående moms

0,00

0,00

Momsafregning

0,00

0,00

Skyldige omkostninger

0,00

0,00

105.661,00

0,00

Deaflympics 2017
Frivilligfest
Henlæggelser, legater
J.P. Nielsens Lederpris

Noormagis Legat
Kortfristet gæld

Afsat feriepenge
Kreditorer, samlekonto
Kreditorer, under betaling
Forud modtaget betaling
Passiver i alt
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0,00

0,00

170.962,00

0,00

0,00

0,00

1.227.103,00

0,00

Noter til årsrapport 2016
Budget

Note:
1

Kontingenter
Klubkontingenter

2

3

6.510,00

15.000,00

Andel

40.370,00

5.000,00

i alt

46.880,00

Annoncesalg

0,00

2.000,00

Tilskud

0,00

0,00

i alt

0,00

25.000,00

Assistance, andet

25.000,00

5.000,00

i alt

29.500,00

30.000,00

DIF Tipsmidler via DHIF

180.255,00

150.000,00

DIF konsulenttilskud via DHIF

800.000,00

800.000,00

63.286,00

60.000,00

323.780,00

100.000,00

0,00

0,00

113.500,00

0,00

2.250,00

0,00

871.513,37

0,00

Legater, beløb til eliteområdet
Legater, beløb til breddeidrætsområdet
Øvrige tilskud
i alt

2.354.584,37

2.354.584,37

1.110.000,00

Sponsorindtægter
Sponsorstøtte

350.927,00

i alt

350.927,00

500.000,00
350.927,00

500.000,00

Landsindsamling
Indsamlet beløb

0,00

i alt

0,00

200.000,00
0,00

200.000,00

Deltagerbetalinger
Almene

76.290,00

0,00

1.659.337,56

112.000,00

DM

27.997,11

2.000,00

i alt

1.763.624,67

VM/EM/Deaflympics

8

29.500,00

Tilskud/fonde

Fonde, beløb til breddeidrætsområdet

7

2.000,00

4.500,00

Fonde, beløb til eliteområdet

6

0,00

Administrationsassistance

§44 tilskud DHIF

5

20.000,00

Medier

Assistance, projekter

4

46.880,00

1.763.624,67

114.000,00

Renteindtægter
Nordea Bank

0,00

0,00

Udbytte Nordea Invest

0,00

0,00

i alt

0,00

0,00

0,00
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9

Andre indtægter
Repræsentantskabsmøde

16.916,00

1.500,00

Refusion

76.219,00

100.000,00

0,00

0,00

20.023,50

0,00

2.542,40

50.000,00

Lotteri
Varesalg, materialer
Diverse indtægter
i alt
10

11

12

Sekretariatsomkostninger

1.022.301,00

i alt

1.022.301,00

1.022.301,00

1.024.000,00

Medier

5.000,00

10.000,00

Vimpler, pins, flag, emblemer

6.575,02

10.000,00

Andre materialer

23.169,86

30.000,00

Varekøb

56.476,12

0,00

i alt

91.221,00

91.221,00

50.000,00

Sponsor
Sponsorpleje

25.493,43

100.000,00

Transport med §44

46,60

0,00

Transport uden §44

5.210,30

0,00

390,00

0,00

31.140,33

31.140,33

100.000,00

Fundraising
Honorar

81.283,50

50.000,00

Transport med §44

0,00

0,00

Transport uden §44

0,00

0,00

Transport udenlands

0,00

0,00

i alt

81.283,50

81.283,50

50.000,00

Udvalg/repræsentation
Hovedbestyrelsen

54.346,80

35.000,00

145,50

5.000,00

0,00

0,00

Eliteudvalget

10.711,27

10.500,00

KB-udvalget

5.855,25

10.500,00

300,00

1.500,00

Fundraisingsudvalget

0,00

1.000,00

Medieudvalget

0,00

1.000,00

6.043,89

3.000,00

0,00

0,00

Kontingenter/medlemskaber

13.542,28

0,00

International repræsentation

792,28

0,00

Forretningsudvalget
Økonomiudvalget

Sponsorudvalget

Mesterskabsudvalget
Appeludvalget

i alt
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151.500,00

Information og reklamation

i alt

14

115.700,90

Sekretariatet

Transport udenlands

13

115.700,90
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91.737,27

91.737,27

67.500,00

15

Uddannelse
Uddannelsesseminar

0,00

0,00

Informationsmaterialer

0,00

0,00

Sportsmaterialer

0,00

0,00

Kursusvirksomhed, gebyr og afgift

0,00

27.000,00

Transport med §44

313,00

5.000,00

Transport uden §44

0,00

3.000,00

Transport udenlands

0,00

0,00

i alt
16

Informationsmaterialer
Sportsmaterialer
Audiogrammer
Dopingkontrol

35.000,00

1.650,00

30.000,00

0,00

10.000,00

99.482,72

80.000,00

0,00

1.000,00

180,40

1.000,00

Transport med §44

1.015,57

5.000,00

Transport uden §44

9.489,45

3.000,00

Transport udenlands

0,00

0,00

Administrationsgebyr

0,00

0,00

i alt

111.818,14

111.818,14

130.000,00

Klub/Bredde
Klubseminar

16.075,63

30.000,00

Informationsmaterialer

0,00

10.000,00

Sportsmaterialer

0,00

5.000,00

Transport med §44

0,00

5.000,00

Transport uden §44

0,00

2.000,00

Transport udenlands

0,00

0,00

Administrationsgebyr

0,00

0,00

i alt
18

313,00

Elite
Eliteidrætsseminar

17

313,00

16.075,63

16.075,63

52.000,00

Sportsgrene og begivenheder
Badminton
Badminton Træningslejr

6.380,70

15.600,00

0,00

22.000,00

Bowling

23.075,81

15.100,00

Bowling Stor turnering

35.466,39

5.000,00

Golf

53.022,04

27.600,00

Golf VM 2016

22.389,94

30.000,00

Fodbold

45.354,92

44.600,00

Fodbold DL 2017

96.997,88

20.000,00

Orientering

11.420,63

12.600,00

Orientering EM 2016

17.298,01

10.000,00

Futsal Herrer

12.219,76

17.600,00

103.215,15

10.000,00

19.168,60

65.600,00

Futsal Damer Stor turnering

0,00

0,00

Futsal Damer NBM 2016

0,00

10.000,00

Futsal Herrer NBM 2016
Futsal Damer
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Cykling

5.784,00

11.000,00

23.651,72

10.000,00

MTB

0,00

10.000,00

MTB Stor turnering

0,00

0,00

Håndbold damer

0,00

0,00

Håndbold damer Stor turnering

0,00

0,00

Håndbold herrer

100.691,17

50.600,00

Håndbold herrer EM 2016

156.761,01

27.000,00

7.542,87

7.500,00

Gokart EM 2016

64.071,73

5.000,00

Deltagerbetalilnger DM - udgifter

14.846,00

0,00

Breddeidræt

0,00

7.000,00

Specialidrætsaktivitet

0,00

0,00

Deaf Sport Academy

0,00

0,00

37.620,08

40.000,00

980.350,52

0,00

1.154.108,00

0,00

Transportation - WDGF

52.811,25

0,00

Administration - WDGF

18.103,75

0,00

106.022,64

0,00

9.467,43

0,00

Cykling EM 2016

Gokart

Deaflympic 2017
Tournament setup - WDGF
Hotel - WDGF

Diverse udgifter - WDGF
Diverse udgifter
i alt
19

20
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3.177.842,00

3.177.842,00

473.800,00

Renteudgifter
Bankgebyrer

6.077,54

i alt

6.077,54

2.500,00
6.077,54

2.500,00

Andre udgifter
Lotteri

0,00

5.000,00

Andre udgifter

0,00

0,00

Tab

0,00

5.000,00

i alt

0,00
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0,00

10.000,00
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Dansk Døve-Idrætsforbund
Budget for 2017
Resultatopgørelse

2016

Budget 2017

Indtægter:
Kontingenter

46.880,00

35.000,00

0,00

50.000,00

29.500,00

20.000,00

2.354.584,37

1.325.000,00

350.927,00

150.000,00

0,00

0,00

1.763.624,67

83.000,00

Renteindtægter

0,00

0,00

Andre indtægter

115.700,90

177.000,00

Modtaget særlig legat

504.729,00

Medier
Administrationsassistance
Tilskud/fonde
Sponsorindtægter
Fundraising
Deltagerbetalinger

Indtægter i alt

5.165.945,94

1.840.000,00

1.022.301,00

1.285.000,00

Information og reklamation

91.221,00

25.000,00

Sponsor

31.140,33

15.000,00

Fundraising

81.283,50

0,00

Udvalg/repræsentation

91.737,27

86.000,00

313,00

10.000,00

111.818,14

105.000,00

16.075,63

42.000,00

3.177.842,00

169.700,00

Renteudgifter

6.077,54

2.500,00

Andre udgifter

0,00

10.000,00

Udgifter:
Sekretariatet

Uddannelse
Elite
Klub/Bredde
Sportsgrene og begivenheder

Overført særlig legat til status
Udgifter i alt
Resultat før henlæggelse
Overført til henlæggelse

Årets resultat
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504.729,00
5.134.538,41

1.750.200,00

31.407,53
0,00

31.407,53

75.200,00

