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Dansk Hockey Union (DHU) arbejder hele tiden på at udvikle hockey, og at forbedre kvaliteten af ydelser og 

serviceniveau. For at have et godt grundlag ”at udvikle sig ud fra” og ”udvikle sig i retning af” har vi derfor stillet 

en række spørgsmål til hockey-Danmark, og klubbernes opbakning og hjælp med udsendelsen betyder, at vi nu 

har et overblik over status for hockey og fremtidsmuligheder fra spillere, trænere, ledere, forældre, dommere 

og andre hockey-interesserede. 

Vi er taknemmelige over de mange svar, der er uvurderlige i bestyrelsen og udvalgenes prioriteringer og 

indsatser. 

 

Brøndby, den 15. december 2019 

 

Peter Nordam 

Formand for DHU’s bestyrelse 
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Om brugerundersøgelsen 2019 

Baggrund 

Danmarks Idrætsforbund ændrer fra 2018 den økonomiske fordelingsnøgle, som er grundlaget for 

specialforbundenes drifts- og udviklingsøkonomi. Kort forklaret ændres det økonomiske grundlag fra at være 

aktivitetsbaseret til strategibaseret. Den gamle model var baseret på økonomisk støtte per aktivitet som blev 

afholdt og som levede op til nogle retningslinjer. Med den nye økonomiske fordelingsstruktur vil Dansk Hockey 

Unions økonomi fremover bliver baseret på en fireårig strategi.  

På den baggrund har Dansk Hockey Unions bestyrelse på bestyrelsesmødet den 29. august 2016 besluttet at 

inddrage hockey-Danmark i en brugerundersøgelse. Brugerundersøgelse er ét redskab ud af flere, som Dansk 

Hockey Unions politikere vil bruge i processen omkring udvikling og prioritering af områder og indsatser i 

strategien for 2018-2021. Med brugerundersøgelsen får politikkerne et indblik i brugernes kendskab og 

forventninger til Dansk Hockey Union, og hvordan brugerne oplever den service og de ydelser, som Dansk 

Hockey Union leverer.  

Metode 

Brugerundersøgelsen bygger på en elektronisk spørgeskemaundersøgelse som forløb fra den 3. oktober til den 

14. oktober 2016. Spørgeskemaet var designet så alle med interesse kunne deltage, og undersøgelsen blev 

markedsført via mail til klubbernes formænd, hjemmeside og Facebook. Som motivation for deltagelse blev der 

sat 2 x 2 biografbilletter på højkant til to tilfældigt udvalgte blandt deltagerne.   

Emnefelt 

Spørgeskemaet afdækker brugernes forventninger, tilfredshed og tilhørsforholder og er opdelt i fem sektioner, 

der afdækker områderne ”Hvad tænker du om DHU’s omdømme/ry”, ”Hvad er dine forventninger til DHU”, 

”Hvordan vurderer du tilbud og ydelser fra DHU”, ”Hvad er dit kendskab til DHU” og ”Hvad er din overordnede 

tilfredshed med DHU”. De fem områder afdækkes igennem en række udsagn og spørgsmål, der skal opfattes 

som forskellige dimensioner af det pågældende område. Dette skal give en konkret og nuanceret analyse og 

dermed anvendelige resultater. 

 

Spørgeskemaet er opbygget med en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del omfatter dels 

kategoriske (fx ”Helt uenig”, ”Delvist uenig”, ”Neutral”, ”Delvist enig”, ”Helt enig” og ”Ved ikke”) og dels 

Forventinger, 
tilfredshed og 
tilhørsforhold

Omdømme

Forventninger

Tilbud og ydelser

Kendskab

Overordnede 
tilfredshed
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numeriske (1-5 skala) variable. Ved hver kvantitativ vurdering har brugeren mulighed for at uddybe med en 

kvalitativ evaluering.  

Ændringer i forhold til Brugerundersøgelsen 2016 

Ændringer af svarkategorier.. 

Spørgsmålet ”Samlet set har DHU et godt ry, og jeg anbefaler gerne andre at involvere sig i Hockey” ændres til 

”Jeg anbefaler gerne andre at involvere sig i Hockey”, da spørgsmålet ikke var entydigt. 

Konsekvensrettelser; ”landhockey.dk” til ”dhu.nu” 

Fjernelse af personrettet kommentarer… Sendes efterfølgende til de benævnte.  

Baggrundsdata 

Baggrundsdata er indsamlet, så der er mulighed for at analysere svarene på tværs af alder, køn, klub og rolle(r) i 

hockeysporten.  

Anonymitet 

Data bearbejdes og præsenteres, så deltagerne opretholder anonymitet.  

Præsentation af data 

Baggrundsdata på deltagerne præsenteres dels som absolutte værdier og som procentvisandel via søjle- og 

lagkagediagrammer.  

Data for ”forventninger” er opstillet, så der kan aflæses en gennemsnitlig score med tilhørende 95 % 

sikkerhedsinterval. Sikkerhedsintervallet kan tolkes som det interval, hvor vi med 95 % sikkerhed kan forvente 

at den ”sande” gennemsnitsværdien vil ligger. Det er således et udtryk for, hvor meget vi kan stole på den 

præsenterede gennemsnitsværdi. 

Øvrige data præsenteres via søjlediagrammer og angives i procentvisfordeling. Disse data præsenteres både for 

den samlede gruppe og for subgrupper fordelt efter ”roller”, ”køn”, ”over eller under 20 år”. Efter den 

grafiskvisning for resultaterne, knyttet til hvert udsagn, er oplistet de tilhørende kommentarer som præsenteres 

uredigeret.   
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Resultater 
147 deltagere har besvaret spørgeskemaet i brugerundersøgelsen. Nedenfor finder du karakteristika for 

deltagerne.  

Karakteristika af deltagerne 
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2019 11 32 9 0 18 13 5 2 36 16 1
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Del 1 - Forventninger til DHU 

 

  

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Varetager dansk hockeys interesser i DIF, EHF og FIH?

Giver alle muligheder for at kunne spille kampe og stævner?

Varetager talentarbejde?

Varetager landsholdsaktiviteter?

Sikrer et højt kommunikationsniveau om hockeyaktiviteter i Danmark?

Støtter klubberne i deres udvikling?

Leverer kursus/uddannelsesaktiviteter for trænere, ledere og dommere?

Arbejder for at skabe et stærkt hockeysportsligt fællesskab i Danmark?

Score; 0=lav forventning, 5=høj forventning

Varetager dansk
hockeys interesser i

DIF, EHF og FIH?

Giver alle muligheder
for at kunne spille
kampe og stævner?

Varetager
talentarbejde?

Varetager
landsholdsaktiviteter?

Sikrer et højt
kommunikationsnivea

u om
hockeyaktiviteter i

Danmark?

Støtter klubberne i
deres udvikling?

Leverer
kursus/uddannelsesak
tiviteter for trænere,
ledere og dommere?

Arbejder for at skabe
et stærkt

hockeysportsligt
fællesskab i
Danmark?

2019 4,21 4,37 4,12 4,23 4,19 4,24 4,14 4,30

2016 4,10 4,33 4,12 4,13 4,15 4,31 4,27 4,13

Forventninger til DHU

2019 2016
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0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

SAMLEDE GRUPPE

Spillere

Trænere

Holdledere

Dommere

Forældre

Bestyrelse eller udvalg

Dreng/Mand

Pige/Kvinde

Score; 0=lav forventning, 5=høj forventning

SAMLEDE GRUPPE Spillere Trænere Holdledere Dommere Forældre
Bestyrelse eller

udvalg
Dreng/Mand Pige/Kvinde

2019 4,21 4,01 4,04 4,50 3,85 4,61 4,30 3,99 4,64

2016 4,10 4,12 4,09 4,10 3,78 4,24 4,14 4,04 4,19

Varetager dansk hockeys interesser i DIF, EHF og FIH?

2019 2016



 

 

3 

 

 

  

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

SAMLEDE GRUPPE

Spillere

Trænere

Holdledere

Dommere

Forældre

Bestyrelse eller udvalg

Dreng/Mand

Pige/Kvinde

Score; 0=lav forventning, 5=høj forventning

SAMLEDE GRUPPE Spillere Trænere Holdledere Dommere Forældre
Bestyrelse eller

udvalg
Dreng/Mand Pige/Kvinde

2019 4,37 4,38 4,04 4,31 4,29 4,54 4,30 4,23 4,63

2016 4,33 4,32 4,19 4,33 3,78 4,34 4,21 4,25 4,45

Giver alle muligheder for at kunne spille kampe og stævner?

2019 2016
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0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

SAMLEDE GRUPPE

Spillere

Trænere

Holdledere

Dommere

Forældre

Bestyrelse eller udvalg

Dreng/Mand

Pige/Kvinde

Score; 0=lav forventning, 5=høj forventning

SAMLEDE GRUPPE Spillere Trænere Holdledere Dommere Forældre
Bestyrelse eller

udvalg
Dreng/Mand Pige/Kvinde

2019 4,12 4,04 4,00 4,23 4,15 4,58 4,24 3,96 4,44

2016 4,12 4,04 4,00 4,12 3,78 4,41 4,04 3,99 4,31

Varetager talentarbejde?

2019 2016
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0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

SAMLEDE GRUPPE

Spillere

Trænere

Holdledere

Dommere

Forældre

Bestyrelse eller udvalg

Dreng/Mand

Pige/Kvinde

Score; 0=lav forventning, 5=høj forventning

SAMLEDE GRUPPE Spillere Trænere Holdledere Dommere Forældre
Bestyrelse eller

udvalg
Dreng/Mand Pige/Kvinde

2019 4,23 4,20 3,92 4,31 4,14 4,59 4,22 4,05 4,56

2016 4,13 4,07 3,92 4,13 3,78 4,30 3,96 4,07 4,24

Varetager landsholdsaktiviteter?

2019 2016
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0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

SAMLEDE GRUPPE

Spillere

Trænere

Holdledere

Dommere

Forældre

Bestyrelse eller udvalg

Dreng/Mand

Pige/Kvinde

Score; 0=lav forventning, 5=høj forventning

SAMLEDE GRUPPE Spillere Trænere Holdledere Dommere Forældre
Bestyrelse eller

udvalg
Dreng/Mand Pige/Kvinde

2019 4,19 4,12 4,08 3,92 3,93 4,62 4,05 4,05 4,46

2016 4,15 4,09 4,00 4,15 3,56 4,44 4,24 4,00 4,37

Sikrer et højt kommunikationsniveau om hockeyaktiviteter i Danmark?

2019 2016
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0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

SAMLEDE GRUPPE

Spillere

Trænere

Holdledere

Dommere

Forældre

Bestyrelse eller udvalg

Dreng/Mand

Pige/Kvinde

Score; 0=lav forventning, 5=høj forventning

SAMLEDE GRUPPE Spillere Trænere Holdledere Dommere Forældre
Bestyrelse eller

udvalg
Dreng/Mand Pige/Kvinde

2019 4,24 4,18 3,78 4,08 4,08 4,56 4,05 4,01 4,67

2016 4,31 4,12 4,29 4,31 4,25 4,50 4,45 4,20 4,45

Støtter klubberne i deres udvikling?

2019 2016
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0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

SAMLEDE GRUPPE

Spillere

Trænere

Holdledere

Dommere

Forældre

Bestyrelse eller udvalg

Dreng/Mand

Pige/Kvinde

Score; 0=lav forventning, 5=høj forventning

SAMLEDE GRUPPE Spillere Trænere Holdledere Dommere Forældre
Bestyrelse eller

udvalg
Dreng/Mand Pige/Kvinde

2019 4,14 4,08 3,79 4,42 4,00 4,48 4,08 3,98 4,45

2016 4,27 4,15 4,08 4,27 3,89 4,65 4,52 4,16 4,43

Leverer kursus/uddannelsesaktiviteter for trænere, ledere og dommere?

2019 2016
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0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

SAMLEDE GRUPPE

Spillere

Trænere

Holdledere

Dommere

Forældre

Bestyrelse eller udvalg

Dreng/Mand

Pige/Kvinde

Score; 0=lav forventning, 5=høj forventning

SAMLEDE GRUPPE Spillere Trænere Holdledere Dommere Forældre
Bestyrelse eller

udvalg
Dreng/Mand Pige/Kvinde

2019 4,30 4,20 3,83 4,00 4,21 4,64 4,19 4,05 4,78

2016 4,13 3,96 3,73 4,13 4,00 4,34 3,97 4,04 4,27

Arbejder for at skabe et stærkt hockeysportsligt fællesskab i Danmark?

2019 2016
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Del 2 - Vurdering af DHU's omdømme og ry 

 

 

2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019

SAMLEDE GRUPPE Spillere Trænere Holdledere Dommere Forældre
Bestyrelse eller

udvalg
Dreng/Mand Pige/Kvinde

Ved ikke 8 10 5 8 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 4 7 4 3

Helt enig 64 50 38 24 11 9 6 3 4 4 20 23 12 10 36 27 28 23

Delvist enig 25 43 15 26 8 10 3 8 2 6 7 13 8 15 14 28 11 15

Neutral 23 25 14 15 0 1 1 1 0 1 6 9 3 8 16 18 7 7

Delvist uenig 11 14 7 9 5 2 0 1 1 3 3 4 4 2 8 11 3 3

Helt uenig 4 5 2 4 2 1 0 0 2 0 0 1 2 2 4 4 0 1
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DHU er en troværdig organisation

Helt uenig Delvist uenig Neutral Delvist enig Helt enig Ved ikke
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Kommentarer 

I have never heard of DHU 

DHU er meget lidt en del af vores hverdag. Vi kontakt med jer og der. Men egentlig fylder I meget lidt. 

Det virker til at være styret for meget af Slagelse Hockey Klub 

Der har været alt for mange sager, hvor enkeltpersoner har brugt deres magt til fordel for deres egen klub uden resten af DHU har turde handle. Stærkere handling 
med korruption/nepotisme ønskes! 

Det er jeg ikke tæt nok på til at vide. 

Jeg synes desværre men hører lidt for mange dårlige kommentarer omkring Unionen. Mit indtryk er, at man har mange hjælpere og medlemmer, men det er nogle få, 
der styrer det hele. I de tilfælde hvor jeg har oplevet unionen som utroværdig, har det været i forbindelse med fordelingen af midler eller kommentarer omkring 
damelandsholdet fra medlemmer af DHU... 

Ofte bliver der sagt A men udført B.Bliver A valgt, så bøjer man under for et lille pres og skifte mening til B. Der vil altid være et pres på en beslutning eftersom alle ikke 
kan være enige i alle beslutninger. Mit råd er vælg med omtanke, stå ved og bevis det var det rigtige der blev valgt. 

Der kommer skår i Troværdigheden når man som f.eks. i forbindelse med Landsholdssagen virker til at være helt ude af synk med en stor del af Hockey Danmark. Og så 
er det også et problem for troværdigheden at spillere og ledere fra enkelte klubber kan te sig overfor for modspillere, dommere og andre hockeyledere som de har lyst 
til uden konsekvenser - især med tanke på ånden i Code of Conduct. 

Dhu som helhed er blevet mere og mere troværdig i købet af de senere år. Jeg er overbevist om, at jo mere struktur og strategi, der bliver implementeret samt 
vedligeholdelse af den nuværende åbenhed, jo bedre bliver troværdigheden. 

Tænker ikke langsigtet.Indgår for mange komprimere, unden at tænke på konsekvenser frem adrette.Mangle indblik over udvalgene budgetter og hvad der gives 
penge til.Formange utroværdige mail, her mener jeg fra tunerings udvalget.Laver regler der tilgodeser en klub.Mangle regler for spiller adfærd, samt straf til dem der 
går over linen. 

Det fuck-up i lavede med landsholdet har seriøst gjort ondt på organisationen. Og hvordan pokker kan vi have en 1. Div med otte hold og en liga med fire? Det ser 
totalt amatør agtigt ud. Det har man seriøst aldrig set nogle andre steder 
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Der er ikke sket nogen udvikling de sidste mange år, og det virker ude fra at DHU samt DHUs bestyrelse er generelt ret ligeglad med at dansk hockey langsomt går ned 
og der ikke er længe til der ingen klubber er mere. 

1. April joken fra Elite udvalget , som ikke var en joke , og den manglende konsekvens mod spillere der påvirker dommere til at stoppe og kun får 1 spille dag 
karantæne , bestyrelsen var/er utroværdig iforhold til manglende kommentarer til hele Elite udvalg sagen (Se ovenstående) og den manglende opbakning i medierne 
(eb.dk) 

DHU har en meget usynlig formand, mange kender ham ikke en gang. 

I mangler synlighed 

Håndtering af A-landsholds strategien for fremtiden har givet anledning til tvivl om unionens troværdighed 

Uprofessionel og useriøs håndtering og behandling af a-landsholdet 

Det er en skandale at eliteudvalgsformanden ikke mener at Masters hockey er vigtigt i Danmark 

Der er for meget fokus på konkurrence imellem klubber og for lidt på fairplay og sporten. For mange inofficielle grupper følger deres interesser. 

Nej 

Nu da Slagelse har givet afkald på flere af rollerne så er den blevet mere troværdig 

Overordnet set er unionen troværdigForbedringspunkterRegler, dispensationer mm er altid til debat og diskussion. Man må kunne fastsætte nogle regler som ikke kan 
gradbøjes eller tvivles på når der opstår uenigheder, nye situationer mm. Og så bør vi altid følge internationale regler for sporten. 

Der findes utrolig meget splid og mistillid mellem klubberne især i senior årgangene. Det smitter af på DHU omdømme. 

Nej 
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2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019

SAMLEDE GRUPPE Spillere Trænere Holdledere Dommere Forældre
Bestyrelse eller

udvalg
Dreng/Mand Pige/Kvinde

Ved ikke 9 13 4 7 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 5 7 4 6

Helt enig 32 34 19 19 5 6 3 6 1 5 10 15 7 8 19 19 13 15

Delvist enig 47 51 28 30 9 10 6 2 5 6 14 17 13 18 23 31 24 20

Neutral 30 21 20 12 7 3 1 1 0 0 8 8 6 3 22 14 8 7

Delvist uenig 10 18 5 13 2 5 0 3 1 3 5 5 1 6 8 15 2 3

Helt uenig 7 10 5 5 3 0 0 1 2 0 0 1 2 2 5 9 2 1
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DHU arbejder for at udbrede kendskabet til hockeysporten

Helt uenig Delvist uenig Neutral Delvist enig Helt enig Ved ikke
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Kommentarer 

Jo I prøver da. Men fra min pind ses det ikke. Men formoder jeres fokus er på børn. Men. Nu gætter jeg bare 

Man kunne gøre mere for at brande sporten 

Det sker udelukkende på klubplan 

Det er jeg ikke tæt nok på til at vide. Men udbredelsen af Masters er et super bredde initiativ. 

DHU gør ikke noget for at udbrede kendskabet til hockey. De kommer rundt til de klubber der ligger max en times kørsel fra københavn, og det er det. Der er mange 
haller rundt om i det danske land hvor der kunne spilles hockey men det sker ikke. Det er blandt andet derfor floorball har taget over DHU har desværre sovet i timen 

Vores søn startede kun til hockey fordi, at min mand ( hans far ) er gammel hockeyspiller. Ellers havde vi ikke kendskab til sporten. Der er ikke meget opmærksomhed 
omkring hockey i DK mm man allerede er i hockey verdenen. 

gør for ledt, for at være synlige 

DHU vælge 9 ud af 10 gange det nemme valg eller ud fra laveste fællesnævner. DHU skal fremstå meget mere professionelt med en bedre rød tråd. 

Kan ikke komme i tanker om en event eller aktivitet i de senere år, der er kommet bredt ud til offentligheden. 

Jeg er enig, men eftersom, at vi ikke er blevet flere aktive i DK, må der være noget vi kan gøre bedre. Dette gælder både fastholdelse af spillere samt udbrede viden om 
sporten til nye. 

Hvad laver udvalgene for at opnå dette? Sidste rep. snakke udvikling formand om et projekt der blev til for 20 år siden..Mest text om landshold, men ikke om 
kommende landsholdspiller på jeres mediaMangler en målrette indsat, i samarbejde med klubberne og Unionen. For mange spredt tiltag til forskellige aldre.Klubberne 
skal alle have en strategi i samarbejde med union for at hvordan vi opnå 1000 medlemmer 

Har aldrig set DHU være aktiv på dette område men det er muligt jeg blader personerne sammen. jeg ser i vores lokale klub folk der udfører et meget stort arbejde og 
det er muligt de her i virkeligheden repræsenter DHU og ikke Slagelse 

Hvilken form har DHU gjort for at sprede kendskabet? Det dårlige omdømme med Landsholdet? De sociale medier halter gevaldigt, opslagene virker ikke særlig imøde 
kommende og spændende for folk udefra, tværtimod. 
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Ser sjældent DHU i medier osv - har kun ringe kendskab til DHU 

Vi har ikke været i medierne siden Annemarie , det er som om der mangler en medie strategi , har der været en udvikling i Dansk Hockey som bevises pågrund af 
DHU´s arbejde 

Sporten er meget ukendt i Danmark, så nej der er ikke udbredt noget kendskab 

Der skal arbejdes meget mere med bredde end elite 

Breddekonsulenten burde brude alle sine kræfter på at sikre at alle nuværende klubber fik et hold i hver række.Glem nye klubberog start med alle 
københavnerklubberne som mangler en masse ungdom 

Jeg føler at det er få klubber som prøvo at promovere sporto, blandt andet igennem sociale medier, hvor det ærger mig at unionen ikke fx er på Instagram, som nok er 
den socialt platform der rækker ud til flest unge og dermed en mulighed for flere spillere. Udover det kunne jeg godt tænke mig at se unionen være mere aktiv på 
deres facebook, det kunne for eksempel være med at skrive korte oplæg om kampe der er blevet spillet i løbet af ugen, og måske få nogle kommentarer for spillere. 

Nej 

Jeg kendte ikke sporten, før min søn hørte om den fra en træner i GHK.Idræts lærerne kender den heller ikke. Måske den kunne komme med i pensum på lærer 
uddannelsen? 

Synes der er andre sportsgrene der profilerer sig mere. 

men det er svært at få øje på i medierne, hvor mange ganske små sportsgrene dækkes. Ofte kun med et billede, men de bliver da nævnt. Der er ikke meget fokus på 
hockey og resultater 

Kunne ønske hvis man fra bestyrelsens side har en decideret målgruppe, at dette bliver meldt ud. På den måde kunne alle klubber lave et tiltag mere målrettet i den 
aldersgruppe. 

Jeg mener, at det er klubberne selv der gør det største arbejde. Udover det, har jeg ingen anelse om hvorvidt DHU har gjort forsøgt på at udbrede kendskabet til 
hockeysporten. 
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2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019

SAMLEDE GRUPPE Spillere Trænere Holdledere Dommere Forældre
Bestyrelse eller

udvalg
Dreng/Mand Pige/Kvinde

Ved ikke 13 12 9 6 2 2 0 1 1 1 1 5 2 2 11 10 2 2

Helt enig 28 38 12 17 4 3 4 5 1 3 12 19 6 10 12 19 16 19

Delvist enig 50 47 33 32 13 13 5 3 3 6 12 13 14 13 33 24 17 23

Neutral 33 24 21 15 4 2 1 0 2 2 11 8 5 5 17 21 16 3

Delvist uenig 6 22 3 14 2 4 0 4 0 2 2 4 1 7 4 18 2 4

Helt uenig 5 4 3 2 1 0 0 0 2 0 1 2 1 0 5 3 0 1
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DHU er en organisation, der tilbyder ydelser og aktiviteter af høj kvalitet

Helt uenig Delvist uenig Neutral Delvist enig Helt enig Ved ikke
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Kommentarer 

Det ved jeg ikke 

Ydelser? 

Det er jeg ikke tæt nok på til at vide. 

Er ikke involveret i hockey verdenen på denne måde, så det ved jeg ikke. 

Kun turneringer med udvalgte rækker ud fra hjemmeholdets ønske. eller turneringer med invitationer til. Samme gælder danmarks turneringen. Der er der ingen 
ordentlig struktur på antal hold, op og nedrykning som er helt fast i alle andre lande. Regler bliver bukket og man følger ikke EHF´s regler da man igen går ud fra laveste 
fællesnævner. 

Med de små midler vi har og det i høj er baseret på frivillig arbejdskraft kan man ikke forvente et højere niveau. 

Synes ofte der er en del "hovsa-løsninger" i DHU. Aktuelt er der fx planlægningen af Herrer A-landsholdets aktiviteter. 

Jeg er af den overbevisning, at det der ydes er af høj kvalitet. Men tit er deltagerantallet lavt. Kan vi evt blive bedre til at være lidt kritiske i evalueringen og evt hente 
inspiration fra andre aktiviteter/forbund. 

Mangler dommer til afvikling af kampe. Både hockey liga herre og damer, samt 1 div og ungdoms kampe.F.eks  skal klubber bruge mange frivillige kræfter på at afvikle 
hjemme kampe.  2 x Dommer og en til dommer bord. De frivillige timer der bruges på det kunne bruges på at skaffe flere medlemmer. Faste trænings uddannelse og 
dommer uddannelser vil medføre højre kvalitet i både på og uden for banen. 

Højkvalitets er måske det eneste DHU ikke tilbyder. 

Kender kun Slagelse Hockeyklub og der er ovenstående virkelig godt funderet 

Der mangler ledelse på mange områder , 

Vi ser jer ikke ofte nok der skal arbejdes på at DHU laver arrangementer 

Min søn har nu spillet i få måneder. Inden da har jeg kun været tilknyttet hockey som tilskuer i 10-15 år. Derfor kender jeg ikke meget til DHU aktuelt 
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Nej 

Der mangler trænerkurser eller inspirationsdage så niveauet kan blive hævet i klubberne 

Igen, klubberne selv afholder turneringer og "camps". Dog kan jeg respektere dommerudviklingen, samt trænerkurserne. Selvom trænerkurserne for det meste ikke bliver 
afholdt af en fra hockeyverdenen. 
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2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019

SAMLEDE GRUPPE Spillere Trænere Holdledere Dommere Forældre
Bestyrelse eller

udvalg
Dreng/Mand Pige/Kvinde

Ved ikke 26 28 12 13 4 2 1 1 1 1 9 13 1 1 17 15 9 13

Helt enig 30 27 17 14 6 4 4 4 2 3 11 11 8 9 14 15 16 12

Delvist enig 33 40 22 24 7 13 4 5 4 6 8 16 10 14 21 24 12 16

Neutral 28 29 17 19 3 3 1 2 0 1 9 8 4 6 14 21 14 8

Delvist uenig 11 16 9 12 4 2 0 1 0 2 2 3 3 5 9 14 2 2

Helt uenig 7 7 4 4 2 0 0 0 2 1 0 0 3 2 7 6 0 1
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DHU er serviceorienteret overfor brugerne (f.eks. spillere, trænere, ledere og dommere)

Helt uenig Delvist uenig Neutral Delvist enig Helt enig Ved ikke
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Kommentarer 

Bedre uddannelses muligheder tak :) ingen anerkendt dommer uddannelse. Ingen anerkendt træner uddannelse. Hvordan er så bæredygtig på kvalificeret dommere og 
trænere. 

nogle klubber har svært ved at stille hold i den rigtige alders-række. Men DHU har desværre en ide om at hvis der er en spiller som er et år for gammel så må han ikke 
spille, og det er sgu synd, da man så risikerer at tabe flere spillere på gulvet. Tror desværre DHU har en anden opfattelse af hvordan det kører i med Hockey i danmark end 
det reelt gør. Hockey i danmark er ikke i nærheden af fodbold eller håndbold hvad medlemmer angår, men men kan godt føle det har den tendens at vi er der :( 

igen forledt info 

Jeg føler at henvender man sig med et spørgsmål til DHU bliver det oftest givet svar. Desværre nok ikke med et reelt svar hver gang eller svar tiden er alt for lang. 

Helt klart et fremskridt med Sekretariatet så man har et sted at henvende sig hvis der er noget. Og da resten af organisationen er baseret på frivillige kræfter kan man ikke 
forvente mere end det der er. 

Vi kan I eksempelvis udvalgene godt blive mere serviceorienteret. Vi er godt på vej, men har vi i det store hele sørget for, at de nødvendige ting er tilgængelige for de 
relevante personer. Tanke: Skal der være en fælles tråd for, hvordan udvalgene bruger hjemmesiden. 

Klubberne skal lave det hele selv. 

Som forælder har jeg ind imellem behov for at få bekræftet en eller anden kamp/turnering og her oplever jeg alt for ofte at websiden ikke er opdateret. Lige nu f.eks. sidst 
registreret kamp 1. div. er 20. juni 2019 ??? så vidt jeg ved er der spillet en del her efter sommerferien. på websiden er der ligledes en kalender kørende uden data ??? 

DHUs bestyrelse bakker ikke en gang op om dommerne i dansk hockey union, da flere dommere har skrevet til DHUs formand og bedt ham tag sager op med dårlig 
opførsel. 

Har intet med DHU at gøre så svært at udtale sig om 

Ikke alle får svar når der bliver taget kontakt af enten medlemmer og dommere. 

Mangler en app, hvor det er nemmere at følge med i kampe og resultater 
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Nej 

Lidt tydeligere mailadresser på.div hjemmesider       

De beskytter ikke dommere , slår ikke nes på homofobi & racisme 
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2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019

SAMLEDE GRUPPE Spillere Trænere Holdledere Dommere Forældre
Bestyrelse eller

udvalg
Dreng/Mand Pige/Kvinde

Ved ikke 45 57 23 32 3 4 1 1 1 2 17 20 3 6 28 34 17 23

Helt enig 27 29 14 15 9 10 4 7 2 5 8 13 11 15 18 21 9 8

Delvist enig 21 18 15 10 6 7 3 1 4 4 5 4 9 7 13 13 8 5

Neutral 36 35 24 23 6 2 2 4 1 2 9 13 4 6 20 22 16 13

Delvist uenig 3 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 2 2

Helt uenig 3 4 2 4 1 1 0 0 1 0 0 1 1 2 2 3 1 1
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DHU er nemme at få kontakt til (udvalg, bestyrelse og administration)

Helt uenig Delvist uenig Neutral Delvist enig Helt enig Ved ikke
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Kommentarer 

Benny er nem at være i kontakt med. 

nogen udvalg er længe   om at svare. 

Ja det er nemt at komme i kontakt med div. personer. Men synligheden og ideen om hvordan man skal være synlig er skæv. Plus at svartiden (hvis man får svar) er 
ringe. 

Der er en nem kontakt til relevante personer. Og referaterne på hjemmesiden fra Bestyrelsesmøderne er også med til at skabe åbenhed.Men måske kunne man godt 
ønske sig lidt mere synlighed fra især Formandskabets side - En Formands Blog på hjemmesiden / facebook siden kunne måske være en mulighed. Her kunne de 
overordnede linier trækkes op set fra Formandens stol og så måske bare et kort oprids af hvad der er aktuelt i Dansk Hockey. 

Der er kun svar fra bestyrelsen når de får noget ud af det. 

Har ingen kontakt med DHU 

Bestemt ikke bestyrelsen. 

Har ikke haft brug for det 

Nej 

Det er blevet nemmere end det har været, men stadig plads til forbedring 

Hvis man ved hvor man skal finde dem, så ja 
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2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019

SAMLEDE GRUPPE Spillere Trænere Holdledere Dommere Forældre
Bestyrelse eller

udvalg
Dreng/Mand Pige/Kvinde

Ved ikke 44 57 24 28 3 3 1 3 0 4 16 25 5 8 30 34 14 23

Helt enig 18 27 12 14 8 4 1 5 3 4 5 9 8 12 9 21 9 6

Delvist enig 32 21 19 15 9 7 6 1 4 0 11 5 10 6 18 11 14 10

Neutral 31 25 21 16 6 6 2 4 1 2 5 10 5 4 19 14 12 11

Delvist uenig 6 10 3 7 0 3 0 0 1 4 1 1 0 4 2 10 4 0

Helt uenig 4 7 2 6 0 1 0 0 0 0 1 1 1 3 4 5 0 2
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Det er nemt at få indflydelse på dansk hockey gennem DHU's udvalg, bestyrelse og 
administration

Helt uenig Delvist uenig Neutral Delvist enig Helt enig Ved ikke
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Kommentarer 

Der er en del gammel kultur som skal flyttes for at ægte indflydelse kan finde sted 

for lukket fra nogen af udvalgene, bestyrelsen er ikke nemt at få i tale. 

Det bliver truffet beslutninger som er personlige gennemtrumfet og med klare interesse for den enkelte person. Andre reelle ideer, muligheder eller store episoder bliver 
ignoreret. 

Måske er det også for nemt??? 

Det er relativt nemt at få indflydelse, men spørgsmålet er, om alle ved, hvor nemt det egentlig er? Ville der komme mere ris/ros, gode ideer, hvis vi på en måde kunne få 
udbredt budskabet endnu mere? 

Har ikke kontakt med DHU´s udvalg , men hører at Slagelse styrer med hård hånd 

Har ikke haft behov 

I virker uorganiseret, de få,gange jeg har haft kontakt 

DHU favoriserer visse klubber i turneringsprogrammer. Primært grundet nogle klubbers repræsentation i udvalgene 

Har ikke selv prøvet, men min indtryk er at agendaen bliver defineret af nogen lukkede grupper. 

Nej 

Jeg synes ikke det er klart hvor man skal skrive for at få indflydelse 
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2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019

SAMLEDE GRUPPE Spillere Trænere Holdledere Dommere Forældre
Bestyrelse eller

udvalg
Dreng/Mand Pige/Kvinde

Ved ikke 57 64 33 34 13 10 5 3 3 5 20 25 13 11 38 39 19 25

Helt enig 22 27 12 10 6 6 3 6 2 3 3 13 6 10 12 16 10 11

Delvist enig 24 20 18 17 2 3 1 1 3 4 8 3 6 2 14 16 10 4

Neutral 24 26 13 18 3 2 1 3 0 2 6 10 3 8 13 16 11 10

Delvist uenig 2 7 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1 6 1 1

Helt uenig 6 3 4 2 2 1 0 0 1 0 2 0 1 2 4 2 2 1
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Er god samarbejdspartner til DIF (Danmarks Idrætsforbund), EHF (Det Europæiske Hockey 
Forbund) og FIH (Det Internationale Hockeyforbund)

Helt uenig Delvist uenig Neutral Delvist enig Helt enig Ved ikke
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Kommentarer 

Det er blevet bedre med at formidle muligheder internationalt, men det er ikke meget hjælp klubberne får i forhold til internationale turneringer. Resten har jeg ikke 
kendskab til.. 

EHF ved ikke engang hvem der er deres rigtige kontakt person i DHU. EHF sender derfor mail med spredehagl da man ikke får respons på de opgivet mails fra DHU. DHU 
fremstår meget uprofessionelt overfor EHF.DIF og DHU´s samarbejde er jeg ikke bekendt med. Det føles som om det er det vigtigste for SHU. Det er det der bliver snakket 
60-70% om til hvert eneste repræsentantskabsmøde. Selvfølgelig er det vigtigt med et godt samarbejde med DIF. Men det skal ikke overskygge den manglende styring af 
DHU internt. 

Nej for DHU får ikke nok ud af samarbejdet , hvis der er et samarbejde , så dog at en fra Odense var udtaget til noget EHF 

Det fornemmer jeg 

Reglerne burde være identisk med dem i tyskland / holland og der burde være mere fokus på fælles udanelse med vores nabolande. 

Nej 
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2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019

SAMLEDE GRUPPE Spillere Trænere Holdledere Dommere Forældre
Bestyrelse eller

udvalg
Dreng/Mand Pige/Kvinde

Ved ikke 8 3 5 3 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 5 3 3 0

Helt enig 74 113 43 65 14 20 7 10 4 12 25 43 13 32 37 69 37 44

Delvist enig 31 16 18 10 6 1 2 2 2 0 10 3 10 1 24 10 7 6

Neutral 12 4 9 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 8 3 4 1

Delvist uenig 7 3 4 2 1 0 0 0 0 0 2 1 2 1 6 2 1 1

Helt uenig 3 8 2 5 2 2 0 1 1 0 0 4 1 2 2 8 1 0
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Jeg anbefaler gerne andre at involvere sig i Hockey

Helt uenig Delvist uenig Neutral Delvist enig Helt enig Ved ikke
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Kommentarer 

Har 2 andre børn, som altid har spillet fodbold og kan mærke en stor forskel fra denne sport og hockey. Vil helt klart anbefale hockey...større sammenhold på tværs af alle 
aldersgrupper i klubben både ml spillere, trænere, ledere og forældre. Alle tager sig af hinanden - meget imponerende og enormt hyggeligt. Desværre dog ikke så mange 
kampe og hjemlige udfordringer, som i feks fodbold, men det har jo sine forklaringer  -)) 

kan være svært at få dem i tale 

Har prøvet at være der og har hørt flere der har oplevet det på samme måde som jeg selv. Det er som at råbe under vand og når man tager vigtige ændringer op, møder 
man folk der nedprioritere det kraftigt. Kan føles som om folk ikke er interesseret i at ændre ting som "DHU altid har gjort" trods der er behov for ændringen. 

Det er ud fra en klub tankegang at jeg anbefaler andre til at involvere sig i hockey, da jeg mener at det er der det hele starter. 

Jo flere der involverer sig på den ene eller anden måde, jo mere kan vi få udbredt sporten og jo bedre kan vi udvikle på det administrative arbejde, som lægger bag om 
selve spillet. 

I Danmark er der så store vækst muligheder. Gode udendørs faciliteter. Alle klubber spiller på kunststofbaner. 

Desværre ikke, DHU gør intet for at udvikle, peger kun finger og desværre er DHUs arbejde kun nedadgående. 

Ja i forhold til det sociale aspekt 

Nej 

spændende sport, som man kunne ønske havde højere prioitet 

Man skal ihvertfald tænke på hvordan man tager imod nye hold 
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Del 3 - Vurdering af DHU's tilbud og ydelser 

 

  

2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019

SAMLEDE GRUPPE Spillere Trænere Holdledere Dommere Forældre
Bestyrelse eller

udvalg
Dreng/Mand Pige/Kvinde

Ved ikke 6 11 2 6 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 5 6 1 5

Helt enig 26 21 14 12 3 3 0 1 0 2 10 8 4 3 11 9 15 12

Delvist enig 60 59 40 32 16 13 8 9 5 6 14 23 12 18 33 37 27 22

Neutral 17 22 9 15 2 2 1 1 0 1 6 9 2 4 13 13 4 9

Delvist uenig 16 21 10 11 2 5 1 1 1 2 6 7 7 9 11 18 5 3

Helt uenig 10 13 6 10 3 1 0 0 2 3 2 2 3 3 9 12 1 1
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DHU's turneringer er velfungerende?

Helt uenig Delvist uenig Neutral Delvist enig Helt enig Ved ikke
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Kommentarer 

Turneringerne findes for turneringernes skyld - ikke for sportens eller sammenholdets skyld. Eliten og ikke bredden vinder mest på dette. 

For få hold og dermed kampe 

Ungdommen er blevet bedre men seniorplan halter... 

Manglende dommere og dommere der træder i karakter og viser hvem der bestemmer. Syntes at det er beskæmmende at det tit syntes som om, at der er stærke 
personligheder der styrer dommerne og at dommerne desværre ikke magter den opgave og viser hvem der bestemmer lige meget hvem der udfordrer dem 

Kender kun til ungdomsturneringerne og det har ikke altid fungeret, efter min mening. Tit har kampene været lagt lige oveni hinanden og så har der været lange 
perioder, hvor der ingen kampe har været overhovedet. Synd for spillerne...de elsker deres træning, men det er jo kampene, som de brænder for. Tænker også, at 
selve point tælling for et Dansk mesterskab er mystisk sammensat....man kan føre sin pulje hele sæsonen, men tabe det hele på gulvet til Final4 i sidste ende. Lige 
præcis der, foretrækker jeg fodbold reglerne :-)) 

noget som fungere 

om jeg tidligere skrev bliver der kun udbudt turneringer i de rækker hjemmeholdet finder interessent. Helt ned til kun 3 rækker. Senior rækkerne i danmarks 
turneringen er der ingen retningslinjer på antal hold, op og nedrykning. Derfor fremstår danmarks turneringen meget uprofessionelt og kun et krav for de bedre hold 
for at komme til udlandet hvor det bliver taget meget mere seriøst. For de mindre målrettet hold er der ok med tilbud. Igen DHU vælger laveste fællesnævner i stedet 
for at satse bare en gang i mellem på dem der vil hockey mere end bare hygge 1-2 gange om ugen. 

I forhold til Hockeyligaen Kvinder og Mænd er der jo ved hjælp af lidt nytænkning og Holdfælleskaber holdt fast i min. 4 hold i hver række - et punkt som er 
altafgørende for at vi har noget der kan kaldes elitesport.Til gengæld mangler der måske lidt nytænkning i f. eks. 1 division hvor en traditionel alle mod alle turnering 
(både indendørs og udendørs) måske ikke er den bedste løsning - her kunne en stævne model med flere kampe samme dag måske være et forslag. Det samme i de 
yngste ungdomsrækker U10 / U12 hvor man måske udelukker nogen fra at deltage, hvis man ikke kan overskue en egentlig alle mod alle turnering. 

Ofte mange aflyste og flyttede kampe.Alt for mange dispensationer af forskellig slags. 

Produktet for nogle rækker er blevet dårligere i de sidste par år. - Manglende dommere, manglende hold, man fokusere mere på at der skal være live score end at få 
hold i med i eksempelvis herreligaen.Prioriteringen virker ikke efter min opfattelse til at være rigtigt. 

Klubberne får ikke ens behandling. 
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Jeg synes det er virkelig specielt at der kan være dobbelt så mange hold i 1 div, som der er i ligaen. Og synes generelt det er ret stort problem for turneringen. Ved 
godt det ikke er muligt at tvinge hold til at spille med i den bedste række, men håber på de hold som spiller i 1. Div har ambitioner om at komme op i ligaen. 

Hvordan har vi otte hold i 1. Div og fire i ligaen. Det er fuldstændig absurd, at man ikke laver en større liga pulje med flere hold fra 1. Div. Så skal man ikke spille de 
samme tre kampe en hel sæson i ligaen, og alle de hold der ikke tror de kan klare sig i ligaen vil få flere lige kampe. 

Der er tre faste hold i ligaen udendørs, og 8 hold i vores 1. div. Hvad har DHU gjort for at få hold op i dem bedste liga? INTET, ved et sammensat hold? Hvor ikke evt. 
lave en 1. Holds liga og en 2. Holds liga? Vi kunne lærer meget at andre lande, men vi er blinde og vil kun selv smadre vores omdømme og dræbe hockey. 

Gør alt for ofte, som vi altid har gjort.. 

Jeg kan ikke huske hvornår udendørs på herresiden sidst har været spændende. Indendørs er spændende en dag om året - til slutspillet. Dette skyldes dog også 
antallet af klubber samt den store niveauforskel. 

For mange udsatte/aflyste kampe , dommere behandles som affald , 

Herre turneringen indendørs har ikke været helt optimal de sidste par år med planlægningen af turneringen, såsom nogen klubber har 2 kampe mod samme 
modstander i træk flere gange over en sæson, også er der ikke blevet taget højde for transport tiden mellem de forskellige hold f.eks at sætte en kbh klub til Odense 
en hverdag, hvilket næsten er umuligt at kunne lade sig gøre. 

Turneringsstrukturen, bør aves så de unge får flere kampe, jeg ved godt det er et problem for mindre klubber, men der er det de unge træner for 

Se tidligere kommentar omkring favorisering 

Der er flere hold med i 1 division end herre-ligaen. Det giver altså ikke mening, så må man lige mande sig op også rykke op, det får man helt klart også mere ud af 

Det i indendørs næste umuligt at være senior spiller og træne et til to ungdomshold samtidig, da kampene oftest ligge samme dage. 

For meget laveste fællesnævner og hensyn 

Når man har sagt ja til en kamp dato, inden sæson start. Så er det også den dag man spiller! 

Nej 

Der er for mange afbud rundt omkring i turneringerne. 
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For mange afbud til kampe, desværre typisk hold der ikke vil komme til Odense. Mangler noget konsekvens ved udeblivelse. 

Det virker lidt slapt med kampe. 

men klubber tager vel også en del af slæbet 

De udfordringer der kommer i løbet af en sæson, er som regel ikke DHU´s skyld, men mere klubber der aflyser kampe eller ikke dukker op i tide. 

For mange aflyste kampe , ikke uddannet dommere , manglende kommunikation om turneringerne, man har en vare der ikke bliver solgt 
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2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019

SAMLEDE GRUPPE Spillere Trænere Holdledere Dommere Forældre
Bestyrelse eller

udvalg
Dreng/Mand Pige/Kvinde

Ved ikke 42 44 21 24 4 3 1 1 1 1 18 18 3 2 27 25 15 19

Helt enig 22 20 9 13 4 3 4 4 0 3 7 6 4 6 12 12 10 8

Delvist enig 31 32 21 18 2 4 3 3 2 1 7 14 8 11 18 17 13 15

Neutral 22 25 16 15 10 5 1 2 2 4 5 7 7 5 12 21 10 4

Delvist uenig 12 16 10 8 4 5 1 2 2 2 2 4 4 7 7 11 5 5

Helt uenig 6 10 4 8 2 4 0 1 2 3 0 2 3 6 6 9 0 1
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Der er gode uddannelsesmuligheder for trænere, dommere og ledere?

Helt uenig Delvist uenig Neutral Delvist enig Helt enig Ved ikke
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Kommentarer 

I DHU regi? Ingen muligheder... 

det er nok også brugeres egen skyld at mange må aflyses, det kan også være at de ikke interessant nok. 

Dommerene er svært at tage seriøst da dommerne ikke er interesseret i at møde spillerene på ordentlig måde. Se udenfor Danmark hvor man kan kommunikere, 
smile og have gode tider på banen sammen både spillere, trænere og dommere. I Danmark er det mere magtpåliggende for dommerne indtil de stikker halen 
mellem benene. Den eneste dommer som har præsteret at udfører dette korrekt er Henrik Ehlers (og Tom da han dømte). Det håber jeg Henrik kan medvirke til at 
fremtidens dommere ændre deres holdning, så dommerne i stedet er med til at løfte hockeysporten i Danmark. Det vil selvfølgelig også give dem selv en meget 
bedre oplevelse af at være på en hockeybane som dommere. 

Det er rart at se at flere og flere deltager i international sammenhæng da det er en stor nødvendighed at få inspiration og kompetencer internationalt som kan højne 
niveauet i Danmark. 

Der er som udgangspunkt nogle fine tilbud, men eftersom deltagelsesantallet er relativt lavt, så må der være plads til forbedringer. 

Der er ikke nogen strategi, både kortsigtet og langsigtet. 

Hvis Hockey i damark skal udvikle sig er det meget meget vigtigt at trænere har den nyeste viden og uddannelse om hvordan træning gennemføres i 2019, jeg mener 
at se at klubbernes trænere bygger på erfaring, en erfaring med træning der er forankret i traditioner og måske ikke så meget på ny viden. Jeg er selv engageret i 
sejlsport og i skælskør sejlklub røg alle trænere igennem et kursus forankret i team-danmark hvilket gav helt nye metoder og syns vinkler på hvordan man træner og 
idag er nedgang vendt til fremgang og klubben og træning blomstre. Jeg er overbevist om at fremtiden for dansk Hockey ligger i opdatering af trænerkopset landet 
over, det er nye tider og der kan vindes meget ved nye moderne trænings metoder og principper. 

er der nogen muligheder ? 

For trænere er der, men det andet synes jeg ikke er så tydeligt 

Syntes der de senere år er kommet en del gode tiltag på forskellige fronter, Stor ros for det 
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2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019

SAMLEDE GRUPPE Spillere Trænere Holdledere Dommere Forældre
Bestyrelse eller

udvalg
Dreng/Mand Pige/Kvinde

Ved ikke 30 29 15 14 2 2 2 0 1 0 7 12 2 4 22 14 8 15

Helt enig 18 14 6 6 2 1 2 3 2 3 8 6 4 2 12 6 6 8

Delvist enig 43 38 23 21 9 9 4 4 2 4 15 16 11 13 21 24 22 14

Neutral 21 35 17 23 6 7 2 3 2 4 6 11 5 10 14 25 7 10

Delvist uenig 18 21 16 13 4 3 0 3 0 2 2 5 4 8 8 18 10 3

Helt uenig 5 10 4 9 3 2 0 0 2 1 1 1 3 0 5 8 0 2
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DHU varetager talent- og elitearbejdet med høj kvalitet?

Helt uenig Delvist uenig Neutral Delvist enig Helt enig Ved ikke
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Kommentarer 

På bekostningen af bredden 

Plidder pladser omkring U21 og a landsholdet virker barnligt 

Sagen om herrelandsholdet var forfærdelig dårligt håndteret 

Er høj kvalitet lig med nepotisme? Dyrker man egne når man er klubtræner og har en funktion for talent og elite arbejde. Er bevidst om at det er en provokerende 
kommentar og ved ganske udemærket at der også er svært at skaffe frivillige kræfter der yder en ekstra indsats 

Vi har været i Polen til EM for U16 med de danske drenge. Der kunne man godt have gjort lidt mere ud af det - være lidt mere professionelle. Evt have en fysioterapeut 
med til deres småskader osv. Vores søn brækkede kravebenet til turneringen og tør ikke helt tænke på, hvad han havde gjort, hvis vi ikke havde været tilstede. Træneren 
måtte jo blive hos de resterende spillere/resten af kampen...så var der holdlederen tilbage, men ..ja...han sad jo på bænken...Men i bund og grund have styr på 
træningerne, afrejser, tøjet, medhjælpere (udover træneren). Det er en KÆMPE oplevelse og ære for sådanne unge knægte og så er det lidt synd, at der liiige mangler de 
sidste input...Ved godt, at der er noget økonomi involveret også, men vil Dansk Hockey frem, så er det disse gulerødder, som skal være der for de unge mennesker - og 
som vedligeholder deres interesse. Talenterne er derude...de skal bare plejes lidt :-))) 

Jeg er i tvivl om had i mener som talent arbejde. Menes der Ungdoms landshold om U16, (U18) og U21? Det er meget positivt der er kommet mere gang i 
ungdomslandsholdene. Det skal kun blive bedre og meget mere fokus på det. Det er fremtiden for at hockey overlever og at hockey i Danmark kan drives på andet end 
hyggeplan.Elitearbejdet på senior landsholdene må jeg desværre kategorisere som tæt på ikke være eksisterende. Herrelandsholdet er kun gået ned af bak de seneste 3 
år. Fra at have hold på indendørs og udendørs er de nu kun et kvart til et halvt indendørs hold.Damelandsholdet er meget positivt at der sker lidt. Desværre er det nok 
startet forkert op da man ikke har set på målgruppen aldersmæssigt. Jeg mener man skulle have startet op som ungdomshold landshold, for netop at bygge et fremtidigt 
senior landshold op. Men lidt er bedre end ingenting. Så måske man skal få startet et ungdoms lndshold for at kunne holde fast i et senior landshold i ffremtiden. 

Der er pt. ikke meget talent- og elitearbejde i DHU. 

Der mangler en kultur for hvad det vil sige at være landsholdsspiller og tænke langsigtet. Danmark til OL i 2050.Men der begynder at ske noget på områder i øjeblikket. 
Forsæt med det. 

Lidt samme smøre som ovenstående 

Hvad gør DHU for talentarbejde er nok mere spørgsmålet? Det er heldigt der er nogen nogenlunde talent fulde trænere i klubberne, intet af det har DHU skabt eller været 
taknemlig over. 
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Min opfattelse er at det er klubberne selv der står for lang det største talentarbejde. I min ungdom spillede vi i alle vores år på junior uden at spille en eneste kamp pga. 
der ikke var andre hold. 

Det er en joke , der er aldrig i den tid jeg har været med været en plan for hvordan og hvorledes dette skal gøres 

Jeg så gerne at man lavede spiller kontakter med dem der melder sig til landsholdet, så folk kan levere samme optimale trænings indsats over hele holdet, og tæt på store 
turneringer skriver under på de ikke ryger eller drikker i store mængder ingen turneringer 

Det virker halvhjertet, og der er meget lidt kommunikation om det. De talenter der er i klubberne skal der tages hånd om længe og de skal mødes til fælles træninger 

DHU burde bruge mere tid og flere midler på Masters Hockey, potentialet for at fastholde modne spillere og tiltrække expats er meget høj 

Der bør etableres U16, U18, U21 og A landshold for herrer - og bakkes op økonomisk ift. at opbygge disse hold. Alle disse hold burde som min have en fællestræning pr. 
månedIft. damesiden burde det være i bredden de kommende år indtil man igen har noget der minder om elite 

Jeg er ikke helt enig i at elite arbejdet bliver varetaget med høj kvalitet. Som eksempel vil jeg gerne bruge U16 landsholdets optakt til eurohockey5s i Polen, da jeg føler at 
det blev sat alt for sent i gang, hvilket resulterede i at vi spillere der var afsted først fik gode resultater i de sidste 2 kampe i min optik. Projektet blev sat så sent i gang at vi 
som hold nåede 4 træninger tror jeg det var, og en enkelt træningskamp mod både tidligere landsholdsspillere men også uerfarne spillere, hvilket ikke er helt optimalt. 
Det udstyr der så blev sendt til Polen var heller ikke optimalt idet der var tøj der var for småt og noget der manglede hos nogle spillere. Derfor føler jeg at håndteringen af 
elite arbejdet godt kunne gøres bedre, og hvis det er et spørgsmål om mangel på penge til fx landsholdsudstyr så kunne jeg godt tænke mig at unionen fik 
kommunikereret det ud til spillerne. 

 - Jeg synes ikke det var høj kvalitet, det der skete med A-landsholdet - man skal vælge dem der er bedst, så er den ikke længere- Det så fint der bliver taget hånd om hold 
når de skal afsted, men hvad så når de kommer hjem og formentenlig skal spille sammen igen på et andet hold.- Det jeg personligt synes var den største fejl, var at 
pigernes landshold blev til et damelandshold for så få personer. Hvor er u21  eller u19 landsholdet??? Det synes jeg ikke er høj kvalitet. 

men hvordan får man flere interesserede ind og ikke mindst holder på dem 

For meget rod med Slagelse HK 
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2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019

SAMLEDE GRUPPE Spillere Trænere Holdledere Dommere Forældre
Bestyrelse eller

udvalg
Dreng/Mand Pige/Kvinde

Ved ikke 22 32 10 17 1 3 1 2 0 1 7 13 0 3 10 16 12 16

Helt enig 22 18 12 9 6 3 1 3 1 2 6 8 4 3 12 9 10 9

Delvist enig 46 41 27 27 9 8 6 6 3 5 17 15 13 13 28 27 18 14

Neutral 20 28 16 12 5 4 1 2 2 2 3 10 4 12 11 18 9 10

Delvist uenig 16 16 10 13 2 5 1 0 0 1 5 3 6 4 13 15 3 1

Helt uenig 9 12 6 8 3 1 0 0 3 3 1 2 2 2 8 10 1 2
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DHU's offficielle online medier (DHU.nu og facebook.com/DanskHockeyUnion) og e-mails-
informationer er velfungerende og har et godt og relevant informationsniveau?

Helt uenig Delvist uenig Neutral Delvist enig Helt enig Ved ikke
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Kommentarer 

Det har taget et par år fra dhu.nu blev oprettet til turneringsplanen også kom ind på den hjemmeside, og ikke den gamle, og de nyheder, der er på forsiden, er ikke 
ligefrem nye længere. 

Kender mest til Jeres FB side og den fungere rigtig fint :-) 

for længe om at komme med nyhederne 

Der kommer meget sjældent brugbart informationer ud til de relevante personer i tide. Så som nye regler, turneringsprogram eller lign. kommer alt for sent. Folk starter 
sæsonen op minimum et halvt år før den første kamp spilles. Så er det vigtigt for DHU at melde ud hvilke regler de vil spille med (nu hvor man ikke følger EHF´s regler) 
eller hvilke datoer der skal spilles.Et godt eksempel er den seneste medie skandale med herre landsholdet. Der kommer informationen om deltagelse til landsholdet ud 
kun ca. 3 måneder før holdet skal toppe til EM. Det burde der være taget fat i meget før. Ud over det er kort tid før er DHU også nød til at have en rød tråd i hvad det 
koster at deltage på landshold. Både træningsture og slutrunder har forskellige priser fra hold til hold. Det skal ensrettes meget mere. Det er svært for unge mennesker 
at finde +4.000kr. på 3 måneder. 

Relevante opdateringer på Facebook er blevet markant bedre. 

Turneringssiden er uoverskuelig 

Forestil jer at i er unge mennesker, eller forældre der ikke kender sporten? Det eneste man ser er opslag på plan med stenalderen, og hvor er alt det spændende fra de 
mange klubber der er i Danmark? Det er klart ikke bestået. 

Jeg synes ikke der kommer så meget information ud, måske er der bare ikke noget at informere om?? 

De er mega dårlige , kun gamle nyheder 

Her kunne der helt sikkert sættes ind med mere aktivitet. 

Du er kommet til at sætte et "f" for meget i officielle :) 

Hjemmesiden kunne være bedre 
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2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019

SAMLEDE GRUPPE Spillere Trænere Holdledere Dommere Forældre
Bestyrelse eller

udvalg
Dreng/Mand Pige/Kvinde

Ved ikke 14 19 7 11 1 1 0 0 0 1 4 7 1 4 9 10 5 9

Helt enig 29 31 13 14 3 5 3 7 1 5 10 15 6 8 14 15 15 16

Delvist enig 49 42 30 27 13 9 5 2 5 3 16 16 11 13 24 25 25 17

Neutral 34 30 25 19 6 5 2 2 1 4 8 7 7 4 27 23 7 7

Delvist uenig 5 16 5 9 2 1 0 1 1 1 0 5 3 4 4 13 1 3

Helt uenig 4 9 1 6 1 3 0 1 1 0 1 1 1 4 4 9 0 0
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DHU arbejder for at skabe og sikre et hockeysportsligt fællesskab?

Helt uenig Delvist uenig Neutral Delvist enig Helt enig Ved ikke
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Kommentarer 

Har ikke oplevet nogle initiativer eller set nogen 

Jeg synes det virker som om at forholdet mellem (nogle af) klubberne ikke er så venskabeligt, som det burde have været. Jeg kan ikke umiddelbart se hvor meget DHU kan 
gøre for at ændre dette. 

Jeg ved det ikke. Men Masters er et super eksempel på at skabe og sikre fællesskab. 

Der bliver ikke gjort noget for at bidrage til fællesskabet i DHU. Tværtimod syntes jeg der bliver skabt små unødige stridigheder klubberne imellem. Igen fordi folks 
dømmekraft bliver meget personlige for hvert enkelt medlem. Det sammen med den for dårlige udmelding (eller helt manglende) af kommunikation går snakken på 
rygtebasis i stedet. 

Svært med en bestyrelse og en formand der kun peger finger og nedgør og tilmed tager æren for slutspillet sidste år i Lyngby? Hvor han INTET havde hjulpet med, det er 
ret dårlig stil. 

Min opfattelse er at flere af dem som indgår i både klub og dhu er med til at skabe den store splid der er mellem holdende. 

Kender kun Slagelse Hockeyklub. Der bør være ens dispensationer for alle klubber, så børnene ikke spiller mod meget ældre modstandere 

Alle hader Slagelse både på og udenfor banen er min opfattelse 

I gør noget med de få midler denne lille sport har, måske skulle DHU få klubberne ansøge om midler i de fonde og netværk de kender 

Som jeg forstår det, er der enkelte klub(ber), der ikke støtter op om landshold, fællestræninger mm. Det er der ikke plads til i en lille sport. Der bør dhu arbejde aktivt på 
at finde en løsning. Det gør I sikkert allerede - ville blot nævne det 

Det er mit indtryk at det i høj grad er klubberne fremfor DHU der står for stævner og samlinger (viking cup, cup ‘o, hockey akademi (i Odense)). 

Det kan være svært at sikre, når ikke alle ønsker at samarbejde. 

Hvordan definerer i hockeysportslig fællesskab 
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Del 4 - Kendskab til DHU 

 

  

2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019

SAMLEDE
GRUPPE

Spillere Trænere Holdledere Dommere Forældre
Bestyrelse

eller udvalg
Dreng/Mand Pige/Kvinde

Ikke relevant (tidligere "Neutral/ingen betydning") 34 27 21 12 4 2 3 1 3 0 7 9 7 3 24 19 10 8

Helt enig 25 20 15 9 5 3 1 2 0 2 8 9 8 10 13 15 12 5

Delvist enig 45 51 30 30 12 10 4 7 4 5 15 19 10 12 26 29 19 22

Delvist uenig 22 34 12 24 3 7 1 3 0 4 6 10 1 10 14 21 8 13

Helt uenig 9 15 3 11 2 2 1 0 2 3 3 4 3 2 5 11 4 4
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Jeg ved - eller jeg ved hvor jeg kan finde - hvad DHU støtter af aktiviteter og har af 
serviceydelser?

Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Ikke relevant (tidligere "Neutral/ingen betydning")
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Kommentarer 

Det er en kommunikation jeg tænker skal sendestil formændene og ikke via facebook eller andre medier.Jeg tænker det er klubben der søger den slags, så klubben 
kommunikere den slags videre ud til diverse spillere, trænere og hold i det hele taget. 

Ved ikke 
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2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019

SAMLEDE
GRUPPE

Spillere Trænere Holdledere Dommere Forældre
Bestyrelse

eller udvalg
Dreng/Mand Pige/Kvinde

Ikke relevant (tidligere "Neutral/ingen betydning") 37 34 23 17 4 2 2 1 3 2 10 11 3 3 28 22 9 12

Helt enig 25 25 15 11 9 4 2 6 4 2 6 11 10 13 14 18 11 7

Delvist enig 39 49 22 32 10 14 4 4 1 7 14 16 11 15 23 36 16 13

Delvist uenig 23 25 15 15 3 4 1 2 1 2 5 9 1 5 11 11 12 14

Helt uenig 11 14 6 11 0 0 1 0 0 1 4 4 4 1 6 8 5 6
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Jeg ved, hvordan jeg får fat i de rigtige personer omkring administration og udvikling?

Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Ikke relevant (tidligere "Neutral/ingen betydning")
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Kommentarer 

Ringer altid til Benny. 

Jeg er ikke i tvivl hvor jeg skal gå hen. men hører mange der spørger om hvor de skal gå hen, så det må være en mangel. 

Ringer altid til Benny       

Kunne man lave en oversigt til nye frivillige og bestyrelsesmedlemmer? 

Hvis jeg ikke ved hvor jeg kan finde oplysninger, er Benny altid meget hjælpsom 
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2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019

SAMLEDE
GRUPPE

Spillere Trænere Holdledere Dommere Forældre
Bestyrelse

eller udvalg
Dreng/Mand Pige/Kvinde

Ikke relevant (tidligere "Neutral/ingen betydning") 45 23 27 8 6 1 4 1 3 1 14 9 4 1 31 16 14 7

Helt enig 22 29 13 14 6 5 2 6 2 5 5 12 9 13 14 20 8 9

Delvist enig 33 39 20 26 9 9 2 2 3 3 11 12 14 15 21 27 12 12

Delvist uenig 20 29 15 19 2 3 1 3 0 2 3 11 1 7 9 16 11 13

Helt uenig 15 27 6 19 3 6 1 1 1 3 6 7 1 1 7 16 8 11
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Jeg ved, hvordan DHU er organiseret (bestyrelse og udvalg)?

Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Ikke relevant (tidligere "Neutral/ingen betydning")
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Kommentarer 

Ja det er jeg klar over. Men mangler som tidligere sagt ansvar fra en del af posterne. 

Jeg ved hvilke udvalg der er relevant for mig at vide noget om 
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2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019

SAMLEDE
GRUPPE

Spillere Trænere Holdledere Dommere Forældre
Bestyrelse

eller udvalg
Dreng/Mand Pige/Kvinde

Ikke relevant (tidligere "Neutral/ingen betydning") 34 25 20 14 5 1 3 2 4 1 9 4 3 4 25 18 9 7

Helt enig 24 33 14 13 9 9 4 6 2 5 5 16 8 14 15 24 9 9

Delvist enig 40 52 26 35 7 8 1 4 2 5 11 16 12 13 21 34 19 18

Delvist uenig 22 26 13 17 2 5 2 1 0 3 8 11 3 4 11 12 11 14

Helt uenig 15 11 8 7 3 1 0 0 1 0 6 4 3 2 10 7 5 4
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Jeg ved, hvordan jeg kan involvere mig i opgaver og events, der udvikler dansk hockey (hvis jeg 
har lyst)

Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Ikke relevant (tidligere "Neutral/ingen betydning")
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Kommentarer 

Ja jeg ved hvordan jeg henvende mig om ønsket. Men har (som tidligere skrevet) mange gange oplevet en ligeglad attitude for dette. så stopper man til sidst med at 
henvende sig. 

Kan af og til være svært - der er en del "sammenspiste" miljøer i dansk hockey. 

Har hørt og selv oplevet i mange tilfælde, at enten har DHU ikke vendt tilbage fra folk der har tilbudt hjælp eller afvist folk. Helt ekstremt er det med udviklingsudvalget, 
der er det tydeligt at hvis formanden ikke kan lide dig, så er det sikkert du ikke kan hjælpe, og alt er jo bedre med det der sker på stående fod, da flere klubber har mistet 
medlemmer, og udviklingen er ned af bakke. 

I SHK 

Jeg har ikke sat mig grundigt nok ind i strukturen. Sikker på alt er velorganiseret, hvis jeg ledte efter info 
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2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019

SAMLEDE
GRUPPE

Spillere Trænere Holdledere Dommere Forældre
Bestyrelse

eller udvalg
Dreng/Mand Pige/Kvinde

Ikke relevant (tidligere "Neutral/ingen betydning") 36 17 26 10 7 3 2 1 3 2 6 4 5 4 24 14 12 3

Helt enig 30 30 18 12 9 7 2 3 3 5 6 14 9 13 19 19 11 11

Delvist enig 49 68 27 50 10 12 4 8 2 5 18 16 14 15 29 48 20 20

Delvist uenig 13 21 8 9 0 1 2 1 1 2 4 10 1 4 6 9 7 12

Helt uenig 7 11 2 5 0 1 0 0 0 0 5 7 0 1 4 5 3 6
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Samlet set føler jeg, at jeg har det kendskab til DHU´s organisering, aktiviteter og 
serviceydelser, der er relevant for mig?

Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Ikke relevant (tidligere "Neutral/ingen betydning")
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Kommentarer 

Vigtigt at understrege, at jeg har kendskab til de ting der er relevante for mig pt. 

Det er altid plads til forbedring.       

Bruger aldrig DHU 

Ikke dhu, der er ‘skyld’ i, at jeg ikke ved mere 

Jeg syntes der er gjort en masse godt arbejde for at strukturere DHU og udvalg de senere år - Godt arbejde!Nu håber jeg at vi fremadrettet får arbejdet videre på at støtte 
mindretallet. Med det mener jeg blandt andet: evt. pigetræf, da der desværre ikke er så mange i alderen 12-18 år.Eventuelle fælles samlinger på kryds af klubberne et par 
gange om året - dette for at styrke det hockey mæssige på årgangene, uden at det behøver at være en fælles træning. På den måde kan de klubber som ikke har nok til et 
hold i en aldersgruppe, alligevel få træning med jævnaldrene. 

  



 

 

55 

 

Del 5 - Overordnede tilfredshed med DHU 

 

  

2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019

SAMLEDE GRUPPE Spillere Trænere Holdledere Dommere Forældre
Bestyrelse eller

udvalg
Dreng/Mand Pige/Kvinde

Ved ikke 5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 3 2 1

Tilfreds 11 37 7 21 1 7 1 3 2 3 1 15 2 7 6 19 5 18

Delvist tilfreds 74 52 44 32 15 11 8 8 4 9 25 19 15 16 40 33 34 19

Neutral 34 34 20 16 8 4 1 1 2 0 9 13 8 10 26 23 8 11

Delvist utilfreds 7 16 5 11 0 1 0 1 0 2 3 2 1 3 3 13 4 3

Utilfreds 4 4 3 4 2 0 0 0 1 0 0 0 3 1 4 4 0 0
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Hvor tilfreds er du overordnet set med DHU?
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Kommentarer 

Nu DHU også indeholde en LGBT + klub. Så vil jeg opfordre til at I også uddanner jer lidt på den konto. At spørge om køn og ikke give muligheden for selv at identificere 
det, er en lille ting som kan fylde meget hos dem som ikke er et af de køn. Black Swans er et inkluderende team som netop har medlemmer som hører til køns- og 
seksuelle minoriteter. Måske en opfordring til at vi kan have et mangfoldigheds seminar mv. Træner modul om anerkende ledelse som ikke er politisk korrekt for bare at 
være politisk korrekt. Hvordan er det at være LGBT+ Teenager, barn eller voksen på sports hold. Osv osv osv Venlig hilsenEsben Shane 

DHU er en stillestående organisation, uden reel udvikling over de sidste 25 år, hvad blev der af klubberne:BrøndbyVejleSilkeborgBallerupAarsThisted.Nu er 2 nyeklubber 
dukket op, hvad gør DHU for at forhindre at de ikke bliver "døgnfluer"? 

Er bevidst om at der mangler dommere men undrer mig ofte over at det tit er dommere med lokal interesse der fløjter. 

Lidt mere kreativitet og ideer til, hvordan hockey kan “opdages” og vokse med medlemmer ude i det danske land. De forskellige hockey klubber har selvfølgelig også en 
forpligtigelse til, at gøre opmærksom på, at de eksisterer, men DHU må føre an og åbne op for den proces...så er jeg sikker på, ar vi ser flere unge mennesker i 

klubberne      

Alt det her kan lyde meget negativt. Der er selvfølgelige positive ting at nævne (såsom der er sat gang i dame lansholdet). Men jeg mener der er så mange steder hvor det 
halter gevaldigt at de få positive ting bliver overskygget.  Der skal tages arbejdshandskerne på internt i dansk hockey før det bliver bedre. Så må de eksterne sager følge 
efter når der er styr på hockey Danmark. 

Som forældre forholder man sig sjældent til DHU. Har ikke overvejet min grad af tilfredshed. 

Jeg vil hverken sige enten eller. Man skal huske at dem som der sidder i bestyrelsen og udvalg i DHU er frivillige med den begrænset tid, som der nu er til dem. Nogle af 
dem er sandsynligvis også aktive i klubberne, så det er mere en forventnings afstemning fra DHU hvor og hvordan de gerne vil være præsenteret ud af til hos de enkelte 
interessenter. 

Godt tilfreds - men der er altid plads til små justeringer, således at vi kan blive endnu bedre. 

Synes at det fokus der er på DHU organisation er rigtigt godt 

Jeg mener helt sikker der er plads til forbedring, men jeg kan også godt se at Hockey i danmark er en meget lille sportsgren så resurserene er små så set i det lys, gør 
foreningen vil det der er muligt. 
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Jeg synes generelt at hockey er en helt fantastisk sport og jeg forstår ikke at der ikke er flere, som spiller den. Mit ønske til jer er derfor, at den holdning bliver udtrykt 
meget bedre samt bredere ud til mulige nye medlemmer. Så vi ikke står i samme situation som sidste år, hvor det ikke var muligt at have en U12 række indendørs fordi 
klubberne ikke kunne stille hold. Dette er selvfølgelig ikke kun jeres opgave, men et generelt ønske til at samarbejdet mellem jer og klubberne bliver større for at vi sikre 
sportens fremtid samt udvikler den til fremtidig generationer. 

Læs tidligere kommentar, der er meget at arbejde med. Kunne være fint, hvis DHU strammede sig lidt op, kæmpede med udvikling på mange måder. 

Har som sådan ikke haft de store tanker om DHU tidligere, men efter selv at have været omkring landsholdet synes jeg det virker til at sejle. Der var et godt projekt 
kørende med Niko som træner, som blev opløst. Fra DHU hørte man at der var et gensidigt ønske om at stoppe samarbejdet fra Niko hørte man det modsatte. Og nu de 
seneste problemer omkring landsholdet.. der har aldrig rigtig været fokus på ungdomslandshold, der har været 3-4 landsholdstræninger inden turneringerne. 

Der er plads til forbedring , samt en mere åben debat om/med DHU 

I denne undersøgelse har i en del fokus på aktiviteter og sammenhold blandt klubberne, men jeg kan ikke komme i tanke om, at jeg nogensinde er blevet inviteret til 
noget af det. Der har været diverse opslag og “invitationer” på dhu.nu og på jeres facebook side, men jeg har selv skulle være aktiv for at finde min “invitation”. Måske 
skulle i have nogle flere spillermøder, for at finde ud af hvad det næste skridt dhu skal tage, for det er trods alt spillerne som er de vigtigste i sporten. I skulle måske også 
overveje at besøge klubberne/spillerne noget mere for at alle får et større kendskab til jer og jeres aktiviteter for sporten. En anden ting som jeg også syntes at dhu skal 
have styr på er tonen på hockeybanen. Jeg oplever ofte at tonen mellem spillerne er alt for grov. Det samme gælder for tonen mellem spillerne og dommerne. Jeg oplever 
at den/dem som der råber højest og sviner mest til også får den største fordel og det føler jeg ødelægger sporten. Om løsningen er, at dommerne skal give kort når dette 
sker eller om det er jeres ansvar, at påtale dette, det må i som organisation finde ud af. Jeg er ihvertfald nået dertil hvor jeg ikke altid har løst til, at invitere min familie og 
venner til kampe, da jeg syntes at opførelsen på banen er pinlig. 

Jeg håber meget at dhu fremadrettet vil holde fokus på den gode tone mellem spillere, klubber, trænere osv. helt fra U8 til herre liga. Og slå ned på ikke acceptabel 
opførsel. 

de første mange år var det Slagelse hockey klub, jeg var tilknyttet eller rettere mine børn var 

Set I lyset af hvad vi har at arbejde med, er vi helt sikkert på vej den rette vej       

Skandaløs og helt ude i hampen at lave en seriøs udmelding omkring landsholdet 1.April samt det hemmelighesskræmmeri om emnet , og hvordan kan DHU tillade at 
Slagelse styrer U21 ? De boykotter jo a landsholdet med Ralf i fører rollen.... , der burde laves en langsigtet plan for hele unionen , trænere , spillere , leder samt dommere 
& officials , starte U14 talent op , men måske kunne det være rart med en ny start hvor man fra bredde samt elite udvalget fortæller visioner samt vejen dertil 
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