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Formanden 

Indledning  

Det forgangne år har været et velfungerende år for DHUs bestyrelse og for hver måned, der er gået, er vi blevet bedre 

og bedre til at opnå de fordele, der er ved den nye organisering.  

I den forgangene år har der været afholdt 5 bestyrelsesmøder og 2 eksklusiv bestyrelsesmøder. Herunder forberedelse 

af midtvejsevalueringen på Vores strategiaftaler og selve rapporteringen heraf.  

Udviklingskonsulent Benny Berthelsen er en integreret del af dansk hockey. Benny arbejder på et strategisk, taktisk og 

operationelt niveau. Derfor har vi oplevet at de værditilbud diverse interessenter, herunder klubberne, oplever er på et 

meget højt plan. Dette har skabt genlyd blandt IKC kollegaerne og i hele DIF-organisationen. Aktiviteterne hvor Benny 

er involveret er derfor eksploderet, så vi håber det er muligt at få DIFs opbakning til at støtte en kontinuerlig opskruning 

af Bennys timeantal om ugen til dansk hockey.  

Fællessekretariatet (IKC i daglig tale) fungerer nu rigtigt godt. Vi har holdt fast ved at holde en række administrative 

opgaver forankret i IKC sekretariatet. Dette har også været med til at udvalg og de frivillige har haft mere tid til at drive 

hockeysporten.  

Vores økonomi administreres med sikker hånd og alt er under kontrol. Resultatet afspejler derfor bevidste 

prioriteringer, bestyrelsen har haft gennem året. DIF er stadig ”ankerperson” for vores økonomi og det fungerer ganske 

fint i hverdagen. Repræsentantskabets sendte klare signaler til bestyrelsen om at vi skal drive hockeyen ud fra et 

perspektiv af et "balancerende budget". Derfor har vi naturligvis ageret derefter og investerer med de midler, vi kender 

ud fra de strategiske spor. Derfor blev der ikke inviteret til et særskilt budgetmøde ved årets start.  

Alle udvalg har delt deres beretninger for 2018. Under selve Repræsentantskabsmødet supplerer de med videre 

information, og Repræsentantskabet vil derfor have rig mulighed for at give input eller stille spørgsmål til de respektive 

resortformænd.  

Bestyrelsen vil gerne sende en stor tak til alle frivillige, forældre, trænere, hold associerede, klubbestyrelses-kollegaer 

og naturligvis udøverne i det forgangne år. Jeres indsat er uvurderlig for, vi kan tilbyde det produkt, vi har i dag og drive 

en række spændende aktiviteter, som har gjort hockeysporten gavn. Bestyrelsen, klubberne, udvalgene og jeg ser frem 

til et godt samarbejde i de kommende år med de mange tiltag, som måtte komme til gavn for os alle og vores sport. 

Organisation og politikker 

Vi er blevet virkelig gode til at få værdi ud af den organisering, vi har i dansk hockey. Udvalgene er blevet langt stærkere 

og meget mere beslutningsdygtige for, hvad angår deres resort.  

De fleste udvalg er blevet bredere forankret, så der er deltagelse fra flere klubber og af interesserede, der faktisk ikke 

direkte har berøring med hockeyen. Dette er meget glædeligt, og der udtrykkes bred tilfredshed fra de politisk valgte 

udvalgsformænd, og jeg mener helt bestemt, at det er et sundt tegn på, hvor vi er i dansk hockey.  

Der er igen tvivl om at den markant større selvstændighed i udvalgene har medvirket til, at der er fremskridt på rigtig 

mange projekter. Vi er stolte over, at de udvalgsformænd/kvinder, der har set det som en spændende opgave at være 

med til at drive udvalgene inden for disse rammer, alle sammen har fået gode resultater med på vejen og fået forankret 

udvalgene rent organisatorisk med forretningsordener, funktionsbeskrivelser og projektbeskrivelses-standarder. Vi har 

oplevet en fantastisk samhørighed og ansvarsfølelse for de budgetter der har været lagt, hvilket blot igen viser at 

udvalgsformændene udfylder rollen som politisk og økonomisk ansvarlig.  

Vi er derfor godt i gang med at se resultaterne af, hvordan vi alle sammen er med til at eksekvere på strategisporene.  
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Nye politiske og økonomiske rammebetingelser for dansk idræt 

Strategispor midtvejsevalueringen var en grundig og inspirerende proces. Vi var godt klar over, at vi er kommet godt i 

gang, og det var også rapportens hovedkonklusion. Benny og jeg var gennem en god proces med DIF-konsulenterne, og 

der var gode temaer vi kunne tage med.  

Derfor skal vi sådan set blot holde fokus og komme i mål med de aktiviteter, der er defineret. Når vi gør det, så er jeg 

sikker på, vi også når de mål, der er defineret i strategisporene.  

Det betyder også, at vi nu kan bruge flere kræfter på at huske hvem vi er! Vi har talt meget om vores politikker og 

strategier. De næste par år vil vi derfor invitere til at vi genbesøger vores vision og definerer vores værdier. Alt sammen 

på baggrund af eller med inspiration fra det eller de "formål", der deles af jer - tilfredshedsmålingen og andre 

muligheder for deltagelse vil derfor blive præsenteret på vores sociale medier.  

Husk det er vores værdier og vores "formål" - derfor brug muligheden for, at vi som forbund kan og vil række ud efter 

jeres hjælp til at definere disse to ekstremt vigtige temaer. Den mulighed for medbestemmelse findes ikke i ret mange 

andre specialforbund under DIF og ej heller i ret mange andre hockey-lande. 

International hockey   

Nye strategier og satsninger er nok den helt korte gengivelse af, hvad vi har set udmønter sig fra FIH's side i 2018.  

På den netop veloverståede FIH-kongres i oktober 2018 blev det kun omtalt som en sidebemærkning, at der "findes" en 

indendørs aktivitet, og at klubhockey er essentielt for europæisk hockey. Alt drejer sig mere eller mindre om "big and 

loud (outdoor) events". På sin vis fascinerende, hvis det kan skabe opmærksomhed og dermed generelt kendskab til 

sporten. For det er jo netop det eksempelvis Rugby har formået at gøre med stor succes de sidste 10 år. Vi må blot 

erkende, at vi i Europa skal værne om vores klubindendørsturneringer. Det vil sige - lad os støtte op så godt vi kan også 

fra Danmark.  

Under sommeren var vi beæret over at kunne byde EHF formand Marijke Fleuren velkommen til Danmark. Marijke 

støttede op om et virkelig godt program i den tid hun var her. Hun har altid haft et godt kendskab til dansk hockey og 

fik nu ved selvsyn oplevet nogle af de gode ting der sker hos os. Vi var forbi og høre om den spændende rejse og 

arbejdsmåde Gentofte Hockey Klub har været på. Herudover til politisk "stormøde" med henholdsvis idrætschefen i 

Københavns kommune og DIF næstformanden. Temaerne var "hvordan skaber vi hockey i byrummet - særligt når 

København byfornyes", "idræt som inklusions værktøj i Danmark" og slutteligt "hvordan støtter København, DIF og EHF 

op om de events, vi hoster i Danmark". Alt i alt er det stor opbakning til hele hockey Danmark fra Marijke Fleuren.  

David Voskamp, der er EHF's ansvarlige for "tournaments" og dermed også altid skal kende til de mange faciliteter, der 

er i hockey Europa, var også i Danmark i 2018. Dette var under KH's flotte turnering udendørs. Udover anlæggene i 

københavnsområdet (KH (Valby), Gentofte og Lyngby) var Tom også forbi Slagelse, hvor han blev introduceret for 

"Slagelse by’s elite fokus" og dermed også så, hvordan Slagelse hockey arbejder sammen med kommunen herom og har 

fine udendørs faciliteter. Tak til alle klubber og frivillige, der støttede op her.  

Danmark på hockey verdenskortet  

Vi har i mange år været glade for at EHF har valgt at inddrage kompetencerne fra udvalgte i hockey Danmark familien. 

Dette værende dommere, judges, umpires managers, assistant tournament directors mv.. Vi sender derfor personer ud 

med officiel opbakning fra Dansk Hockey Union. Derfor forventer vi naturligvis at disse personer repræsenterer 

Danmark på fornemmeste vis og samtidig deler ud af deres erfaringer aktivt, når de er hjemme i Danmark. Ud over at 

der dermed er et positivt afkast af den investering vi lægger, så er det samtidig vigtigt, at de udvalgte personer har bred 

opbakning i hockey Danmark, for dermed kunne samle diverse interessenter om dem, når de er retur for at kunne dele 

ud af deres kunnen og erfaring. Vi har oplevet dette og allerede erfaret værdien af alle disse kollegaers kunden ved 

vores slutspil og andre "turnerings aktiviteter".  
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Det er klart at vi ikke har så mange midler til at støtte op om vores officials eller kommende officials. Derfor fortsætter 

vi med at definere rammerne for, hvordan vi skaber det bedst mulige for hockey Danmark og kandidaten selv, når vi så 

støtter sådanne officials kandidaturer. Hvis der er enkelte der føler sig truffet af disse afgørelser, så er jeg personligt 

meget ked af det, men håber I alle kan se nødvendigheden med, at dem der repræsenterer Danmark, gør det på en 

måde, vi kan være stolte af, og samtidig aktivt deler ud af deres kompetencer, når de er retur. 

Afslutningsvis sendes en personlig tak til alle jer frivillige, der støtter op om hockey Danmark. Tak til alle 

kluborganisationerne, der på hver jeres måde skaber noget unikt for de udøvere, der er tilmeldt hos jer. Tak til 

samarbejdet med DIF. Endeligt en stor tak til Benny vores udviklingskonsulent og til mine bestyrelseskollegaer, der 

leverer en utrættelig indsats kun med det formål at støtte dansk hockey og levere på vores strategispor. Jeg ser frem til 

samarbejdet med jer alle i 2019. 
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Turneringsudvalget 

Turneringsudvalget er John Christensen valgt til turneringsleder, turneringsudvalgsmedlem Louise Hansen fra Slagelse. 

Martin V. Rasmussen har valgt at trække sig i sommer 2018 fra udvalget af personlige grunde. 

Vi arbejder videre med vores kalender, som vi synes er et rigtigt godt stykke værktøj, klubberne kan bruge når de 

planlægger, hvornår de skal på udenlandsture, så man ikke kommer til at tilmelde sig til en turnering, når der er en 

danmarksturnering i gang. Kalenderen for kommende sæson er ude inden udgang af marts 2019. 

Vinterens halhockey turnering blev afviklet med Slagelses kvinder som vinder af Dameligaen og Sørbymagles herrer 

som vinder af Herreligaen, samt Slagelse vinder af 1 division. 

Ungdomsturneringen:  Her blev det Slagelse som vinder U16, Odin som vinder U14, Sørbymagle som vinder U12, og 

Gentofte som vinder U10.  

Udendørsturneringen (efterår 2017 - forår 2018) for ungdomssiden sluttede med følgende danske mestre: Slagelse som 

vinder i U16 og U14, og Odin som vinder i U12. Her blev U10 afviklet som stævnedage. 

Senior turneringen udendørs her vandt Københavns Kvinder ligaen og Slagelses Herrer ligaen samt 1 division. 

Pokalturneringen blev ikke afviklet. 

Slagelse deltog indendørs i Europa cup. 

Slagelse og Københavns herrer, og Københavns kvinder deltog i Europa cup udendørs. 

Vi har her før halhockey sæsonen, sat et forsøg i gang med at bruge det samme program som EHF/FIH til at vise 

turneringsprogram med resultater sideløbende med ligamodulet, men kun i ligaen D/H. Da vi overvejer at bruge dette i 

fremtiden (mere om dette på årsmøde). 

Der har været afholdt optaktsmøde inden turneringsplanlægningen. Tiltaget har ikke haft den store tiltrækningskraft. 

Det er meget vigtigt, at klubberne deltager her, da det er her man tilpasser den kommende turnering efter klubbernes 

behov. Dette års optaktsmøde bliver den 26. maj kl. 14.30. Der er stadig for mange flytninger samt aflysninger.  

Med hensyn til dispensation så er det svært at vurdere, om vi har været for rundhåndede med at give dem. Efter vi har 

strammet noget op her, så har der været nogle indsigelser om, at vi har strammet den for meget. Det er et punkt som vi 

vil tage op, inden vi starter den nye turnering, så det er her man giver sin mening til kende. Dette punkt gør noget i mig, 

da jeg mener, der bør strammes endnu mere. U10 rækken er et rigtig godt eksempel. Her er fem hold deltagende, hvor 

4 ud af 5 hold, hver har to U12 spillere på dispensation. Hvorfor har disse klubber ikke valgt at stille op med et U12 hold 

i stedet for og så fyldt op med U10 spillere? Det havde også gjort, at et U12 hold ikke var nødsaget til at stille op i U14 

og samtidig kunne cirka 8 dispensationer være undgået. Hvorfor er det, at vi i dansk hockey har en ide om, at spillere 

SKAL trækkes ned i stedet for op? En spiller kan lære rigtig meget ved at spille sammen med nogle som er bedre end en 

selv.  

Da vi har mange idéer til at gøre turneringen bedre, søger vi nye medlemmer, som kan hjælpe til med at udføre 

opgaverne, som vi og I har. Da vi er et meget aktiv og målrettet udvalg, men mangler ressourcer, så vi skal bruge dig 

også. 
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Eliteudvalget 

2018 har været et år med forholdsvist lavt aktivitetsniveau på landsholdene. 

Overordnet målsætning for eliteområdet for perioden 2018 - 2022 er for eliteudvalget at få sammensat træner og 

holdleder på alle 4 landshold, som ønsker at arbejde med disse i hvert fald gerne 4 år frem. Håbet er at få skabt en rød 

tråd i træningsprincipper og træningsmetoder, således at vi om 4-6 år forhåbentligt har løftet Dansk landsholdshockey 

betydeligt. Det bliver en spændende proces, som desværre pt. hviler på en for smal ledelse og med et meget lille 

pengebudget. 

A-landshold herrer 

Herrelandsholdet startede 2018 med at pudse formen af med at blive nr. 3 i Mason Cup 2018, hvor Sørbymagle blev 

slået i kampen om bronze. 

Bare ugen efter var A-landsholdet var i januar i Antwerpen/ Belgien til europamesterskabet i indendørs A-Divisionen. 

Landsholdstræner Niels Henrik Sørensen’s tropper havde en svær turnering med nederlag i alle 5 kampe og dermed 

rykkede Danmark ned i B-Divisionen. Vi må også være ærlige og konstatere, at vi pt ikke har niveau og nok spillere, som 

er villige for at ofre det som det kræves af en landsholdsspiller. 

A-landshold damer 

I 2018 fik vi etableret et nyt damelandsholdsprojekt med en stor og bred landsholdstrup med Nick Dunham som 

landstræner samt Tina Blankschøn som holdleder. Den første målsætning er et stærkt hold til europamesterskabet i 

januar 2020 Indoor. Der har været rigtig god aktivitet på deres landsholdstræninger, dog er niveauet på holdet meget 

svingende på det individuelle spillerniveau. Men det bliver spændende, om de formår at løfte deres fysiske niveau 

tilfredsstillende i 2019. 

U-21 landshold herrer 

U21 herrer er kommet godt i gang med en stærk trænersammensætning i form af Landstræner Ralf Christensen og 

Mikkel Steinmetz samt Trine Moll Christensen som holdleder. De har virkelig lagt energi og gode planer for holdet. Det 

lover godt for de kommende år. Det skal bemærkes at holdet stort set kan holdes intakt frem til næste 

europamesterskab i 2021. 

U-16 landshold herrer 

U16 Herrer blev søsat ultimo 2018 med en ansættelse af Christian Sandby som landstræner.pt foregår forhandling om 

en holdleder og en assisterende træner til holdet. U16 holdet lagde ud med en bruttotrup på 30-35 spillere. Disse skal 

Christian Sandby arbejde med og forme de kommende 2-4 år. 

Årets spillere 2017 

• Årets damespiller: Maren Steller, KH 

• Årets herrespiller: Jesper Jonasson, KH 

Årets topscorer 2017/18 indendørs 

• Damer:  Matilde Lundberg Christensen, Slagelse 

• Herrer: Jesper Jonasson, KH 

Årets topscorer 2017/18 udendørs 

• Damer: Katja Christensen, KH 

• Herrer: Lasse Steinmetz Christensen, Slagelse 
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Resultater 

Mason Cup 2018   

 

Denmark – Sweden 4-7 
Denmark – Orient Lyngby 12-1 

 

Denmark – Team Hamburg 3-5 
Denmark – Sørbymagle 10-2 
Denmark – Sørbymagle 11-2 (Bronze match) 

  
Men’s EuroHockey Men’s Indoor Championship, Antwerpen, 12.-14. januar 

 Danmark – Polen 3-10 

 Danmark – Tjekkiet 1-9 

 Danmark – Tyskland 1-7 

 Danmark – Schweiz 3-6 

 

Danmark – Rusland 2-5 
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Dommerudvalget 

Der er arbejdet på at finde medlemmer til dommerudvalget, og 2 dommere sagt ja til at deltage … Emil Amtoft  

og Tom Esterhuizen. Der har ikke været afholdt møder i udvalget.  

Der har været afholdt 3 dommerformøder (med stor deltagelse af dommere og officials):  

• 9. april: for at samle op fra efterårets udendørs turnering og indendørs turneringen, og for at forberede 

til forårets udendørs turnering. 

• 14. august: for at samle op fra forårets udendørs turnering, og for at forberede til efterårets udendørs 

turnering. 

• 30. oktober: for at samle op på efterårets udendørs turnering og forberede indendørs turneringen.  

Møderne har været værdifulde, og der har fortsat været fokus på at tackle negativ kommunikation og adfærd fra 

spillere og holdbænken med henblik på at sikre en sportslig afvikling i god tone. Der opstår fortsat ”tilbagefald”, 

men det opleves at fokus på området har en god effekt. 

Der har desuden været arbejdet for, at der bliver klarere aftaler omkring, hvilke opgaver dommere og officials 

har til gavn for dansk hockey, for at dansk hockey økonomisk støtter udenlandske opgaver. Danske dommere og 

officials har i øvrigt endnu en gang gjort det godt internationalt, og det bliver positivt bemærket fra EHF og FIH.  

Især ved indendørs slutspil er der opbygget et godt set-up både med danske dommere og officials, og der blev 

også indhentet erfaringer med et opgradering med officials til sidste spillerunde i udendørs sæsonen.  

Administrative opgaver bliver fortsat tacklet på god vis fra Sekretariatet i Idrættens Hus. Stor tak til deres 

indsats. 

Internationale opgaver 

Daniel Denta var dommer ved indendørs europamesterskabet for herrer i Antwerpen i Belgien, og efterfølgende også 

ved indendørs VM i Berlin. Desuden har Emil Amtoft været repræsentant på dommersiden ved Men’s Indoor Club 

Trophy i Minsk og Men’s Outdoor Club Challenge III i København, og Kees Tamminga ved Men’s Outdoor Club Challenge 

I i Geneve. 

På officials-siden har Janne Nielsen (2 gange som TO og 1 gang som Judge), Marianne Billekop (2 gange som Judge) og 

Casper Guldbrandsen (1 gang som TO og 1 gang som TD + FIH-opgaver) repræsenteret DHU.  
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Udviklingsudvalget 

”Hockey og Leg”-koncept til brug i børnehaver  

I 2017 modtog Emilie Eriksen og Mathilde Mosdal Andreasen fra Kalundborg Hockey Klub DHU’s 

Udviklingspris for udvikling konceptet ”Hockey & leg”. ”Hockey og leg”-konceptet blev herefter fulgt op af 

udviklingskonsulent Benny Berthelsen, som fik skrevet en ansøgning til udvikling af understøttende 

pædagogisk materiale og afprøvningsfase med inddragelse af udvalgte børnehaver til DIF’s initiativpulje. Den 

udløste 145.000 kroner over to år. 2018 blev således året hvor materialet blev præsenteret og de første 

erfaringer skulle gøres.  

Sørbymagle Hockey Klub og Dalmose Hockeyklub sagde ja til at være med til afprøvning af konceptet for 

førskole-børnene i daginstitutionerne i henholdsvis Dalmose, Flakkebjerg (Flakkehaven) og Sørbymagle 

(Skovbrynet), og alle daginstitutioner, Slagelse Kommune og klubberne har været meget glade for forløbet, 

der endte med en fælles afslutningsformiddag i Sørbymagle med stor aktivitet. 

Materialerne til konceptet indeholder et arbejdshæfte til pædagoger/klubtrænere, et sæt aktivitetskort, en 

stor taske med bolde og stokke både til børnene og til de voksne. Alle daginstitutioner blev besøgt 3 gange, 

hvor pædagogerne fra daginstitutionen selv stod for gennemførelsen den sidste dag støttet af lokale 

trænere og udviklingskonsulent Benny Berthelsen. Tasken med udstyret er til daginstitutionens eget brug, så 

de efter behov kan bruge Hockey og Leg i deres arbejde med både motorik og samvær. 

I efteråret blev konceptet desuden gennemført i Gentofte kommune for 3 yderligere daginstitutioner i 

samarbejde med Gentofte Hockey Klub. 

Der kan læses mere om ”Hockey og leg”-konceptet her: http://dhu.nu/hockey-og-leg-koncept-til-brug-i-

boernehaver/ 

Træneruddannelse 

Vi har i et par år gennemført 1-2-Træner som en helt grundlæggende træneruddannelse og valgt at gøre 

brug af EHF’s C4E-kursus, hvor der hvert år er mulighed for at melde 1-2 danske trænere til, for den vej 

igennem at støtte danske træneres udvikling. 

I 2018 er der taget det første skridt til at opbygge en niveau 1-træneruddannelse, der kan gennemføres ude i 

klubberne med hjælp fra udvalgte klubtrænere. Den første af i alt 3 enkelt-dage er afprøvet i Gentofte 

Hockey Klub, og der arbejdes videre med grundlaget for de 2 øvrige enkeltdage + et samlet trænerhæfte. 

Den samlede oversigt over udviklingsmuligheder for trænere vil være følgende: 

http://dhu.nu/hockey-og-leg-koncept-til-brug-i-boernehaver/
http://dhu.nu/hockey-og-leg-koncept-til-brug-i-boernehaver/
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Implementering af retningslinjer for anvendelse af kommunikationskanaler i DHU  

For at forventningsafstemme og imødegå misforståelse er det blevet udviklet en redaktionel retningslinje. 

Retningslinjen skal være med til at tydeliggøre, hvordan vi i DHU ønsker at anvende vores 

kommunikationskanaler. Der har i løbet af 2018 været en successiv implementering, således at den nu mere 

eller mindre er fuldt implementeret. Find retningslinje her: http://dhu.nu/om-dhu/sekretariat/  

Sommeraktiviteter for ungerne  

Hockey Akademiet, der er en DHU-støttet sommerlejr som afholdes af Hockeyklubben Odin, måtte i 2018 

melde fuldt hus før sidste tilmeldingsfrist med 50 deltagere spredt i aldersintervallet 8 til 18 år, fra fem 

forskellige klubber. Udover en masser af hockeyspil krydret med lidt tennis, anden sjov, hygge, nye 

bekendskaber, var der også mulighed for at få øvet sproglige færdigheder, da der både var engelsk- og 

tysktalende børn og en tysk træner. Akademiet vil formentlig også blive huske for det vilde vejr med både 

tæt på varmerekord i Danmark nogensinde og hæftigt efterårsvejr.  

Vi måtte desværre aflyse Hockey Caravanen i 2018 da det ikke lykkedes at finde tre værter, hvor vi kunne 

ramme et fornuftigt tilmeldingstal. 

Klubhjælpen – Støtte til klubudvikling 

Klubhjælpen er en strategisk satsning fra DHU for at understøtte udviklingsaktiviteter. DHU støtter på 

følgende områder under to domæner 1) eventsamarbejde som fx stævner, træf, skoleturneringer og 

hockeyskoler og 2) individuelle klubudviklingsprojekter. 

I 2018 har DHU for forskellig vis understøttet forskellige hockeyaktiviteter og udviklingsprojekter. Her kan 

bl.a nævnes økonomiske tilskud til nyt skolesæt til Hørning, stævnesamarbejde omkring Cup’O og Viking Cup 

med administrativ hjælp og levering af medaljer og understøttelse af skolestævner i Kalundborg, Odense og 

Sørbymagle, hvor klubberne har kunnet byde velkommen til mere end 1.000 børn fra en række skoler. 

Støtten kan være i form af projektmæssig/administrativ hjælp og/eller sparring og/eller økonomisk tilskud. 

På DHU’s hjemmeside findes en mere detaljeret beskrivelse af mulighederne i Klubhjælpen. Link: 

http://dhu.nu/foreningsservice/klubservice/  

Udviklingsseminar 2018 

Udviklingsudvalget kunne igen i 2018 byde velkommen til et udviklingsseminar. Denne gang blev det afholdt 

som et åbent seminar, hvor man som interesserede kunne tage del i årets temaer som var motiverende 

http://dhu.nu/om-dhu/sekretariat/
http://dhu.nu/foreningsservice/klubservice/
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samtaler og visions- og organisationsudvikling. Der blev både bygget med LEGO-klodser og brainstormet 

over store spørgsmål, som hvorfor har vi et DHU og hvad kendetegner vores nationale hockeyfællesskab, 

faciliteret på fornem vis af Henrik Baadsgaard. Vi fik også et interessant indblik i, hvordan man med en særlig 

samtaleteknik kunne fremme (eller komme til at hæmme) motivation hos vores kære frivillige, potentielle 

frivillige eller spillere. Metoden blev præsenteret af Peter Brolund fra MI Center og hedder den Motiverende 

Samtale og er et evidensbaseret og koncept til at fremme motivation gennem samtale. 

Tak til deltagerne på seminaret, som gav en masse fine input til bestyrelsens videre arbejde med visions- og 

strategiarbejdet. 

Udviklingsudvalget er en broget skare 

Udviklingsudvalget er sammensat af personer med forskellig baggrund og tilhørsforhold, og det er en stor 

værdi for udvalgets arbejde.  Hver især har særlige forcer og indfaldsvinkler til både konkrete arbejdsopgaver 

og til udvikling i det store perspektiv. Det er med til at sikre, at de sager vi behandler, bliver belyst bredt og 

grundigt, hvilket er en enorm kvalitet. Det har betydet, at vi i udvalget har haft nogle lange, spændende og 

lærerige drøftelser i det forgangne år, som gerne skal komme til gavn helt ude på de mange millioner 

polypropylen-strå og blankpolerede halgulve. 

Vil du vide mere om, hvordan Udviklingsudvalget arbejder, og hvad vi arbejder med, kan du besøge vores 

hjemmeside dhu.nu/udviklingsudvalget. 

Du kan finde en oversigt over nyheder fra udviklingsområdet på 

http://dhu.nu/category/news/org/udv/  

http://dhu.nu/category/news/org/udv/
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Amatør- og Ordensudvalget 

Ingen sager behandlet i 2018, og på Repræsentantskabsmødet i marts 2019 blev det besluttet at 

overføre denne opgave til IKC’s Amatør- og Ordensudvalg. Der har ikke været sendt sager til dette 

udvalg heller. 


