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Formanden 

Indledning  

Det forgangne år har været et godt år for DHUs bestyrelse. Der arbejdes fortsat på at opnå yderligere fordele ved den 

nye organisering, og vi kommer tættere og tættere på målet. Samtidig har vi naturligvis haft nogle uforudsete 

hændelser undervejs, vi har forsøgt at håndtere på bedst mulig vis. 

I den forgangene år har der været afholdt 8 bestyrelsesmøder, og desuden været forberedt og gennemført 2 årlige 

evalueringer af vores strategiaftale med DIF.  

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

taktisk og operationelt niveau. Aktiviteterne, hvor Benny er involveret, er eksploderet, og vi håber derfor, at det på sigt 

er muligt at få DIFs opbakning til at støtte et løft af Bennys ugentlige timeantal, så opgaverne fortsat kan landes på højt 

niveau. 

Fællessekretariatet (IKC i daglig tale) fungerer rigtigt godt, og vi har i løbet af året udvidet de opgaver, som sekretariatet 

tager sig af. 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 tidligere klare signaler til bestyrelsen om, at vi skal drive hockeyen ud fra et 

perspektiv af et "balancerende budget", er blevet fulgt, og derfor blev der ikke inviteret til et særskilt budgetmøde ved 

årets start.  

Alle udvalg har delt deres beretninger for 2019. 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 indsats er uvurderlig for, at 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. 

Bestyrelsen vil også takke for de mange besvarelser af efterårets store brugerundersøgelse. Det har endnu en gang 

givet et værdifuldt input, som bestyrelsen vil tage til efterretning, og det vil ligge til grund for fokus og indsatser i det 

kommende år. 

Organisation og politikker 

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

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. Endvidere er det 

glædeligt at der tages et ledelsesmæssigt ansvar, så der i flere udvalg er udpeget efterfølgere til vigtige poster der 

dermed sikrer, vi bibeholder erfaring og kompetencer i alle udvalg når der er udskiftninger.  

Der er ingen 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 
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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.  

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. Fællesskabet er måske vigtigere end nogen sinde før i en mere og mere fragmenteret verden. Fællesskab 

skaber identitet og samhørighed. 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. Der er delt flere tilkendegivelser fra et 

bredt udsnit af danske hockey om opbakning og involvering i dette arbejde. Vi vil fra bestyrelsens side finde flere 

modeller til hvordan så mange som muligt bliver involveret i dette arbejde. 

International hockey   

Det har bestemt ikke været stille fra FIH’s side, hvor vi for alvor ser udfaldet af det nye spilleprogram, og at der er 

udpræget fokus på udendørs og hockey 5. Der bruges enorme ressourcer fra FIH på at afholde store imponerende 

events rundt om i hele verdenen. Den publicity dette giver, kan vi naturligvis også mærke i Europa. 

EHF formand Marijke Fleuren gør derfor et flot stykke arbejde når det handler om at (gen-)forene Europa. Vi har været 

splittede, og der har været udskiftning på mange poster i EHF og i diverse udvalg. Vi har erkendt, at det bliver vanskeligt 

at få store vigtige justeringer igennem på 2020 FIH-kongressen. Derfor arbejder vi meget 2-4 år fremad.  

EHF har derfor en masse fokus på talenter og den næste række af ledere. Dette gøres ved, at der er kommet mange 

flere kurser, der henvender sig til netop denne gruppe. Endvidere forsøger EHF at byde diversiteten velkommen. Her er 

det imponerende at følge, hvordan projekt ”Equally Amazing” sætter fokus på vigtige temaer. Temaer vi fra dansk 

hockey også vurderer som essentielle for fremtiden, da vi her arbejder med de første skridt henimod at gøre det lettere 

for alle baggrunde og overbevisninger at deltage på alle niveauer i EHF.  

Dette diversitets-tema har DIF også et bud på. Derfor har DHU i det forgangne år forsøgt at fokusere på de dagsordener 

både EHF og DIF præsenterer. Noget passer med vores strategispor, og andet har vi fokus på i forbindelse med, hvordan 

vi arbejder i bestyrelsen og diverse udvalg.  

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. Vores forventning til at disse personer repræsenterer Danmark på 

fornemmeste vis og samtidig deler ud af deres erfaringer aktivt, når de er hjemme i Danmark, har vist sig at været fuldt 

ud på plads. Vi ser at vores events, hver gang de afholdes, bliver endnu bedre når arrangørerne får støtte fra vores 

officials til ”fundamentet”, så de kan lave fantastiske events med happenings, hvor lokal-foreningen eller -miljøet er 
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involveret. Det gør mig stolt på dansk hockeys vegne, at vi har frivillige derude i alle kanter af dansk hockey, der tænker 

kreativt for at give udøvere, ledere, familier og alle andre interesserede en fantastisk hockey oplevelse.  

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 2020. 
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Turneringsudvalget 

Året startede for turneringsudvalget ud med afslutningen af de igangværende sæsoner. Her skal der lyde en stor tak til 

de klubber, som var værter ved de forskellige afslutninger. Det er fantastisk at se, hvordan klubberne altid lægger lidt 

flere kræfter i for at gøre den sidste spillerunde til noget helt specielt.  

Inden sommerferien blev det vanlige optaktsmøde afholdt. Flere klubber end året før deltog, hvilket vi er rigtig glade 

for. Vi vil stadig opfordre de resterende klubber til at deltage, da det er på dette møde, hvor forslag og sammensætning 

af de forskellige rækker i den kommende sæson debatteres. Der er også mulighed for at være med over skype, så det 

burde være muligt for alle. Optaktsmødet i 2020 afholdes den 2. maj kl. 15.30 i Sørbymagle.  

Sammensætningen af medlemmer og arbejdsgangene i turneringsudvalget forandrede sig drastisk i august, da John 

grundet sygdom valgte at trække sig som formand for udvalget. Jeg vil gerne takke John for godt samarbejde gennem 

årene. Nu er der damerne tilbage – Tenna Grønsdal og Charlotte Grønvold begge fra Sørbymagle Hockey Klub.  

Trods omrokeringen og ny fordeling af opgaver har vi ikke ligget på den lade side og har opstartet de opgaver, som 

allerede var på tegnebrættet.  

Sekretariatet er nu med i selve udarbejdelsen af turneringsprogrammet. Det er Keld, som på baggrund af oplysninger 

leveret af turneringsudvalget laver første udkast og efterfølgende laver de fysiske rettelser i programmet, som igen 

kommer fra udvalget. I den forbindelse har de forskellige rækker fået, så vidt muligt, faste spilledage. Det betyder, at 

U12, U16 og herreligaen som udgangspunkt spiller om lørdagen og U10, U14, 1. div. og dameligaen spiller som 

udgangspunkt om søndagen.  

Som altid har klubberne mulighed for at komme med ønsker til programmet. Og ønsker er, hvad det er. Det betyder, vi 

prøver at opfylde så mange ønsker som muligt, men der er kommer rigtig mange, så ikke alt kan opfyldes. 

Så har vi sagt endegyldigt farvel til Ligamodulet og velkommen til AltiusRT. Det har været en hård opstart for både 

klubberne og turneringsudvalget. Men allerede nu ser det ud til at næsten alle har fuldstændig styr på afviklingen af 

kampe og underskrivning bagefter. Vi i udvalget er virkelige glade for, at klubberne så hurtigt har taget ansvar og 

ejerskab, så vi bedst muligt kan få dette til af fungere.  

Vi har valgt at ændre på måden, hvorpå dispensationer gives. I stedet for at gå efter et fast sæt regler, bliver der nu set 

på helheden i stedet for. Det betyder fokus på både spilleren, sammensætning af holdet samt holdet muligheder i den 

pågældende række. Derfor er det også vigtigt, at vi får så mange informationer som muligt, når der søges dispensation. 

De givne informationer gives heller ikke videre til klubberne mere, så I skal ikke være bekymrede for, at følsomme 

oplysninger kommer videre. 

Hjemmesiden er blevet taget mere i brug. Dette er gjort, da det skal være så nemt som muligt for klubberne at finde de 

relevante oplysninger. Vi bestræber os på, at disse informationer altid er opdateret. Samtidig er referater fra udvalgets 

møder også kommet på hjemmesiden. 

Der arbejdes lige nu på at lave en strategi for turneringsudvalget. Tanken bag denne er at gøre det klart og tydeligt, 

hvordan udvalget gerne vil fremstå, og gøre det klart ud fra hvilke kriterier, vi gerne vil gennemføre 

danmarksturneringen. 

Vi har i turneringsudvalgets forretningsorden stående, at vi ønsker 4 klubber repræsenteret i udvalget senest i 2021. 

Derfor håber vi, at en strategi og mere åbenhed vil tiltrække repræsentanter fra flere klubber vil melde sig. Det vil både 

sikre en bred berøringsflade i udvalget, og give mulighed for en bredere fordeling af opgaverne. 
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Til sidst vil jeg gerne på egne vegne takke for den fantastiske opbakning udvalget har fået både fra bestyrelsen og 

klubber gennem det sidste halve år. Der har været mange tiltag, store beslutninger og en del nye opgaver for mig som 

konstitueret formand, men når vi kan mærke klubbernes opbakning og positive feedback, så bliver de mange frivillige 

timer, vi har lagt i udvalget, så meget mere værd. 
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Eliteudvalget 

2019 har været et år med stort aktivitetsniveau på landsholdene. 

Overordnet målsætning for eliteområdet for perioden frem til 2022 er for eliteudvalget at få sammensat træner og 

holdleder på alle 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 et meget lille pengebudget, men vi arbejder på 

at styrke Eliteudvalget med henblik på at kunne støtte de mange nye ildsjæle bag de forskellige hold. 

A-landshold herrer 

Herrelandsholdet kom til at fylde en del kommunikationsmæssigt i 2019, og ingen tvivl om, at vi kunne have haft 

håndteret det kommunikationsmæssigt bedre. Når det så er sagt, så har vedholdenhed fra Jesper Jonasson og initiativet 

fra Jeffrey Retslov til et samlet team bag ”genetablering” af herrelandsholdet gjort det muligt at arbejde med 

opbygning af et landshold til EM indendørs 2020. En deltagelse i Mason Cup 2020 vil være en vigtig del af de sidste 

forberedelser for et landshold med stor overvægt af debutanter. 

A-landshold damer 

2019 var med blikket rettet mod deltagelse ved EM i januar 2020. Landstræner Niklas Dunham fik støtte af ny 

assistenttræner i form af Mathias Jørgensen, og med opbakning fra holdleder Tina Blankschøn. Der har været fortsat 

god aktivitet på landsholdstræningerne, og holdet deltog i en træningsturnering i Bremen. Mason Cup 2020 er den 

afsluttende kamp-træning, inden det går løs i Slovakiet. 

U-21 landshold herrer 

Landstræner Ralf Christensen og Mikkel Steinmetz samt Trine Moll Christensen som holdleder havde gjort en god 

indsats for at gøre holdet klar til EM i januar. En af de sidste forberedelser bestod af deltagelse i Mason Cup 2019. 

Holdet viste gode takter, og få ting kunne have haft stor betydning for den endelige placering. Holdet var ungt, og det 

bliver derfor spændende, hvad holdet kan vise ved næste europamesterskab i 2021. 

U-16 landshold herrer 

U16 Herrer deltog i juli 2019 i EuroHockey5’s U16 Championship 2019 i Walcz, Polen. Det endte desværre med 

nedrykning efter en turnering med flere tætte kampe, der kunne være faldet anderledes ud, og desværre også med 

nogle skader for et par af spillerne. Teamet bag holdet med Christian Sandby som landstræner er blevet styrket, og der 

arbejdes nu frem mod at spille sig op igen i sommeren 2021. 

Årets spillere 2018/2019 

• Årets damespiller: Caroline Mourier, KH 

• Årets herrespiller: Tobias Grand, KH 

Årets topscorer 2018/2019 indendørs 

• Damer:  Matilde Christensen, KH 

• Herrer: Lasse Steinmetz, Slagelse 

Årets topscorer 2018/2019 udendørs 

• Damer: Matilde Christensen, KH 

• Herrer: Jonas Diesing, Slagelse 

 



DHU årsberetning 2019 

Resultater 

  

  
U21 deltagelse i EuroHockey Indoor Junior Championship II (M) 

 

WAL v DEN (Pool A)  Official 6 - 6 
POR v DEN (Pool A)  Official 9 - 4 
SVK v DEN (Pool A)  Official 3 - 2 
DEN v SWE (Pool A)  Official 4 - 2 
CZE v DEN (Pool A)  Official 8 - 1 
DEN v UKR (Pool A)  Official 3 - 3 

  

  

  

U16 deltagelse i EuroHockey5s U16 Championship Boys 2019 

 

DEN v UKR (Pool B) Pitch 1 Official 2 - 5
  
DEN v FRA (Pool B) Pitch 2 Official 3 - 6
  
CRO v DEN (Pool B) Pitch 2 Official 6 - 3
  
DEN v AUT (Pool B) Pitch 2 Official 5 - 6
  
TUR v DEN (9th/10th Place) Pitch 2 Official 1 - 3 
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Dommerudvalget 

Dommerudvalgsformand Morten Prasse trak sig fra posten medio juni. Efter en drøftelse i bestyrelsen blev det 

aftalt, at den daglige håndtering blev varetaget af Sekretariatet med støtte fra udviklingskonsulenten, og at der 

op mod repræsentantskabsmødet i 2020 skulle udarbejdes et oplæg på ny organisering. 

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

• 20. marts: for at samle op fra 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. 

• 6. november: for at samle op på efterårets udendørs turnering og forberede indendørs turneringen.  

Møderne er 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”, og det 

vil have fokus indtil antallet af episoder kommer til at ligge på et minimum. 

Der er fortsat arbejdet med aftaler omkring, hvilke opgaver dommere og officials har til gavn for dansk hockey, 

for at dansk hockey økonomisk støtter udenlandske opgaver. Det opleves som meget velfungerende. Danske 

dommere og officials gør det fortsat godt internationalt, og det bliver positivt bemærket fra EHF og FIH.  Ved 

indendørs slutspil er der opbygget et godt set-up både med danske dommere og officials suppleret med 

udenlandske dommere. Der arbejdes fortsat på opgradering med officials til sidste spillerunde i udendørs 

sæsonen af ligaerne. 

Med henblik på at udvikle dommersiden på den lange bane er der søgt efter interesserede unge til uddannelse 

som ”dommer-talenter”. 2 har meldt sig og er i gang med forskellige udviklingstiltag, og der vil blive arbejdet på 

at finde yderligere minimum 1-2 unge personer i løbet af 2020. I første omgang er målsætningen at udvikle dem 

til at bidrage med dommerindsats i forbindelse med ungdomsslutspil, men på den lange bane e r målsætningen 

at de udvikler sig til at kunne dømme ligakampe.  

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

indsats. 

Årets dommer sæsonen 2018/2019 

Det blev besluttet at indføre kåring af årets dommer, og som den første blev Kees Tamminga valgt til årets dommer 

sæsonen 2018/2019. 

Internationale opgaver 

Daniel Denta var dommer ved Men’s EuroHockey Indoor Club Trophy i Kroatien, og ved Outdoor Men’s EuroHockey 

Club Challenge III i Tyrkiet. Emil Amtoft var dommer ved Men’s EuroHockey Indoor Junior Championship II i Portugal. 

Kees Tamminga var dommer ved Outdoor Men’s EuroHockey Club Challenge I i Polen. 

På officials-siden har DHU været repræsenteret ved Janne Nielsen (2 gange som TO), Marianne Billekop (1 gang som 

Judge), Casper Guldbrandsen (1 gang som TO og 1 gang som TD + FIH-opgaver) og Michael Jensen (1 gang som judge).  
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Udviklingsudvalget 

”Hockey og Leg”-koncept til brug i børnehaver  

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 løbet af 2019 er der afholdt afsluttende arrangement for institutionerne i Gentofte kommune, og det 

samlede koncept er gennemført i et par institutioner i Københavns kommune og i 4 institutioner i Odense 

kommune. 

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 2019 blev en ny træner tilmeldt, og dermed har på 

nuværende tidspunkt 3 klubber sikret inspiration til udviklingen af træningen i klubben. 

Da det er strategisk vigtigt, at vi i dansk hockey på den lange bane sikrer fortsat udvikling af 

hockeytræningen, så er det besluttet indtil videre fra Udviklingsudvalgets side at støtte deltagelsen af én ny 

deltager hvert år på EHF’s C4E-kursus økonomisk. 

I 2019 er det aftalt, at ”Basistræner”-uddannelsen skal opbygges og gennemføres med et indhold, der er 

tilrettelagt af udvalgte klubtrænere og nogle af de trænere, der har deltaget på EHF’s C4E-kursus. 

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  

I løbet af 2019 har vi arbejdet videre med at udvikle kommunikationen, og vi kan se af udviklingen i 

aktiviteten på facebook-nyhederne, at det har løftet antallet af følgere væsentligt. Blandt andet har det 

fungeret rigtig godt, at personer omkring landshold, der har været i aktion, har fået tildelt adgang til at 

lægge nyheder op. 

Find retningslinjer for brug af kommunikationskanalerne her: http://dhu.nu/om-dhu/sekretariat/  

Udvikling af dommertalenter 

Dansk Hockey Union vil gerne styrke dommersiden på både kort og lang sigt, og vi har derfor i 2019 taget fat 

på at udvikle en gruppe af ”Dommer talenter”. I dansk hockey har vi flere gode eksempler på, at uddannelse 

og erfaring som dommer kan give spændende udfordringer og erfaringer i udlandet, da liga-dommere i 

Danmark kan blive indstillet til opgaver i EHF-regi. 

Det langsigtede formål er at skabe flere dommere, der kan optræde som liga-dommere i Danmark (både 

dame- og herreligaen), og samtidig at styrke kvaliteten generelt af dommere i dansk hockey. I første omgang 

har 2 unge sprunget på, og planen er at udvikle gruppen yderligere over de kommende år. 

Sommeraktiviteter for ungerne  

Hockey Akademiet, der er en DHU-støttet sommerlejr som afholdes af Hockeyklubben Odin, var igen i 2019 

tæt på det maksimale antal deltagere (50), så 47 spillere med en aldersspredning fra 8 til 18 år og fordelt på 

4 forskellige klubber fik en stor oplevelse blandt andet med en af dagene sammen med Europacup-vinder 

Tobias Grand. Akademiet vil formentlig også blive huske for det knap så gode vejr.  

Hockey Caravanen i 2019 blev gennemført, men kun med én dag i Kalundborg. Her fik 25 spillere fra 4 

forskellige klubber en fantastisk dag sammen med EHF’s træner for Hockey Magic, Tomislav, i højt 

solskinsvejr. Det er besluttet, at konceptet lægges på hylden, og at der sammen med klubberne bliver aftalt, 

hvilken form og hvilket indhold, der er brug for i forhold til fælles sommeraktiviteter. 

Klubhjælpen – Støtte til klubudvikling 

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

følgende områder: 

1. Eventsamarbejde som fx stævner, træf, skoleturneringer og hockeyskoler 

http://dhu.nu/om-dhu/sekretariat/


DHU årsberetning 2019 

2. Individuelle klubudviklingsprojekter 

3. Nye idéer, der popper op i klubberne (argumentpuljen er en hurtig og meget nem mulighed for at få 

støtte til mindre projekter … beløb op til 2.500 kroner pr. kvartal) 

I 2019 har DHU for forskellig vis understøttet forskellige hockeyaktiviteter og udviklingsprojekter. Her kan 

bl.a nævnes tilskud til materialer til den nye klub på Vestegnen, til materialer til en ny aktivitet i KH (walking 

hockey), til dommerudviklingsdag i Gentofte, samt til stævnesamarbejde omkring Cup’O og Viking Cup med 

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

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/  
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Amatør- og Ordensudvalget 

Der er blevet behandlet fire sager i 2019, og det er dermed de første sager, der er blevet behandlet 

af IKC’s Amatør- og Ordensudvalg (som følge af tidligere beslutning på Repræsentantskabsmøde.  

 Sagerne har desværre været under meget lang behandlingstid, da der har skullet indhentes nogle 

erfaringer, dels omkring hvem der er første- og anden-instans, dels omkring selve håndtering af 

samspillet med dette udvalg. 


