
Organisation 

På Repræsentantskabsmødet marts 2016 blev der indført en 

ny struktur i DHU’s organisation: 

• Mindre bestyrelse (7 personer) og færre møder (fra 10

-11 til 5-6 årlige møder) 

• Eksklusiv bestyrelse (4 personer) med opgaven at 

støtte bestyrelsens arbejde (3-4 årlige møder) 

• Mere selvstændighed til DHU’s udvalg … men med 

krav til forretningsorden, mål og budgetansvar 

Bestyrelsen og udvalgene er nået et stykke vej både i forhold 

til at skabe øget gennemsigtighed og udnytte ressourcerne 

bedst muligt, men der er stadig er stadig et stykke vej for at 

nå helt i mål. 

Strategiplan med DIF (2018 til 2021) og økonomi 

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har netop indført ny støtte-

struktur, der for alle idrætsforbund betyder, at økonomien 

fastlægges for en 4-årig periode og baserer sig på godkendte 

strategi-spor. Det giver fremover mulighed for at arbejde med 

mere langsigtede mål, og DHU har fået godkendt 2 spor: 

• Dansk Hockey Union ønsker at styrke organisationen 

yderligere med fokus på at gøre den endnu mere 

effektiv og transparent, og 

• Dansk Hockey Union vil understøtte udviklingen af 

klubber med fokus på rekruttering og fastholdelse af 

de 4 til 18-årige 

Positivt, at vi nu kender økonomien for en periode på 4 år, 

men fortsat stort fokus på prioriteringer. Det skyldes, at 

Dansk hockey over de seneste 4-5 år har fået halveret den 

økonomiske støtte som følge af stort fald i den samlede øko-

nomi bag dansk idræt. 

Vil du være med til at præge dansk hockey? 
Der er altid mulighed for at byde ind med indsatser til dansk hockeys udvikling, men lige nu er mulighederne endnu større, for 

at være med til at præge dansk hockey i de kommende år. 

På valg til Repræsentantskabsmødet er: 

• Formand for DHU 

• Formand for Turneringsudvalget 

• Formand for Udviklingsudvalget 

Imidlertid kommer også formandsposterne for både Dommerudvalget og Eliteudvalget på valg, 

da Mo Tournay og Peter Brandt træder fra uden for perioden. 

Hvad får du indflydelse på? 

Du får mulighed for at: 

• Sætte retning for dansk hockey (vision, mission, værdier og handlinger) i samspil med øvrige bestyrelse 

• Sætte mål og retning for eget udvalg 

• Hvad skal opnås på kort og lang sigt, og hvordan gribes det an? 

• Hvordan organiserer udvalget sig bedst muligt (sammensætning af udvalg, behov for projektgrupper, og samspil 

med Sekretariatet)? 

Tankerne omkring DHU’s organisation er, at en udvalgsformand sætter retning og arbejder på at udvikle udvalget og organise-

ring, fremfor at påtage sig driftsopgaver. Kontakt gerne formand Peter Nordam på telefon 30 78 00 87 omkring de spørgsmål, 

du kan have til muligheder og hvad der ligger i en formandsrolle. 


