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Formanden 
 

Det er en stor glæde, at vi fortsat har en velfungerende bestyrelse i DHU. Alle i bestyrelsen har taget sig af de 

uddelegerede opgaver. Vi er blevet bedre og bedre til at opnå de fordele, der er ved den nye organisering.  

DIF har som tidligere helt og holdent kørt vores bogholderi i 2017, ganske som i de sidste par år! Der har 

været et godt samarbejde mellem vores kasserer Henrik Nielsen og diverse folk i DIFs økonomiafdeling, hvor 

vi løbende er blevet opdateret vedrørende vores regnskab. 

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

taktisk og operationelt niveau. Vores samarbejde med Benny er stærkt og sammen skabes en masse værdi 

for udøverene, deres familier, klubberne, klubledere og bestyrelsen. Vi er glade for alle byder ham 

velkommen og ved de kan benytte sig af hans kompetencer, når han besøger klubberne rundt i Danmark.  

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.  

Der har i 2017 været afholdt 5 bestyrelsesmøder og 2 eksklusiv bestyrelsesmøder. Herunder 2 møder 

omkring DIFs ”nye økonomistruktur” (strategiaftaleprocessen). Derfor er det i udvalgene de fleste af 

bestyrelsesmedlemmerne har megen aktivitet. Alle udvalg har delt deres beretninger for 2017. 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 ressort formænd.   

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, vi kan tilbyde det 

produkt, vi har i dag, og drive en række spændende aktiviteter, som har gjort hockey sporten 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 

Vi har arbejdet i Vores nye organisation i et par år. Der er fremskridt hver dag og vi mærker alle de fordele, 

der er i en ny og mere fleksibel organisation. Omstående er et organisationsdiagram, så I ved hvem der i det 

forgangne år har bidraget med deres kunnen og interesse i et udvalgs ressort.  

Der er faktisk ikke nogen begrænsning på, hvor mange vi kan byde vedkommen, og der er meget frie 

muligheder, for hvor stort og hvilket ansvar en interesseret kan komme ind med. Alle indsatser tæller i 

frivillighedens tegn, så vi håber I alle vil gøre jeres for at inspirere endnu flere til at være med til at forme 

dansk hockey.  
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Nye politiske og økonomiske rammebetingelser for dansk idræt 

DIFs nye fordelingsprincipper præger vores økonomi de næste 4 år da DIF allerede mere eller mindre har 
kommittet sig til den støtte DHU bliver tildelt for den periode. Det er med en vis stolthed og glæde, at det 
sammen med en masse af Jer er lykkedes at få udarbejdet to strategispor. Disse vil præge vores aktiviteter 
for de næste 4 år. Strategisporene er naturligvis fuldt ud i linje med DIFs politiske strategi, der afspejler 
Christiansborg politikernes ønsker til og forudsætninger for at Tipstjenestens midler tilgår dansk idræt. 
Økonomisk betyder det, at vi desværre ikke får flere ressourcer på årlig basis set ud fra, hvad vi fik tildelt i 
2017. Det positive er dog, at vi er kommet langt bedre ud af forhandlingerne med DIF omkring den 
økonomiske udmåling af strategisporene end de fleste andre mindre specialforbund.  
 
Spor 1: DHU ønsker at styrke organisationen yderligere med fokus på at gøre den endnu mere effektiv og 
transparent 
 
Spor 2: DHU vil understøtte udviklingen af klubber med fokus på rekruttering og fastholdelse af de 4-18 årige 
 
Repræsentantskabet godkendte et budget for 2017 med et budgetteret underskud på tDKK 100. Det er 
derfor meget glædeligt, at vi som følge af en ekstremt stram økonomistyring i kombination med stor 
ansvarlighed af budgetansvarlige kan præsentere et resultat, der er bedre end budgetteret. Et resultat uden 
at vi har afholdt færre aktiviteter end forventet. Vores kassebeholdning er stadig godt rustet til at tage fat på 
arbejdet med de af DIF godkendt strategispor.  
  
Klubbernes formænd har alle givet input til det budget, vi præsenterer for 2018 og støtter enstemmigt et 
aktivitetsniveau, der vil give et budgetteret underskud for regnskabsåret 2018 som følge af den måde vi har 
"periodiseret" de aktiviteter, der præger vores strategispor for de næste 4 år.  
  

Magtbalancen i international hockey   

Splittelse i Europa og styrkelse af Asien. Det var helt kort udfaldet af FIH årskongressen i Dubai i 2017. I et 

meget stærkt kandidatfelt blev indiske Narinder Batra valgt som præsident for FIH. Det er første gang i det 

moderne FIHs historie, at præsidenten ikke er europæer. Allerede nu har Mr Batra sat sit præg på 

internationalt hockey. Det sker bl.a. ved en styrkelse og udbredelse af en ny ”spille årskalender” for FIH. Det 

er for at gøre det muligt at afholde ”big, bold, packed and loud” udendørs hockey events året rundt.  

Helt konkret betyder det, at specielt de europæiske ”stjerner” i meget af vinterhalvåret befinder sig i andre 

dele af verden end Europa. Derfor er der pres på, hvordan EHF vil afholde de indendørs internationale 

turneringer, hvis det skal give mulighed for at alle ”stjerner” kan deltage. EHF forsøger at holde fast ved 

indendørs. Der var derfor vigtigt for EHF, at Tyskland præsenterede en ”mega indendørs event” i Berlin (i 

februar 2018). Indendørs er nemlig under pres fra de langt mere internationalt udbredte hockey 

spillemodeller som ”11 mands udendørs” og ”hockey 5”.  

Afslutningsvist bør det nævnes, at der er meget succes over hele ”veterans hockey events porteføljen”. Der 

har aldrig være flere nationer involveret. Dette er meget glædeligt, for så tyder det på, at hockey sporten 

bringer værdi til denne ressourcestærke udøvergrupper. En udøvergruppe der så samtidig fastholdes som 

”støttende” til andre hockeyrelaterede aktiviteter.  
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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 aktivt deler ud af deres erfaringer, 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 at kunne samle 

diverse interessenter om dem, når de er retur, for at kunne dele ud af deres kunnen og erfaring.   
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Turneringsudvalget 

Turneringsudvalget er John Christensen valgt til turneringsleder, turneringsudvalgsmedlemmer Martin V Rasmussen 

fra Gentofte, Lasse Solheim fra Sørbymagle, samt Louise Hansen fra Slagelse.   

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

Herreligaen samt Slagelse vinder 1 division. 

Ungdomsturneringen:  Her blev det Slagelse som vinder U10, U12, U14 samt U18 i Pige rækken er det et hold fra 

Kalundborg/Slagelse som vinder. 

Her starter vi med den første ungdomsturnering i efterår 2016 - forårsturnering 2017, som sluttede med danske 

mestre i rækkerne: Slagelse som vinder i U18, i U12 samt U10 med Odin som vinder i U14, i Pige række her var det et 

hold fra Kalundborg/København som vandt. 

Senior turneringen udendørs her vandt Københavns Kvinder og Slagelses Herrer. 

Pokalturneringen blev vundet af Københavns Kvinder samt af Slagelses Herrer. 

Slagelse deltager indendørs i Europa cup. 

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

Der har været afholdt optaktsmøder ind turneringsplanlægningen, dette tiltag 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.    

Med hensyn til dispensation så er det svært at vurdere om vi har været for rundhåndet 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 ville tage op inden vi starter den nye turnering, så det er her man giver sin mening til kende.  
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Eliteudvalget 

Eliteudvalget 

Peter Brandt blev valgt til formand for Eliteudvalget frem til 31. juli og har efterfølgende stillet sit kandidat til rådighed 

videre i perioden. 

Udvalget holdt et enkelt møde fysisk (oktober), men haft løbende dialog i takt med de opgaver, der har ligget. 

A-landsholdet herrer 

Her har fokus været frem mod deltagelsen ved A-EM i Antwerpen i januar 2018. Under ledelse af landstræner Niels 

Henrik Sørensen har der dels været gennemført åbne træningssamlinger, dels været gennemført en række trænings- 

og turneringssamlinger med henblik på at stå stærkest muligt til A-EM. 

Målsætningen for A-EM var at blive i gruppen, men desværre endte holdet sidst, og rykker derfor ned i næste lag. 

U-16 talentprojekt 

U16-landsholdet forberedte sig grundigt frem mod deltagelsen i EuroHockey5s Championship 2017 i Walcz, Polen, og 

målsætningen var at gå videre fra puljen. 

Holdet endte på en fornem 6. plads, og var endda overordentlig tæt på at være gået til semifinalen. Ingen tvivl om, at 

erfaringerne fra 2016 og en stærk forberedelse var grundlaget for den opløftende oplevelse. Stor tak til Mikkel 

Steinmetz Christensen for den store indsats omkring træning og de mange forberedelser. 

Pigetalenttræninger 

Projektgruppen bag pigetalenttræningerne (Tina Blankschøn, Janne Camilla Nielsen, Emilie Blankschøn og Katrine 

Dunham) har fortsat gennemført jævnlige træningssamlinger, og der har været et hold afsted til træningsturnering i 

Tyskland. 

Internationale opgaver 

Henrik Ehlers er udpeget af FIH som formand for deres Officials udvalg. 

Casper Guldbrandsen er udpeget af EHF som formand for deres Indendørs turneringsudvalg. 

Emilie Blankschøn er udpeget til EHF’s Youth Leadership Group.  

På dommersiden har Daniel Denta og Emil Amtoft repræsenteret DHU. Begge havde opgaver ved A-EM indendørs, og 

Daniel optrådte også som dommer ved herrernes A-VM i februar 2018. 

På officials-siden har Janne Nielsen, Marianne Billekop, Morten Prasse, Michael Jensen og Casper Guldbrandsen 

repræsenteret DHU. 

Årets spillere 2016 

• Årets damespiller: Katja Christensen, KH 

• Årets herrespiller: Jesper Jonasson, KH 

Årets topscorer 2016/17 indendørs 

• Damer:  Emilie Blankschøn, Slagelse 

• Herrer: Lasse Steinmetz Christensen, Slagelse 
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Årets topscorer 2016/17 udendørs 

• Damer: Mathilde Christensen, Slagelse Hockeyklub 

• Herrer: Lasse Steinmetz Christensen, Slagelse 

 

Resultater 

EuroHockey5s Championship 2017 i Walcz, Polen 
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Dommerudvalget 

Efter repræsentantskabsmødet marts 2017 stillede Mo Tournay, KH sit kandidat til rådighed som formand for 

dommerudvalget, og det blev godkendt af DHU’s bestyrelse.  

Der er arbejdet på at finde medlemmer til udvalget, og med udgangen af 2017 har 2 dommere sagt ja til at 

deltage … Morten Prasse og Emil Amtoft. Der har ikke været afholdt møder i udvalget.  

Der har været afholdt 2 dommerformøder (med stor deltagelse af dommere og officials): 

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

forberede til forårets udendørs turnering.  

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

turnering og indendørs turneringen. 

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

spillere og holdbænken, men henblik på at sikre en sportslig afvikling i god tone. Det opleves at dette fokus har 

haft 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. 

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

indsats.  
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Udviklingsudvalget 

Strategiaftalen mellem DIF og DHU 

Den første del af året var præget af intense og fokuserede drøftelse over udarbejdelse af strategiaftalen med DIF. Det 

har været en ny spændende proces, hvor vi har gjort os mange erfaringer og ikke mindst, så har vi nu en fast 

rammeøkonomi for de næste fire år. Umiddelbart efter godkendelsen af de to spor, som strategiaftalen bygger på, 

afholdte Udviklingsudvalget i starten af september et udviklingsseminar, som et startskud på arbejdet med at gør 

sporene i strategiaftalen mellem DIF og DHU mere konkrete og handlingsrettede (Læs om udviklingsseminar her 

http://dhu.nu/to-intense-dage-paa-udviklingsseminaret-2017/). 

Overgangen til 2018 og den nye strategiske aftale med DIF betyder samtidig farvel til den gamle. Udmøntningen af 

udviklingsstrategi for 2015-2018 Det skal være lettere og sjovere at dyrke hockey i Danmark har foregået i DHU som et 

hele og i Udviklingsudvalget i særdeleshed og har været præget af op- og nedture og med mange kameler der skulle 

sluges undervejs. Udviklingsstrategien 2015-2018 havde to temaer klubudvikling og organisering, hvortil der var 

knyttet følgende ambitioner: 

1. Klubudvikling: Vi vil skabe nye og bedre rammer for klubudvikling ved at øge relevansen, tilgængelighed og 

kvaliteten af serviceydelser for klubudvikling. 

2. Organisering: Vi vil lave et servicetjek af DHU som idrætspolitisk organisation med særlig fokus på større grad 

af professionalisering af de politiske og administrative arbejdsprocesser, med henblik på en bedre 

organisering af hockey i Danmark. 

Ved et tilbagekig kan vi se, at vi har fået forløst alle indsatserne og nøglemålene, hvad angår temaet klubudvikling, 

bortset fra oprettelse af et basis dommerkursus. Det betyder, at vi i dag har to årligt tilbagevendende basiskurser, ét 

for trænere og ét for ledere og at vi har et katalog med en oversigt over, hvordan DHU kan understøtte forskellige 

klubudviklingsindsatser.  

Anderledes ser det ud når vi evaluerer over indsatserne og nøglemålene for organiseringstemaet. Politiske og 

administrative prioriteringer og forskelligrettet interesserer, har udfordret processen og har gjort, at vi må erkende at 

ingen af nøglemålene er nået. Det vil sige, at DHU stadig ikke har en klar vision og værdigrundlag, intet strategisk 

arbejde med talentudvikling, ingen implementeret kommunikationsstrategi og om antal aflyste kampe under DM er 

reduceret er, mig bekendt, ikke evalueret. Det betyder ikke, at der ikke er arbejdet med områder under temaet, fx har 

vi fået en ny hjemmeside med øget nyhedsstrøm, der har været dannet ”turnerings”-talenthold, der er vedtaget nye 

love for DHU og så er der blevet større åbenhed og ordentlighed i arbejdet i DHU. 

Klubudviklingsservice erstattes af Klubhjælpen 

Det er en stor, men også spændende udfordring for DHU, at vores klubber har så forskellige vilkår og behov. Vi skal 

sikre at DHUs udviklingsprodukter er relevante for klubberne og blive endnu bedre til at fortælle, hvordan DHU kan 

understøtte klubudvikling. Derfor blev 2017 året, hvor Klubudviklingsservice fik et servicetjek og en gennemgribende 

restaurering. For at markere fornyelsen af Klubudviklingsservice skifter den nu navn til Klubhjælpen. Og ligesom 

navnet er blevet mere simplet er rammerne og beskrivelserne af de måder som DHU kan understøtter 

klubudviklingsarbejdet også gjort mere enkelt og lettere at gå til for spillere, ledere, trænere, forældre eller hvem der 

ellers måtte finde klubudvikling interessant.  

I Udviklingsudvalget er vi en blandet 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, 

http://dhu.nu/to-intense-dage-paa-udviklingsseminaret-2017/
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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.  

I udvalget er vi enige om, at vi skal prioritere tid til udarbejdelse af skriftlige strategier, handleplaner og 

projektbeskrivelser, men det vigtigste er, at det bliver ført helt ud på hockeybanen - At ordene på 

papirerne bliver til virkelighed, så det gør en reel forskel i hockey-Danmark. Og det vil vi i 

Udviklingsudvalget fortsat sigte efter og gøre os umage med i 2018.  

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

hjemmeside dhu.nu/udviklingsudvalget.  

http://dhu.nu/om-dhu/udvalg/udviklingsudvalget/
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Amatør- og Ordensudvalget 

Ingen sager behandlet i 2017. 


