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Beretning fra Region Hovedstadens Senioridræt – 2010-2011.
Aktiviteter:
Seniorudvalget i regionen har i den forløbne periode afholdt/forsøgt afholdt følgende
aktiviteter:
Kanotur 2010.
Kanotur 2011
Balancekursus - instruktørkursus
Dansefestival - aflyst
Svampetur (naturmotion) – aflyst
Av-min-ryg – instruktørkursus
Den gode gymnastiktime (træner/ledercafe).
Desværre 2 aflyste arrangementer, men alle øvrige aktiviteter har været gennemført med
god deltagelse.
Walking FU har tilrettelagt og gennemført 2 orienterings-walking arrangementer. Disse
indbydelser har også været udsendt til Senioridrætsforeningerne.
Samtidig har vi lavet samarbejde med Senioridrætsudvalget i Sjælland, og at alle
indbydelser også udsendes til foreningerne her. Dette har givet flere deltagere i flere af
arrangementerne. Dette samarbejde vil fortsætte, og vi håber dette vil være til gensidig
glæde. Det betyder jo også, at arrangementer i Region Sjælland også udsendes til Region
Hovedstadens seniorforeninger.
Kommende aktiviteter:
Vi synes selv, at der har været arrangeret rigtig mange spændende aktiviteter, men vi
håber også at vi kan få nogle input fra alle foreningerne om hvad de ønsker vi skal
arrangere.
Det er vores håb, at aktiviteterne fromover kan centreres om foreningerne, som så
arrangerer og afholder. Dette vil naturligvis ske i samarbejde med regionen, men med
mulighed for at evt. overskud kan blive i de arrangerende foreninger.
På nuværende tidspunkt arbejder vi på at arrangere:
• Opfølgende instruktørkursus (ryg/mave) i oktober 2011.
• Legedag i Gerlev Idrætspark forår 2012
Som emne til vores træner/ledercafe (forventet slut november) håber vi at kunne
arrangere et cafemøde der omhandler hvad vi kan gøre for at få mændene til at fortsætte
aktiviteterne. Der arbejdes også på at få etableret noget edb-forståelse.

Samarbejde med SIS
DAI har også indgået et samarbejde med SIS (Senioridræt i Storkøbenhavn). Dette
betyder, at alle foreninger i 2011 kan deltage i aktiviteter afholdt af det andet forbund, men
til medlemspris. Vi håber naturligvis, at foreningerne synes om dette tiltag og også vil være
interesseret i at deltage i aktiviteterne. Samarbejdet skal evalueres i slutningen af året.
Senioridræt I DAI
Alle har gennem flere år vidst, at det økonomiske fundament på seniorområdet ophørte
med 2010. Forbundets ledelse har arbejdet ihærdigt med at finde ny finansiering, men alle
anstrengelser var uden resultat. Som en konsekvens af dette, måtte forbundet opsige 2 af
de 3 senioridrætskonsulenter der var ansat. Begge valgte dog at stoppe tidligere, også
selvom der fortsat var nogle forsøg på at finde finansiering. Efterfølgende valgte den
sidste konsulent også at opsige sit job p.g.a. flytning fra Jylland til Sjælland.
I slutningen af 2010 lykkedes det at indgå i et udviklingsprojekt sammen med DIF.
Udviklingsprojektet der løber i perioden 2011 – 2013, skal være med til at styrke og
fastholde DAI’s indsats omkring senioridræt. Udviklingsprojektet vil indgå i DAI’s samlede
indsats med senioridræt i de pågældende år og skal være med til at sikre en fremgang på
skønsmæssigt 7.500 medlemmer, der er over 60 år. På grund af dette projekt kunne DAI
opslå 2 konsulentstillinger. Vi må sige, at vi har været heldige og har fået tilført Poul
Sølvstein som konsulent på seniorområdet i region Hovedstaden og region Sjælland, fra
1. januar 2011.
Forbundets beslutning om at Senioridrætten fra 2011 skulle indgå i Idrætsudvalget, og
behandles som andre idrætsgrene blev effektueret hen over efteråret 2010. Det
senioridrætsudvalg der var nedsat på landsplan blev nedlagt, og i stedet for er der nu
nedsat et udvalg hvor alle regioner er repræsenteret ved 1 repræsentant for
seniorudvalget samt regionens formand. Denne konstruktion blev godkendt på
idrætsforum i september 2010, og skulle være med til at styrke området, ligesom det
skulle være med til den ændring der ville ske når finansieringen blev ændret.
Finansieringen i 2011 er dog blevet fastholdt på nogenlunde samme niveau som i 2010,
men det er et helt klart mål, at senioridrætsudvalgene i regionerne skal til at være
selvfinansierende og at de aktiviteter der udbydes også skal være overskudsgivende.
Senioridræt i Regionen
Ovenstående ændringer betød, at både Lisbeth la Cour og Ernst Reimann valgte at
stoppe i udvalget. I forvejen havde vi mistet et medlem – Flemming la Cour – der afgik ved
døden i foråret 2010.
I regionen blev der straks taget hånd om problemerne, og vi arbejder hårdt på at finde nye
medlemmer til udvalget. Samtidig blev det besluttet, at walking og seniorudvalget afholdt
fælles udvalgsmøder og der er også nedsat et forretningsudvalg hvor walking, senior og
krolf alle er repræsenteret, og udvalget har til formål at samordne aktiviteter.
Til slut en tak til alle tidligere og nuværende udvalgsmedlemmer for et utrætteligt arbejde.
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