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Bestyrelsens beretning for 2013
2013 har været et begivenhedsrigt år for Dansk Hospitalsidræt med mange aktiviteter.
Her er et tilbageblik på år 2013:
DM i slalom og langrend.
DHIF afholdte DM i slalom og langrend for 3. gang den 13.-17. marts på Beitostøllen i Norge.
De danske deltagere fra Bispebjerg, Rigshospitalet og Gentofte Hospital kørte i fælles bus fra
Bispebjerg Hospital kl. 21.00 om aftenen den 12. marts. Efter ca. 11 timers rejse ankom bussen til
Beitostøllen, hvor alle blev indkvarteret på det dejlige Hotel Bergo. Alle fik udleveret liftkort og
træningen kunne påbegynde. Fredag og lørdag var der DM i slalom og langrend samt rumperalley.
Vejret var lidt blandet langrendskonkurrencen blev afviklet i super flot solskinsvejr, hvorimod
slalomkonkurrencen var i snevejr. Lørdag aften var der præmieoverrækkelse med efterfølgende
festmiddag. Søndag morgen var det så tid til at tage afsked med Beitostøllen og alle ankom trætte
og mætte af 5 fantastiske dage i det høje nord.
Hospitalernes aktivitetsdag i RegionH.
Den 23. maj blev hospitalernes aktivitetsdag afholdt for 3. gang med deltagere fra hospitalerne i
Regionh ved TK- ungdomsgård.
Herefter blevet der dystet i mange forskellige discipliner (kineserbold, bueskydning, fællesski,
støvlekast m.fl.). Rigshospitalet tog sig af første pladsen med Bispebjerg og Gentofte på en delt
anden plads.
Efter overrækkelse af præmier til de første placeringer var der et væld af lodtrækningspræmier. Alle
deltagerne sagde tak for en super fed dag med mange grin og skrål.
Hospitals cup og DM i golf.
Golfturnering blev afviklet den 7. september på Trelleborg golfbane ved Slagelse, hvor der igen var
stor tilslutning. Mange nye hospitaler benyttede chancen at deltage ved dette gode arrangement.
De Nordiske Hospitalsleges kongres i Gøteborg
Kongressen for De Nordiske Hospitalslege blev afholdt den 26. oktober i Gøteborg.
Der var genvalg til Lars G. Hansen som vicepræsident, Gitte M. Nielsen som præsidiemedlem og
John Jensen til valgberedningen.
Landstingets personaleklub i nordvestre Götaland præsenterede de næste Hospitalslege som afvikles
fra den 22.-25. maj 2014.
Efter kongressen var der arrangeret bustur ud til de sportssteder hvor disciplinerne skal afvikles.

Landskredsstævne.
Fredericia hallerne var igen rammen for Landskredsstævnet den 26.-27. oktober. DHIF stod igen for
golfturneringen. Hospitalerne var repræsenteret med ca. 20 pct. af deltagerne og det blev da også til
en del medaljer især i bowlingturneringen. Traditionen tro var der stor fest lørdag aften.
Aktiviteter i 2014.
Dansk Hospitalsidræt er allerede i fuld gang med at planlægge aktiviteterne i 2014. Den 20. maj
bliver der igen hospitalernes aktivitetsdag.
DHIF vil også være til stede når der afvikles DNHL i Gøteborg fra den 22.-25. maj.
Den 6. september afvikles Hospitals cup og DM i golf og den 25.-26. oktober er der
Landskredsstævne i Fredericia.
Til sidst vil vi sige tak til alle jer som har taget imod og anvendt vores tilbud. Vi håber at se jer igen
til de næste arrangementer.
Tak til vores samarbejdspartnere som gennem året har ydet os den fornødne hjælp.
Tak til alle i bestyrelsen for et godt samarbejde året igennem.
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