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Bestyrelsens beretning for 2015 

 
2015 har været et begivenhedsrigt jubilæumsår for Dansk Hospitalsidræt med mange 

aktiviteter. 

 

 

 

Her er et tilbageblik på år 2015: 

 

DM i slalom og langrend 

DHIF afholdte DM i slalom og langrend for 4. gang den 25.-29. marts på Beitostøllen i Norge. 

De danske deltagere fra Bispebjerg og Rigshospitalet kørte i fælles bus fra Bispebjerg Hospital kl. 

21.00 om aftenen den 25. 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. 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 aflyst 

Den 20. maj skulle hospitalernes aktivitetsdag have været afholdt for 5. gang med deltagere fra 

hospitalerne i Regionh. Men pga. dårligt vejr blev dagen aflyst og udsat til 2016. 

 

Hospitals cup og DM i golf 

Golfturnering blev afviklet den 5. september på Dragør golfklubs bane, hvor der var stor tilslutning. 

Der blev kæmpet flot i det gode vejr og igen blev der uddelt flotte præmier fra vores sponsorer. 

 

Landskredsstævne 

Fredericia hallerne var igen rammen for Landskredsstævnet den 24.-25. oktober. Hospitalerne var 

repræsenteret med ca. 20 pct. af deltagerne og det blev da også til en del medaljer især i 

bowlingturneringen, golf, løb og badminton. Traditionen tro var der stor fest lørdag aften. 

 

De Nordiske Hospitalsleges kongres i København 

Kongressen for De Nordiske Hospitalslege blev afholdt den 30. oktober på Bispebjerg Hospital.  

Der var genvalg til Lars G. Hansen som vicepræsident, Gitte M. Nielsen som præsidiemedlem og 

John Jensen til valgberedningen. 
Landspitalin sygehus i Reykjavik viste film og billeder vedr. de næste Lege som foregår fra den 9. – 12. 

juni 2016.  

 

 



Dansk Hospitalsidræts 40 års jubilæum 

Den 2. maj 1975 blev Dansk Hospitalsidræts Forbund stiftet med Poul Erik Oppelstrup som 

drivkraft.  

Dengang var tiderne anderledes på arbejdspladserne. Der var det man betegner som socialt samvær 

i fritiden. Mange stævner regionalt og landsdækkende blev dengang afholdt med stor deltagelse fra 

mange hospitaler. 

Det var også i 1975 at det allerførste Nordiske Hospitalslege blev afholdt i København, hvor 

Rigshospitalet var initiativtageren. 

Det er blevet til rigtig mange gode arrangementer igennem årene, men desværre er tiderne forandret 

og det er i dag blevet langt sværere at få personalet til at deltage i stævner og arrangementer. I dag 

skal man tænke helt anderledes. De gamle sportsgrene som bordtennis, badminton og endda fodbold 

har svære tider. I dag er det løb og fitness som personalet på landets hospitaler og sygehuse dyrker. 

Holdidrætterne er næsten forsvundet.  

Vi giver dog ikke op. For 5 år siden startede vi hospitalernes aktivitetsdag med succes. En 

anderledes måde at dyrke fællesskabet på, hvor alle kan være med og konkurrere. 

Hvordan fejre man så et jubilæum i 2015. Vi valgte at gøre det sammen med vores Nordiske venner 

i forbindelse med DNHL´s kongres. Vi tog i bus til Islands Brygge, hvor der blev skænket et glas 

champagne og spist lidt kransekage. I den forbindelse var vi glade for at hovedpersonen bag 

stiftelsen af Dansk Hospitalsidræt Poul Erik og tidligere formand John Jensen kunne deltage. 

  

Mødeaktivitet 

Udover bestyrelsesmøder har bestyrelsen i årets løb deltaget i mange møder bl.a. ved 

formandsmøde i DFIF, regionale møder samt møder i Landskredsen.  

 

Aktiviteter i 2016  

Dansk Hospitalsidræt er allerede i fuld gang med at planlægge aktiviteterne i 2016. Den 25. maj 

bliver der igen hospitalernes aktivitetsdag i Prismen. 

DHIF vil også være til stede når der afvikles DNHL på Island fra den 9.-12. juni. 

Den 10. september afvikles Hospitals cup og DM i golf og den 29.-30. oktober er der 

Landskredsstævne i Fredericia. 

Hjemmesiden www.danskhosp.dk  får i 2016 nyt layout med en meget nemmere brugerflade samt 

en Facebookprofil.  

 

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. 

 

Bestyrelsen i DHIF  
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