Dansk Hospitalsidræt
Stiftet maj 1975

Bestyrelsens beretning for 2016
2016 har været et udfordrende år med op og nedturer vedrørende 2 af vores arrangementer,
som er blevet aflyst pga. for få tilmeldte.
Det kan have mange årsager såsom besparelser/sammenlægninger af sygehuse eller som i
RegionH hvor sundhedsplatformen er i implementeringsfasen.
Trods disse udfald kan vi med glæde se at vores indberettede aktivitetstal ikke er faldet.

Her er et tilbageblik på år 2016:
Hospitalernes aktivitetsdag i Regionh aflyst
Den 25. maj skulle hospitalernes aktivitetsdag have været afholdt for 5. gang med deltagere fra
hospitalerne i Regionh. Men pga. for få tilmeldinger måtte vi aflyse arrangementet som ellers var
planlagt til afholdelse i Prismen på Amager som et indendørsarrangement, så vejret ikke skulle
spille os et puds som sidste år..
Hospitals cup og DM i golf
Golfturnering blev ligeledes aflyst den 10. september igen pga. for få tilmeldinger.
Landskredsstævne
Fredericia hallerne var igen rammen for Landskredsstævnet den 29.-30. 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 Hospitalslege i Island den 9.-12. juni
Dansk Hospitalsidræt var repræsenteret med 19 deltagere fra Bispebjerg Hospital, som deltog i
bowling, golf og halvmaraton.
Et udmærket stævne med plads til forbedringer men som de altid siger på Island ”alt ordner sig til
sidst”
På den store banket lørdag aften blev næste arrangør offentliggjort.
Lahti i Finland skal arrangere hospitalslegene i 2018.

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 2017
Dansk Hospitalsidræt er allerede i fuld gang med at planlægge aktiviteterne i 2017.
DM på ski den 5. -9. april på Beitostølen i Norge.
Floorballstævne den 29. april i københavn.
Landskredsstævne i Fredericia den 28.-29. oktober.
Følg med på hjemmesiden: www.danskhosp.dk eller på facebook.

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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