
 BERETNING  
 

Denne beretning er Hovedbestyrelsens og sekretariatets fælles beretning om det år, der er 

gået. Det har igen – som 2020 – været et udfordrende og meget omskifteligt år.  Beretningen 

vil til dels omhandle foråret og COVID-19, men vi ser også fremad efter et andet halvår, der 

har været meget positivt. Vi håber, at du igennem denne beretning får et indblik i året, der er 

gået for KU Studenteridræt. God læselyst!   

 

U D F O R D R I N G :  V i n t e r❄️ 

I starten af 2021 var Danmark – ligesom resten af verdenen – tynget af coronavirussen med 

lock-down og et forsamlingsforbud på 5 pers. Hos KU Studenteridræt mærkede vi en 

magtesløshed blandt vores medlemmer over endnu en nedlukning, og alt hvad det medfører. 

Frustrationer over ikke at kunne gøre, hvad man plejer at gøre: spille volleyball med 

holdkammeraterne, tage til fredagsbar med sine medstuderende eller sågar besøge 

familiemedlemmer, der tilhører risikogruppen.  
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Så fra årets begyndelse stod det klart, at 2021 heller ikke ville blive et almindeligt år. Men 

vaccinerne og coronapas gjorde os optimistiske, og vi turde håbe på, at KU Studenteridræt 

igen kunne danne rammerne for sport og samvær i en ellers dyster tid. Særligt for vores 

målgruppe: de studerende, alumner og ansatte, hvor nogen havde siddet hjemme siden marts 

2020. Med en ”Mens vi venter”-pakke bestående af onlinetræninger, træningsvideoer og 

forslag til cykel- og vandreture var der ideer og inspiration for medlemmerne til at få motion.  

I slutningen af januar stod det dog klart, at resten af sæsonen for vores indendørshold var 

truet, og vi valgte derfor at forlænge sæsonen for de indendørs hold, så der var træning i hele 

maj og juni måned.  

  

L Ø S N I N G :  F o r å r       

I slutningen af februar hævede regeringen forsamlingsloftet fra 5 til 25 personer for 

udendørs idræts- og foreningsaktiviteter, og dét var vores vink. Alle vores 

udendørsaktiviteter kunne 1. marts starte op som normalt, og det var længe ventet. 

Medlemmerne mødte i stor stil op til deres træning på trods af, at det er koldt om fingrene, 

når man sidder i en kajak. 

For vores indendørshold valgte vi at rømme sale og haller og rykke ud i naturen. Yogamåtter, 

kettlebells og meget andet blev slæbt ud i elementerne, hvor vores medlemmer atter kunne 

mødes.   

Enhver udfordring er en mulighed for at udvikle sig og tænke anderledes. Hos KU 

Studenteridræt gjorde vi netop dét, da vi arrangerede udendørs idræt. Jovist, nogle af 

sportsgrenene er normalt at finde i udendørs regi, men andre har traditionelt set været 

situeret i et bassin, en sportshal, en dansesal og andre steder, man ikke måtte mødes på 

daværende tidspunkt.  

Fægtning, yoga, krydsfit og dans var bare nogle af de sportsgrene, vi rykkede udenfor, da 

vores medlemmer trængte dem allermest.  

I april kunne vi med beachvolley og tennis starte vores almindelige sommersæson for 

udendørsaktiviteter, og i maj kom resten af udendørsaktiviteterne med bl.a. SUP, vandring, 

roning, mountainbike, parkour og kajak også i gang.  

Efterspørgslen på sport og fællesskab var markant – stort set alle vores sommerhold blev 

fyldt. Vores medlemmer var trætte af lange Zoom-møder, og de ville ikke nøjes med et 

rekreativt afbræk i form af puslespil og surdejsprojekter. De ville UD at bevæge sig i selskab 

med andre mennesker, og dét er om noget KU Studenteridræts DNA: sport og samvær.  
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Sommersæson 2021 
2021 

deltagere 
2020 

deltagere 
2019 

deltagere 

Adventure 16  7  13  

Andre udeak 8  16  26  

Beachvolley 48 66 0 

Exercise 95 72 0 

Kajak 283  196  232  

Klatring 127  24  133  

Moutainbike 11  10  9  

SUP 57  43  35  

Tennis 286  169  196  

Udendørs kurser/ture 117  114  156  

Yoga - akro udendørs 24  12  0  

Åbent vand svømning 62  72  88  

I alt 1.134  801  888  

 

L I V E T  E F T E R  N E D L U K N I N G :  S o m m e r      

Sommerholdene trænede med god energi og højt fremmøde. Sommerens træning var også 

præget af landets nedlukning først på året. Og selvom alle restriktioner stort set var hævet, 

så var der en række hold, der var blevet forsinket af nedlukningen. De indendørs hold, der 

var lukket ned i perioden januar til april blev afviklet i løbet af sommermånederne.   
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E U R O G A M E S  &  M A N G F O L D I G H E D :  S a m m e n  p å  t v æ r s  

I sensommeren deltog KU Studenteridræt i Sports To The People-kampagnen, der var en del af 

Copenhagen 2021 - EuroGames og WorldPride. Kampagnens mål er, at give sporten tilbage til 

ALLE uagtet af seksualitet, etnicitet og køn. Vi arrangerede Stand Up Paddling, klatring og 

kajaktur ved et åbent hus-arrangement i vores Kanonbådshus på Holmen, hvor vi også havde 

workshops i Outdoor Cross og en Hiphop-booster.  

Iklædt regnbueflag, med kursen sat mod mangfoldig, sejlede vores kajakhold afsted med 

træner Christian Engkilde, hvorefter de lagde til ved Skoleskibet Georg Stage, der i 

anledningen havde hejst sejl i regnbuefarver. 

 

S Æ S O N S T A R T :  E f t e r å r        

Starten på sæsonen 2021/2022 viste os, at vores medlemmers opsparede energi, endnu ikke 

var blevet forløst. Vi var, ligesom mange andre foreninger, spændte på, om medlemmerne 

ville vende tilbage til foreningen, og om nye ville finde vej. COVID-19 har vendt op og ned på 

mange vaner.  

Vi kan med glæde sige, at vi forenede os med ca. 3.460 deltagere i det tidlige efterår – mange 

fyldte hold og ventelister – Ja, sågar voksne står også på venteliste til badminton, dans og 

svømning. Dermed har vi faktisk flere deltagere end efteråret 2019, der vel at mærke var før 

COVID-19. I tabellen herunder kan du se udviklingen af deltagertallet, som er en 

sammenligning af deltagertallene primo november. 

 

Fordeling af  
deltagere 

2021 - 3618 2020 - 3.100 2019 – 3.452 2018 – 3.422 2017 – 3.953 

I alt med KU-relation 3.059 85% 2.660 86% 2.918 85% 2.855 83% 3.004 76% 

KU Studerende 2.515 70% 2.239 72% 2.458 71% 2.316 68% 2.382 60% 

Andre studerende 225 6% 178 6% 207 6% 223 7% 436 11% 

Andre KU-relationer 544 15% 421 14% 469 14% 539 16% 622 16% 

Ikke studerende 878 24% 683 22% 787 23% 883 26% 1135 29% 

                      

I alt 3.618   3.100   3.452   3.422   3.953   

                      

Heraf Int. Studerende 366 10% 252 8% 347 10% 255 7% 272 7% 

  

Vi er glade for og stolte over, at vi har så mange medlemmer, som vil foreningen og den 

mangfoldighed af idrætter vi har. En af styrkerne i foreningen er, at vi spænder bredt over 

niveauer, og at man som ung voksen kan starte til en ny idræt.  
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Vi har et bredt udvalg af begynder og letøvet hold – det er der er ikke mange andre foreninger, 

der tilbyder. I dette efterår har vi f.eks. flere end 180 volleyballspillere, over 250 svømmere 

og mere end 170 kajakroer, der alle er begynder eller på letøvet niveau. 

I den anden ende af niveauskalaen har vi vores turneringsaktiviteter og rutinerede hold. 

Vores bedste badmintonhold spiller i Danmarksserien, i håndbold spiller både herre og 

damerne i 3. division, og mange af vores bedste svømmere deltager i både EM og VM for 

masters. 

En lang række hold har ikke en niveauangivelse – det betyder ikke, at der ikke er udvikling 

gennem træningen, men at selve træningen er forholdsvis niveauuafhængig. Det gælder 

f.eks. en lang række af vores danse- og kampkunsthold, som f.eks. swing og fægtning.  

 

S A M M E N  P Å  T V Æ R S :  F r i s k  f r e d a g  o g  K U  S t u d e n t e r i d r æ t s  F e s t i v a l  

Der er ikke kun interesse for vores sæsonhold. Vores Frisk Fredag-begivenhed under 

Danmarks Motionsuge var også et hit. Over 70 medlemmer deltog d. 15. oktober, og tog med os 

ud i Hafnia-Hallen. I samarbejde med Firmaidræt Storkøbenhavn og Hafnia-Hallen stablede 

vi en aktiv fredagsbar på benene. Først skulle der spilles volleyball og futsal, danses hulahop 

og dyrkes krydsfit. Dernæst var der tid til sportsquiz og sandwiches, og afslutningsvist kunne 

man nyde en øl i festteltet, mens soundboksen spillede for.  

Frisk Fredag er et at vores interdisciplinære initiativer, der skal skabe en social 

sammenhængskraft på tværs af fag og sportsgrene. KU Studenteridræts Festival var et 

lignende tiltag. En dag ved klatrevæggen og tennisbanerne på Nørre Allé med aktiviteter som 

streetbasket, klatring, krydsfit og dans. Der var lagt op til masser af gang i den for både 

medlemmer og alle andre på KU – desværre måtte vi sætte skiltet ”AFLYST pga. regn” op. 

I 2022 kan du glæde dig til flere af denne type arrangementer, både udendørs og indendørs. 

Vi har en forårsdato sammen med Hafnia-Hallen på vej, så vi har event klar til tidlig 

offentliggørelse i det nye år.  
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T R Æ N E R N E :  V o r e s  v i g t i g s t e  r e s s o u r c e  

Vi ved, at trænerne er vores vigtigste ressource. Det er træneren, der har den daglige kontakt 

til medlemmerne. Det er træneren, der sætter retningen for træningen på holdene, og det er 

ikke mindst træneren, der tegner KU Studenteridræts værdier på de enkelte hold. Det er 

derfor vigtigt, at vi fortsat afholder trænermøder og inspirationsarrangementer, så trænerne 

kan mødes på tværs, diskutere faglige udfordringer på holdene og kan lægge linjen for selve 

træningen. F.eks. gennemførte vi i september en trænerdag med fokus på ABC-modellen, og 

hvordan redskaber fra denne kan implementeres i opstarten på holdene, så medlemmerne 

føler sig velkommen. 

Vores tætte tilknytning til Institut for Idræt, og at vores nuværende og tidligere trænere 

gerne anbefaler os som en god arbejdsplads, betyder, at vi har et højt niveau for vores 

trænere. Vi forsøger at fastholde dem, men naturligvis er der en vis udskiftning. Arbejdet 

med hele tiden at have kompetente trænere er en on-going proces. De seneste to år er det 

desværre blevet endnu vanskeligere at rekruttere trænere. Det gælder især trænere inden 

for boldspillene og svømning. Der venter derfor en vigtig opgave, når vi efter nytår begynder 

at se frem mod både sommer- og hovedsæson. 

Trænerne er ikke kun vigtige i forhold til de enkelte hold. De er også vigtige i den fortsatte 

udvikling af foreningen. De er ofte katalysatorer for ny inspiration og udvikling på de enkelte 

idrætter, og det betyder indsigt i nye idrætsgrene eller tendenser indenfor de traditionelle 

idrætter. 

 

B E S T Y R E L S E N S  A R B E J D E :  N a v i g a t i o n  i  u s i k k e r t  f a r v a n d  

Hovedbestyrelsen (HB) blev valgt ved KU Studenteridræts generalforsamling den 26. 

november 2020 og konstituerede sig efterfølgende med Anja C. Andersen som formand, 

Torben Rytter Kristensen som næstformand, samt følgende medlemmer; Olivia Vestergaard, 

Terese Freltoft, Cedric Julius Haas, Anders Petersen og Mette Rosenkilde. Vibeke Koushede 

indtrådte i april i bestyrelsen som repræsentant for KU i stedet for Andreas de Neergaard. 

Bestyrelsen har afholdt ni møder i løbet af året. 

Meget af bestyrelsens arbejde i 2021 har igen drejet sig om at styre foreningen sikkert 

igennem COVID-19. Fra nedlukningen i foråret, til planlægning af sommersæsonen og 

forventningerne til sæsonen 21/22. Det har igen været væsentligt at sikre, at KU 

Studenteridræt står stærkt på den anden side af COVID-19. 

Derfor har bestyrelsen sat gang i arbejdet med et nyt medlemssystem, ny hjemmeside og 

senest implementering af nyt økonomi- og lønsystem. Alle de nuværende løsninger står til at 

udløbe ved udgangen af 2021, og det har derfor været et nødvendigt træk. Skiftet af systemer 

får betydning for både medlemmer og sekretariatet. På medlemssiden vil det få betydning 

for brugeroplevelsen, nemmere skift og afmeldinger af hold, og på sekretariatssiden vil en 

lang række arbejdsgange blive optimeret. 
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Derudover har bestyrelsen sat fokus på selve værdierne for KU Studenteridræt. Hvad er det, 

der tegner KU Studenteridræt? På talspersonsmødet i oktober blev der arbejdet med, hvorfor 

man vælger at gå på et hold i KU Studenteridræt. Dette arbejde pegede heldigvis på de 

værdier, som også hovedbestyrelsen anser som grundlaget for vores virke – Fællesskab, 

Udvikling og Mangfoldighed. 

 

Ø K O N O M I E N :  T o  u s i k r e  å r  

R E G N S K A B  2 0 2 0  

2020 var et vanskeligt år, men resultatet for året blev til trods et overskud på kr. 33.934. 

Væsentligst for årets resultat var hjælpepakkerne til COVID-19 samt at Københavns 

Kommunes interne revision ved en gennemgang af vores tilskudsregnskab for 2018 gav et 

ekstra tilskud. 

Kontingentindbetalingerne havde et fald på ca. 24% i forhold til regnskabet 2019. Dette 

skyldes, at både afslutningen på sæson 19/20 og sommersæsonen var meget anderledes end 

normalt. For efterårets tilmeldinger betød antalsrestriktioner, adgang til lokaler og 

begrænsninger på holdstørrelserne et fald i indtægt. På udgiftssiden betød aflyste 

turneringer og aktiviteter, at omkostningerne var mindre end budgetteret (Aktiviteter, 

anskaffelser og lejeudgifter). Ligeledes var de samlede omkostninger til trænerløn mindre 

end budgetteret.  

Der er i regnskabet hensat midler til tilbagebetaling af kontingenter for 2021 (primært til 

semesterhold, der skulle starte i januar 2021), løn samt godtgørelse til opsagt medarbejder og 

opgradering af IT-systemer.  

 

Ø K O N O M I  2 0 2 1  

Ved budgetlægningen i oktober 2020 tog bestyrelsen udgangspunkt i situationen, som på 

daværende tidspunkt var ret positiv både i Danmark generelt set og i KU Studenteridræt. 

Budgettet, der blev vedtaget på generalforsamlingen i november, bar derfor præg af denne 

positivitet. Hele foråret blev præget af COVID-19, og vi mangler dermed indtægt for både 

forårets hold og de indendørs sommerhold. Til gengæld kan vi være glade for, at den 

udendørs sommersæson blev fyldt som normalt. 

Medarbejderstaben har været reduceret til et minimum i forbindelse med nedlukningen fra 

december 2020 til april 2021 for at kunne opnå lønkompensation. Det har igen haft 

betydning for arbejdet med bl.a. udvikling af ny hjemmeside og tilmeldingssystem. Vi har 

haft en 3 mdrs. barsel i foråret 2021, som vi har dækket internt for at holde omkostningerne 

nede.  

Tilmeldingerne til efterårets hold har som tidligere nævnt været gode, og for 2. halvår 2021 

har vi stort set været tilbage til 2019-niveau på aktiviteter og dermed også på 

kontingentindbetalinger og omkostningssiden.  
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Med indtægten fra lønkompensationen i foråret, diverse coronapuljer og det nedsatte 

aktivitetsniveau i foråret forventer vi, at vi også i 2021 kommer økonomisk fornuftigt ud af 

året. Alt i alt er forventningen medio november, at resultatet for 2021 kommer til at gå i nul. 

Budgettet for 2021 er lagt til et lille underskud på 37.500 kr.  

 

K O M M U N I K A T I O N :  F y s i s k  o g  v i r t u e l  

For en forening som vores, hvor ca. halvdelen af medlemmerne er nye hvert år, er vi 

afhængige af, at de studerende ved, at vi eksisterer. Vi arbejder derfor målrettet med at 

præsentere foreningen ved både fysiske arrangementer/events og virtuelt, og vi arbejder 

med flere slags forskellige typer af kommunikation. Primært kommunikation til 

medlemmerne om hold, arrangementer, tilmeldinger osv., og kommunikation med henblik 

på rekruttering af nye medlemmer. 

 

F Y S I S K  T I L S T E D E V Æ R E L S E  

I efteråret kunne vi endelig komme tilbage på campus. Vi har deltaget i en række 

studiestartsarrangementer, lavet oplæg for nye studerende, sat plakater op, danset 

linedance med alle de nye internationale studerende på HUM, og ikke mindst deltaget i både 

KU Festival og HUM Festival. 

Det har været en fornøjelse at møde nye og gamle medlemmer i den virkelige verden. Som 

noget nyt har vi i denne sæson fået hjælp af 4 medlemmer. Det har været fantastisk – for hvem 

bedre end vores studerende medlemmer kan fortælle om, hvorfor man skal være medlem i 

KU Studenteridræt. 

 

D I G I T A L  T I L S T E D E V Æ R E L S E   

Senest pr. 1. jan. 2022 bliver www.usg.dk til www.kustudenteridraet.dk. Det bliver på en 

ny hjemmeside, der er forbedret på en række punkter. Dels er design og interface mere 

tidssvarende, og dels er hjemmesidens tekniske side up to date.   

Vi ønsker med den nye hjemmeside at kunne servicere vores medlemmer endnu bedre. Dette 

kommer helt konkret til at kunne mærkes for vores mobilbrugere, der vil opleve et markant 

mere brugervenligt design. Omkring 50% af vores besøgende bruger deres mobiltelefon, når 

de besøger vores hjemmeside, og alle tendenser peger på, at det tal kun vil stige i fremtiden. 

Det er derfor vigtigt for os, at hjemmesiden er responsiv på telefonen, så brugeroplevelsen er 

optimal for vores medlemmer.   

Vi ønsker desuden at blive klogere på vores brugeres adfærd. Derfor kan vi i det nye set-up 

bedre udføre digital analyse vha. bl.a. Google Analytics. Igennem vores analyse kan vi 

optimere arbejdet med vores hjemmeside. F.eks. øge konverteringsraten, forbedre 

brugeroplevelsen og få kendskab til brugerrejsen. I takt med at vi bliver bedre klædt på af 

vores digitale analyse, vil vi i højere grad kunne målrette vores annoncering og marketing 

http://www.usg.dk/
http://www.kustudenteridraet.dk/
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mod specifikke målgrupper, for hvem vores forening er særligt relevant (f.eks. hvis vi 

forsøger at få en række nye aktiviteter i gang i et nyt område). Slutteligt har vi udarbejdet en 

SEO-strategi, der har til formål at generere mere trafik ind på vores hjemmeside via. 

søgemaskiner.  

Vores strategi for sociale medier omfatter platformene Facebook og Instagram. Vi leger dog 

med tanken om at komme på TikTok – eventuelt med danse-videoer fra vores dansehold. På 

Facebook poster vi vores begivenheder samt anden praktisk information, og en lang række 

hold/afdelinger kommunikerer via grupper. F.eks. har Facebookopslag med COVID-19-

information været nyttige for os, fordi de kan deles ud i de respektive Facebookgrupper, 

hvor de enkelte hold læser med.  

Vores indholdsprofil på Instagram er i højere grad visuel, og vi ønsker at gøre det til et medie, 

hvor vores (potentielle) medlemmer OPLEVER stemningen, kulturen og fællesskabet i 

foreningen. På Instagram laver vi bl.a. såkaldte ’take-overs’, hvor en repræsentant for et hold 

kan overtage Instagram-kontoen for en dag og poste indhold. Brugerstyret 

indholdsproduktion, som dette, er autentisk og levende. Samtidig letter det arbejdsbyrden 

for sekretariatet. Senest har KU Svømning og Vandpolo lavet et ’take-over’ i forbindelse med 

Copenhagen Open Masters, hvor vores følgere kunne se med fra sidelinjen, da over 30 af 

vores svømmere deltog i konkurrencen.   

Vi arbejder fortsat med at være til stede på KU.net – Københavns Universitets intranet, hvor 

de studerende og ansatte ”færdes” dagligt. Det er en vigtig platform for os at være til stede på, 

og vi kan se at en stor del af vores trafik til hjemmesiden i august og september kommer 

herfra. Vi er derfor meget glade for de muligheder, som samarbejdsaftalen med Københavns 

Universitet giver i forhold til at være synlige på KU.net. 
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S A M A R B E J D S R E L A T I O N E R :  S y n e r g i e r  o g  l a v t h æ n g e n d e  f r u g t e r  

Det har i foreningen været naturligt at søge samarbejdspartnere i forbindelse med konkrete 

udviklinger af foreningens aktiviteter. På udendørssiden har mange aktiviteter og 

udviklingen været helt eller delvist igangsat af fondsmidler søgt eksternt. Det fokus 

fortsætter vi med. Når vi samarbejder med Friluftsrådet, DGI Storkøbenhavn, NEXS eller 

Institut for Psykologi, så skaber det flere muligheder og åbner flere døre, end vi kan alene i 

foreningsregi. Når vi vil skabe opmærksomhed om de udfordringer, som voksenidrætten i 

København står overfor, så er det vigtigt ikke at skulle gøre det alene.   

Konkret har samarbejdet med DGI Storkøbenhavn og Institut for Psykologi udmøntet sig i, at 

vi bruger ABC for Mental Sundhed som rød tråd for udviklingen af gode holddynamikker 

gennem uddannelse af trænere, samt at vi udvikler nye aktiviteter med trivsel og mental 

sundhed som fokus.  

I praksis har vores samarbejde med DGI og vores fokus på mental sundhed udmøntet sig i et 

campusnært yoga-hold, der skal gøre det nemmere for de studerende at få yoga til at passe 

ind i deres travle hverdag. I et forsøg på at anvende uddannelsesinstitutionernes faciliteter 

til andet end “bare” forelæsninger og lektielæsning, har vi gjort plads til yogamåtter og 

velvære. Yoga Som Du Er bliver afviklet på Søndre Campus, CSS og Frederiksberg Campus. 

Vi har gjort holdet så lettilgængeligt som muligt, og det afspejles både i pris samt krav til 

udstyr og niveau.  

Med projekter som dette forsøger KU Studenteridræt at skabe rammerne for et studiemiljø, 

der står i kontrast til performancekultur og faglige krav. Et studiemiljø, hvor de studerende 

er væbnet med metoder og et mindset til at håndtere eksamensstress. Med en præventiv 

indsats – som denne – mod stress og anden mistrivsel, kan vi forhåbentlig sikre, at de 

studerendes trivsel styrkes, som Uddannelses- og Forskningsministeriet store fokus har 

været siden coronanedlukningerne.  

 

F R E M T I D E N :  N æ s t e  å r s  o p g a v e r  

Foreningen bliver løbende anerkendt som et naturligt og effektivt redskab for at skabe 

hverdagstrivsel for de studerende på Københavns Universitet. Aktiviteterne i foreningen 

giver mulighed for at skabe god balance i det travle studie-og arbejdsliv.  

Vi skal blive ved med at udbyde aktivitetstilbud, der understøtter mødet på tværs af 

uddannelser, årgange og campusser. Vi skal være relevante på hvert campus, og vi skal være 

en naturlig samarbejdspartner for de institutter og fakulteter, der har motivationen og 

pladsen til at skabe endnu flere campusnære bevægelsesaktiviteter.  

Udover at tilbyde et bredt udvalg af aktiviteter med kompetente trænere både i sommer- og 

hovedsæson, så byder 2022 på tre helt store konkrete opgaver: 

• Samarbejdsaftale med Københavns Universitet. Der skal i løbet af 2022 forhandles en 

ny samarbejds- og huslejeaftale, da den nuværende udløber ultimo 2022. 

Hovedbestyrelsen ser frem til dette arbejde, da aftalen er helt afgørende for 
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foreningens virke, og da den de seneste 4 år har bidraget positivt til stabilitet i 

foreningen. Ønsket er at udvide mulighederne i aftalen, og dermed skabe en endnu 

tættere tilknytning til Københavns Universitet. 

• Ny lokalefordeling. Der startes en ny ansøgningsrunde for de lokaler der stilles til 

rådighed af Københavns Kommune, dvs. sale, haller og svømmehallen på NEXS og alle 

haller, skolesale og svømmehaller i København. Folkeoplysningsudvalget i 

København har ændret retningslinjerne for lokale tildeling, således at gruppen 19-24 

år er lagt sammen med voksengruppen. Dvs. at KU Studenteridræt ikke længere kan 

have fortrinsret til en lang række tider. Vi er meget bekymret for hvilke konsekvenser 

beslutningen har for os, og det tilbud, som vi kan give de studerende. 

• Implementering af nye it-systemer. Stort set alle platforme skiftes ved årsskiftet, det 

kræver nye vaner og nye arbejdsgange for både medlemmer, trænere og sekretariat, 

Det må forventes at første halvdel af 2022 kaster en del arbejde af sig i forhold til at 

lære nye systemer, se synergier, forenkling og nye muligheder for samspil mellem 

platformene. 

Hovedbestyrelsen kan ovenpå et år, som igen har været meget påvirket af COVID-19, 

konstatere, at foreningen er kommet godt igennem COVID-19. Trods de mange udfordringer 

og irritationer har medlemmer, trænere og sekretariatet igen vist sig omstillingsparate, 

iderige og ikke mindst løsningsorienterede. I efteråret har vi igen fået fyldte hold med ivrige, 

læringsparate og nysgerrige medlemmer. Tak for det!   

Med dette ser Hovedbestyrelsen frem mod et år, hvor vi forhåbentligt får ro til udvikling og 

stabilisering, og med en forening som fortsat står med et stærkt udgangspunkt og ikke mindst 

som et fantastisk tilbud med idræt og fællesskab til de studerende, ansatte og alumner på 

Københavns Universitet. 

 

Hovedbestyrelsen 30. november 2021 
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Cedric Julius Haas


