Bestyrelsens beretning – til forbundets ordinære generalforsamling
01. marts 2020
Bestyrelsens beretning er skrevet af Claus Lehmann Lessél, formand. Den sportslige del dog af
Morten Jaksland. Den særskilte økonomiske beretning fra kassereren foreligger særskilt.
Forbundets seneste generalforsamling var i marts 2019. Perioden for denne beretning dækker derfor lige knapt 12
mdr, mens regnskabsåret dækker hele 2019.
Forbundets arbejde før juni 2018 var præget af en tilgang, der primært handlede om enkeltstående aktiviteter, hvor
afholdelsen af DM samt repræsentation i og deltagelse i FIRs events var de primære opgaver.
Den ny bestyrelse fra juni 2018 – med nyvalgt formand – lagde op til en anderledes strukturering og organisering af
forbundets arbejde - med det klare mål at få udbredt kendskabet til og få øgede muligheder for at spille racketlon i hele
Danmark over de næste år. Konkret fokus ville være på at skabe danske racketlon-turneringer og få flere
racketlonmiljøer og -klubber.

Sportslige beretning (af Morten Jaksland, sportslig ansvarlig)
.

Hjemligt
Vi har i 2019 set at der er meget af liv i racketlon sporten herhjemme – RDT turneringer afholdt på 1 dag har været en
succes og det har været muligt at aktivere mange nye spillere. De mange har nye spillere har koblet sig på de
eksisterende klubber til en vis grad – dog har vi savnet tilslutning til organiseringsarbejdet som fortsat bæres af for få
personer generelt.
Sportsligt er turneringerne meget vigtige for udbredelsen af racketlon i Danmark da mange nye spillere først bliver
grebet når de prøver en turnering. Specielt vigtigt når mange ikke kaster sig ud i et udenlandseventyr som første event.
Det blev dog en skuffelse at vi ikke fik afholdt et DM, som skulle have været det hjemlige højdepunkt. Vi måtte dog
indse at det i det store hele ikke var opbakning. Datoen var måske ikke ideel, måske havde vi sat os for dyrt, men frem
for alt var der ikke tilmeldte nok. I arrangørgruppen savnede vi flere hænder og lad det være en opfordring til DM 2020
om at få tilmeldt sig hurtigt og måske byde ind med at tage en tjans omkring organiseringen af stævnet – alt hjælp kan
bruges.

Udenlands
Den faste skare af danskere der rejser rundt fortsætter ufortrødent og der bliver leveret flotte resultater over hele linjen.
Ifølge tournament software har vi 19 aktive spillere og der er blevet leveret mange medaljer i alle slags rækker
efterhånden – eneste hul er de helt unge.
Højdepunkter for 2019 internationalt – alt er på Elite-niveau:
• VM Sølv XD – Kresten Hougaard
• VM Guld HD – Kresten Hougaard og Morten Jaksland
• VM Guld DD +40 – Stine Jacobsen
• VM Bronze XD +40 – Thomas Ostenfeld Larsen
• VM Bronze HD +55 – Thomas Ostenfeld Larsen og Jesper Schou
• VM Bronze HD +40 – Anders Fyrst.
• VM Sølv HD + 60 – Graham Cain og Steen Hesselbjerg
• VM Bronze Elite teams – Morten J, Kresten H, Malte T, Philip P, Kasper P, Stine J
• VM Sølv +65 teams - Graham Cain og Steen Hesselbjerg
• VM Guld HS Elite – Jesper Ratzer
• VM Sølv HS Elite – Morten Jaksland
Side 1 af 8

•
•
•
•

VM Guld HS + 50 – Jack Broe Larsen
VM Sølv HS + 55 – Thomas Ostenfeld Larsen
VM Sølv HS + 65 – Graham Cain
VM Bronze HS + 65 – Steen Hesselbjerg

Desuden
• Champions league – Sportyfriends Copenhagen (Morten Jaksland, Kaptajn)
• Nr 1 på verdensranglisten HS og HD – Morten Jaksland
Mange titler fra alle øvrige turneringer, også under eliteniveau, er udeladt på ovenstående liste – men ingen glemt!
Tak til alle for fremragende fremvisning af det danske flag på racketlon world tour 2019.
Vi håber at stadig flere vil være interesseret i at repræsentere Danmark. Der var desværre forsvindende lille opbakning
til landshold 2019 og det håber vi vil ændre sig i 2020.
Der vil blive indkøbt nyt landsholdstøj i 2020 og bestilling er tilgængelig for alle via facebook og kontakt til Morten
Jaksland.
For at sprede ordet omkring Racketlon vil vi generelt opfordre folk til at stille op i så mange racketlon aktiviteter som
muligt – og meget gerne i Racketlon Danmark tøj, hvor det er muligt. Husk at alle ketcherspillere er potentielle
racketlonspillere og derfor er det vigtigt vi er synlige.
Tryk til spilletøj og landsholdstøj kan købes gennem racketlon Danmark (kontakt Morten Jaksland).
Ligeledes opfordres alle racketlonspillere til at hjælpe med at like, kommentere og dele på de sociale medier. FIR satser
stort på sociale medier og har som målsætning at få spredt ordet i meget større grad end tidligere via sociale medier –
Racketlon Danmark følger med. Har man opslag der skal deles på Racketlon Danmarks facebookside/gruppe, så
modtager vi dem meget gerne via vores facebook side ”Racketlon Denmark”.

Sportslige rammer i øvrigt
I 2019 åbnede nye rammer for racketlon i Holbæk Sportsby og Espergærde Idrætsby. Foreløbig har dette modsat vores
forventning ikke givet flere racketlonspillere.
Årets største succes har været RD Tour 2019 med fire 1 dages-turneringer afholdt i Birkerød, Nørresundby, Farum og
Espergærde. Alle 4 turneringer fik meget ros fra deltagerne. Deltagerantallet var rigtigt flot med op til 100 deltagere,
dog skuffende i Helsingør med kun 22.
Også økonomisk var RD Tour 2019 en samlet succes for forbundet, hvor målsætningen om at det skulle gå minimum i
balance blev overholdt.
Vi har som bestyrelse desværre begrænsede forhåbninger om, at det også i 2020 kan lykkes os sammen med
medlemsklubberne eller andre racketlon-interesserede, at få afholdt flere danske turneringer, så der bliver flere
muligheder for at spille – og dermed også rekruttere nye spillere ad denne vej. For nuværende er der alene planlagt
Holbæk den 3. maj 2020, og det er Holbæk Racketlon Klub, som står for turneringen, der afvikles efter RacDKs
koncept og også anvender RacDKs navn, turneringssoftware m.v. Furesø/Rudersdal Racketlon håber også tilkendegivet
forhåbning om at kunne afholde en turnering i årets løb.
Årets største skuffelse var den nødvendige aflysning af DM 2019. Det hele var ellers flot klargjort i meget fine rammer i
Hørsholm Idrætspark – i samarbejde med de lokale ketsjersportsklubber og caféen der. Med kun 25 betalende deltagere
få dage før deadline så bestyrelsen sig nødsaget til at aflyse. Det ville have ført til et sportslige meget uattraktivt DM og
sandsynligvis også til et underskud på et 5-cifret beløb at gennemføre. Et underskud, som ville have ført til forbundets
konkurs. Heldigvis betød rettidig omhu, gode kontrakter og fokus på risikostyring, at det kun betød en meget lille
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økonomisk udgift, men desværre rigtigt mange tabte frivillige timer. For bestyrelsen var DM 2019 planlagt efter ca. 150
deltagere – det syntes realistisk, da DM 2017 i Herlev på samme termin havde ca. 130 deltagere.
Bestyrelsen har valgt at prioritere DM 2020, og planlægningen er igangsat. Der arbejdes med Birkerød
Ketsjersportscenter som 1. prioritet.
Også bestyrelsens forhåbninger om at kunne afholde landsholdssamlinger o.lign. har ikke kunnet indfries i 2019, og
synes ikke umiddelbart at ske i 2020.

Samarbejder og samarbejdslinje
Forbundet har valgt en klar samarbejdslinje med bl.a. de øvrige ketsjersportsgrene, landsorganisationer indenfor
sporten, leverandører m.fl.
Vi har et igangværende samarbejde om en kommende ketsjersportskonference med både DIF-forbundene og DGI
sportsansvarlige.
Vi har ift. samarbejde omkring turneringer og markedsføring oplevet en udpræget manglende interesse fra DGIs side.
Årsagen til dette kan næppe alene tilskrives, at vi har valgt at bruge det international turneringssoftware, Tournament
Planner og ikke DGIs system, som giver os en masse ekstraarbejde. Prisen for anvendelsen pr. tilmelding etc. er ca. den
samme, så der må være andre mekanismer i spil.

Socialt
Forbundet har heller ikke i 2019 haft tid eller overskud til at forestå egentlige sociale arrangementer eller aktiviteter,
som ellers kunne være med til at understøtte vores formål.

Administrativt
Administrativt har vi haft glæde af, at vi fik næsten alle de grundlæggende ting godt på plads allerede i løbet af 2018.
Det gælder bl.a. vor dokumenthåndtering, hvor alt placeres på Dropbox, og Facebook, hvor der er flere administratorer
på vores side og grupper.
Det hele blev udført med tanke på at gøre det mest muligt uafhængigt af enkeltpersoner, og det er i rimeligt omfang
lykkedes, om end det administrative stadig hænger for meget på enkeltpersoner.
Heller ikke i 2019 lykkedes det bestyrelsen at søge midler hos fonde, legater og andre lignende støttemuligheder. Dette
til trods for forsøg på at få det opstartet - og generelt god vilje hos bestyrelsesmedlemmerne. Vi kender reelt ikke
omfanget af midler, vi kan være gået glip af.
Vor etablerede MobilePay MyShop-løsning og Racketlon Danmark-mobiltelefonnummer har gjort ting nemmere i
2019, og fremadrettet. Det lettede bl.a. indbetalinger fra RDT 2019. Anvendelsen af PayPal, der fungerer og skal
anvendes sammen med Tournament Software, har været positiv, da det gør betalingsdelen nemmere. Det så vi bl.a. ved
tilbagebetalingen af deltagergebyrerne til de få DM-tilmeldte. Samtidig ramte vi åbenbart et ”loft” for indbetalinger, der
affødte en stribe af krav fra PayPal om dokumentation på forbundet, vores virke, vore bestyrelsesmedlemmer etc. Det er
krav der er affødt af compliance-regler (undgåelse af hvidvask m.m.). De er dog helt urimelige for os som en lille
frivillig forening. Især, når PayPals opstillede systemer slet ikke har tænkt en lille dansk forening ind. Det har været
voldsomt irriterende og tidskrævende.
Vi har etableret nogle interne vejledninger – for at sikre viden om, hvordan vi gør og forholder os til en lang række ting.
De skal dog opdateres.
Alt for få kender også i 2019 til racketlon, dog mener vi, at flere er blevet opmærksomme på vor eksistens. Flere har i
årets løb prøvet racketlontræninger i vore klubber, men en for stor andel kommer kun få gange. Vore velkomst-hæfter
rettet mod nye spillere igangsat i 2018 er ikke blevet færdiggjort – og derfor ikke anvendt.
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Hovedparten af vort arbejde er foregået med frivillig arbejdskraft. Der er alene udbetalt mindre skattefrie godtgørelser
og for afholdte udgifter til ulønnet arbejdskraft, herunder kilometergodtgørelse, forplejning ifm. møder og indkøb af lidt
bolde og udstyr.
Samarbejdet i bestyrelsen blev tidligt på året ramt af mangel på personlig kemi, og førte til Mads Bojsens afgang fra
bestyrelsen i utide. Der har været færre bestyrelsesopgaver end tidligere, dog gælder fortsat, at alt for meget af arbejdet
har ligget på for få hænder. Intentionen om, at sikre kontinuiteten i forbundets arbejde og gøre det uafhængigt af
enkeltpersoner er ikke lykkedes i ønsket omfang i 2019. Det betyder fortsat, at der desværre er en markant risiko for, at
forbundets arbejde og udvikling pludselig kan gå nærmest i stå.

Om forbundet og organiseringen
Bestyrelsens sammensætning er ikke med god bred repræsentation fra vore 4 medlemsklubber. Det medfører en
opfordring til, at alle medlemsklubber stiller med folk til forbundets arbejde, så vi også på denne måde kan arbejde
bredt.
Det er fortsat værd at huske på, at vi som forbund ikke er medlem af nogen landsorganisation. Vi er heller ikke
forpligtet overfor myndigheder eller kommuner, f.eks. Folkeoplysningsloven. Det betyder, at vi i praksis har meget stor
handlefrihed – og kan operere meget uformelt. At vi ikke er medlem af hverken DIF, DGI eller DFIU betyder også, at
vi ikke er dækket af idrættens forsikringer.
På den anden side er det givetvis stadigt nødvendigt for forbundet at operere ”som om vi var”. Eksempler vil være
andres vurdering af os. Det er
- Når vi indgår i samarbejder med de andre ketsjersportsforbund
- Søger om fonds- eller støttemidler
- Søger om faciliteter – f.eks. til DM og RDT.
Og så gælder det også, at det generelt vil give os ”validitet” at der er ”god orden i vores eget hus”.
Bestyrelsen føler, at vi har haft for få frivillige hænder i 2019 – og manglen på frivillige hænder er kritisk for forbundets
videre udvikling – og dermed udviklingen af racketlon i Danmark. En udfordring er også, at enkelte frivillige hænder
ikke har løftet de opgaver, som hænderne har sagt ja til. Alle bidrag er vigtige – om end det bør være aftalt med RacDK
inden de igangsættes, hvis det har betydning for racketlon som sport i Danmark – og ikke kun lokalt eller regionalt.

Internationalt organisatorisk
Vi er stadig medlemsforbund i FIR. Vi har fortsat ingen direkte repræsentation i FIRs ledelse, men vor tidligere
formand Kresten Hougaard sidder i bestyrelsen, og vi har også i 2019 haft en fin dialog med Kresten om arbejdet i FIR.
Vi har sikret, at vi har været repræsenteret til de vigtige FIR-events – enten ved et af vore bestyrelsesmedlemmer eller
ved fuldmagt. Det gælder i øvrigt også sportsligt, hvor DK har været med til næsten alle internationale turneringer,
herunder alle mesterskaberne.
Som forventet havde forbundet i 2019 ikke selv ressourcer til at afholde internationale turneringer under FIR, og dette
er også fravalgt for 2020. Forbundet valgte imidlertid endnu engang at give tilladelse til, at La Santa Open kunne
afholdes under ”licens” af Racketlon Danmark. Vor tidligere formand Kresten Hougaard var igen ansvarlig
turneringsarrangør. Betingelsen er som tidligere år, at forbundet ikke påtager sig nogen form for risiko eller
forpligtelser, heller ikke økonomisk.

Idrætspolitisk
Idrætspolitisk har forbundet deltaget i de primære møder i FIR, dvs. især generalforsamlinger og ekstraordinære
generalforsamlinger.
Vi har som forbund støttet op om, at FIR har fået fast ansat lønnet ”direktør”.
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Vi har fortsat vort samarbejde med de andre ketsjersportsforbund i DK – foreløbig dog kun om en
ketsjersportskonference.
Det holder lidt liv i et øget idrætspolitisk arbejde og samarbejde med ”de store”.
Bestyrelsen har igen haft drøftet om vi bør søge om optagelse i DIF som ”associeret medlem” hos et af forbundene for
vore 4 sportsgrene. Vi er ikke nået til nogen konklusion – og derfor heller ingen handling.
Vi er fortsat særdeles langt fra at kunne blive optaget som selvstændigt medlem i DIF. Og vor
henvendelse til DGI i marts 2019 for at høre om mulighederne for optagelse som selvstændig sport dér faldt negativt ud.
Begrundelsen synes at være, at det ville føre til for store forpligtelser – og dermed udgifter – for DGI at få os ind som
selvstændig sport. Her bemærkes fortsat, at vore foreninger kan optages i DGI, og i hvert fald 2 stadig er det.
Vor uformelle snak med Dansk Firma Idræts Union tilbage i marts 2019 er der ikke blevet fuldt op på fra nogen af
siderne.

Udviklingen hidtil
For ketsjersporten i Danmark synes der også i 2019 at have være en svagt opadgående tendens – målt på medlemstal.
Det varierer fortsat meget fra landsdel til landsdel. Vi har en klar interesse i at der bliver flere ketsjersportsspillere –
uanset sportsgren. Vi har hidtil troet på, at det vil have en positiv afsmittende effekt på antallet af racketlonspillere.
Udviklingen i medlemstallet i 2019 har dog ikke bekræftet dette.
Modsat racketlon, så synes padel at have fået rigtigt mange nye spillere og foreninger/underafdelinger i foreninger.
Padel rammer tilsyneladende tidens trend bedre end vor sport.
Vort håb om at få yderligere 2-3 nye racketlonforeninger – og dermed medlemsklubber – i Danmark senest sommeren
2020 synes ikke realistisk. Trods gode muligheder i Århus, Herlev, Helsingør, Vejen og Nørresundby er der intet
konkret sket fra racketlonspillerne dér, hvor der ellers er de nødvendige ketsjersportsfaciliteter til at kunne lave hele
racketlon-kampe og -træninger. Vi er dog sikre på, at der er potentielle spillere nok ”derude”. Men året har i den grad
vist, at udfordringen – igen – er, at der skal findes frivillige til at løfte foreningsarbejdet. Det at komme ud i landet
havde forbundets prioritet i 2019, men strategien fra forbundet vil fremadrettet fokusere på at vækste ud fra de
eksisterende miljøer i Birkerød/Farum, Holbæk og Bagsværd. Vi har ikke ressourcer til andet, da især dialog og besøg
på Fyn og Jylland tager alt for mange af vore beskedne ressourcer til rådighed – økonomisk og ikke mindst i tid for de
få frivillige kræfter.

Økonomisk
Økonomisk er regnskabsåret 2019 gået tilfredsstillende – om end med et relativt stort underskud. Økonomien har hele
året været i god regnskabsmæssig balance, og der har været tilstrækkelig likviditet til at drifte forbundet.
Det er også situationen her ved generalforsamlingen 2020.
Bestyrelsen har fortsat valgt at projekter har sin egen økonomi og regnskab, og følgelig at det er nettoudgiften som ses i
regnskabet. Ethvert projekts regnskab skal dog være synligt og transparent med mindre særlige forhold taler imod dette.
Det betyder, at både RDT 2019-turneringerne og DM 2019 regnskaberne er kørt som projekter, og med et overskud på
hhv. ca. 3.500 kr og underskud på ca. 2.500 kr.
Fremadrettet forventes også DM 2020 og RDT 2020 (1-dages-turneringerne) at køres som projekter, dog vil det være
muligt for vore klubber at køre det som egne turneringer, hvor RacDK ikke har projektansvaret. For at benytte RacDKs
RDT-koncept er det bl.a. stillet som krav fra RacDKs side, at vi får fuld indsigt i det samlede turneringsregnskab. De
konkrete vilkår for benyttelse af RDT-konceptet aftale fra turnering til turnering med arrangøren.
Kasserer-hvervet og -ansvaret er formelt håndteret af Thomas Ostenfeld Larsen, som også har stået for udarbejdelsen af
regnskabet for 2019, som fremlægges i dag. Både kasserer og formand har haft og har adgang til forbundets konto i
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Sparekassen Kronjylland. Det er dog formanden som i årets løb har været udførende på næsten alle de økonomiske
transaktioner.
Formanden har – som den eneste i forbundet – et VISA-Dankort, som trækker direkte på forbundets konto. Kassereren
har selv fravalgt dette.
MobilePay MyShop-løsningen blev etableret i juli 2018, og har vist sig nyttig i flere sammenhænge – især RDT 2019turneringerne. Hele bestyrelsen har adgang til MyShop, men der kan ikke foretages udbetalinger fra MyShop.
Via VISA-Dankort og den normale MobilePay kan formanden betale via MobilePay App’en.
Regnskabet for 2019 er internt revideret af Christian Wieth, som trådte til i marts 2019 for at løfte denne opgave.
Bestyrelsen indstiller og anbefaler igen valg af Christian Wieth som intern revisor for det kommende år.
Bestyrelsen har inden generalforsamlingen arbejdet med budgettet for 2020. Det der fremlægges i dag af kassereren er
et budget, som er præget af sikring af DM og RacDKs fortsatte eksistens (drift), og i mindre grad med udviklingstiltag.
Detaljerne i økonomien rapporteres særskilt af kassereren – og indgår ikke i denne beretning.

Sponsorer
Forbundet kører uden faste sponsorer. Der har været igangsat to tiltag overfor kendte ketsjersportsleverandører. Det ene
blev afsluttet af RacDK, da der ikke kunne forhandles en tilfredsstillende aftale på plads. Den anden er i proces.
Bestyrelsen har vurderet, at det indtil en attraktiv aftale foreligger er det rigtige, at forbundet laver aftaler fra gang til
gang (fra event til event).
Vi ved reelt ikke, om forbundet kan få øget værdi – få større midler at arbejde med – ved at intensivere sponsorarbejdet.
Det nåede vi reelt ikke i hverken 2018 eller 2019 – og der er ikke udsigt til, at vi har ressourcer til det i 2020.

IT
Vor website www.racketlon.dk. fungerer, og det mest basale er opdateret – ofte med forsinkelse. Det sker i programmet
WordPress.
Desværre har vi stadig mangel på frivillige ressourcer til at drage fordel af de muligheder, som det kan give os, og der
er ingen fra bestyrelsen, som ønsker at tage denne frivillige opgave. I praksis er det formanden, som har og kan
opdatere.
Vi mangler at bruge det til at understøtte vore medlemsklubber, med f.eks. gode videoer, reportager, nyheder,
oplysninger om træningstilbud m.m.
Forbundets primære mail er racketlon@outlook.dk – og går til formanden. Det samme gør info@racketlon.dk. Men vi
udnytter ikke mulighederne for mails m.v. i vort domæne.
Heller ikke mulighederne for at anvende det som samarbejdsplatform er i brug.
De øvrige IT-aktiviteter er anvendelse af pengeinstituttets løsning, Dropbox, MobilePay og Facebook samt tlf. og
licenser. På Facebook-delen er vi ramt af, at den ansvarlige ikke har haft tilstrækkelig tid til at opdatere i ønsket
omfang. I noget omfang er vi hjulpet af FIRs store satsning på Facebook-kampagner. Vi er ikke tilstede på øvrige
sociale medier.

Samlet set
Samlet set må forbundet og racketlon i DK siges at have haft en neutral udvikling i 2019; 4 RDT er en succes, et aflyst
DM er en fiasko og manglende succes med at få flere klubber trækker ned.
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Udviklingen i 2020 og frem:
Optimismen fra primo 2019 er afløst af en skepsis primo 2020.
Vort mål er fortsat at blive større og mere etablerede. Men vore kræfter er mindre end for 1 år siden til at lave
opbyggende og udviklende arbejde udover det nødvendige administrative.
Vi vil derfor ”blot” søge at sikre
- Afholde DM 2019
- At klubberne har støtte til at afholde 1-dages-turneringer under RDT-konceptet.
Ambitionen om at få flere racketlonforeninger og racketlonmiljøer er derfor midlertidigt sat på stand-by.
Vi vil fortsat arbejde for – sammen med klubberne - at endnu flere deltager i lokale, regionale, nationale og
internationale turneringer. Dét er vigtigt for den gode oplevelse af racketlon-miljøet.
Vi vil også i 2020 søge samarbejdslinjen med interessenter omkring vor sport.
I forået 2019 skrev vi, at ikke bare forbundets – men hele racketlonsportens udvikling i Danmark er behæftet med rigtig
meget usikkerhed. Det ville kræve fortsat vedholdenhed og robusthed i arbejdet af alle i vor sport! Usikkerheden er ikke
blevet mindre det seneste år, og det kræver måske nu endnu større indsats af alle, hvis sporten skal være til stede i
Danmark på bare det nuværende niveau.
Alle skal og bør tage endnu mere ejerskab.
Kun i forening er vi stærke.
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