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Presidiet för Samarbetsorganisationen ”De Nordiske Hospitals Lege” (DNHL) genomförde 
sitt första möte sedan ”Kongressen 2019” den 5 oktober i Stavanger via Skype den 
25 november 2020 ! Deltagare vara Arild Johansen, president (Stavanger), Lars-Göran Bengtsson, 
sekreterare (Vänersborg), Merete Skjellanger Hilby, kassör (Bergen), Lars G. Hansen, v 
president (Köpenhamn), Rudolf Adolfsson, ledamot (Reykjavik) och Gitte M. Nielsen, ledamot 
(Köpenhamn). Förhindrad att deltaga var Hannu Nurminen, ledamot (Lathi) !

Trots många mil och tidszoner mellan ledamöterna i presidiet fungerade det riktigt bra och 
referatet från mötet är utsänt till egnahemsföreningar etc !

KONGRESS 2021 !

Trots den Coronapandemi som råder i världen försökte presidiet se positivt på framtiden 
och beslöt att planera för en ”Kongress 2021” ! Denna kommer, om allt är som vanligt igen då, 
att genomföras under oktober alternativt november månad i Köpenhamn !

 

DNHL 2022 !

Presidiet såg även med glädje fram emot att erbjuda medlemsföreningarna att återvända till 
Vierumäki Sport Institute för att genomföra ”DNHL 2022” ! Liksom 2018 blir Laksilainet r.y. (Lahti), 
Finland, officiell arrangör !

“DNHL-Nytt” ges ut av DNHL:s AU vid 3-4 tillfällen under året och syftet 
är att vara ett språkrör mellan presidiet för Samarbetsorganisationen 

“De Nordiske Hospitals Lege” och medlemsföreningarna inom vårdsektorn 
i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige ! Föreningarna kan också vara 

med och påverka innehållet genom notiser, referat, synpunkter etc !
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NOSTALGI ! NOSTALGI ! NOSTALGI ! NOSTALGI !

På initiativ av Rigshospitalets BK i Köpenhamn och Poul-Erik Oppelstrup genomfördes för första
gången ”De Nordiske Hospitals Lege” i Köpenhamn 1975.

De första Nordiske Hospitals Lege genomfördes 1975 i Köpenhamn på initiativ av Rigshospitalets BK 
och Poul-Erik Oppeölstrup. Inför 1976 beslöts att arrangemanget skulle genomföras den 30 juli-1 
augusti i Oslo med Ullevåls Bedriftsidrettslag som arrangör, men innan dess genomfördes ett 
seminarie den 23-25 januari 1976 på Gjaervikens Pensionat utanför Oslo. Trots att det snart är hela 
45 år sedan finns noteringar från mötet bevarade – dessa kan du läsa på den fil som finns med 
detta nummer av ”DNHL-Nytt” ! I en annan fil presenteras de första sidorna i programmen
vid arrangemangen i Köpenhamn 1975 och i Oslo 1976.

På mötet i Gjearviken utsågs en grupp som skulle arbeta med DNHL:s framtid, denna bestod av 
Barbro Lundkvist, SSIF, Sverige, Arne Moldberget, Norge och Poul-Erik Oppelstrup, Danmark. 

Samarbetsorganisationen ”De Nordiske Hospitals Lege” bildades först den 3 november 1984 i 
Köpenhamn och som president utsägs då, helt naturligt, initiativtagaren Poul-Erik Oppelstrup. 
Vid kongressen den 20 november 1993 i Jönköping avlöstes Poul-Erik Oppelstrup som president 
av Lars-Göran Bengtsson. Den nuvarande president, Arild Johansen, tillträdde på den platsen vid
kongressen den 8 oktober 2011 i Lillehammer.

Under åren 1975-2019 har hela 66 arrangemang genomförts, men under 2020 har verksamheten, 
förutom fyra nummer av ”DNHL-Nytt”, i stort sett legat nere. Detta på grund av den rådande 
Coronapandemin.

SAMMANDRAG: TOTALT D F I   N S
DNHL 24   10  1 2   5 6
Kongress 19      7 1     6 5
Nordiske Skidager 13   13
Odense Cup     6       6
Golf i Finland     2   2
Copenhagen Cup     1       1
Volleyboll i Finland     1                                          1                                                

Totalt: 66   24  5 2 24  11  

- se medsänd fil angående Seminariet på Gjaervikens Pensionat utanför Oslo 1976                 POUL-ERIK OPPELSTRUP
   DNHL:S FÖRSTA PRESIDENT
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     ARILD JOHANSEN
DNHL:s PRESIDENT

Kjære idrettsvenner i Norden!
Året 2020 går mot slutten. Det har vært et år ingen av oss vil glemme. Coronapandemien har påvirket 
den enkelte og alle våre samfunn i Norden og resten av verden.

For oss DNHL-venner fikk det umiddelbart følger da pandemien slo til i begynnelsen av mars 
måned. SUSBIL i Stavanger måtte - etter råd fra de norske helsemyndighetene - avlyse ”DNHL 2020” 
som skulle avholdes i Stavanger den 11-14 juni. Jeg vil i denne forbindelse rette:

EN STOR TAKK TIL til SUSBIL for den store innsatsen foreningen utførte for å lage et ypperlig 
og også litt annerledes nordisk mesterskap i 2020 - med bl.a. topptur til Prekestolen.

Nå er det igjen tid for å se fremover til 2021 og 2022.

DNHL-kongressen 2021

Presidiet i DNHL avholdt digitalt presidiemøte den 25. november 2020 og besluttet med forbehold 
å avholde DNHL-kongress i løpe av oktober-november 2021 i København med Idrættsforeningen 
Bispebjerg Hospital som lokal arrangør. Presidiet vil - avhengig av utviklingen i pandemien - ta endelig 
beslutning ultimo mai 2021 kongressen kan avholdes i oktober-november i København.

DNHL 2022

Presidiet besluttet også på sitt møte 25. november 2020 å rette en formell henvendelse 
til Laksilainet r.y. (Lahti), Finland om foreningen kan påta seg å arrangere ”DNHL 2022”. Presidiet 
minnes med stor glede det strålende nordiske mesterskapet som Lahti City Hospital arrangerte i 2018 
med Vierumäki Sport Institute som lokal arrangør. Jeg håper Laksilaiset r.y. tar positivt imot 
henvendelsen fra DNHL om å stå som arrangør av DNHL i Vierumäki i 2022.

Med dette vil jeg benytte anledningen til å ønske dere alle:

EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR !

Arild Johansen
president DNHL



- 4 -

FÖLJ SAMARBETSORGANISATIONEN ”DE NORDISKE HOSPITALS LEGE”
PÅ HEMSIDAN: www.dnhl.org 

INFORMATION
Samarbetsorganisationens webbredaktör heter Mette Pettersen ! Vid frågor när det gäller hemsidan 
vänd er till Presidenten, Arild Johansen, mailadress: arij2@online.no eller mobil 
+47 915 23 460 !

Vill ni ha mer info om Samarbetsorganisationen ”De Nordiske Hospitals Lege” (DNHL) 
kontakta Sekreteraren Lars-Göran Bengtsson, mailadress: lgb.vanersborg@gmail.com 
eller mobil +46 (0)73 639 71 88.

 **** LEDAMÖTER I PRESIDIET ****

President
Arild Johansen

repr för det norska förbundet (NHIF)

arij2@online.no

Kassör Sekreterare Vice President
Meree Skjellanger Hilby Lars-Göran Bengsson Lars G. Hanse
repr för de norska föreningarna repr för det svenska föreningarna repr för det danska förbundet (DHIF)

mskjh@hotmail.co lgb.vanersorg@gmail.co  m lars.gerhard.hansen@regionh.dk

Ledamot Ledamot Ledamot
Rudolf Adolfsson Hannu Nurminen Gitte Melldgaard Nielsen
repr för den isländska föreningen repr för de finska föreningarna repr för de danska föreningarna
radolfss@landspitali.is h.nurminen53@  gmail.com gittenuuk@hotmail.com
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