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REFERAT AF BESTYRELSENS MØDE 
D. 28. JUNI 2017 

 
 
 
 
 
 

Deltagere: Karl Vilhelm Nielsen (KVN), John Petersson (JP), Stig Person (SP), 
Jens Boe Nielsen (JBN), Lene van der Keur (LvdK), Jan S. Johansen (JSJ), og 
Even Magnussen (EM) via SKYPE. 
 
Desuden deltog Niels Christiansen (NC), Søren Jul Kristensen (SJK), og Michael 
Møllgaard Nielsen (MMN).  
 
Afbud: Tine Rindum Teilmann (TRT), Jannie Hammershøi (JH). 
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6 Kommende internationale møder/konferencer 
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15 Nyt fra ledelsen 
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SAGER TIL BESLUTNING 

 
 

Ad 2 Valg af ordstyrer 
 SP blev valgt. 

 
 

Ad 3 Godkendelse og underskrift af referaterne fra bestyrelsens møder  
 d. 29. april og 15. maj 2017 

 Referaterne blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende. 
 
 

Ad 4 Opfølgning på referaterne fra bestyrelsens møder d. 29. april og 15. 
maj 2017 
 
 a) Samarbejde NOC og NPC omkring PL. 

 
Møde mellem KVN, NC, Niels Nygaard og Morten Mølholm blev afholdt 
26. juni 2017. Referatet fra mødet fremgår af KVN’s orientering under 
pkt. 14. 
 
Færdigt oplæg forelægges på bestyrelsesmødet i august. (NC/KVN)) 
 
 

 b) Repræsentantskabsmøde 2017 – evaluering 
Idrætsudvalg kontra partnerskabsudvalg. 
JSJ orienterede om det foreløbige arbejde. Kortlægning af alle 
idrætsudvalg er udarbejdet. Opgaven opleves som særdeles vanskelig. 
 
Oplæg kommer til august mødet. (JSJ, NC) 

  
 

Ad 5 Fastsættelse af datoer og tid for bestyrelsesmøder m.v. 
 Efterårets bestyrelsesmøder: 
• Mandag d. 21. august 2017 
• Tirsdag d. 3. oktober 2017 
• Mandag d. 20. november 2017 
 
 Andre møder og arrangementer: 
• Parasport-Dag 23. september 2017 
• Frivilligforsamling 30. sept. – 1. okt. 2017 – Vejen Idrætscenter 
• DIF Budgetmøde 7. oktober 2017 – Idrættens Hus 
• Dialogmøde i Middelfart – 26. oktober 2017 
• Dialogmøde i Roskilde – 23. november 2017 
• Dialogmøde i Vordingborg – 15. marts 2018 
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Ad 6 Kommende internationale møder/konferencer 
• IPC Conference and GA, 5. – 9. sept. 2017, Abu Dhabi (KVN, JH som 

IBSA-repr., NC som observatør + TRT og JBN, hvis der kan opnås 
observatørpladser) 

• IBSA GA, 24. – 28. oktober 2017, Rumænien (JH, LvdK) 
• IWAS GA – 1.-4. december 2017 i Portugal (KVN) 
 
 

Ad 7 Strategi for kampagne ved IPC-GA (JP) 
Orientering v. JP: 
IPC har udsendt et manifest om det, der er tilladt at videregive. CV og 
svar på stillede spørgsmål må der gerne refereres hertil. 
IPC udfærdiger en booklet (en kortere udgave) i løbet af 14 dage. 
 
Kampagnetiden er startet. Mediekampagnen skal opstartes, og TSE 
Conculting involveres i den resterende kampagne, såfremt vi finder 
økonomi til det. 
Pressemeddelelser skal fremadrettet være på engelsk. 
 
JP ser gerne JBN og TRT med som deltagere i GA, idet begge har gode 
kontakter på verdensplan. 
 
Skype møde om kampagnen med NordHIF afholdes medio august (NC) 
 
 

Ad 8 Økonomi 
Budget 2017 
Resumé:  
Indtægter 
På side 1 ”Delvis sikre” indstiller ØU til en stigning på DKK. 100.000 
Fonde/legater. En stigning fra DKK. 750.000 til DKK. 850.000. 
 
Udgifter 
Budgetændring til BRU på DKK. 150.000. 
Efter ansøgning fra BRU har ØU indstillet til en budgetændring på side 
2. i den økonomiske oversigt: 
 

• DKK. 100.000 i tilskud til reduktion af deltagerbetaling for 
deltagere i European Paralympics Youth Games 2017 (EPYG) 

• DKK. 50.000 til Parasportens Dag 
 
Sammenlagt en forhøjelse af BRU budget 2017 fra DKK. 1.100 til DKK. 
1.250. 
 
Efterfølgende er indkommet et forslag om ændring af budget 2017 med 
en omkostning DKK 70.000 TSE Consulting til strategi kampagne ved 
IPC-GA under forudsætning af, at DIF bidrager med et tilsvarende beløb 
(plus dækker nødvendige rejse og mødeomkostninger). 
 
Forslaget anbefales af DIF. 
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Anbefaling til bestyrelsen:  
Godkendelse af budgetændring 2017 
 
Beslutning: 
Budgetændringer 2017 blev godkendt – omkostning til kampagnen DKK 
70.000 dækkes via bestyrelsens rådighedskonto. 
 
 
Budget 2018 
Resumé:  
Budgetændring til BRU på DKK. 50.000. 
Efter ansøgning fra BRU har ØU indstillet til en budgetændring på side 
2. i den økonomiske oversigt. 
 
DKK. 50.000 til Parasportens Dag. 
 
Sammenlagt en forhøjelse af BRU budget 2018 fra DKK. 1.100 til DKK. 
1.150. 
 
ØU afventer et møde med EU, som blev aftalt til tirsdag den15. august 
kl. 12.00 i Idrættens Hus. 
 
Anbefaling til bestyrelsen:  
Godkendelse af budgetændring 2018. 
 
Beslutning: 
Ændring af Budget 2018 blev godkendt. 
 
 

Ad 9      Forbundets love 
Resumé:  
Efter en gennemskrivning og tilretning af forbundets love i forlængelse 
af repræsentantskabets beslutninger skal bestyrelsen gennemse, at 
dette er gjort på rette vis. 
Herefter skal lovene offentliggøres på relevante medier. 
 
Anbefaling til bestyrelsen:  
At bestyrelsen godkender de tilrettede love for forbundet. 

 
Beslutning: 
Lovene blev gennemgået - enkelte redaktionelle rettelser blev foretaget 
og godkendt. 
Tilrettet udgave lægges på hjemmesiden. (NC) 
 
 
 

SAGER TIL DRØFTELSE 
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Ad 10    Opfølgning på strategiplan 
Resumé: 

 Endelig strategiplan er nu til administrativ behandling i DIF. 
 
 Der vedhæftes strategiplan samt oversigt over økonomi i forhold til vores 

allerede lagte budgetter for 2017 og 2018. 
 
 Første skridt i DIF’s administration er at få skabt et overblik over den 

økonomiske situation, altså hvordan de økonomiske ønsker ser ud i 
forhold til den samlede ramme. Dernæst udestår arbejdet med at 
behandle alle indstillinger administrativt. Det vil ske i løbet af juni 
måned, og henover sommeren arbejdes med at få de endelige 
indstillinger på plads. Det er udmeldt fra DIF at de indstillede spor 
overskrider budgettet med ca. 20 mio. kr., hvorfor der kan forventes en 
reduktion af de budgetterede indsatser. 

 
Alle forbund får DIF’s bestyrelses indstilling til høring mandag den 7. 
august. Deadline for indgivelse af høringssvar er den 21. august kl. 
12.00. 

 
 Efterfølgende behandler DIF’s bestyrelse alle strategiaftaler og 

administrative indstillinger på to møder; den 29. august og den 1.-2. 
september. Den 15. september vil alle forbund modtage en foreløbig 
tilkendegivelse på deres strategiaftale sammen med udsendelse af 
budgetmaterialet. Den endelige budgetfordeling drøftes på budgetmødet 
i oktober 

 
 

Anbefaling til bestyrelsen:  
               Tages til efterretning. 
 

Beslutning: 
Årshjul præsenteres for bestyrelsen d. 3. oktober 2017. 
Økonomi blev taget til efterretning. 

 
 

Ad 11 Navneændring - implementeringsplan 
Resumé:  
I forbindelse med navneskiftet til Parasport Danmark er der udfærdiget 
en designmanual, som beskriver anvendelsen af navn og logo på alle 
platforme. 
For at fremstå som en enhed skal denne manual følges af alle både 
ansatte, udvalg og projekter. 
Manualen har taget udgangspunkt i genkendelighed uanset, hvor i 
organisationen navn og logo anvendes.  
 
Anbefaling til bestyrelsen:  
Tages til efterretning. 
 
Beslutning: 
Taget til efterretning. 
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’PD’ kan anvendes internt som en forkortelse. 
 
NC kommer med forslag til beskrivelse af logoet. (NC) 
 
 

Ad 12 Opfølgning på dialogmøder 
Resumé: 
Fra Aalborg-mødet: 
- Forslag om nyt navn til forbundet 
- Konsulenthjælp til idrætter 
- Hjælp til nybyggeri 
- Rekruttering af børn og unge med fysiske handicap 
- Frafald på grund af manglende pædagogtimer 
- Kommune konsulenter 
- Manglende resultater fra FM’er på forbundets hjemmeside 
 
Fra Brøndby-mødet: 
- Forslag til nyt navn til forbundet 
- Ny hovedsponsor Elsassfonden – konsekvenser for klubberne 
- Partnerskabsmodeller – brobygger-funktionen 
- Kommunale støtteordninger 
- Medlemstilbagegang 
- Rekruttering og fastholdelse af frivillige 
- Tilbud til personer med sværere handicap 
- Unge atleter i front 
- PL-beklædning 
 
Anbefaling til bestyrelsen: Emnerne drøftes og eventuelle handlinger 
besluttes. 
 
 
Opfølgning fra Ålborg: 
Rekruttering af børn følges op med vores kampagne – HSKDV. 
 
Manglende pædagogtimer er handicappolitik og ikke idrætspolitik, 
måske LEV kan følge den op. (KVN) 
 
Formidling af FM resultater skal forsøges optimeret på hjemmesiden. 
Tages op på frivilligforsamlingen. (SJK) 
 
Øvrige emner er der allerede ”taget hånd om.” 
 
Opfølgning fra Brøndby: 
Brobyggerfunktionen i ligger i Visionsarbejdet m. DIF/DGI/DAI/SD. 
 
Tilbud til personer med svære handicap: Det skal kommunikeres til 
udvalgene, at der skal være tilgængelighed for alle ved vores 
arrangementer. (SJK/MMN). 
 
Øvrige emner er der allerede ”taget hånd om.” 
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Ad 13 Beskrivelse af procedure og kriterier for optagelse af nye klubber og 
opretholdelse af medlemskab for en klub 
Resumé: 
Ønsker om optagelse som ny klub i Parasport Danmark sker ved 
ansøgning via hjemmesiden. 
Klubber skal for at kunne optages være godkendt som folkeoplysen 
forening og vedtægter skal godkendes dels af os og dels af CFR/DIF 
For at være folkeoplysende forening skal foreningen opfylde følgende 
krav: 
• Foreningen skal have et sæt vedtægter, hvoraf der fremgår et  

 formål. 
• Foreningen skal have en bestyrelse og være demokratisk opbygget. 
• Foreningen skal tilbyde folkeoplysende aktiviteter. 
• Foreningen skal bygge på aktivt medlemskab og have mindst fe 
  betalende medlemmer. 
• Foreningen skal som udgangspunkt være åben for alle, som til- 
  slutter sig foreningens formål*. 
• Foreningen skal være hjemmehørende i kommunen**. 
• Foreningen skal have faste planlagte aktiviteter, som forventes at  
  forløbe over et helt år, og desuden skal formålet være almennyttigt,  
  dvs. komme fællesskabet til gode og ikke være kommercielt. 
  Eksisterende medlemsforeninger af enten DGI eller DIF (med CFR  
  nummer) har forlods fået godkendt vedtægter. Alle øvrige skal 
  fremsende vedtægter til godkendelse. 
 
Vi har i dag: 

• 423 godkendte medlemsforeninger 
• 8 associerede medlemmer  

(medlemmer som ikke opfylder de nævnte krav) 
• 5 landsforeninger 

 
Anbefaling til bestyrelsen: Tages til efterretning. 

 
Beslutning: 
Hjemmesiden og andre vejledninger skal bearbejdes sprogligt. (NC) 
 
Såfremt kriterier for optagelse skal ”skærpes/ændres” må det være på 
baggrund af et oplæg fra bestyrelsen. 
 

 
 

SAGER TIL ORIENTERING 
 

 
Ad 14 Nyt fra bestyrelsens medlemmer  

KVN: 
Møde med Niels Nygaard og Morten Mølholm om operatør-ansvar for 
deltagelse i kommende PL (fra og med Sommer-PL i Tokyo): 

• Mødet forløb i en fredelig og venlig atmosfære. 
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• Både Nygaard og Mølholm tilkendegav, at DIF’s (bestyrelsen) 
hensigt er, at skabe en ligestilling mellem dansk deltagelse i PL 
og OL.  

• DIF ønsker at overtage ansvaret snarest (for at komme i gang – 
måske har de noget i ærmet?) – gerne/helst pr. 1. september 
2017 

• DIF ønsker/forventer at blive kompenseret økonomisk for 
omkostningen – anslået af NC til ca. 1,9 mio. kr. for både sommer 
og vinter PL. 

• Måske ønsker DIF også en kompensation for medarbejder-
omkostningen – måske 1-2 årsværk?  

• DIF ønsker at stå for fundraisingen og kommende (nye) 
sponsorer, som vil støtte projektet – dog forstået således, at 
kommer der mere i kassen end det nødvendige til opgaven, så 
skal et overskud tilfalde det paralympiske arbejde (forventeligt i 
vort regi). 

• DIF vil forsøge at løfte Jysk’s sponsorat jfr. Larsens udsagn i Rio. 
• Udtagelse af atleter foregår efter samme regler, som udtagelser til 

OL – altså efter indstilling/forhandling med SPF og en formel 
beslutning i DIF’s bestyrelse. 

• DIF anerkender at PD fortsætter som medlem af IPC. 
• Evaluering af modellen: straks efter PL i Tokyo. 

 
Deltagelse i Folkemødet på Bornholm: 

• Jeg satsede primært på at høre nogle idrætspolitiske debatter og 
brugte det meste af én dag i Idan’s og Loa’s fælles telt, hvor 
følgende emner blev sat til debat: 

 ”Har vi den idræt, vi fortjener?”, hvor især et synspunkt 
fra Leif Mikkelsen satte sig hos mig: 
”professionaliseringen i idrætten betyder, at det bliver 
ligegyldigt, hvem der bliver valgt som formand for f.eks. 
fodboldudvalget” 

 ”Idrættens forsømte muligheder. Har idrætten plads til 
alle?”, hvor Trygfonden markerede, at idrætssvage 
grupper er meget differentierede og derfor skal de 
”angribes meget forskelligt” og Orla Østerby 
(idrætsordfører for de Konservative) markerede sig med, 
”hvis DIF og DGI ikke kan løfte opgaven, så må vi FT-
politisk se på sagen” og ”Trygfonden vil støtte Idan til at 
kortlægge de aktører, som arbejder med idræt for socialt 
ekskluderende målgrupper og om disses idrætsvaner”. 

 ”Hvordan blander vi sport og politik lidt smartere?”, hvor 
ideen med at De Baltiske Lande bør indgå i det nordiske 
arbejde blev fremhævet, men også at det øvrige Europa 
er ved at blive træt af at høre på ”de kloge fra norden”, 
som har én (deres) løsning på alle udfordringer. 

• Idrætspolitisk debat hos Liberal Alliance, hvor Niels 
Nygaard og Søren Møller blev udfordret af Leif Mikkelsen, 
hvis hovedtese var, at DIF og DGI i dag ligner hinanden så 
meget, at en sammenlægning er naturlig. Mette Bock kom 
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for sent ind i debatten og markerede sig primært ved at gå 
til stålet overfor Henrik Brandt fra Idan, som var kritisk 
overfor FT’s tilbageholdenhed overfor at kræve noget hos 
DIF/DGI for de mange penge. 

2 Mette Bock afkrævede Henrik Brandt svar på, hvad vil 
du have? 

• Så på DIF’s soldater-projekt, hvor veteraner spillede en 
slags rugby i kørestol mod udvalgte kendisser. Det var ikke 
rugby, men rent show-bold, som kan sammenlignes 
goalball uden masker. 

3  
• DSISO – Parasport Danmarks overtagelse af medlemskabet 

har været og måske er en sejtrækker. 
 DSISO ansøgte svømmeudvalget om støtte til 

deltagelse i EM i Paris – ca. 16.000 kr. til et hold med 
3 svømmere, 1 træner, 1 holdleder, 1læge og 1 
ledsager. Svømmeudvalget sagde nej (under 
henvisning til at DSISO’s internationale arbejde lå 
udenfor Parasport Danmarks regi) og det fulgte 
Br.Udvalget. 

 DSISO har forventeligt reageret – og bl.a. inddraget 
en lokal FT-politiker, der har henvendt sig til 
Kulturmisteren, som spørger os. Vi har givet input til 
ministeriet og ser frem til at få en kopi af ministerens 
svar. 

 Jeg har løbende været i kontakt med 
svømmeudvalgets formand og bekræftet, at 
bestyrelsen står bag den/de beslutninger, som de 
måtte træffe i denne sag. 

 Senest – netop i dag – synes der at komme en form 
for opblødning fra Arly Heide’s side – håber det 
holder, så Parasport Danmark kan overtage 
medlemskabet i DSISO-International. 

 Det er dog (igen) løbet ud i sandet. 
• Deltagelse i GB-møde i IWAS i Sharjah (UAE), hvor vi 

bl.a. forbereder den kommende GA i Portugal i 
december. Det synes klart at Paul DePace ikke vil 
genopstille som præsident og vi forsøger at finde andre 
kandidater – den russiske 2.vicepræsident er 
interesseret, men jeg har markeret, at det ikke kan blive 
støttet af de nordiske lande, før NPC Rusland er med i 
IPC igen. Den russiske kandidat er udmærket, men 
”rammes” af udelukkelsen.  

 
JP: 
Roste indslaget fra Andre Cat, Holland. Der havde være nogle tekniske 
udfordringen ved live streaming, men selve oplægget var rigtig godt. 

 
JSJ: 
Har deltaget i samarbejdsmøde IOB/SDU; Team DK og Parasport DK. 
Et længe ventet møde, der kom til at dreje sig rigtigt meget om forskning 
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indenfor området samt de muligheder, der er i Team Danmark for at 
understøtte samarbejdet mellem specialforbund og videns institutioner. 
Der opleves fortsat stor velvilje fra IOB i.f.t. samarbejdet og der er en 
lang række af konkrete samarbejdsrelationer, hvor vi benytter 
faciliteterne på SDU. Vi drøftede ligeledes det udarbejdede udspil i 
forhold til et nationalt elitesports center placeret i København, men med 
samarbejdsflader til alle universitetsmiljøer i Danmark. 
 
Program for frivilligforsamlingen er nu færdigt og invitationer er udsendt 
– skulle meget gerne være modtaget af alle i bestyrelsen. 
 
JH: 
Siden sidst har jeg deltaget i bestyrelsesmøde i Videncentret og kunne 
desværre ikke deltage i sidste uge i mødet med dem der skal evaluere 
Videncentret, da jeg var i Polen til EPC’s generalforsamling. Den 
afgående præsident gjorde det godt. 
På generalforsamlingen var der lagt op til at Europa skulle lægge en 
strategi for, hvordan man kan tilgodese europæere i stemmeafgivelsen 
til IPC’s generalforsamling, men der er udstukket regler fra IPC, så dette 
ikke var muligt. 
 
Derudover har jeg været til møde med IPC i Bonn vedr. IBSA og det er 
bekymrende at IPC, trods aftale med IBSA, nu vil ”hægte IBSA af” og 
selv varetage al VI klassifikation. 
 
TRT: 
Det ser godt ud med vores projekt DGI-DAI-DIF og Parasport. 
Der er ikke kommet en officiel tilbagemelding endnu fra 
Visionsstyregruppemødet, men projekt-ideen er der opbakning og ros 
til. Visionsstyregruppen kommer med lidt forskelligt input til det videre 
arbejde, som arbejdsgruppen skal føre frem til en endelig indstilling. 
Stor tilfredshed med at ”vi” er kommet så langt med DGI. 
 
I weekenden holder jeg møde i Bonn med "Women in Sport-komiteen". 
 
Jeg deltager desværre ikke i bestyrelsesmødet, da jeg er på Low Vision 
konference i Haag. 
 
JBN: 
Sidste fredag deltog jeg (og Jan som rep. For Marselisborgcenteret) i en 
workshopdag, hvor COWI-consult forsøgte at trænge ned i 
Handicapidrættens Videnscenters aktiviteter m.h.p. på den 
annoncerede rapport.  
Handivid havde fået samlet en række særdeles kvalificerede 
samarbejdspartnere, som samlet set gav et meget fint billede af 
Handivid og de mange forskelligartede aktiviteter, som udføres. 
Imidlertid skæmmes hele processen af, at der er afsat for få penge til 
evalueringen, at kommunikationen mellem STAR og COWI har været alt 
for ringe, hvad der har ført til disharmoniske forventninger, at 
kompetencerne hos COWI er for ringe og at det hele reelt virker som 
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”noget der bare skal overstås”. Det er alt i alt en utryg proces. Men 
Kristian arbejder hårdt og kvalificeret på sagen, så vi får se…. 
Ovenstående kan naturligvis uddybes, hvis det ønskes.  
 
LvdK: 
6. juni. Lyttede til foredrag på nettet af hollandske Andre Cat. 
Spændende, men også lidt svært at følge med i diskussionen, da man 
kun kunne høre, hvad oplægsholderen sagde. 
7. juni Deltog i bestyrelsesmøde i Handivid. Største og mest 
frustrerende punkt var den eksterne evaluering. (se under JBN) Der var 
dog også et godt oplæg til kommende nytænkning indenfor jobsektionen 
i Handivid. 
10. juni deltog jeg i informationsmødet for idrætterne på den kommende 
Special Olympics festival i Helsingør 25 -27. maj næste år. (se under nyt 
fra ledelsen). 
12. juni breddeudvalgsmøde i vejle. Bl.a. drøftelse af vores økonomi. (se 
punkt 8) Referatet kan findes på hjemmesiden. 
13. juni deltog jeg i u-landsudvalgsmødet. Siden har vi fået den endelige 
afsluttende godkendelse fra DH af vores børneprojekt i Uganda. Det var 
her vores oprindelige mål at få 500 børn idrætsaktive på ca. 20 skoler. 
Ved projektets udløb i oktober 2016, var der mere end 800 aktive børn. 
 
EM: 
Jeg var også med til mødet, Lene refererer til, med DHF og ser frem til 
den nye samarbejdsmodel, hvor vi i langt højere grad får lov til at gøre 
det vi er gode til (videregive viden og kompetencer ift. at starte idræt op i 
u-lande) og så tager DHF’s specialister sig af ansøgninger. 
 
Super flot designmanual. 
 
Så er der DGI Landsstævne i Aalborg fra i dag kl. 16. Det vrimler af liv 
og masser af unge idrætsfolk i bybilledet. 
 
 

Ad 15 Nyt fra administrationen 
Sekretariat – Niels 
European Para Youth Games 
I vores hovedsponsoraftaler og Team Parasport eksklusivaftaler er 
indeholdt et arrangement til et EM, VM el.lign. i aftaleperioden. 
De sidste par gange har der været arrangeret tur til EM i 
kørestolsrugby. I år er det besluttet, at sponsorgruppen tager til EPYG i 
Genova. 
Gruppen vil være i Genova i 4 dage og overværer åbningsceremonien 
samt 2 dages konkurrencer. 
 
Ny tøjaftale 
Der er indgået en ny tøjleverandør aftale med sportskæden SPORT24.  
I første omgang leveres paradedragter samt en rejsepolo. Efterfølgende 
vil der blive arbejdet med profiltøj. 
SPORT24 har leveringsaftaler med ca. 60 sportstøj leverandører, hvor 
hver enkelt idræt vil kunne få leveret netop den beklædning der ønskes. 
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SPORT24 har ligeledes som en del af aftalen tegnet et sponsorat i Team 
Parasport. Bestillingsvejledning udsendes ASAP. 
 
Designguide  
For at fremstå med en ensartet og genkendelig layout er der udarbejdet 
en designguide som beskriver al anvendelse af logo, navn og sponsorer. 
Designguiden præsenteres på bestyrelsesmøde den 28. juni og vil 
efterfølgende blive præsenteret for den samlede medarbejdergruppe og 
andre samarbejdspartnere. 
 
EPC generalforsamling 
EPC’s generalforsamling fandt sted i Katowice, Polen. Dagen inden selve 
generalforsamlingen var der en konference med overordnet tema 
omkring samarbejde mellem NPC (Nationale Paralympiske Komiteer) og 
NOC (Nationale Olympiske Komiteer). Der var spændende oplæg fra 
Holland og Italien, ligesom IPCs afgående præsident Phil Craven kom 
med et bud på samarbejdet mellem IPC og IOC. 
På selve generalforsamlingen var vigtigste punkt set med nationale 
briller, at John Petersson ikke genopstillede som præsident efter 8 år på 
posten. Set med nordiske briller blev den nye bestyrelse sammensat 
med en nordmand som vicepræsident og med en svensker som board 
medlem. 
 
Strategiplan 2018-2021 
Strategiplanen for de næste 4 år er afleveret til DIF til videre 
bearbejdning. Der vil komme tilbagemelding i august med mulighed for 
en høringsfase. 
Formelt vil aftalen blive godkendt på efterårets budgetmøde i DIF 
(oktober) hvorefter vi kender den samlede økonomi tildelt til 
strategisporene. 
 
Ny lønadministrationsaftale 
Vi har de sidste år fået administreret vores løn via lønsystemet EPOS. 
Firmaet bag systemet er blevet solgt og fusioneret med andre systemer.  
Vi har valgt at skifte leverandør i stedet for igangsætning af et nyt 
system. Fra 1. januar 2018 vil lønadministrationen overgå til DIF, 
hvilket giver flere andre fordele end kun lønkørsel – fx kantinekøb, 
indberetninger til DIF mm. 
 
Sponsorkoncept 
Vi har bedt firmaet Publico (samarbejdspartner med Pressalit) om at se 
på en modernisering af vores sponsorkoncept. 
Vi har nu modtaget et oplæg, som beskriver vores sponsoraftaler som 
”ikke særligt moderne”, hvilket de nok har ret i. 
Oplægges vil i første omgang blive behandlet af sponsorgruppen (Stig P., 
John P. Michael M og NC) og vil blive fremlagt til bestyrelsen på mødet 
den 21. august. 
 
Ny bankforbindelse 
Vores nuværende bank Spar Nord har ikke ønsket at forlænge aftalen 
om medlemskab af Team Parasport. 
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Skiftet til Spar Nord for 8 år siden var på betingelse af sponsoratet. 
Vi har nu lavet en ny sponsoraftale og aftale om bankforbindelse med 
Sparekassen Himmerland, med hovedkontor i Randers og filialer i bl.a. 
Frederiksberg og København. 
Selve skiftet vil blive gennemført i løbet af august måned. 
 
Team Øst og Elite – Michael 
Skydning 
Fra den 1. maj har vi ansat Jens Møllenberg som landsholdschef i 
paraskydning. Jens er et kendt ansigt i Dansk Skytte Union og faktisk 
også i paraskydningen.  
 
Fra 2017 får Paraskydning ikke Team Danmark støtte og Jens 
Møllenberg har opsat et ny eliteprogram, der indebærer at vi indgår i 
samarbejde med de øvrige nordiske lande hvor Sverige har taget initiativ 
til et fælles nordisk samarbejde med Jonas Jacobsson og Pernilla 
Svensson som trænere for de nordiske lande. Samarbejdet indeholder 
også fællesnordiske trænings samlinger, således at de nordiske skytter 
kan fremstå samlet ved internationale turneringer. 
 
Det nye program indeholder også et større fokus på mentaltræning. Den 
sidste del af programmet er at skytterne skal træne to gange om ugen i 
Dansk Skytteunions talenttræningscentre. 
 
Disse nye tiltag har skytterne taget godt imod. De har stor tiltro til det 
nordiske samarbejde idet de i forvejen kender Pernilla og Jonas. Selvom 
der bliver en større egen betaling har alle de erfarne skytter sagt ja til 
det nye program, og vil gerne være med i landsholdstruppen. Et par 
yngre skytter viser også stor interesse for det nye koncept. 
 
Svømmelandshold 
Svømmelandsholdet har fuld fart på, og har her i foråret har deltaget 
ved World Paraswimming Series i Bellahøj samt Sheffield. Fra den 6. til 
9. juli gælder det sidste afdeling af World Paraswimming Series i Berlin. 
Landsholdet består af 7 svømmere, hvor 4 af dem er blevet udtaget til 
VM i Mexico til oktober.  
 
Derudover arbejdes der på en fællesstruktur for de forskellige 
parasvømnings-hold. Vi har pt. et boblehold, talenthold, 
udviklingsholdet og landsholdet. Landstræneren er kommet med et 
udspil til en talentudviklingsstruktur, så vi får dannet en rød tråd lige 
fra bredde til elite i parasvømning. 
 
Den Fælles Kommunale Idrætspulje 
Vild med Sport er nu fastsat til 14. april 2018 i Vallensbæk 
Idrætscenter.  
 
63 børn/unge er tilmeldt Sportsskolen i Glostrup i uge 26: fodbold, 
karate, dans og musik. 
 



s.: 14. 
 

Vi arbejder på, hvordan kommunerne på en juridisk sikker måde kan 
komme ud til flere af vores potentielle brugere i forbindelse med de 
arrangementer DFKI og parasporten henvender sig til, og som 
kommunerne er i kontakt med.    
 
Projekt i LAVIA 
2 unge mennesker, den ene kørestolsbruger med CP er i samarbejde 
med LAVIA København i gang med at udarbejde et projekt som skal give 
unge i kørestol en mulighed for at gennemprøve forskellige idrætsgrene 
gennem en sæson for herigennem at finde ud af hvad man har lyst til at 
dyrke af idræt. Projektet søges gennem udviklingspuljen under Kultur 
og Fritidsforvaltningen i Københavns kommune.  
 
Paragolf Bornholm Open 2017  
Turneringen blev afviklet i dagene 29 – 31 maj 2017. Der var i år rekord 
tilmelding, med deltagere fra Tjekkiet, Holland, Tyskland og Danmark. 
Der er efter turneringens gennemførelse udvist stor interesse og 
forespørgsler fra England om mulighed for at deltage med en delegation 
i 2018. Der har fra flere deltagere været tilbagemeldinger om stor 
tilfredshed med arrangementet. Det er besluttet at turneringen også 
gennemføres i 2018, som så bliver et lille jubilæum, med afvikling for 
10. år.  
 
Handicap Tour de Bornholm  
Cykelløbet vil blive gennemført som altid første lørdag i september. 
Arrangementet har fået nyt navn: ”Handicap Tour Coop Bornholm”, 
grundet ny sponsor. Der er kommet nye kræfter på arrangørholdet.  
 
Diverse  
Der har været afholdt skolernes idrætsfestival med mere end 600 børn. 
Idrætskonsulenten var aktiv instruktør, bl.a. for specialskolen (skole for 
børn med fysiske eller psykisk funktionsnedsættelse), skydning var det 
helt store hit.  
 
Der er på Bornholm igangsat en arbejdsgruppe under ”Fitness for alle” 
hvor der er udarbejdet et forslag/projekt med formål at kunne tilbyde 
fitness for folk med handicap. Idrætskonsulent Arne Mikkelsen deltager 
i denne gruppe. Formålet er at blive en af de på landsplan 3 
forsøgsprojekter, der bliver igangsat. 
 
Uland 
Invitation fra DHF om at deltage i projekt i Bolivia, hvor første tur er i 
november/december, samt forundersøgelsestur til Rwanda foråret 2018 
sammen med DHF og Hjerneskadeforeningen. 
 
Nyt projekt er indsendt for Uganda 2018-20, hvor vi også er med.  
 
Hele økonomien er nu overført til DHF og der vil fra projekt til projekt 
blive taget højde for hvor meget vi narrativt og økonomisk kan tage vare 
på. Vi vil have mulighed for at trække gode folk ind til forskellige 
opgaver. 
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Team Syd og Nord samt Bredde – Søren 
Hvor Svært Kan Det Være (HSKDV) 
Som I alle ved, lancerer vi til september vores store profilerings- og 
rekrutteringskampagne ’Hvor Svært Kan Det Være’. En kampagne, der 
skal slå vores nye navn fast i befolkningen og samtidig skaffe flere 
medlemmer til Parasport Danmark.  
Inden vi alle tager på en velfortjent sommerferie, kommer her en update 
på, hvordan kampagnen skrider frem: 

- Med jeres store hjælp er der blevet udvalgt seks atleter, der skal 
være kampagnens ansigter. Det bliver: 

o Daniel Wagner (atletik, lettere fysisk handicap og eliteatlet) 
o Mads Baulund (goalballspiller, synshandicappet og 15 år) 
o Sofie Skoubo (rugbyspiller og muskelsvind) 
o Cecilie Christiansen (svømmer, svært fysisk handicap, eks. 

eliteatlet) 
o Jens Kjær Lauridsen (håndboldspiller og Downs syndrom) 
o Kristine Hagen Jakobsen (RaceRunner, CP-er og 12 år) 

- Arbejdet med vores nye rekrutteringsportal er gået i gang. Målet er 
en flot og funktionel hjemmeside, hvor folk med få klik hurtigt kan 
få vist veje til at komme i gang med at dyrke idræt. 

- Talsperson på kampagnen bliver Peter Rosenmeier, der er 
fundraiser i Parasport Danmark. Peter har været med på 
kampagnen fra første dag, og har både Parasport Danmark- og 
atletbriller på.  

Vi er langt i processen, men der er stadig meget at se til, og der er ingen 
tvivl om, at vi gå et travlt efterår i møde. Et efterår, hvor der kommer 
masser af fokus på det arbejde, vi alle gør for parasporten. 
 
Parasportens Dag 
Det ligger nu fast, at Parasportens Dag 2017 bliver afholdt lørdag d. 23. 
september kl. 8.30 – 16.00 i Aalborg, Vejle og på Frederiksberg. I disse 
dage sendes der orienteringsmails rundt til idrætsudvalg, trænerstab og 
handicaporganisationer. Konceptet for dagen er kort beskrevet på 
Parasport Danmarks hjemmeside: 
http://www.dhif.dk/document/default.asp?documentID=1316&id=208
1 
Tilmeldingen forventes åbnet indenfor nærmeste fremtid og dagen vil 
blive bredt eksponeret til målgruppen fra august.    
  
Sportsskoler 2017 
Der bliver gang i den rundt omkring i sommerlandet… Alle 10 
Sportsskoler gennemføres. 
De første seks i uge 26: Odense, København, Aabenraa, Glostrup, 
Aalborg og Viborg.  
Så følger Aarhus i uge 28, Vordingborg i uge 30, Varde i 31 og Holsted 
slutter af i uge 32. 
Læs mere om sportsskolerne her: 
http://www.dhif.dk/document/default.asp?documentID=1254&id=794 
 

http://www.dhif.dk/document/default.asp?documentID=1316&id=2081
http://www.dhif.dk/document/default.asp?documentID=1316&id=2081
http://www.dhif.dk/document/default.asp?documentID=1254&id=794
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Kæmpe pengegave modtaget 
Mandag overrakte Silkeborg Efterskole en check på 27.556,50 til 
Talentudvikling i Kørestolsrugby. 
Elevrådsformanden overrakte checken til en lokal landsholdsspiller, 
Camilla Back Didriksen. 
 
Silkeborg-Voel håndbold 
Børn med udviklingshandicaps kan nu også spille håndbold i Silkeborg 
området. Der har været afholdt 3 kom-og-prøv-træninger forud for 
opstart efter sommerferien. 
Det er en del af Projekt Special Olympics i Almenidrætten. 
 
Frivilligheds Forsamling 2017 
Lørdag d. 30. september – søndag d. 1. oktober 2017 inviterer Parasport 
Danmark for anden gang til Frivilligheds Forsamling - et arrangement 
for forbundsfrivillige.  
Frivilligheds Forsamling 2017 skal bruges til: 

- At inspirere og forstyrre (dvs. at være et forum for 
vidensformidling, debat, inspiration og opbygning af relationer).   

- At uddanne og udvikle (dvs. workshops/kursus i basale 
færdigheder, initiativer og procedurer i Parasport Danmark).   

- At hylde den frivillige indsats (dvs. at sætte fokus på og anerkende 
den frivillige indsats som en af de vigtigste forudsætninger for 
handicapidrættens succes, samt gøre det tydeligt, at den enkelte 
er med i et stort fællesskab, hvor man fra forskellige positioner og 
med forskellige perspektiver arbejder for den samme vigtige sag: 
idræt for udøvere med handicap). 

Yderligere information om Frivilligheds Forsamling 2017: 
Idrætskonsulent Jørn Erik Simonsen, esi@parasport.dk, mobil 20 77 57 
59 
 
IFORM-PRISEN 
Prisen er indstiftet i forbindelse med etableringen af Frivilligheds 
Forsamlingen og er økonomisk støttet af SparNord-Fonden. Prisen 
andrager en værdi på mellem 10 - 25.000 kr, og overrækkes hvert år på 
Frivilligheds Forsamlingen. 
Formålet er at anerkende en gruppe af frivillige på forbundsniveau (fx 
udvalg, bestyrelse, arbejdsgruppe), der gennem sit vedholdende arbejde 
og engagement muliggør og understøtter idrætsudøvernes udfoldelser i 
idrætsarenaerne. 
Prisen kan: 

- tildeles en gruppe af frivillige, der gennem længere tid har ydet et 
solidt grundlæggende arbejde med de løbende, vigtige basale 
funktioner i gruppen/udvalget.  

- tillige tildeles en gruppe af frivillige, der har igangsat/udviklet 
tiltag eller ønsker at gøre det, der i særlig grad fokuserer på 1 eller 
flere af de 5 kriterier i IFORM. 

- tildeles en gruppe af frivillige for at stimulere til nytænkning og 
udvikling af nye samarbejdsrelationer på forbunds- eller 
klubniveau. 
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Indstilling: 
Grupper af frivillige (fx udvalg, bestyrelser, arbejdsgrupper) kan indstille 
sig selv, ligesom de kan indstilles af andre, der vurderer at gruppens 
arbejde fortjener en særlig opmærksomhed og påskønnelse.  
 
Special Olympics World Summer Games 2019 
Vi har netop modtaget invitation til stævnet, der finder sted i marts 
2019 i Abu Dhabi. I samarbejde med 10 af vores idrætsudvalg har vi nu 
søgt om en deltagerkvote. Endelig besked om hvor mange pladser 
Special Olympics Danmark får forventes i august 2017. Herefter skal 
der i samarbejde med de pågældende idrætter (idrætsudvalg og trænere) 
laves planer for udtagelse, og omkring februar/marts 2018 forventes 
det, at den danske trup er udtaget. 
 
Special Olympics Idrætsfestival 2018 
Med mindre end et år til festivalen skal afvikles i Helsingør i weekenden 
25.-26. maj er der for alvor ved at komme struktur på form og indhold. 
26 frivillige fra henholdsvis Parasport Danmarks idrætsudvalg og 
repræsentanter fra lokale idrætsforeninger i Helsingør deltog i 
Informationsdagen den 10. juni i Kulturværftet i Helsingør. Det er første 
gang vi i forberedelserne til SOIF samler idrætsudvalgene og de lokale 
foreningsledere så tidligt i forløbet – et helt år før selve afviklingen. Men 
åbenbart en god ide, idet alle idrætsudvalg samt mindst en 
repræsentant fra hver af de involverede lokale idrætsforeninger havde 
takket ja til at bruge en lørdag i Helsingør. Idrætsgruppens ønske med 
det tidlige møde var, at skabe en direkte relation mellem vores 
Idrætsudvalg og de lokale idrætsforeninger. En relation, der kan 
medføre et større ejerskab hos de lokale idrætsforeninger, idet de får 
indflydelse allerede i planlægningsfasen og ikke kun i selve afviklingen 
af SOIF. 
Stævnets hjemmeside har fået ny adresse, således informationerne nu 
findes på www.so-if.dk. Den er under løbende opdatering, og bla. 
idrætternes endelige beskrivelser er først klar i september. 
Tilmelding til SOIF 2018 vil ske elektronisk og er åben for alle – også 
ikke-medlemmer. Tilmeldingen åbner d. 15. januar 2018 og 
deltagerprisen er kr. 600,- pr. deltager. 
 
UAF Svømning 
På talentholdet i svømning har vi kun 4 svømmere på holdet, da Mie 
Trothe er kommet på landsholdet og at Louise Winsley har valgt at 
stoppe. Det har haft travlt i foråret med stævnet i Bellanhøj samt 
træningslejr. 2 af talenterne skal med til European Para Youth Games 
til oktober. 
I weekenden den 17. juni var alle svømmere på Parasports DK bobleliste 
inviteret til fællestræning i Horsens. 8 unge svømmere i alderen 8 – 15 
år tog i mod tilbuddet. 3 af svømmerne vil blive tilbudt en plads på 
talentholdet med start til september. Derudover er der nu en god 
gruppe af svømmere i alderen 8 - 10 år som fremtidens boblehold bliver 
bygget op om. 
 



s.: 18. 
 

UAF ridning 
Inden for pararidning har der været stor fokus og succes med at skabe 
flere konkurrence muligheder for vores junior ryttere. Med introduktion 
af Para-cuppen f.eks så har talenterne virkelig vidst flotte resultater. 
Træner Kitt og rideudvalget har gjort et kæmpe stykke arbejde for skabe 
en god rekruttering, udvikling og talent system hvor rytterne får støtte 
til at opnå sit potientiale. Følg med på facebook gruppe Unge Atleter i 
Front kan i læse om alle de fine resultater. 
 
UAF Fodbold 
Inde for cp-fodbold har man brugt foråret på at etablere et U19 hold. 
Dette hold består af landsholds og talentholdsspillere. Det er således 
både landstræner og talenttrænerne der står i spidsen for U 19 holdet. 
De har været i Irland og klarede sig ganske godt og har derefter holdt en 
del træningslejre. Deres helt store mål for året er deltagelse ved 
European Para Youth Games til oktober. 
 
 

Ad 16 Eventuelt 
KVN orienterede om, at han på Parasport Sommerhøjskole skal levere et   
oplæg om ”rigets tilstand”. 
 
 
 
Ref.: NC/go 
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