BREDDEUDVALGSMØDE
Onsdag d. 1. marts 2017
Sted:
Tid:

Parasport Danmark, Vejle
kl. 10.00 – 14.00

Deltagere:

Anne Marie Malling Eriksen (AM)
Bjørn Georgsen (BG)
Charlotte Svarrer (CS)
Lene van der Keur (LvdK) via Skype
Mogens Jensen (MJ)
Søren Jul Kristensen (SJK)
Anette Svejstrup (ASV)
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IU Goalball – Landsmøde
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IU Fodbold – Licens
Dialogmøder
Politik for børn og unge

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet er godkendt via ugemail 19 - 2016.

3.

Idrætter
a. IU Svømning – organisering (bilag 3a)
Baggrund: Formanden for IU Svømning meddelte d. 15. november i
en mail, at han trækker sig som formand med øjeblikkelig virkning.
På et udvalgsmøde den 26. november blev det besluttet, at udvalget
vil fortsætte sit arbejde med deltagelse af de nuværende seks
udvalgsmedlemmer frem til landsmødet i 2017, som vil blive afholdt
søndag den 2. april. Der vil således ikke blive indkaldt til
ekstraordinært landsmøde til valg af ny udvalgsformand.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
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Orientering taget til efterretning.
b.

IU Fodbold – IFCPF-møde (bilag 3b)
Baggrund: IU Fodbold var repræsenteret ved IFCPF møde i San
Cugat, Spanien 11. - 12. november 2016. De to deltagere – Stig
Strand og Kurt Bagge-Hansen - har sendt et kort resume.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning.

c.

IU Hockey/Floorball – udelukkelse (bilag 3c)
Baggrund: IU Hockey/Floorball beder Breddeudvalget tage stilling til
evt. udelukkelse af VHIF fra turneringen. Udelukkelsen skyldes en
restance ifbm. udeblivelse fra FM.
Indstilling: Sagen drøftes.
BESLUTNING:
Breddeudvalget finder at IU Hockey/Floorball er i deres fulde ret til
at udelukke VHIF fra den kommende turnering, hvis de ikke betaler
restancen. Udvalget bør meddele VHIF i god tid, at udelukkelse vil
blive en konsekvens af manglende betaling. Udvalget bedes holde
Breddeudvalget orienteret om udviklingen i sagen.
Opfølgning: SJK

d.

IU Svømning - DSISO-stævne i Firenze (bilag 3d)
Baggrund: IU Svømning har orienteret om, at DSISO-klubben ikke
vil fremsende et regnskab for anvendelse af tilskuddet til deltagelse i
DSISO-stævnet i Firenze.
Indstilling: Breddeudvalget beder DSISO-klubben fremlægge et
regnskab for deltagelsen i stævnet i Firenze, i lighed med hvad der
er praksis for andre bevillinger. Og, som det fremgår af bevillingen
til stævnet i Firenze (vedhæftet), opfordrer Breddeudvalget til, at
deltagelse i kommende DSISO-stævner bliver en del af U-holdets
aktiviteter.
BESLUTNING:
Indstilling følges.
Efterfølgende har DSISO-klubben fremsendt et regnskab.
Opfølgning: SJK

e.

IU Gymnastik – Landsmøde (bilag 3e.1, 3e.2, 3e.3 og 3e.4)
Baggrund: IU Gymnastik har afholdt Landsmøde torsdag d. 2.
februar i Odense. Referat mm er modtaget.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
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BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning.
f.

IU Fodbold – Landsmøde (bilag 3f)
Baggrund: IU Fodbold afholder Landsmøde lørdag d. 4. marts i
Odense. Indkaldelse er modtaget.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning. CS deltager.

g.

IU Kørestolsfodbold – Landsmøde (bilag 3g)
Baggrund: IU Kørestolsfodbold afholder Landsmøde lørdag d. 25.
marts i Brabrand. Indkaldelse er modtaget.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning. MJ deltager. Jf. den udsendte
invitation til landsmødet bemærkes det, at der kun dækkes
transport til udvalgsmedlemmer, og ikke til de deltagende klubber,
dette skal fremgå af næste Nyhedsmail til IU.
Opfølgning: ASV

h.

IU Kørestolsfodbold – Regelændringer (bilag 3h)
Baggrund: På Landsmødet i 2016 blev der vedtaget en række
regelændringer. Disse er blevet indsendt til BrU med henblik på
godkendelse.
Indstilling: MJ har gennemlæst regelændringerne og har ingen
bemærkninger, så regelændringerne godkendes.
BESLUTNING:
Regelændringer vedtaget.
Opfølgning: ASV

i.

IU Kørestolstennis – Landsmøde (bilag 3i)
Baggrund: IU Kørestolstennis afholder Landsmøde lørdag d. 11.
marts i Humlebæk. Indkaldelse er modtaget.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning. LvdK kan ikke deltage.
Opfølgning: LvdK
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j.

IU Goalball – Landsmøde
Baggrund: IU Goalball har planlagt at afholde Landsmøde i Højby d.
6. maj ifb.m. FM. Datoen er senere end den i Håndbog for
Idrætsudvalg angivne Landsmøde-periode.
Indstilling: Afholdelse af Landsmøde i maj godkendes.
BESLUTNING:
Indstilling følges.
Opfølgning: LvdK.

k.

Boccia – Landsmøde (bilag 3j)
Baggrund: IU Boccia afholder Landsmøde lørdag d. 19. marts i
Middelfart. Indkaldelse er modtaget.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering tages til efterretning. CS regner med at deltage.

l.

IU Fodbold – licens
Baggrund: IU Fodbold har på Landsmødet i 2016 besluttet at ændre
sæsonen/turneringen, således den nu starter efter sommerferien og
løber frem mod et FM i maj/juni. Pga. ændring af turneringen,
ønsker IU Fodbold at ændre licensperioden til 1/7 til 30/6. Dvs. så
den følger turneringen.
Indstilling: IU Fodbold’s licensperiode ændres fra 2017.
BESLUTNING:
Indstilling følges.
Opfølgning: ASV

4.

Økonomi
a. Foreløbigt regnskab 2016 (bilag 4a)
Baggrund: Foreløbigt regnskab for 2016 er modtaget.
Breddeudvalgets oprindelige samlede budget for 2016 var på 1.345
t.kr. I skrivende stund (inden revisionen er færdig), har der været et
samlet forbrug på 1.316 t.kr., altså et mindre overskud. Vigtigt at
bemærke er, at Special Olympics Idrætsfestivalen gav et overskud
på 114 t.kr., og at den internationale CP-fodboldturnering i Vejen
gav en overskud på 65 t.kr. I 2017 afvikler vi ikke disse eller
tilsvarende. Da Breddeudvalgets budget for 2017 tillige er reduceret
fra 1.200 t.kr. til 1.100 t.kr., har Breddeudvalget besluttet, at der
ikke kan ydes støtte til idrætsudøveres udgifter til transport og
forplejning ved deltagelse i stævner i udlandet. Dette alene vil nok
ikke klare udfordringen. Derfor kan det komme på tale, at
Breddeudvalget vil søge om en ekstrabevilling i løbet af 2017.
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Indstilling: Pkt. drøftes.
BESLUTNING:
Pkt. drøftet og taget til efterretning.
b.

Budget 2017 (bilag 4b)
Baggrund: Oversigt over BrU’s økonomi pr. d.d.
Indstilling: Oversigten gennemgås og tages til efterretning.
BESLUTNING:
Pkt. taget til efterretning. Det bemærkes, at der med de nuværende
udvalgsbevillinger mm. kan blive nødvendigt at søge en
ekstrabevilling til efteråret.

c.

Budgetansøgning 2017 – IU Fodbold (bilag 4c.1, 4c.2 og 4c.3)
Baggrund: IU Fodbold har indsendt budgetansøgning vedr. 2017.
Der søges om kr. 148.800,-.
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med en bevilling på kr.
136.700,- inkl. UAF-midler.
BESLUTNING:
Indstilling følges.
Opfølgning: ASV

d.

Budgetansøgning 2017 – IU Cykling (bilag 4d)
Baggrund: IU Cykling har indsendt budgetansøgning vedr. 2017.
Der søges om kr. 77.900,-.
Indstilling: Ansøgningen gennemgås.
BESLUTNING:
Der bevilliges kr. 5.000 til administration, kr. 10.000 til FM i
Grindsted, DCU-løb søges i Aktivitetspuljen, træningslejr i Tyskland
søges i Aktivitetspuljen og det kan overvejes om noget af dette kan
ligge i regi af Sommerhøjskolen, kr. 8.500 til fællestræner,
klassifikation videresendes til Lykke Guldbrandt. I alt en bevilling på
kr. 23.500.
Opfølgning: ASV

5.

Aktivitetspuljen
a.

IU Svømning – Special Olympics stævne i Belgien (bilag 5a)
Baggrund: IU Svømning er blevet inviteret til et Special Olympics
svømmestævne i Belgien d. 3.-5. marts og deltager med 6
svømmere og to trænere. De søger om dækning af trænernes
transportudgifter, max kr. 4.500,-.
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Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud til de to
trænere på max. kr. 4.500,-.
BESLUTNING:
Indstilling følges.
Opfølgning: ASV
b.

IU Goalball – ungdomsstævner (bilag 5b)
Baggrund: IU Goalball/UAF søger om tilskud til to træneres
deltagelse ved 3 stævner for de unge i udlandet i 2017. Der er tale
om Malmø Open, Youth Goalball Tournament Lublin og Stockholm
Games 2017. Der søges om kr. 14.200.
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr.
14.200.
BESLUTNING:
Indstilling følges.
Opfølgning: ASV

c.

IU Boccia – Stævne i Belgien (bilag 5c.1 og 5c.2)
Baggrund: IU Boccia søger om tilskud til deltagelse i stævne i
Belgien i dagene 26.-28. maj. Der deltages med 3 spillere (og 3
hjælpere) samt 1 holdleder. Der søges om kr. 7.270,-.
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr. 5.100,til dækning af holdlederens udgifter.
BESLUTNING:
Indstilling følges.
Opfølgning: ASV

d.

IU Bordtennis – Malmø Open (bilag 5d)
Baggrund: IU Bordtennis søger om tilskud til UAF-deltagelse i Malmø
Open i Sverige d. 10.-12. februar 2017. Der deltages med 10 atleter
og tre trænere/ledere.
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr. 6.600,til dækning af tre trænere/lederes opholds- og transportudgifter.
BESLUTNING:
Indstilling følges.
Opfølgning: ASV

e.

IU Svømning – Malmø Open (bilag 5e)
Baggrund: IU Svømning søger om tilskud til UAF-deltagelse i Malmø
Open i Sverige d. 10.-12. februar 2017. Der deltages med 6 atleter
og 2 trænere/ledere og søges om kr. 3.800,- til trænere/lederes
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opholds- og transportudgifter.
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr. 3.800,til dækning af to trænere/lederes opholds- og transportudgifter.
BESLUTNING:
Indstilling følges.
Opfølgning: ASV
f.

IU Goalball – fællestrænere (bilag 5f)
Baggrund: Udvalget har sendt en ansøgning om tilskud til
herreholdet. Efter nedrykning til C-gruppen er de nu ikke længere
en del af eliteudvalgets prioriteringer og de søger derfor
Aktivitetspuljen om tilskud til to fællestrænere, kr. 10.000 og
dækning af de to træneres deltagelse ved C-EM i september, kr.
13.000. I alt en ansøgning på kr. 23.000,-.
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud til tilknytning
af fællestrænere på kr. 10.000,-. Samtidig ydes der et tilskud på kr.
13.000,- til de to træneres transport- og opholdsudgifter ved
deltagelse i C-EM til september.
BESLUTNING:
Indstilling følges.
Opfølgning: ASV

g.

IU Golf – Special Olympics Macau Golf Masters (bilag 5g)
Baggrund: IU Golf søger om tilskud til deltagelse i Special Olympics
Macau Golf Masters i perioden 16.- til 22. april. De deltager med 5
spillere fra tre forskellige klubber og 3 ledere. DGU dækker udgifter
til den ene leder og der søges om dækning af transport for de to
øvrige træner/ledere, i alt en ansøgning på kr. 11.348,-.
Indstilling: Med et antal spillere på 5 personer er den normale kvote
2 trænere/ledere. Bevillingen vil være til dækning af den anden
leder, dvs. en bevilling på kr. 5.674,-. Såfremt man ønsker at stille
med en 3. leder, bør udgifterne hertil dækkes af deltagerbetaling.
BESLUTNING:
Indstilling følges.
Opfølgning: ASV
Efterfølgende har IU Golf grundet alvorlig sygdom hos en erfaren
leder fået tilskud til en 3. leder.

h.

IU Kørestolsdans - Dansespetakel (bilag 5h)
Baggrund: IU Kørestolsdans søger om tilskud til leders udgifter ifbm.
deltagelse i Dansespetakel World Cup i Holland d. 15.-16. april. Der
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deltages med 2 dansepar. Ansøgningen er på kr. 5.773,-.
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr. 5.000,. Transportudgiften er forholdsvis høj, derfor en reduktion i forhold
til det ansøgte.
BESLUTNING:
Indstilling følges.
Opfølgning: ASV
i.

IU Boccia – stævne i Spanien (bilag 5i.1 og 5i.2)
Baggrund: IU Boccia søger om tilskud til deltagelse i et stævne i San
Cugat i Spanien i dagene d. 8.-16. april. De deltager med 2 spillere
(+ 2 hjælpere) og 1 holdleder. Ansøgningen er på kr. 12.500,-. IU
Boccia har oplyst at egenbetalingen er sikret.
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr. 9.700,til at dække udgifterne til holdlederens transport og ophold.
BESLUTNING:
Indstilling følges.
Opfølgning: ASV

j.

IU Kørestolsdans - Danish Wheelchair Dance Cup 2017
Baggrund: Udvalget søger om tilskud til et stævne der skal afholdes
i dagene 3.-4. juni på Musholm. Arbejdsgruppen har udsendt
invitationer og håber på deltagelse af 26 dansepar. Udvalget har
efter forespørgsel efter et budget sendt en oversigt over udgifter på
kr. 80.000,-. Sportsdanser Forbundet er samarbejdspartner ved
arrangementet. De bidrager ikke økonomisk, men stiller officials til
rådighed. Ansøgningen er på kr. 26.300,- til dækning af
markedsføring, samt overnatning og transport til 4
stævneansvarlige.
Indstilling: Ansøgningen imødekommes ikke. Forbundet vil gerne
have været involveret på et tidligere tidspunkt og have indgået i en
drøftelse om og vurdering af stævnet, stævnestr. og økonomi. Der
gøres opmærksom på at fonds- og sponsoransøgninger skal
godkendes af Parasport Danmarks direktør Niels Christiansen.
BESLUTNING:
Indstilling følges.
Opfølgning: SJK/ASV
Efterfølgende har IU Kørestolsdans oplyst, at stævnet gennemføres
uden involvering af udvalget.
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k.

IU Svømning - World Para Swimming Copenhagen (bilag 5k)
Baggrund: Udvalget har sendt ansøgning om tilskud til deltagelse i
World Para Swimming Copenhagen, et internationalt svømmestævne
i Bellahøj 11. - 12. marts 2017. Konkret så søges der kr. 2.850,- til
deltagelse som svømmeudvalgsmedlem og deltagelse i
svømmeudvalgsmøde. Det øvrige udvalg er repræsenteret og
dækkes via andre konti.
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med kr. 2.850,-.
BESLUTNING:
Indstilling følges.
Opfølgning: ASV

6.

Aktivitetspuljen - Opfølgning
a. IU Skydning (bilag 6a.1 og 6a.2)
Baggrund: Aktivitetspuljen har støttet skytternes deltagelse i
Ostrova cup 2016 og VM i Olsztyn, og idrætsudvalget har sendt et
par tilbagemeldinger vedr. stævnedeltagelsen.
Indstilling: Opfølgning tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning.
b.

IU Showdown (bilag 6b)
Baggrund: IU Showdown har deltaget i Pajulahti Games i Finland i
januar og har fremsendt en orientering om deltagelsen.
Indstilling: Opfølgning tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning.

7.

Special Olympics Sponsor
Baggrund: Der er blevet lavet en aftale med Det Faglige Hus om et
Topsponsorat for Special Olympics. Aftalen løber i 2017.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning.

8.

Special Olympics World Winter Games 2017
Baggrund: Special Olympics Danmark deltager i Special Olympics World
Winter Games 2017 i marts i Østrig. Der orienteres om seneste nyt.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
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Orientering taget til efterretning.
9.

Special Olympics Idrætsfestival 2018
Baggrund: Helsingør er værtskommune for SOIF 2018 og forberedelserne
er i gang.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning.

10. Sportsskoler (bilag 10)
Baggrund: Idrætskonsulent Mette Skovgård har lavet en evalueringsrapport for Sportsskoler 2016.
Indstilling: Evalueringsrapport tages til efterretning.
Til orientering er støttekonceptet for 2017 ændret, så det kontante tilskud
fra Parasport Danmark pr. deltager falder med antallet af deltagere på en
sportsskole. Dette for at give plads til flere sportsskoler inden for den
budgetmæssige ramme. Begrundelsen for at lade tilskuddet falde med
antallet af deltagere er, at økonomien i store sportsskoler er meget bedre
end økonomien i små sportsskoler. Det har efterfølgende givet lidt støj,
som er imødegået ved, at lave en overgangsordning i 2017, hvor de store
sportsskoler rammes mindre end i det oprindelige støttekoncept.
BESLUTNING:
Evalueringsrapport og orientering taget til efterretning.
11. European Paralympics Youth Games
Baggrund: Parasport Danmark er inviteret til et stævne i Italien den 9. –
15. oktober. Med udgangspunkt i UAF-atleter deltager vi med en større
trup i atletik, bordtennis, CP-fodbold, goalball og svømning.
CP-fodbold deltager med et hold mixet af unge landsholdsspillere og UAFspilllere. Vi har henstillet til IU Fodbold, at de to UAF-trænere bliver en del
af truppen.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning.
12. Frivilligheds Forsamling 2016 (bilag 12)
Baggrund: Der blev afholdt Frivilligheds Forsamling d. 8.-9. oktober, med
deltagelse af hovedparten af BrU’s medlemmer. Projektleder Jørn Erik
Simonsen har udarbejdet en kort evaluering.
Indstilling: Evaluering tages til efterretning.
BESLUTNING:
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Evaluering taget til efterretning.
Styregruppen for FF 2017 har haft første møde, og bl.a. drøftet
muligheden for økonomisk støtte til de udvalg, der planlægger at tage
positivt imod invitationen til at ankomme og afholde udvalgsmøder fredag.
Udvalgene kontaktes for at få afklaret om de vil afholde møde fredag og
orienteres om at de kan få tilskud til overnatning fredag.
Det skal undersøges hvor mange værelser, der er kørestolsegnede, og
dette skal meldes ud til deltagerne.
Opfølgning: CS/ASV
13. Medlemsskaber af internationale organisationer (bilag 13)
Baggrund: Parasport Danmark er medlem af en række internationale
organisationer. Dels fordi det er påkrævet for at kunne deltage i
organisationernes internationale stævnetilbud og dels for at opnå politisk
indflydelse. Udgifterne til medlemsskaber er stigende og Breddeudvalget
ønsker en gennemgang/oversigt over udgifterne.
Indstilling: Pkt. drøftes.
BESLUTNING:
LvdK tager pkt. og oversigten med i Bestyrelsen, og gør opmærksom på
at der fra BrU budgettet tages knap kr. 60.000 til kontingenter til
internationale organisationer.
Opfølgning: LvdK
14. Idrætsudvalg
Baggrund: I årsberetningen skriver vi: De mange idrætsudvalg er på alle
parametre meget forskellige. Det gælder bl.a. idrættens karakter (eks.
hold/individuel), antal udøvere/licenstagere, relation til almenidrætten og
hvilke handicapgrupper idrætten henvender sig til. Rent organisatorisk er
der også store forskelle. Mange idrætter/idrætsudvalg kører ”efter bogen”
med årligt landsmøde, valgt idrætsudvalg, licensordning,
Forbundsmesterskaber osv. Men en del idrætter, især de mindre idrætter,
har ikke styr på en eller flere af ovenstående punkter. Det er problematisk
på flere områder, ikke mindst, fordi idrætsudvalg er en del af forbundets
repræsentantskab.
Derfor vil Breddeudvalget i løbet af 2017 se på idrætsudvalgenes
organisering. Det kan give god mening, at idrætterne kan have forskellig
status, hvor status bl.a. skal afhænge af om der afholdes landsmøde, er
etableret licensordning og så videre. Den kan komme på tale, at mindre
idrætter i stedet for udvalg har udpegede kontaktpersoner ligesom
idrætsudvalgenes repræsentation i Repræsentantskabet skal diskuteres.
Indstilling: Pkt. drøftes.
BESLUTNING:
Der arbejdes videre med problemstillingen i løbet af de kommende møder
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i BrU.
Opfølgning: MJ/SJK
15. Repræsentantskabsmøde
Baggrund: Repræsentantskabsmøde afvikles den 29.4. i Kolding.
Indstilling: Følgende skal afklares:
- Hvem deltager?
- Genopstiller Bjørn og Anne Marie, som begge er på valg?
- Er der emner eller temaer, som BrU særligt skal forholde sig til?
BESLUTNING:
AM, CS, LvdK, MJ deltager.
AM og BG genopstiller.
16. Dialogmøde
Baggrund: Parasport Danmark afholder to dialogmøder i foråret, 1 på
Sjælland og 1 i Jylland. Der er ønske om at der er er deltagelse fra de
stående politiske udvalg i forbundet.
Indstilling: Deltagelse fra BrU drøftes.
BESLUTNING:
LvdK deltager i mødet på Sjælland og AM og evt. MJ deltager i mødet i
Jylland.
17. Politik for børn og unge
Baggrund: På et møde i Parasport Danmark om Børn og Unge, opstod
ønsket om en decideret politik for Børn og Unge-området.
Idrætskonsulenterne Mette Skovgaard og Peter Kock Hansen blev udpeget
til at arbejde videre. De foreslår en proces, der tager udgangspunkt i en
række spørgsmål til BrU, som igennem deres svar sætter retning for
politikken, der derefter arbejdes videre med at få udfærdiget.
Indstilling: Pkt. drøftes.
BESLUTNING:
BrU er interesserede i at få i udviklet en politik for Børn og Unge-området
og bakker op omkring den skitserede proces.
Opfølgning: SJK
18. Nyt fra:
a. Bestyrelsen
LvdK oplyser at John Petersson stiller op til formandsposten i IPC.
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b.

Udviklingsudvalget
MJ oplyser at der er møde i den kommende uge.

c.

Breddeudvalgets medlemmer
MJ informerer om at paratri og kørestolsbasket sættes på
programmet til Sommerhøjskolen. MJ udtrykker bekymring for om
kørestols-rugby kan blive til noget på årets program.

d.

Administrationen
Der er d.d. nomineret 4 personer til årets Ildsjælepris. Artiklen er
rykket frem på forsiden igen, og der er deadline for indstillinger d.
15. marts.

19. Evt.
Intet at referere.
20. Næste møde
Forventes afholdt ultimo maj/primo juni. SJK udsender doodle vedr. en
mødedato.

Kalenderen:
2017
14.-25. marts
28. marts
5. april
29. april
6. maj
30. sep.-1. okt.

SOWWG 2017, Østrig
Dialogmøde, Aalborg
Dialogmøde, Brøndby
DHIF Repræsentantskabsmøde, Kolding
DIF Årsmøde, Idrættens Hus
Frivilligheds Forsamling

2018
25.-27. maj

SOIF 2018, Helsingør
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