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BREDDEUDVALGSMØDE 

  

Dato: Fredag, d. 31. august 2018 

Sted: Vejen Idrætscenter 

Tid: kl. 11.00 – 17.00 

Deltagere: Charlotte Svarrer (CS) 

 Jannie Thomadsen (JT) 

 Lene van der Keur (LvdK) 

 Merete Brink Speedtsberg (MBS) 

 Mogens Jensen (MJ) 

 Søren Jul Kristensen (SJK) 

 Anette Svejstrup (ASV) 

 

 Mette Skovgaard (MSK) – under pkt. 13-17 

 Peter Kock Hansen (PKH) – under pkt. 13-17 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

Tilføjelse af pkt. 5l: Blindefodbold 

Tilføjelse af pkt. 17b: SkoleOL 

 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 

Referatet er godkendt via ugemail 9. 

 

3. Idrætter 

a.  IU Ridning – landsmøde (bilag 3a.1, 3a.2 og 3a.3) 

Baggrund: IU Ridning har afholdt Landsmøde. Referat mm er modtaget. 

Indstilling: Referatet tages til efterretning. 

 

 BESLUTNING: 

 Referatet taget til efterretning. 

 

b. IU Fodbold (bilag 3b) 

 Baggrund: Fornyet samarbejdsaftale med DBU er næsten klar til 

 underskrivelse. Den væsentligste ændring ift. tidligere er, at DBU vil 

 øremærke de 100.000 kr., som de i en årrække har givet i tilskud til os 

 uden bindinger, til støtte for DBU-klubber, som gør en særlig indsats for 

 fodbold for mennesker med handicap. Det bliver os, som udarbejder 

 kriterier for at få andel i pengene, hvilket vil ske i samarbejde med IU 

 Fodbold (møde herom den 1.9.). 

 Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 

 BESLUTNING: 
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 Orientering taget til efterretning. 

 

c. IU El-hockey – Landsmøde (bilag 3c.1., 3c.2 og 3c.3) 

 Baggrund: IU El-hockey har i april afholdt Landsmøde. Referat mm er 

 modtaget. 

 Indstilling: Referatet tages til efterretning. 

 

 BESLUTNING: 

 Referatet taget til efterretning. 

 

d. IU El-hockey – regelændringer (bilag 3d.1 og 3d.2) 

 Baggrund: IU El-hockey har på deres Landsmøde vedtaget 

 regelændringer. 

 Indstilling: Regelændringer godkendes. 

 

 BESLUTNING: 

 Regelændringerne godkendes. 

 Opfølgning: ASV 

 

4. Økonomi 

a.  Status på budget 2018 (bilag 4a.1 og 4a.2) 

 Baggrund: Balance pr. 31. juli 2018 er modtaget. Bemærk bilag 4b.2  hvor 

 der på ark ’Bevillinger’ er indsat en kolonne med Budgetopfølgning, 

 opdateret med de justeringer vi kender pt. Der er en overbudgettering på 

 kr. 297.548 pr. d.d. 

 Indstilling: Status gennemgås og tages til efterretning. 

 

 BESLUTNING: 

 Status taget til efterretning.  

 

5. Aktivitetspuljen 

a. IU Fodbold – Special Olympics Unified Turnering (bilag 5a) 

Baggrund: IU Fodbold deltager med et hold i Special Olympics Unified 

turnering i Litauen i perioden d. 26.-29. juni 2018. De deltager med 10 

spillere og 3 trænere, samt 1 forældre. Der var blevet bestilt flybilletter 

tilbage i januar, men denne flyafgang er nu blevet aflyst og turen har 

måttet rekonstrueres, hvilket har affødt dyrere billetter. Der søges om kr. 

6.200,-. 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr. 6.200,-. 

 

 BESLUTNING:  

Indstilling følges. 

Opfølgning: ASV 

 

b. IU Fodbold – Gothia Cup (bilag 5b) 

Baggrund: IU Fodbold deltager med et hold i verdens største 

ungdomsturnering Gothia Cup i Gøteborg i perioden d. 14.-19. juli. Holdet 
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stiller op i Special Olympics-gruppen. Inden afrejse afholdes en lille 

samling for holdet, denne gang i Snekkersten. Der søges om kr. 6.000,- til 

dækning af to træneres udgifter til ophold og transport, samt en del af 

holdgebyret.   

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr. 6.000,-. 

 

 BESLUTNING:  

Indstilling følges. 

Opfølgning: ASV 

 

c. IU Fodbold – Special Olympics turnering i Skotland (bilag 5c) 

Baggrund: Special Olympics Danmark er blevet inviteret til et stævne i 

 Skotland og deltager med et fodboldhold. Stævnet afvikles i dagene 9.-13. 

 august og der deltages med 12 spillere og 3 trænere. Der søges om 

 tilskud til trænernes transport, i alt kr. 5.000,-. 

 Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr. 5.000,-. 

 

 BESLUTNING:  

Indstilling følges. 

Opfølgning: ASV 

 

d.  IU Showdown – Pisa Open (bilag 5d) 

Baggrund: IU Showdown deltager med 3 spillere ved Pisa Open i dagene 

30. april til 6. maj. Udvalget søger om dækning til holdlederens udgifter til 

transport og ophold, i alt kr. 5.400,-. 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med kr. 5.400,-. 

 

BESLUTNING:  

Indstilling følges. 

Opfølgning: ASV 

 

e. IU Atletik – CPISRA World Games (bilag 5e) 

 Baggrund: CPISRA afholder hvert 4 år CPISRA World Games hvor 

atletikken er en del at idrætsprogrammet og dermed også RaceRunning. 

Stævnet afvikles i Sant Cugat i Spanien i dagene 5.-12. august. Parasport 

Danmark deltager med 7-9 deltagere og 1 træner og 1 holdleder. Der 

søges om kr. 22.228,- til dækning af træner/holdleders udgifter til ophold 

og transport.   

 Indstilling: Der gives ikke støtte til diverse fællesomkostninger, og mht. 

beklædning henvises til Parasport Danmarks lånebeklædning. Ligeledes 

gives der ikke støtte til indkvartering i enkeltværelser, men til 

dobbeltværelser. Ansøgningen imødekommes med kr. 19.428,- 

 

BESLUTNING:  

Indstilling følges. 

Opfølgning: ASV 
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f. IU Atletik – WPA EM (bilag 5f) 

Baggrund: Formålet er at få dækket rejser- og opholdsudgifter for en 

trænere og en holdleder til WPA EM, som foregår i Berlin, Tyskland i 

perioden 18.--27. august 2018 

 Den 1. januar 2018 overgik RR elite-delen fra CPISRA til WPA (World Para 

Athletics), hvorfor RR er en del af WPA EM i år, dog kun med 100 m 

distancen. Udvalget har derfor udtaget 5 af de bedste atleter som hver 

betaler 4.000 kr. i deltagergebyr (den reelle udgift pr. atlet er 9.627,20) + 

100% udgiften til deres hjælper som er 8.927,20. Det er nødvendigt at 

der både er en træner og holdledere med, til at varetage opgaverne 

omkring deltagelsen. Derudover vil Mansoor Siddiqi, som fungerer som 

holdleder, også deltage i noget politisk arbejde, for at sikre fremtidig 

deltagelse af RR under WPA. Træner og holdleder tager til Berlin allerede 

den 18. august, for at sørge for at alt er klar til den 19. august når de 5 

atleter med deres hjælpere ankommer. Der søges om kr. 26.898,- til 

dækning af træner og holdleders udgifter til ophold og transport. 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med kr. 21.575,-. 

 

BESLUTNING:  

Indstilling følges. 

Opfølgning: ASV 

 

g. IU Golf – Swedish Open (bilag 5g) 

Baggrund: IU Golf deltager med 5 spillere i Swedish Open Handigolf 2018, 

der spilles i Stockholm den 4-6 august. Der søges om kr. 2.950,- til 

dækning af holdlederens udgifter til ophold og transport.   

 Indstilling: Ansøgningen imødekommes med kr. 2.950,- 

 

BESLUTNING:  

Indstilling følges. 

Opfølgning: ASV 

 

h.  NIFU (bilag 5h) 

 Baggrund: Udviklingen af det nordiske ungdomsarbejde i Parasporten, 

hvor Danmark er vært i 2018, har et fokus på vores aktive unge tilknyttet 

Unge Atleter i Front og talentarbejdet i Parasporten i de seks nordiske 

lande. Fokus på de talentfulde unge er en del af et større nordisk 

samarbejde i Parasporten, der er støttet med midler fra EU-programmet 

Erasmus+.  

 Med udgangspunkt i faciliteterne ved Vejen Idrætscenter, er de seks 

nordiske lande inviteret til en intensiv fælles- og træningssamling, hvor de 

unge paraatleter trænes af nordiske trænerteams den . Ud over den 

sportslige samling af unge atleter og trænere fra de nordiske lande, har 

samlingen et særligt fokus på dual career og talentstrategier, for at sikre 

de bedste muligheder for aktiv deltagelse og udvikling blandt de unge med 

funktionsnedsættelser igennem idrætten. Hertil inviteres eksperter til at 

motivere atleter, trænere og ledere, så vi bliver klogere på de mange 
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perspektiver, muligheder og opgaver der ligger i dual career og 

talentarbejdet.    

 Idrætterne der tilbydes på den nordiske ungdomssamling er; atletik, 

bordtennis, goalball, judo og svømning. Hertil har alle de nordiske lande 

mulighed for at tage yderligere talentfulde atleter med, fra andre 

paraidrætter til samlingen, da et fælles mål er at fortsætte visionen om 

6Nation1Team, og den fælles forståelse af at være en del af noget større 

end sin egen idræt og sin egen gruppe. En kvalitet der er helt central i det 

danske arbejde med Unge Atleter i Front. 

 Ungdomssamlingen er et aktiv for at støtte det fælles nordiske arbejde for 

Parasporten, at skabe værdi i at være en del af Parasporten og være med 

til at udvikle og dele sin viden i Parasporten. Det er viden og netværk vi 

har et ønske om bliver endnu stærkere for de unge, deres trænere og den 

måde vi organisere Parasporten på fremadrettet. 

 Der ansøges om 15.000 kr. til arrangementet, som skal bl.a. skal være 

med til at dække tilmeldingsgebyret på 1.000 kr. for 10 danske trænere 

og ledere og reducere tilmeldingsgebyret for danske atleter til 500 kr. 

 Indstilling: Ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr. 15.000,-. 

 

 BESLUTNING:  

 Indstilling følges. 

 Opfølgning: SJK 

 

i. IU Goalball – træningsturnering (bilag 5i) 

Baggrund: Det danske herrelandshold deltager i weekenden 29. juni-1. juli 

i en træningsturnering i Hereford England. Turneringen er den engelske 

pokalturnering med deltagelse af 8 hold. Der søges om kr. 5.176,- til 

dækning af to træneres udgifter til transport og ophold. 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med kr. 5.176,- til dækning af 

trænernes udgifter. 

 

BESLUTNING:  

 Indstilling følges. 

 Opfølgning: ASV 

 

j. IU Showdown – EM (bilag 5j.1 og 5j.2) 

 Baggrund: IU Showdown deltager med 4 spillere i Showdown European 

Championship 2018 i Warzawa i Polen fra 21.-27. august 2018. Der søges 

om kr. 8.672, - til dækning af holdlederens udgifter til overnatning, 

transport og forplejning. 

Indstilling: Ansøgningen drøftes. 

 

BESLUTNING: 

Indstilling følges. 

Opfølgning: ASV 
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k.  IU Håndbold – SO-stævne i Spanien (bilag 5i) 

Baggrund: IU Håndbold deltager med et landshold med spillere på B/C 

niveau i et Special Olympics Games i Spanien fra d. 4. til d. 7. oktober. 

Der skal 10 spillere og 3 trænere afsted. Til dækning af trænernes udgifter 

til transport og beklædning søges kr. 12.286,-.    

Indstilling: Ansøgningen drøftes. 

 

BESLUTNING: 

Ansøgningen imødekommes med kr. 1.900,- til transport i DK til træner 

samt 3 x flybillet á kr. 2.550,-. I alt kr. 9.550,-. 

Opfølgning: ASV 

 

l. Blindefodbold 

Baggrund: Kræfter i Dansk Blinde Samfund arbejder på at få etableret 

tilbud op med blindefodbold. Vi er blevet involveret og inviterer i 

samarbejde med DBS til et ’kom og prøv arrangement’ i Randers d. 29. 

september, - dog under forudsætning af, at vi kan finde en træner 

(udenlandsk). I givet fald vil der blive ansøgt om tilskud hertil. Et samlet 

budget på kr. 10-15.000,-, som vi forventer at kunne få finansieret fra 

DBS og Parasport Danmark. 

  Indstilling: Pkt. drøftes. 

 

BESLUTNING: 

BrU er indstillet på at støtte arrangementet med op til kr. 5.000,-.  

Opfølgning: SJK 

 

6. Aktivitetspuljen – Opfølgning 

a.  IU Showdown – PISA 2018 (bilag 6a) 

 Baggrund: Aktivitetspuljen har støttet deltagelse i PISA 2018 og 

 idrætsudvalget har sendt en tilbagemelding om stævnedeltagelsen. 

 Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 

 BESLUTNING: 

 Orientering taget til efterretning. 

 

b.  IU Goalball – Goalfix Goalball Cup (bilag 6b)  

 Baggrund: Aktivitetspuljen har støttet deltagelse i Goalfix Goalball Cup og 

 idrætsudvalget har sendt en tilbagemelding om stævnedeltagelsen. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 

 BESLUTNING: 

 Orientering taget til efterretning. 

 

c.  IU Fodbold – Norway Cup (bilag 6c) 

 Baggrund: Aktivitetspuljen har støttet deltagelse i Norway Cup og 

 idrætsudvalget har sendt en tilbagemelding om stævnedeltagelsen. 
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 Indstilling: Orientering tages til efterretning.  

 

 BESLUTNING: 

 Orientering taget til efterretning. 

 

7. Special Olympics Idrætsfestival 

Baggrund: Evaluering og regnskab vedr. 2018 er på trapperne. Forberedelserne 

vedr. 2020 er så småt i gang. 

Indstilling: BrU’s involvering og målsætning for 2020 drøftes. 

 

BESLUTNING: 

Orientering taget til efterretning. Jannie bliver BrU’s repræsentant i SOIF-

koordinationsgruppen. 

 

8. Special Olympics World Summer Games 2019 

Baggrund: Der deltages i stævnet i marts 2019 med et dansk hold på 125 

personer. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 

BESLUTNING: 

Orientering taget til efterretning. Når invitationsmaterialet til Honored Guests 

foreligger tages der stilling til BrU’s mulige deltagelse. 

 

9. Danisa Denmark Open Special Olympics 

Baggrund: Parasport Danmark er vært for europæisk Special Olympics 

badmintonstævne i Danmark i Odense i uge 42. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 

BAGGRUND: 

Orientering taget til efterretning. Hvis BrU-medlemmer ønsker at besøge stævnet 

tages kontakt til Idrætskonsulent Zenta Frejks. 

 

10. Sommerhøjskolen 

 Baggrund: Årets sommerhøjskole blev afholdt i dagene 2.-8. juli. I år 

 deltog 92 kursister. Et ok antal, men vi vil gerne over 100. De store 

 fag/idrætter er kørestolsfodbold, svømning og ”Idræt på kryds og tværs”. 

 Cykling, sejlads og kørestolsrugby var i fare for at blive aflyst. Her skal der 

 gøres en indsats næste år. Specielt sejlads er for nedadgående og her skal 

 måske tænkes i et samarbejdet med Sejlunionen, hvis vi ikke skal miste 

 sejlads som idræt. Ny idræt var dans, her deltog 8. Det var en succes og 

 MEJ tror, der her er mulighed for flere næste år. Kørestolsbasket blev 

 aflyst. Der var kun 1 tilmeldt. Udover idrætterne var der foredrag og 

 andre sociale fællesaktiviteter. Sammenholdt med den fantastiske 

 sommer, var det en rigtig god uge. 

 Indstilling: Pkt. drøftes. 

 

 BESLUTNING: 
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 SJK og MEJ deltager i et kommende møde med Egmont Højskolen om 

 hvordan samarbejdet omkring Sommerhøjskolen skal forløbe. Formålet 

 med og rekruttering til Sommerhøjskolen tages op på et senere BrU-

 møde, hvortil MEJ og SJK forbereder et oplæg.  

 Opfølgning: MEJ/SJK 

 

11. Fordeling af Idrætsudvalg og øvrige opgaver (bilag 11) 

 Baggrund: Nye medlemmer i BrU betyder at opgaverne skal fordeles. 

 Dette bla. af hensyn til de kommende budgetansøgninger. 

 Indstilling: Opgaver fordeles. 

 

 BESLUTNING: 

 Opgaverne gennemgås og fordeles. Enkelte opgaver står fortsat åbne og 

 tages op når der bliver behov for BrU-involvering. Sammen med referatet 

 udsendes en ny oversigt til BrU-medlemmerne. 

 Opfølgning: ASV 

 

12. Oplæg til ny struktur for Idrætsudvalg (bilag 12.1 og 12.2) 

 Baggrund: Drøftelse af oplægget der skal præsenteres for FF 2018.  

 Indstilling: Oplægget drøftes.  

 

 BESLUTNING: 

 Oplægget drøftes kort og debatten tages på FF. 

 

13. Børn og unge politik (bilag 13) 

 Baggrund: I Parasport Danmarks strategiaftale med DIF står der: 

 ’2018: Politik/strategiplan for børn og unge udarbejdes og 

 vedtages’. 

 Idrætskonsulenterne Mette Skovgaard og Peter Kock Hansen har fået 

 denne opgave og vil komme med et første udkast/oplæg, som BrU kan 

 forholde sig til og kommentere (Børn og Unge er BrU’s ansvarsområde). 

 Herefter vil konsulenterne skrive videre og løbende involvere BrU. Målet 

 er, at der på Breddeudvalgsmødet i november kan vedtages en politik.  

Under samme punkt forventes også at kunne involvere BrU i et andet 

punkt, som Parasport Danmark er forpligtiget på: ’Definere klubbers 

”særlige indsatser” og udarbejde ”salgsmateriale”’. 

Indstilling: Pkt. drøftes 

 

BESLUTNING: 

Et første oplæg blev præsenteret. MSK og PKH arbejder videre og 

præsenterer løbende BrU for deres oplæg mhp. at en politik/strategi kan 

godkendes på breddeudvalgsmødet i november.   

 

14. Sportsskoler 

 Baggrund: Efter afholdelse af årets sportsskoler orienterer 

 Idrætskonsulent Mette Skovgaard om afviklingen og lægger op til en 

 drøftelse af strategien for sportsskoler de kommende år. 
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 Indstilling: Pkt. drøftes. 

 

 BESLUTNING: 

 Evalueringen er ikke færdigsluttet, men følger i løbet af efteråret. Der har 

 været afviklet 9 sportsskoler i løbet af sommeren. En enkelt skole har haft 

 tilbagegang og de fleste andre fremgang. Langt de fleste deltagere er børn 

 og unge med et udviklingshandicap, og meget få med fysisk handicap. 

 

 MSK mener, at ser man på geografien, er der huller på Danmarkskortet og 

 plads til flere Sportsskoler, og en drøm kan være 20 skoler.  

 

 BrU nævner fællestrænere som instruktører, - idet de har indsigt i  

 Parasport Danmark og dermed kan snakke om mulighederne i forbundet. 

 Det er også en mulighed at udsende oversigt til de idrætsudvalg, hvor 

 idrætten er udbudt, således de får interesse i sportsskolerne. 

 

15. Skolefodboldturneringen 

 Baggrund: Efter afholdelse af Skolefodboldturneringen 2018 i øst og vest 

 orienterer Idrætskonsulent Mette Skovgaard om afviklingen. 

 Indstilling: Orientering tages til efterretning.  

 

 BESLUTNING: 

 Orientering tages til efterretning. BrU nævner idrætsudvalget og 

 Superleder-projektet som samarbejdspartnere. 

  

16. NIFU 

 Baggrund: Efter afholdelse af NIFU i august orienterer Idrætskonsulent 

 Peter Kock  Hansen om afviklingen. 

 Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 

 BESLUTNING: 

 I år havde man i NordHIF besluttet at lejren skulle være en talentsamling, 

 med fokus på talentudviklingsmiljøer og ’det hele menneske’. BrU 

 bemærker at der har manglet orientering og opmærksomhed omkring 

 arrangementet forud. Orientering taget til efterretning. 

   

17. UAF (Unge Atleter i Front) 

Baggrund: Idrætskonsulent Peter Kock Hansen orienterer om status for 

UAF. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 

BESLUTNING: 

Orientering er taget til efterretning. 

17B SkoleOL 

Baggrund: Parasport Danmark har haft et samarbejde med SkoleOL, hvor 

vi har rådgivet, så elever med handicap har kunnet deltage i de udbudte 

idrætter. Vi forhandler nu med SkoleOL om at få styrket 
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opmærksomheden på disse muligheder og drøfter også med SkoleOL om 

der skal være et særligt Parasports tilbud, hvor elever med handicap kan 

deltage sammen med et par klassekammerater i udvalget 

parasportsgrene. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 

BESLUTNING: 

Orientering tages til efterretning. 

18. Nyt fra: 

a. Bestyrelsen 

  Intet at referere. 

   

b. Udviklingsudvalget 

  MEJ har deltaget i møde i uge 35 og fremsender referatet når 

  det foreligger. 

 

c. Breddeudvalgets medlemmer 

  MEJ besøgte RaceRunner-campen på Frederiksberg i  

  sommerferien. 

 

d. Administrationen 

  Breddestaben skal have møde med arrangørerne bag SLIS 

  (Specialskolernes Lands Idræts Stævne) i september mnd.  

  Der arbejdes i øjeblikket med et koncept for certificering af 

  institutioner. 

  BEVICA fonden m.fl. har kontaktet Parasport Danmark vedr. 

  en pulje til bevægelseshæmmede med ’dårlig’ økonomi. Der 

  arbejdes nu med et udkast til hvordan midlerne kan komme 

  målgruppen bedst til gode. 

 

19. Evt. 

  

 

20. Næste møde 

• Onsdag d. 26. september kl. 14.00-16.00, Skype 

• Onsdag d. 7. november kl. 12.00-19.00, Vejle 

 

Kalenderen: 

2018  

22. sep.  Parasportens Dag, Frederiksberg og Vejle 

18.-21. okt. Danisa Denmark Open Special Olympics, Odense 

3. nov.  Pressalit Sports Academy, Middelfart 
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2019 

1. feb.  IU Showdown Landsmøde 2019, Fredericia 

8.-22. mar.  Special Olympics World Summer Games 2019, Abu Dhabi 

 


