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BREDDEUDVALGSMØDE 

  

Dato: Torsdag, d. 25. april 2019 

Sted: Skype-møde 

Tid: kl. 18.00 – 20.00 

Deltagere: Lene van der Keur (LvdK) 

 Mogens Jensen (MJ) 

 Jannie Thomadsen (JT) 

 Charlotte Svarrer (CS) 

 Søren Jul Kristensen (SJK) 

 Anette Svejstrup (ASV) 

Afbud: Merete Brink Speedtsberg (MBS) 

  

REFERAT 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 Tilføjelse af: 

 Pkt. 12 EM i håndbold 

 Pkt. 13 Nyt fra 

 

2.  Godkendelse af referat fra seneste møde 

 Referatet er godkendt via ugemail 4. 

 

3.  Idrætter 

a. IU Gymnastik - Landsmøde (bilag 3a) 

Baggrund: IU Gymnastik har afholdt Landsmøde torsdag d. 31. 

januar og har fremsendt referat. 

Indstilling: Referat tages til efterretning. 

 

BESLUTNING: 

Referat taget til efterretning.  

 

b. IU Fodbold - Landsmøde (bilag 3b) 

Baggrund: IU Fodbold har afholdt Landsmøde lørdag d. 2. marts 

og har fremsendt referat. 

Indstilling: Referat tages til efterretning. 

 

BESLUTNING: 
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Referat taget til efterretning. 

 

c. IU Kørestolsrugby - Landsmøde (bilag 3c) 

Baggrund: IU Kørestolsrugby har afholdt Landsmøde lørdag d. 9. 

marts og har fremsendt referat mm. 

Indstilling: Referat tages til efterretning. 

 

BESLUTNING: 

Referat taget til efterretning. 

 

d. IU Kørestolsfodbold - Landsmøde (bilag 3d.1, 3d.2 og 3d.3) 

Baggrund: IU Kørestolsfodbold har afholdt Landsmøde lørdag d. 

30. marts og har fremsendt referat mm. 

Indstilling: Referat tages til efterretning. 

 

BESLUTNING: 

Referat taget til efterretning. 

 

e. IU Hockey - Landsmøde (bilag 3e.1, 3e.2 og 3e.3) 

Baggrund: IU Hockey har afholdt Landsmøde lørdag d. 30. marts 

og har fremsendt referat mm. 

Indstilling: Referat tages til efterretning. 

 

BESLUTNING: 

Referat taget til efterretning. 

 

f. IU Kørestolstennis - Landsmøde (bilag 3f) 

Baggrund: IU Kørestolstennis afholder Landsmøde lørdag d. 27. 

april. 

Indstilling: Deltagelse fra BrU drøftes, LvdK er kontaktperson. 

 

BESLUTNING: 

LvdK har ikke mulighed for at deltage, men Idrætskonsulent Jens 

Winther deltager. 

 

g. IU Håndbold - Landsmøde (bilag 3g) 

Baggrund: IU Håndbold afholder Landsmøde lørdag d. 27. april. 

Indstilling: Deltagelse fra BrU drøftes, CS er kontaktperson. 

 

BESLUTNING: 
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CS og ASV deltager. 

 

h. IU Svømning - Landsmøde (bilag 3h) 

Baggrund: IU Svømning afholder Landsmøde søndag d. 12. maj i 

Odense. 

Indstilling: Deltagelse fra BrU drøftes, LvdK er kontaktperson. 

 

BESLUTNING: 

LvdK deltager. 

 

i. IU Fodbold – CP-landsholdet (bilag 3i) 

Baggrund: Efter længere tids uro omkring CP-fodboldlandsholdet 

har IU Fodbold bedt Parasport Danmarks Breddestab om at tage 

over ift. den videre drift af landsholdet. Der har været megen 

korrespondance og samtaler imellem Parasport Danmark og de 

involverede kontaktpersoner og medlemmer af IU Fodbold.  

Allan Nielsen (formand for fodboldudvalget) har orienteret om, at 

Len Nossell og den tidligere træner organiserer trænings-

samlinger og planlægger deltagelse i et træningsstævne i 

Tyskland. De 5 spillere, som sendte det udløsende brev, er ikke 

en del af dette. IU Fodbold opfordrer til, at Parasport Danmark 

handler og forsøger at stoppe aktiviteterne. 

Indstilling: SJK redegør for status og det drøftes, hvorledes 

situationen kan håndteres. 

 

BESLUTNING: 

SJK har været i dialog med Len Nossel og har opfordret til at de 

indstiller aktiviteterne med de landsholdslignende samlinger og 

stævnedeltagelse. Fra Parasport Danmarks side er der indkaldt til 

en fællessamling i maj, og SJK vil i de kommende dage tage 

kontakt til den trup vi har kendskab til og redegøre for 

situationen med det ’private initiativ’ og forbundets tilbud.  

 

j. IU El-Hockey - ankesag (bilag 3j.1, 3j.2, 3j.3, 3j.4 og 3j.5) 

Baggrund: København Elhockey Klub anker, at deres hold i 1. 

division er blevet taberdømt, fordi en spiller har benyttet en stol, 

som kørte for hurtigt. 

Indstilling: Sagen drøftes i Breddeudvalget. 

 

BESLUTNING:  
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Breddeudvalget afviser anken, fordi det fremgår, at den stol, som 

spilleren har benyttet, kunne køre hurtigere end det tilladte. Det 

er i sidste ende altid klubbens ansvar, at man kun benytter stole, 

som modsvarer regler herfor. 

Samtidig henstiller Breddeudvalget til, at IU Elhockey fremover 

sikrer, at man tager højde for habilitetsproblemer i stævnejuryer, 

og at man får præciseret retningslinjer omkring ansvar for 

vedligeholdelse af fartmålere. 

Opfølgning: SJK 

 

k. IU Hockey – Regelændringer (bilag 3k) 

Baggrund: På Hockeys Landsmøde blev der vedtaget en række 

ændringer i regelsættet. 

Indstilling: Regelændringer godkendes. 

 

BESLUTNING: 

Regelændringer godkendes. 

Ansvarlig: ASV 

 

l. IU Skydning – Landsmøde (bilag 3l.1 og 3l.2) 

Baggrund: IU Skydning har afholdt Landsmøde fredag d. 5. april 

og har fremsendt referat mm. 

Indstilling: Referat tages til efterretning. 

 

BESLUTNING: 

Referat taget til efterretning. 

 

m. IU Ridning – Landsmøde (bilag 3m.1 og 3m.2) 

Baggrund: IU Ridning har afholdt Landsmøde søndag d. 31. 

marts og har fremsendt referat mm. 

Indstilling: Referat tages til efterretning. 

 

BESLUTNING: 

Referat taget til efterretning. Der stilles spørgsmål til økonomi og 

egen hjemmeside, hvilket CS følger op på i en dialog med 

udvalget. Der arbejdes på ’Code of Conduct’, - et materiale som 

måske kan have interesse for andre idrætsudvalg. 

 

4.  Økonomi (bilag 4) 

 Baggrund: Budget 2019 giver anledning til lidt bekymring. Aktuelt 

 er der en overbudgettering på 332 tkr. Dertil kommer væsentlige 
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 budgetoverskridelser fra boccia. Regnskabet ift. World Games er 

 endnu ikke afsluttet. 

 Indstilling: På næste BrU-møde d. 6. juni i Vejle gennemgås budget 

 og regnskab grundigt, og der tages stilling til om der skal søges om 

 en ekstrabevilling.  

 

 BESLUTNING: 

 Pkt. udsættes til mødet i juni. 

 

5.  Aktivitetspuljen 

a. IU Goalball (bilag 5a) 

Baggrund: Udvalget afvikler sidst i april FM i Odense. Målet for 

goalball er at gøre FM større og stærkere, så de danske spillere 

får bedre trænings- og turneringsudfordringer. Udvalget har lavet 

FM til et internationalt stævne, og der er tilmeldt så mange hold 

at behovet for flere officials og dommere er presserende, hvilket 

er afgørende for at kunne sikre god afvikling af turneringen. 

Udvalget har selv arbejdet med invitationer og fået kontaktet 

udenlandske dommere, der vil komme til Danmark til FM. De 

internationale hold betaler egne udgifter til turneringen, så 

økonomisk tilskud skal dække dommere der kaldes ind fra 

udlandet idet Danmark ikke har tilstrækkelig antal uddannede 

selv. Der søges om kr. 13.000,- til dækning af to dommeres 

transport og ophold. 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med en bevilling på kr. 

13.000,-. Der gøres opmærksom på at der fremover skal 

foreligge et budget, der skal til godkendelse i Breddeudvalget 

forud for planlægning af et stævne med udenlandsk deltagelse. I 

et sådan budget skal udgifter til dommere dækkes af 

deltagerbetalingen. 

 

BESLUTNING:  

Indstilling følges. 

Opfølgning: ASV 

 

b. IU El-Hockey (bilag 5b) 

Baggrund: Der er i 2018 ikke blevet udbetalt skattefrie 

godtgørelser til de tilknyttede trænere og udvalget har bedt om 

at få dette beløb udbetalt i februar 2019. Da regnskabet for 2018 

er afsluttet kan dette ikke lade sig gøre og der søges derfor om 
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en ekstra bevilling for 2019, således de to trænere kan få deres 

tilgodehavende på kr. 11.200,-. 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med kr. 11.200,-. Det 

bemærkes at det er trænernes eget ansvar at sørge for 

udfyldelse af aktivitetsskemaer og afregning for 

fællestræneraftale jf. de udsendte blanketter. 

 

BESLUTNING:  

Indstilling følges. 

Opfølgning: ASV 

 

c. IU Fodbold (bilag 5c) 

Baggrund: Udvalget ønsker at deltage med 5 SO-hold ved 

Norway Cup i dagene 29. juli til 4. august. Der deltages med et 

A, C, D-mix, Dame og Oldboys Landshold. I alt skal 60 spillere 

afsted sammen med 11 trænere/ledere. Der søges om kr. 

33.000,- til dækning af trænere/lederes udgifter til transport og 

ophold. 

Indstilling: På baggrund af den flotte stævneaktivitet der er i 

fodbold og dermed bevillinger, imødekommes ansøgningen med 

kr. 20.000 til dækning af transport og ophold for trænere/ledere 

for 3 hold. 

 

BESLUTNING:  

Indstilling følges. 

Opfølgning: ASV 

 

d. IU Fodbold (bilag 5d) 

Baggrund: SO Danmark er inviteret til at deltage med et 

damehold i et SO-fodboldsstævne i Holland i dagene 24.-27. maj 

(turneringen er et led i projekt “Getting Every Girl on the Football 

Pitch”). Der deltages med 10 spillere og søges om dækning af 

omkostninger til tre trænere/lederes udgifter til transport og 

ophold. Der søges om kr. 6.000,-. 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med en bevilling på kr. 

6.000,-. 

 

BESLUTNING:  

Indstilling følges. 

Opfølgning: ASV 
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e. IU Fodbold (bilag 5e) 

Baggrund: Udvalget deltager med et hold ved Gothia Cup i 

dagene 13.-19. juli. Der deltages med 10 spillere og tre trænere, 

og søges om kr. 5.980,- til dækning af to træneres transport og 

ophold. 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med en bevilling på kr. 

5.980,-.                                                                                                      

 

BESLUTNING:  

Indstilling følges. 

Opfølgning: ASV 

                                                                        

f. IU Gymnastik (bilag 5f) 

Baggrund: Udvalget deltager med et hold ved Faaborg GF’s 

forårsopvisning den 7. april. Der søges om kr. 1.040,- til 

dækning af transportomkostninger. 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med en bevilling på kr. 

1.040,-. 

 

BESLUTNING:  

Indstilling følges. 

Opfølgning: ASV 

 

g. IU Vintersport (bilag 5g.1 og 5g.2) 

Baggrund: Der deltages med et curlinghold ved Nordic Cup i 

Göteborg i dagene 11.-14. april. Turneringen er en slags Nordisk 

Mesterskab og spilles på højeste niveau idet Sverige, Norge og 

Finland alle hører til i den internationale top. Der søges om 

dækning af udgifter til transport og ophold for træner, 

fysioterapeut og mental coach. I alt en ansøgning på kr. 7.510,-. 

Indstilling: Ansøgningen er blevet vendt med Elitestaben og 

deltagelsen støttes med kr. 5.000., hvilket svarer til udgiften til 

rejse og ophold for 2 trænere/ledere. 

 

BESLUTNING:  

Indstilling følges. 

Opfølgning: SJK 

 

h. IU Boccia – Zagreb (bilag 5h) 

Baggrund: Udvalget har søgt om tilskud til deltagelse i Zagreb 

Boccia Regional Open i dagene d. 26. marts til 1. april 2019. Der 
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deltages med 4 spillere og 1 træner. Der søges om kr. 12.213, - 

til dækning af trænerens transport og ophold.  

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med kr. 12.213,-. 

 

BESLUTNING: 

Indstilling følges. Det har efterfølgende vist sig at der var 

problemer med at få flybilletter til den budgetterede pris til 

spillerne, da de alle var i el stole og havde meget udstýr med. 

Efter aftale med direktør Niels Christiansen dækkes de opståede 

ekstraomkostninger således bevillingen lyder på kr. 41.586,20. 

Opfølgning: ASV. 

 

i. IU Boccia - Olbia (bilag 5i) 

Baggrund: Udvalget søger om tilskud til deltagelse i Olbia Boccia 

Regional Open i dagene d. 4.-11. juni 2019. Der deltages med 4 

spillere og 1 træner. Der søges om kr. 10.870, - til dækning af 

trænerens transport og ophold. 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med kr. 10.870,-. 

 

BESLUTNING: 

Da Muhammed Sarraf har valgt at stoppe som landstræner, er 

der nu ikke tilknyttet én til BC 1-4 spillere. Dette sammenholdt 

med stor budgetoverskridelse ifbm. Stævnet i Zagreb og set i 

lyset af, at et par af hjælperne ifølge Jan Rasmussen kan 

varetage trænerfunktionen, imødekommes bevillingen ikke.  

Der kan være udgifter, der ikke er refunderbare, men der 

henstilles til udvalget at forsøge at få refunderet så meget som 

muligt vedr. udgifter til transport og ophold for træner. Hvis der 

er særlige udgifter som følge af at hjælpere skal varetage 

træneropgaver, kan I fremsende en ansøgning om dækning af 

disse udgifter. 

 

j. IU Boccia – EM (bilag 5j) 

Baggrund: Udvalget har fremsendt en ansøgning ifbm. deltagelse 

i EM i Sevilla i dagene 25. august til 1. september. Der er udtaget 

to spillere. Der søges om kr. 24.000,- til dækning af to 

udvalgsmedlemmers samt en hjælpers udgifter til transport, 

overnatning og forplejning.  

Indstilling: Ansøgningen drøftes.  

 

BESLUTNING: 
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Ansøgningen imødekommes med et tilskud til en træner/leder på 

kr. 12.000,-. I svaret bedes IU Boccia lave en status omkring 

udenlandsk stævnedeltagelse i resten af 2019, så der kan 

indledes en dialog om hvad der er økonomisk muligt. Vi spørger 

ind til om boccias stævnedeltagelse støttes af Elsassfonden. 

Ansvarlig: ASV/SJK 

 

6.  Aktivitetspuljen – Opfølgning 

 a. IU Showdown – BSC (bilag 6a) 

Baggrund: Aktivitetspuljen har støttet deltagelse i BSC Prague 

Showdown Cup 2019 og fået opfølgning om deltagelsen. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 

BESLUTNING: 

Orientering taget til efterretning. 

 

b. IU Boccia - Zagreb (bilag 6b) 

Baggrund: Aktivitetspuljen har støttet deltagelse i stævnet i 

Zagreb  og fået opfølgning om deltagelsen. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 

BESLUTNING: 

Orientering taget til efterretning. 

 

c. IU Gymnastik – Forårsopvisning (bilag 6c) 

Baggrund: Aktivitetspuljen har støttet opvisning ved 

forårsstævne i Faaborg og fået opfølgning. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 

BESLUTNING: 

Orientering taget til efterretning. 

 

7.  LUKKET DAGSORDEN: Klassifikation 

  

8.  Special Olympics World Summer Games 2019 

 Baggrund: Parasport Danmark har deltaget med en delegation på 

 123 personer ved stævnet, der blev afviklet i dagene 14.-21. 

 marts i UAE. Evaluering og opfølgning foreligger som  powerpoint, og 

 fremvises mødet i juni. Ligeledes forventes regnskabet at være 

 færdigt.  

 Indstilling: Orientering tages til efterretning. 
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 BESLUTNING: 

 Pkt. udsat til mødet i juni. 

 

9.  Special Olympics Idrætsfestival 2020 

 Baggrund: Special Olympics Idrætsfestival 2020 afholdes i 

 Frederikshavn i dagene 15.-17. maj 2020. Styregruppen har næse 

 møde mandag d. 29. april. 

 Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 

 BESLUTNING: 

 Orientering taget til efterretning. 

 

10. DM i Rekruttering (bilag 10) 

 Baggrund: Som en del af strategiaftalen om rekruttering er 

 Parasport Danmark forpligtiget til over de næste 3 år at finde 3x10 

 klubber, som vil gøre en særlig rekrutteringsindsats. Der er kommet 

 14 ansøgninger om deltagelse i DM i rekruttering. Ansøgningerne 

 har været af noget varierende kvalitet, og der er efterfølgende 

 blevet fulgt op på ansøgningerne. Ud fra primært rekrutterings-

 potentiale er 10 ansøgere indstillet til deltagelse i DM. 

 Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 

 BESLUTNING: 

 Orientering taget til efterretning. 

 

11. Ildsjæleprisen 2019 (bilag 11) 

 Baggrund: Der er indstillet 6 personer til Ildsjæleprisen 2019.  

 Indstilling: Nomineringerne til Ildsjæleprisen 2019 drøftes og 

 modtager udpeges. 

 

 BESLUTNING: 

 BrU udpeger modtageren af Ildsjæleprisen 2019. Det undersøges 

 hvornår/hvordan overrækkelse kan finde sted. 

 Ansvarlig: ASV 

 

12. International Special Olympics håndboldstævne 

 Baggrund: EM i håndbold 2020 for kvinder bliver afholdt af 

 European Handball Federation (EHF) i Norge og Danmark i 

 dagene 4.-20. december. Der spilles indledende runder i Herning og 

 Trondhjem og mellemrunder i Herning og Stavanger. De afsluttende 
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 kampe spilles i Oslo. Breddestaben vil gerne undersøge mulig-

 hederne for at lave en international turnering for Special Olympics-

 hold ifbm. kampene i Herning i samarbejde med DHF. 

 Indstilling: Breddeudvalget drøfter pkt. 

 

 BESLUTNING: 

Breddeudvalget bakker om op at der arbejdes videre med at afsøge 

mulighederne for en international turnering ifb. med EM. Ideen 

præsenteres for National Board d. 15. marts. Hvis der er opbakning 

hertil, arbejdes der videre med ideen i samarbejde med 

håndboldudvalget, og der tages kontakt til DHF. Hvis ideen ser ud til 

at bære laves der et oplæg inkl. budget til godkendelse i 

Breddeudvalget og National Board. 

   

13. Nyt fra: 

 a. Bestyrelsen 

  Intet at referere 

 

 b. Udviklingsudvalget  

  MEJ: Der har været afholdt møde i Udviklingsudvalget d. 

  8. april og refererer kort. Referat indgår I refereatet som 

  bilag 13b. Gør opmærksom på at der er en stor  

  rehabiliteringskonference i Århus 8.-10. september 2020. 

c. Breddeudvalgets medlemmer 

  CS: IU Håndbold har fremsendt en mail vedr. Licens,  

  hvilket videresendes til BrU til videre drøftelse. 

  Ligeledes har Erhard fra IU Bowling taget kontakt til CS 

  vedr. anvendelse og overførelse af licensmidler. SJK  

  følger op på Erhards  muligheder for kursusafholdelse. 

  Forberedelserne til FF 2019 er igang og mere herom  

  følger på næste møde. 

 

  LvdK: Har fået invitation til deltagelse ved SkoleOL I  

  København d. 8. maj, hvor hun deltager sammen med 

  SJK.   

d. Administrationen 

  SJK informerer om at Idrætskonsulent Jesper Hviid går 

  på pension pr. 31. april. 

  ASV opfordrer til at alle BrU-medlemmer minder ‘deres’ 

  Idrætsudvalg om FF 2019. 
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14. Evt. 

 MEJ nævner at tilmeldingen er åben til Sommerhøjskolen, men at 

 det desværre går lidt trægt. 

 

 

 

 

 

Kalenderen: 

2019 

27. april  IU Håndbold Landsmøde, Viborg/Brøndby 

27. april  IU Kørestolstennis Landsmøde 

28. april  IU Goalball Landsmøde, Odense 

12. maj  IU Svømning Landsmøde, Odense 

6. juni  BrU-møde, Vejle 

3.-12. august EM i Kørestolsrugby, Vejle 

6. september BrU-møde, Vejen 

6.-8. september FF 2019, Vejen 

6. november BrU-møde, Vejle 

9. december BrU-møde, Skype 

2020 

15.-17. maj SOIF 2020, Frederikshavn 

 


