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SPECIAL OLYMPICS 
IDRÆTSFESTIVAL 2022
Parasport Danmark afholder i forsommeren 2022 
den traditionsrige Special Olympics Idrætsfestival.

HVAD ER SPECIAL OLYMPICS 
IDRÆTSFESTIVAL
Special Olympics Idrætsfestival er et idrætsstævne 
rettet mod mennesker med udviklingshandicap, 
som afvikles hvert andet år forskellige steder i 
landet. En idrætsfestival, der bygger på, at idræt 
er et godt værktøj til at styrke sundhed og selv-
værd. En idrætsfestival der, under sloganet ”Sport 
med et smil”, vil give deltagerne sjove og spæn-
dende oplevelser. 

Tidligere værtsbyer:
2006 Esbjerg
2008 Vejle
2010 Næstved
2012 Skjern
2014 Frederikssund
2016 Holstebro
2018 Helsingør
2020 Frederikshavn
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MÅLSÆTNING FOR 
SPECIAL OLYMPICS 
IDRÆTSFESTIVAL
Det er målet for Special Olympics 
Idrætsfestival 2022, at:
- Der skal deltage 1.000 aktive, 

trænere, hjælpere og ledere
- Det skal være muligt at tilmel-

de sig i min. 10 idrætsgrene
- Involvere de lokale idrætsforenin-

ger i afviklingen af idrætterne
- Involvere lokale frivillige i 

opgaverne, f.eks. med indkvar-
tering og spisning

- Værtskabet kan styrke idrætten 
for mennesker med udviklings-
handicap i lokalområdet
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Tilbuddet om værtskab gives til Parasport Danmark’s medlemsforeninger i samarbejde med den lokale 
kommune og evt. andre samarbejdspartnere.

Med denne procedure ønsker Parasport Danmark at opnå en høj grad af lokalt engagement fra:
-  Frivillige (Idrætsklubber og andre foreninger)
- Kommunen
- Det lokale erhvervsliv og lokale velgørende organisationer

Derfor opfordres interesserede foreninger til i samarbejde med ovennævnte at søge om værtskabet.

HVEM KAN SØGE OM VÆRTSKABET

SPECIAL OLYMPICS
IDRÆTSFESTIVAL
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Festivalen skal afvikles over en weekend i maj 
eller primo juni 2022.
Deltagerne ankommer fredag eftermiddag og 
rejser hjem søndag eftermiddag.

Deltagerne skal kunne vælge mellem deltagelse i 
min. 10 idrætsgrene. Valget af idrætsgrene tages 
blandt andet ud fra de idrætsfaciliteter, som værts-
byen kan byde på.

RAMMER FOR SPECIAL OLYMPICS IDRÆTSFESTIVAL
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Idrætsfaciliteter
Et stævnecentrum med min. 2 idrætshaller 
(40x20m.) på samme adresse eller en dobbelthal, 
som er handicapvenligt indrettet. Da dette skal 
være hovedcentret for festivalen, skal der være 
mulighed for at indrette information og sekretariat.

Der skal ligeledes være møderum/konferencerum 
som kan indrettes til et mindre messeareal til 
gennemførelse af Healthy Athletes  - et sundheds-
screeningsprogram for de deltagende atleter.

Derudover skal der i byen, og gerne tæt på stæv-
necentrum,  kunne disponeres over yderligere 
idrætsfaciliteter jf. ansøgningsskemaet.

Der vil desuden være behov for ekstra idrætshal-
ler/gymnastiksale, - dette afhænger at stævne-
centrums kapacitet. For alle faciliteter gælder det, 
at de skal være handicapvenligt indrettet. Der vil 
blive lagt vægt på, at faciliteterne ligger indenfor 
gåafstand til stævnecentrum.

Indkvartering og bespisning
Mulighed for indkvartering af 900 personer (gerne 
på skoler e.l.). Der skal være adgang til bade- og 
toiletfaciliteter og mulighed for at spise morgen-
mad på indkvarteringsstederne. 

Klargøring, tilsyn og oprydning skal klares af loka-
le frivillige, som til gengæld får mulighed at tjene 
på salg af forfriskninger og morgenmad efter 
nærmere aftaler.

Mulighed for indkvartering af 50-100 personer på 
vandrerhjem og hotel.

For alle indkvarteringssteder gælder, at de skal 
være handicapvenligt indrettet. Der vil blive lagt 
vægt på, at indkvarteringsstederne ligger indenfor 
gåafstand til stævnecentrum.

Bespisning af min. 1.000 personer. Frokost kan 
være madpakker og aftensmad fredag kan evt.  
foregå på overnatningssteder. Festmiddag og fest 
skal kunne foregå samlet for alle.

Lokalt engagement
Opbakning til værtskabet fra kommunen og det lo-
kale idrætsliv, herunder idrætsforeningen, idræts-
samvirkets og kommunens positive indstilling til at 
indgå i styregruppe og/eller arbejdsgrupper.

Økonomi
Positiv tilkendegivelse fra kommunen om veder-
lagsfrit lån af idræts- og indkvarteringsfaciliteter, 
samt et kontant tilskud til arrangementet på min. 
kr. 400.000.

MINIMUMSKRAV TIL VÆRTSBYEN

SPECIAL OLYMPICS
IDRÆTSFESTIVAL
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Ansøgere kan søge om værtskab på ansøgnings-
skemaet, hvor der ønskes detaljerede beskrivelser 
vedr. minimumskravene til værtsbyen. Desuden 
ønskes en kort beskrivelse af værtsbyens mulighe-
der for at imødekomme yderligere ønsker.

Yderligere oplysninger:
Breddechef 
Søren Jul Kristensen
Tlf. 2030 6088
Mail: sjk@parasport.dk

eller
Breddekonsulent 
Anette Svejstrup
Tlf. 2099 0344 
Mail: asv@parasport.dk

Der kan forventes svar på ansøgningen primo 
2020. I valg af værtsby vil der bl.a. blive lagt vægt 
på idræts- og overnatningsfaciliteter, herunder 
afstand mellem disse, lokalt engagement, samt 
økonomi og geografi.

Ansøgningsskemaer + evt. bilag returneres til 
Parasport Danmark senest den 1. oktober 2019 på 
mail asv@parasport.dk.

ANSØGNING

SPECIAL OLYMPICS
IDRÆTSFESTIVAL
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VÆRTSBY
Ansøgerby:
Ansøgerkommune:
Forvaltning:
Kontaktperson:
Kontaktperson’s mobil:
Kontaktperson’s e-mail:
Dato og underskrift:

PARASPORT DANMARK-FORENING(ER) DER SØGER OM VÆRTSKAB
Klubnavn:
Kontaktperson:
Kontaktperson’s adresse:
Kontaktperson’s mobil:
Kontaktperson’s e-mail:
Dato og underskrift:

Klubnavn:
Kontaktperson:
Kontaktperson’s adresse:
Kontaktperson’s mobil:
Kontaktperson’s e-mail:
Dato og underskrift:

Ansøgning om værtskab for
Special Olympics Idrætsfestival 2020

SP
EC

IAL OLYMPICS

IDRÆTSFESTIVAL
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FLG. ORGANISATIONER M.M. BAKKER OP OM DENNE ANSØGNING:
Organisation:
Kontaktperson:
Kontaktperson’s adresse:
Kontaktperson’s mobil:
Kontaktperson’s e-mail:
Dato og underskrift:

Organisation:
Kontaktperson:
Kontaktperson’s adresse:
Kontaktperson’s mobil:
Kontaktperson’s e-mail:
Dato og underskrift:

Organisation:
Kontaktperson:
Kontaktperson’s adresse:
Kontaktperson’s mobil:
Kontaktperson’s e-mail:
Dato og underskrift:

BESKRIVELSE AF STÆVNECENTRUM
Navn:
Adresse:

Størrelse Tilskuerkapacitet Normalt brug
Hal 1:
Hal 2:
Evt. hal 3:
Evt. hal 4:
Evt. hal 5:
Kort beskrivelse af indret-
ning (antal, str. mm.):
Toiletter
Elevatorer
Trapper
Ramper
Omklædningsrum
Cafeteria
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BESKRIVELSE AF YDERLIGERE IDRÆTSFACILITETER
ATLETIKFACILITETER
Navn:
Adresse:
Afstand til stævnecentrum:
Beskrivelse:

BADMINTONFACILITETER
Navn:
Adresse:
Afstand til stævnecentrum:
Beskrivelse:

BOCCIAFACILITETER
Navn:
Adresse:
Afstand til stævnecentrum:
Beskrivelse:

BOWLINGFACILITETER
Navn:
Adresse:
Afstand til stævnecentrum:
Beskrivelse:

FLOORBALLFACILITETER
Navn:
Adresse:
Afstand til stævnecentrum:
Beskrivelse:

FODBOLDFACILITETER
Navn:
Adresse:
Afstand til stævnecentrum:
Beskrivelse:
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GOLFFACILITETER
Navn:
Adresse:
Afstand til stævnecentrum:
Beskrivelse:

GYMNASTIKFACILITETER
Navn:
Adresse:
Afstand til stævnecentrum:
Beskrivelse:

HÅNDBOLDFACILITETER
Navn:
Adresse:
Afstand til stævnecentrum:
Beskrivelse:

RIDEFACILITETER
Navn:
Adresse:
Afstand til stævnecentrum:
Beskrivelse:

SVØMMEFACILITETER
Navn:
Adresse:
Afstand til stævnecentrum:
Beskrivelse:
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BESKRIVELSE AF INDKVARTERINGSSTEDER
Navn:
Adresse:
Art (skole, hotel):
Antal senge: Antal sovepladser:
Afstand til stævnecentrum: Mulighed for morgenmad:

Navn:
Adresse:
Art (skole, hotel):
Antal senge: Antal sovepladser:
Afstand til stævnecentrum: Mulighed for morgenmad:

Navn:
Adresse:
Art (skole, hotel):
Antal senge: Antal sovepladser:
Afstand til stævnecentrum: Mulighed for morgenmad:

Navn:
Adresse:
Art (skole, hotel):
Antal senge: Antal sovepladser:
Afstand til stævnecentrum: Mulighed for morgenmad:

Navn:
Adresse:
Art (skole, hotel):
Antal senge: Antal sovepladser:
Afstand til stævnecentrum: Mulighed for morgenmad:

Navn:
Adresse:
Art (skole, hotel):
Antal senge: Antal sovepladser:
Afstand til stævnecentrum: Mulighed for morgenmad:

SP
EC

IAL OLYMPICS

IDRÆTSFESTIVAL
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Beskrivelse af andre forhold eks. lokalt engagement, lokal økonomisk støtte til 
arrangementet og andre forhold af betydning
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