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SPORTSSKOLER 2020
FOR BØRN OG UNGE MED HANDICAP

Idrætsforeninger arrangerer:

Sportsskoler i sommerferien 
Hvad er en Sportsskole?
Det er idræt i dagtimerne 4 dage i sommerferien. Det er 
masser af aktiviteter, sjov og ballade i fællesskab med 
andre børn og unge med særlige behov. Hver deltager 
vælger den idræt, som han/hun vil med på. 



2 www.parasport.dk

Kom med på Sportsskolen i Odense
- 4 dage på sportsskole

Uge 27
Tirsdag den 30. juni - fredag den 3. juli 2020.
Alle dage 9.00-13.00.

Sted
Idrætsfaciliteterne på Syddansk Universitet, 
Campusvej 55, 5230 Odense.

Idrætter på Sportsskolen 2020
• Fodbold og håndbold – for gående
• Kørestolsaktiviteter – for deltagere med 

nedsat fysisk funktion
• Multisport (gymnastik, dans, leg, mm.)  

– for alle

Hvem kan deltage?
Piger og drenge i skolealderen ca. 6-17 år med 
handicap. Eksempelvis:
• Udviklingshæmning eller generelle indlæ-

ringsvanskeligheder, hjerneskader eller diag-
noser inden for ADHD- og autismeområdet.

• Fysisk funktionsnedsættelse som CP, 
rygmarvsbrok, muskelsvind eller andre 
bevægelseshandicaps.

Deltagere med et personligt hjælperbehov skal 
have egen hjælper med.

Hvad koster det?
Prisen er kr. 500,- pr. deltager uden forplejning.
I særligt tilfælde kan du som deltager ansø-
ge om reduktion i deltagerprisen. Kontakt da 
sportsskolelederen.

Betalingsoplysninger følger efter tilmeldingen. 

Transport og Forplejning
Transport til og fra sportsskolen er hjemmets an-
svar. Deltagerne skal medbringe egne mad- og 
drikkevarer til formiddagspausen og til frokost.

Pasningsordning 
Forudsat at jeres barn kan deltage uledsaget 
på sportsskolen, tilbyder vi at passe jeres 
barn uden for sportsskolens program, så I kan 
aflevere tidligere og hente senere. Der er åbent 
i tidsrummet kl. 8.00-16.00. Pris kr. 600,- pr. 
deltager for alle fire dage.

Tilmelding
Online tilmelding på parasport.dk/aktiviteter/
boern-unge/sportsskoler
Tilmeldingsfrist den 27. april 2020. 

Arrangør
Idrætsforeningen 
Valhalla Warriors 
– Odense kørestolsrugby.

Sportsskoleleder: 
Malene L. T. Madsen, 
Telefon: 42 51 22 31
Mail: maleneltmadsen@gmail.com

Mere information: www.parasport.dk

Sportskole-
pakken 2020:
• T-shirt
• Outdoor bag
• Drikkedunk

http://parasport.dk/aktiviteter/boern-unge/sportsskoler
http://parasport.dk/aktiviteter/boern-unge/sportsskoler
http://parasport.dk/document/default.asp?documentID=2434&id=2080

