BREDDEUDVALGSMØDE
Dato:

fredag d. 6. og lørdag d. 7. november 2020

Sted:

Huset Middelfart, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart

Tid:

kl. 12.00 – 21.45

Deltagere: Charlotte Svarrer (CS)
Jeanette Dam (JD)
Jannie Thomadsen (JT)
Lene van der Keur (LvdK)
Mogens Jensen (MJ)
Søren Jul Kristensen (SJK)
Anette Svejstrup (AS)
Under udvalgte pkt. deltog idrætskonsulenterne Stine Sloth
Jensen, Line Kruse og Jonas Schmidt Christensen samt
formand John Petersson.
UDKAST TIL REFERAT
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra seneste møde
Referatet er godkendt via ugemail 12.
3. Idrætter
a) IU Håndbold (bilag 3a.1 og 3a.2)
Baggrund: IU Håndbold har afholdt Landsmøde d. 30. august online.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning.
b) IU Svømning (bilag 3b)
Baggrund: IU Svømning har afholdt Landsmøde søndag d. 20. september
i Brøndby el. online.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning.
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c) IU Bowling (bilag 3c)
Baggrund: IU Bowling har afholdt Landsmøde lørdag d. 29. august i
Kolding.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning.
d) IU Fodbold (bilag 3d)
Baggrund: Den 26. maj havde John Peterson, CS og SJK et møde med
repræsentanter fra 3 udvalg (håndbold, fodbold og svømning).
Efterfølgende har der været drøftelser i bestyrelsen, breddeudvalget og
ledelsen, og der har været et opfølgende møde med IU Håndbold og IU
Fodbold.
Indstilling: Orientering fra mødet med IU Fodbold tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering tages til efterretning.
Der er taget initiativ til at arbejde mere med kommunikation og dermed
synlighed for alle idrætter i forbundet.
4. Balance pr. 15. oktober (bilag 4)
Baggrund: Balance pr. 15. oktober er modtaget.
Indstilling: Balance, herunder Idrætsudvalgene, tages til efterretning.
BESLUTNING:
Balance taget til efterretning.
5. Sommerhøjskole 2020 (bilag 5)
Baggrund: Parasport Danmark har i samarbejde med Egmont Højskolen
afholdt sommerhøjskole ’ Idræt for alle...Også for dig!’ i uge 27. MEJ har
udarbejdet en evaluering.
Indstilling: Evaluering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Evaluering taget til efterretning. MEJ oplyser at der er gang i planlægningen
af uge 27 2021. Muligvis skal der udbydes flere idrætter, f.eks. golf, der kan
tiltrække nye deltagere.
6. Status for Rekrutteringssporet (bilag 6)
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Baggrund: Et af Parasport Danmarks DIF-strategispor er Rekruttering.
Indstilling: Idrætskonsulent Line Kruse vil give en status for vores arbejde
med DIF-sporet rekruttering.
BESLUTNING:
Line Kruse fremlægger status for rekrutteringssporet pr. d.d., herunder bla.
DM i Rekruttering. 2020 har naturligvis været præget af Corona, og langt de
fleste indsatser, herunder Parasportens Dag, blev aflyst.
CS opfordrer til at der ses på geografi i placeringen af eks. Parasportens
Dag og andre arrangementer, således også yderområderne tænkes ind.
Mht. DIF så er der naturligvis stor forståelse for, at Corona har betydet at
det er umuligt at opnå de skitserede mål i 2020. John Petersson tilføjer at
der er ros fra DIF for det, der er lykkedes.
7. UAF (bilag 7)
Baggrund: UAF har indtil nu været finansieret af breddeudvalget alene. For
at skabe bedre sammenhæng mellem ungdomstilbud, som “ad on” til
klubtilbud og den mere målrettede talentudvikling, har vi samlet dette i et
projekt, og eliteudvalget skal medfinansiere dette. Idrætskonsulenterne
Line Kruse og Jonas Schmidt Christensen vil fremlægge projektet.
Indstilling: At breddeudvalget godkender projektet, og at der afsættes
200.000 kr. hertil.
BESLUTNING:
Line Kruse og Jonas Schmidt Christensen redegør for tankerne bag
Udviklingsmiljøer i Verdensklasse – UAF’s efterfølger.
LvdK gør opmærksom på, at et træningsmiljø som Udviklingsmiljøer i
Verdensklasse udover selve idrætten/træningen, også bør have en høj grad
af kammeratskab/fællesskab – som en italesat og aktiv del af det af være
med i tilbuddet. LvdK foreslår at landstrænerne er tænkt ind som en del af
konceptet, så de ved at de også er en del af dette og har en opgave
hermed.
CS og LvdK opfordrer til at Idrætsudvalgene inddrages. Det bør stå i
oplægget.
John Petersson er enige i BrU’s kommentarer.
Line og Jonas implementerer kommentarerne fra BrU i projektbeskrivelsen.
JD opfordrer til, at der er opmærksomhed på aldersgrupper, - der er stor
forskel på at være 10 og 20 år.
MEJ gør opmærksom på at rekvisitter kan blive et issue, - flere af de valgte
idrætter kræver at forbundet har f.eks. håndcykler og rugbystole til
rådighed.
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CS gør opmærksom på at forbundets tilbud bør brede sig over hele landet.
MEJ gør opmærksom på at der kan være idrætter der føler sig forbigået i
projektet.
8. Sportsskoler (bilag 8.1, 8.2, 8.3 og 8.4)
Baggrund: Sportsskolerne måtte desværre aflyses i 2020. Vi håber at kunne
gennemføre under nogenlunde normale forhold i 2021. Konceptet er hen
over årene løbende blevet justeret.
Indstilling: Idrætskonsulent Stine Sloth Jensen vil orientere om konceptet,
som det ser ud nu.
BESLUTNING:
Stine Sloth Jensen orienterer om status i 2020, og
opmærksomhedspunkter/ændringer i 2021 i konceptet. Der ligges op til at
konceptet fremover kan være mere individuelt, altså tilpasset den enkelte
forening. Parasport Danmark kan facilitere fælles markedsføring og
branding, samt idékatalog og sparring.
Pt. har sportsskolerne ikke en rekrutteringseffekt, det skal overvejes om det
skal være et sigte.
ASV spørger ind til om det er muligt at flytte sportsskolerne ud på
specialskolerne? Evt. så skolen under idrætstilbuddet åbner op for
gæsteelever/sportsskoledeltagere.
CS foreslår at man opfordrer SFO på specialskoler til at tage på ’udflugt’ til
en sportsskole, så de er tilskuere en dag, og så måske få smag for at
deltage.
BrU indstiller til at aktiviteten fortsætter, - gerne med fornyelse – idet det
har stor værdi for målgruppen, at de også har et idrætstilbud i ferien.
9. Ny direktør i Parasport Danmark
Baggrund: Niels Christiansen har meddelt at han fratræder sin stilling som
direktør september 2021.
Indstilling: LvdK redegør for procedure for ansættelse af ny direktør.
Breddeudvalget kan komme med kommentar hertil.
BESLUTNING:
LvdK giver ordet videre til John Petersson, der redegør for den procedure,
der er fastlagt i bestyrelsen. En arbejdsgruppe fra bestyrelsen er ved at
udfærdige en profil- og stillingsbeskrivelse.
10.

Fællestræner
Baggrund: Fællestrænerordningen er blevet gennemset og
dokumenterne er blevet opdateret. Ved gennemgangen blev det
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tydeligt at der er et behov for håndbog for forbundets
fællestrænere. En håndbog der dels indeholder fakta om forbundet,
gode råd om trænergerningen og helt specifikke informationer om
f.eks. forsikring og ansvar omkring GDPR.
I arbejdet med håndbogen blev det via snakke med udvalgte
trænere tydeligt at betegnelsen fællestræner er et internt begreb i
Parasport Danmark, mens omverdenen kender trænerne som
landstræner. Rollen som fællestræner har udviklet sig til at ligne
mere en landstrænerfunktion. Endvidere er der som træner
noget værdiskabende i at have betegnelsen landstræner frem for
fællestræner, det indgyder også en vis respekt og seriøsitet om det
der trænes i overfor atleter, klubber, pårørende m.fl.
Indstilling: Orientering om Håndbog for forbundstrænere tages til
efterretning. Betegnelsen fællestræner kontra landstræner drøftes.
BESLUTNING:
Orientering om Håndbog for forbundstrænere taget til
efterretning. Forventes at være færdig til december og præsenteres
på næste BrU-møde.
Breddetrænerne er alle tilknyttet forbundet på en
frivillighedskontrakt. Der skelnes mellem 4-5 titler, disse beskrives
og Idrætsudvalgene kan beslutte trænertitlen herud fra.
11.

Profilbeklædning idrætsudvalg (bilag 11)
Baggrund: Der er et stadig stigende ønske fra
idrætsudvalgsmedlemmer om at få profilbeklædning, som kan
bruges i fbm. opgaverne som udvalgsmedlem.
Indstilling: Økonomiudvalget ansøges om ekstrabevilling således
BrU fra 2021 kan afsætte midler til indkøb af profilbeklædning til
idrætsudvalg.
BESLUTNING:
BrU ansøger Økonomiudvalget om en bevilling til indkøb af
profilbeklædning. Der argumenteres for indkøb af beklædning i 2021
i stedet for 2020. Administrationen finder ud af hvilke logoer og
titler der skal på.

12.

Profilbeklædning træner (bilag 11)
Baggrund: Der er et stort ønske fra fællestrænerne om at få
profilbeklædning.
Indstilling: Økonomiudvalget ansøges om ekstrabevilling således
BrU fra 2021 kan afsætte midler til indkøb af profilbeklædning til
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fællestrænerne.
BESLUTNING:
BrU ansøger Økonomiudvalget om en bevilling til indkøb af
profilbeklædning. Der argumenteres for indkøb af beklædning i 2021
i stedet for 2020. Administrationen finder ud af hvilke logoer og
titler der skal på.
13.

Corona og idræt
Baggrund: Nye coronarestriktioner rammer også idrætten.
Indstilling: Drøftelse af status.
BESLUTNING:
SJK orienterer om forbundets ageren i den nuværende situation.
Der er mange usikkerheder her i efteråret, og det kan også se
svært ud i foråret.
Der bliver i øjeblikket arbejdet på et projekt med en aktivitetsapp og
-kampagne. Det skal undersøges om det er muligt rent økonomisk
og praktisk.

14.

SOIF 2021
Baggrund: SOIF 2020 blev som bekendt udsat til 2021 pga. corona.
Indstilling: Med baggrund i den nuværende corona-situation og
planlægningen frem mod 2021 drøftes situationen.
BESLUTNING:
Med henvisning til den nuværende corona-situation har BrUmedlemmerne har svært ved at se mulighederne for at gennemføre
SOIF 2021. Der er møde med repræsentanter fra Frederikshavn
kommune onsdag d. 11. november, og her får vi en klar indikation
af hvad kommunen tænker.

15.

Breddeudvalg og eliteudvalg v/formand John Petersson
Baggrund: Tanker om sammenlægning af BrU og EU til et
sportsudvalg.
Indstilling: John Petersson orienterer om de tanker der er gjort og
der er fælles dialog om mulighederne.
BESLUTNING:
John Petersson anerkender BrU for at tage fat på debatten
allerede. Det er stadig på idéstadiet men dialog og dermed input er
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meget velkomne.
MEJ synes der er visse perspektiver i en omorganisering, bla. kan
breddeidrætternes deltagelse i internationale mesterskaber anskues
anderledes.
John Petersson mener, at hvis en idræt mener de er i international
klasse – (ikke PL-idræt) – bør man også kunne stille visse krav til
atleterne.
CS gør opmærksom på at der også til deltagerne ved internationale
SO-stævner også stilles krav til forberedelse mm. af de tilknyttede
trænere.
LvdK giver udtryk for at hun har betænkeligheder ved at slå tingene
sammen. På trods af at den nuværende organisering har eksisteret i
mange år, er der sket og sker der fortsat megen udvikling.
16.

Opgavefordeling i BrU (bilag 16)
Baggrund: Der er kommet et nyt medlem i breddeudvalget og
derfor skal idrætter og opgaver/funktioner fordeles mellem
medlemmerne
Indstilling: Opgavefordelingen drøftes og fastsættes.
BREDDEUDVALG:
BrU-medlemmerne melder opgave-ønsker til ASV. Er der
sammenfald kontaktes de enkelte medlemmer.

17.

Special Olympics strategi 2021-2024
Baggrund: Strategien for Special Olympics 2016-2020 (KISS)
udløber med årets udgang. Det betyder at en ny strategi skal
udarbejdes. Som et led i forarbejdet afholdes en temadag. Den var
oprindeligt planlagt til afholdelse d. 12. september, senere udskudt
til 7. november og nu udsat på ubestemt tid.
Indstilling: Tidsplan og proces for udarbejdelse af strategien drøftes.
BESLUTNING:
Der er enighed om at det fortsat skal forsøges at kickstarte
strategien med en temadag. Denne forsøges gennemført i foråret
2021 i den allerede planlagte form, - faciliteret i samarbejde med en
konsulent fra DIF.
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18.

Nyt fra:
a.
b.
c.
d.

Bestyrelsen
Udviklingsudvalget
Breddeudvalgets medlemmer
Administrationen

Intet at referere.
19.

Evt.
Intet at referere.

Kalenderen:
2020
15. december

BrU-møde, Skype

2021
5.-7. februar
5. februar
28. maj
28.-30. maj
24. aug. – 5. sept.
31. oktober

Blue Hors, Randbøl
IU Showdown Landsmøde, Fredericia
SO/HA konference, Frederikshavn
SOIF 2021, Frederikshavn
De Paralympiske Lege, Tokyo
Parasport Danmark 50 år

2022
25. april
20.-22. maj
8.-17. oktober

Repræsentantskabsmøde, Brøndby
SOIF 2022, Kolding
VM i kørestolsrugby, Vejle
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