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• Er for dig, som er mellem 7 – 15 år, som har et handicap eller særligt behov
• Er for dig, som kan lide at bevæge dig under vand og ønsker at lære at svømme
• Er for dig, som allerede er inkluderet i en almen svømmeklub og ønsker en ekstra træning
under trygge rammer
• Er for dig, som ønsker et lille svømmehold med kompetente parasvømmetrænere
• Er for dig, som vil være en del af et svømmefællesskab
For mere information og tilmelding Kontakt:
Rising Stars Kastrup i samarbejde med Kvik Kastrup:
Anne-Dorte Andersen, e-mail: ada@parasport.dk og
mobil: 2134 4424
Tilmelding: https://kvikkastrup.dk/cms/TeamEnrollmentalt.aspx?TeamNameID=208

Rising Stars Odense I samarbejde med Frem-Odense:
Brian Marshal, e-mail: brian.marshall@frem-odense.dk og
mobil: 2010 7005
Tilmelding: https://www.frem-odense.dk/S%C3%A6rligBehov-og-Rising-Stars

Rising Stars Horsens i samarbejde med Horsens
Svømmeklub: Thomas Sønderskov,
e-mail: trs@swimhorsens.dk og mobil: 5239 8881
Tilmelding: https://swimhorsens.dk/cms/
TeamOverviewAlt.aspx

Rising Stars Korsør i Samarbejde med Korsør Handicap
Idræt: Thomas Hansen, e-mail: thomas@hansenfam.dk
og mobil: 2491 1576
Rising Stars Aarhus I samarbejde med IF Lyseng:
Bettina Fisker, e-mail: bef@parasport.dk og mobil: 3194
1434

Kontakt info ang. generel info om Rising stars svømning:
Anne-Dorte Andersen

E-mail: ada@parasport.dk
Mobil: 2134 4424

Følg os på Facebook.com/parasvoemning

RISING STARS er et PARASPORT DANMARK projekt hvor man i atletik, bordtennis og svømning vil sætte hold op rundt om Danmark. RISING STARS
handler om målrettet idrætsspecifik rekruttering til et ugentligt træningsmiljø, hvor idrætten er i højsædet. Alle børn og unge i alderen 7. – 15. år med
en funktionsnedsættelse kan potentielt deltage, men for at sikre, at nye børn og unge bliver sat i en idræt og nogle omgivelser, der giver mening for
både barnet og trænerne, vil der være en samtale og et par prøve træninger, inden man bliver en fast del af konceptet.
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Søger du en anden idræt?
Besøg www.nyiparasporten.dk

