
 

 
Parasport Danmark – info@parasport.dk – www.parasport.dk 
 

BREDDEUDVALGSMØDE 

Dato:  mandag d. 30. august 2021 

Sted:  Teams 

Tid:  kl. 17.30 – 19.30 

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) 

  

 

DAGSORDEN 

Punkt  Opfølgning 

1.  Godkendelse af dagsorden 
 

 

2.  Godkendelse af referat fra seneste møde 
 

BESLUTNING: 
Referatet er godkendt via ugemail 5. 

 

 

3.  Idrætter  

a. IU Goalball – landsmøde (bilag 3a.1, 3a.2 og 3a.3) 

Baggrund: IU Goalball har afholdt landsmøde mandag 
d. 8. marts. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 
 

BESLUTNING: 
Orientering taget til efterretning. 

 

 

b. IU Boccia – landsmøde (bilag 3b.1, 3b.2 og 3b.3) 
Baggrund: IU Boccia har afholdt landsmøde søndag d. 

15. august. 
Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 
BESLUTNING: 

LvdK deltog som dirigent. Det var et godt landsmøde 
med fin repræsentation fra klubberne. Referatet er på 

vej og orientering taget til efterretning. 

 

 

c. IU Ridning – landsmøde (bilag 3c) SJK 



 

 
 

Baggrund: IU Ridning har indkaldt til landsmøde lørdag 

d. 28. august, men pga. manglende tilslutning er 

mødet aflyst. 
Jens Kryger stopper som formand efter mange år. 

Administrationen er opmærksomme på ansvaret for de 
fondsmidler, som lige nu ligger i et dødsbo. Dels at vi 

sikrer, at de tilbageføres til PD, og dels at Jens Kryger i 
en ikke valgt position ikke kan stå som bestyrer. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 
 

BESLUTNING: 
Udvalget har aftalt at afholde et fysisk møde i løbet af 

september, hvor det nye udvalg vil konstituere sig. 
SJK oplyser at en genforhandling af samarbejdsaftalen 

med Dansk Rideforbund er i proces. 
SJK kontakter udvalget vedr. afsked med Jens Kryger. 

 

d. IU Powerchair Football (bilag 3d) 
Baggrund: IU Powerchair Football har indkaldt til 

landsmøde lørdag d. 4. september. 
Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 
BESLUTNING: 

MJ kan ikke deltage, JT deltager i stedet. 
 

JT 

e. IU Showdown – landsmøde (bilag 3e.1, 3e.2 og 

3e.3) 
Baggrund: IU Showdown har indkaldt til landsmøde 

fredag d. 10. september. 
Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 
BESLUTNING: 

JT kan ikke deltage og meddeler udvalget dette. Evt. 
kan MJ deltage. 

 

JT 

4.  Aktivitetspuljen  

a. IU Cykling (bilag 4a) 

Baggrund: DM Paracykling 2021 afvikles fredag d. 18. 
juni i Give midtby. DM afvikles i samarbejde med Vejle 

kommune og Give cykelklub, der hver især har løftet 
meget af planlægningen. DM i 2021 sker ligeledes i 

samarbejde med DCU, hvor det store DM felt ligeledes 

kører i Give, og vi bliver derfor en del af hele 
Danmarks DM afvikling i cykling. Det betyder at der 

køres fra det centrale torv, der er storskærm med 
resultatformidling og speaker på for publikum. 

ASV 



 

 
 

Paracykling afvikles som en 1 dags event, med både 

enkeltstart og linieløb fredag d. 18. juni, henholdsvis 

10.30 og 14.30, med præmiering af de danske mestre 
samt forbundsmestre. DM har i 2021 har deltagelse af 

nogle af vores nyeste ryttere i paracykling, og der vil 
på dagen, sammen med Vejle kommune blive 

præsenteret en para-pakke, hvor borgere i Vejle 
kommune kan låne og prøve en af to håndcykler, der 

er indkøbt i kommunen. DM skal sætte retning for 
endnu flere i håndcykling i Vejle og i Danmark. Dansk 

håndcykelklub er en stærk aktør i deltagelsen under 
DM også. Der søges om kr. 2.750, - som tilskud til 

udgifterne til tidtagning. 
Indstilling: Ansøgningen imødekommes med kr. 

2.750,- 

 

BESLUTNING:  

Indstilling følges. 
 

b. Skolefodboldturnering (bilag 4b) 
Baggrund: Skolefodboldturneringen blev desværre 

aflyst i 2020 grundet corona, og er her i 2021 rykket 
til hhv. 22. september i Øst og 29. september i vest. 

Som noget nyt i år, har Parasport Danmark indgået 
samarbejde med både DBU Jylland og DBU Sjælland, 

som rent praktisk betyder, at de skal være med til at 
løfte selve afviklingen af dagen til at højere niveau. 

Særligt er samarbejdet med DBU Sjælland etableret, 

idet det forventes at turneringen i øst har betragteligt 
større potentiale for tilslutning end der historisk set 

har været. Se evt. pressemeddelelse her 
https://sn.dk/Vestegnen/Fodbold-er-for-alle-Nye-

spillere-paa-holdet-til-Parasport-
fodboldfest/artikel/1444011. Som noget nyt får de 

første fem skoler, der tilmelder sig i hhv. øst og vest, 
besøg på skolen af en fodboldinstruktør. Det skal 

forhåbentlig give noget opmærksomhed og motivation 
til skolen, og måske en indgang til noget rekruttering. 

Derudover uddeles en goodiebag med 
informationsmateriale og logo merchandise til alle 

spillerne. Der søges om kr. 48.600,-. 
Indstilling: 

Ansøgningen imødekommes med kr. 48.600,-. 

 
BESLUTNING:  

Indstilling følges. 

SJK 

https://sn.dk/Vestegnen/Fodbold-er-for-alle-Nye-spillere-paa-holdet-til-Parasport-fodboldfest/artikel/1444011
https://sn.dk/Vestegnen/Fodbold-er-for-alle-Nye-spillere-paa-holdet-til-Parasport-fodboldfest/artikel/1444011
https://sn.dk/Vestegnen/Fodbold-er-for-alle-Nye-spillere-paa-holdet-til-Parasport-fodboldfest/artikel/1444011


 

 
 

 

c. IU Powerchair Floorball – The Flanders Cup (bilag 

4c) 
Baggrund: IU Powerchair Floorball har bedt om 

tilladelse til at anvende ubrugte midler fra 1. halvår 
2021 til at dække omkostninger til dommers deltagelse 

ved The Flanders Cup. Det drejer sig om max kr. 
4.600,-.  

Indstilling: Udvalget får ’go’ til omkonteringen. 
 

BESLUTNING:  
Indstilling følges. 

 

ASV 

d. IU Fodbold – Uddevalla Open (bilag 4d) 
Baggrund: Fodbold deltager med to 7 mandshold (i alt 

20 spillere niveau c og d-mix og 4 trænere) i Uddevalla 
Open i dagene 3.-5. september. Spillerne skal selv 

betale for overnatning på hotel samt forplejning. Der 
søges om tilskud til dækning af trænernes udgifter, 

samt fælles transport til hele gruppen. I alt kr. 
17.000,-. 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes.  

 
BESLUTNING:  

Indstilling følges og de får en bevilling på kr. 17.000,-. 
 

ASV 

e. IU Boccia – EM (bilag 4e) 
Baggrund: To spillere m/hjælpere samt 1 træner 

deltager i EM i Sevilla i dagene 22/11-01/12-2021. 
Formålet er at få point til verdensranglisten og målet 

er at blive blandt de 30 bedste. Der søges om kr. 
14.550,- til dækning af trænerens udgifter til rejse og 

ophold. 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes. 
 

BESLUTNING: 
Indstilling følges og de får en bevilling på kr. 14.550,-. 

 

ASV 

f. IU Goalball – FM (bilag 4f) 

Baggrund: Udvalget søger om tilskud til Forbunds 
Mesterskaberne (FM) 2021 som afholdes i dagene 1.-

3. oktober i Odense. De forventer at 8 hold deltager og 

søger om tilskud til at kunne forære en Parasport-
Goalball-trøje til alle deltagere. I alt søges der om kr. 

7.000,-. 

SJK 



 

 
 

Indstilling: Ansøgningen drøftes. 

 

BESLUTNING: 
Ansøgningen imødekommes via Opstartspuljen. 

 

5.  Beklædning til fællestrænere og idrætsudvalg 

(bilag 5) 
Baggrund: Tilbage i 2020 blev det besluttet at bevillige 

penge til indkøb af profilbeklædning til fællestrænere 
og idrætsudvalg. Der er nu lavet et udkast til 

tøjpakken. 
Indstilling: Tøjpakken gennemgås og procedure 

aftales. 

 
BESLUTNING: 

Tøjpakken udvides med en sort eller grå version af t-
shirts og poloer. 

Tøjpakken udbydes til Idrætsudvalg, fællestrænere og 
Breddeudvalget. 

 

ASV 

6.  UEFA Foundation for Children (bilag 6) 

Baggrund: Som tidligere meddelt har PD modtaget 

52.630 Euro fra UEFA Foundation for Children. 
Bestyrelsen har besluttet, at 100.000 kr. reserveres til 

generelle tiltag for børn og unge, mens resten 
reserveres til et fodboldprojekt i samarbejde med DBU. 

Breddeudvalget disponerer over de 100.000 kr.  
Indstilling: Breddeudvalget drøfter anvendelsen af 

disse midler med henblik på, at der kan laves oplæg til 
beslutning på det næstkommende møde. 

 
BESLUTNING: 

Administrationen arbejder med et oplæg til næste 
møde. 

 

SJK 

7.  SOIF 2022 

Baggrund: Forberedelserne til SOIF 2022 i Kolding er i 

gang. De involverede IU er indkaldt til møde med de 
lokale foreninger d. 18. september. Der arbejdes 

ihærdigt med fundraising og indgåelse af en aftale med 
en lokal klub om ansvar for en række delopgaver. 

Indstilling: Info tages til efterretning. 
 

BESLUTNING: 
Orientering taget til efterretning. 

 

 



 

 
 

8.  SOWWG 2022 

Baggrund: Forberedelserne til SOWWG 2022 er i gang. 

Skøjteløberne har været samlet til camp i 
sommerferien og floorball-holdet mødes d. 4. 

september. 
Der har været udfordringer med transport, men der nu 

fundet en løsning som også omfatter delegationerne 
fra Island, Norge og Færøerne. 

Indstilling: Info tages til efterretning. 
 

BESLUTNING: 
Orientering taget til efterretning. 

OBS! Efter BrU-mødet har arrangørerne besluttet at 
udskyde SOWWG til januar! 

 

ASV 

9.  SOWSG 2023 
Baggrund: Arrangørerne har nu uddelt kvoter til 

SOWSG 2023, der finder sted i Berlin i juni 2023. 
Indstilling: Kvoten modtages og i samarbejde med de 

respektive IU arbejdes der videre med kriterier for 
udtagelse og forberedelse. 

 
BESLUTNING: 

Indstilling følges. 
 

 

10.  Idræt for alle – sommerhøjskolen 2021 

Baggrund: Højskolen blev sædvanen tro afviklet i uge 
27. Der var 117 deltagere fordelt på 7 idrætter/fag, og 

med hjælpelærer og undervisere var der knap 160 
personer, der havde en god og inspirerende uge. 

Fagene var gjort brede i år, og måske også lidt for 
brede. Det betyder noget for hvilke handicapgrupper 

der møder op. Derfor skal der tænkes i højskolens 
formål/målgruppe, hvilket betyder overvejelser om 

valget af idrætter/fag næste år. Det skulle der også 
være mulighed for, da 2 nye idrætter har meldt sig 

interesseret i at deltage og rugby måske vender 

tilbage. Om tirsdagen tog vi forskud på fejringen af 
Parasport Danmarks 50 års jubilæum med en stor 

jubilæumskage, der blev skåret for/ud af Ivan 
Løvstrup og Søren Møllgaard Kristensen (forstander på 

Egmont).   
Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

BESLUTNING: 
Orientering taget til efterretning. 

 

 



 

 
 

11.  Parasport Danmark 50 år 

Baggrund: 31. oktober har Parasport Danmark 50 års 

jubilæum. I den forbindelse er der nedsat en 
arbejdsgruppe, som arbejder med forskellige tiltag 

vedr. markering/fejring. Der er siden sidst bla. oprettet 
en jubilæumspulje samt udgivet podcast. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 
 

BESLUTNING: 
Orientering taget til efterretning. 

 

 

12.  Ildsjæleprisen 2021 (bilag 9) 

Baggrund: Ildsjæleprisen blev uddelt ved en træning i 

Klub Liv og Motion d. 24. august. 
Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 
BESLUTNING: 

Orientering taget til efterretning. 
 

 

13.  Nyt fra:  

a. Bestyrelsen 
 

LvdK: 
Parasport Danmark har ansat Hanne Hede som 

økonomichef pr. 1. oktober. Hanne Hede kommer fra 
en stilling i Idrættens Kompetence Center hos DIF. 

 

 

b. Udviklingsudvalget 
 

Intet at referere. 
 

 

c. Uddannelsesudvalget 
 

Intet at referere. 
 

 

d. Breddeudvalgets medlemmer 

 
Intet at referere. 

 

 

e. Administrationen 

 
SJK: 

Idrætskonsulent Peter Koch Hansen er fratrådt sin 

stilling pr. 31. juli, og en ny stilling forventes opslået i 
løbet af september. 

Parasport Danmark deltager på Idrætsmødet i Aalborg. 

 



 

 
 

ASV: 

Inden længe udsendes budgetmateriale til alle IU. 

Ansøgningerne og dermed budget skal på mødet i 
november. 

 

14.  Evt. 

 

 

15.  Næste møde 
 

Det besluttes at mødet d. 10. november afholdes som 
et fysisk møde fra kl. 13.00. JD kan ikke være med fra 

mødets start men slutter sig til i løbet af 
eftermiddagen. Mødet afholdes evt. på Musholm. 

 

 

 

Kalenderen 

2021  

29. oktober Parasport Danmark 50 år – reception og fest 

10. november BRU-møde, ? 

15. december BRU-møde, teams 

  

2022  

25. april  Repræsentantskabsmøde, Brøndby 

20.-22. maj SOIF 2022, Kolding 

8.-17. oktober VM i kørestolsrugby, Vejle 

  

2023  

januar Special Olympics World Winter Games, Kazan 

11.-24. juni Special Olympics World Summer Games, Berlin 

 


