
 

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

BREDDEUDVALGSMØDE 

Dato:  onsdag d. 23. februar 2022 

Sted:  MS Teams 

Tid:  kl. 15.30-17.00 

Deltagere: Charlotte Svarrer (CS) 

Jeannette Dam (JD) 

Jannie Thomadsen (JT) 

Lene van der Keur (LvdK) 

Mogens Jensen (MJ) 

Søren Jul Kristensen (SJK) 

Anette Svejstrup (AS) 

 

  

 

REFERAT 

Punkt  Opfølgning 

1.  Godkendelse af dagsorden 
 

BESLUTNING: 
Tilføjelse af pkt. 7a: Ildsjæleprisen 

 

 

2.  Godkendelse af referat fra seneste møde 

 

BESLUTNING: 
Referatet er godkendt via ugemail 11. 

 

 

3.  Idrætter  

a. IU Kørestolsrugby (bilag 3a) 

Baggrund: IU Kørestolsrugby har afholdt landsmøde d. 
31. oktober. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 
 

BESLUTNING: 
Referatet taget til orientering. 

 

 

b. IU Fodbold  

Baggrund: IU Fodbold ønsker at springe over 

landsmøde i 2022, idet det seneste landsmøde blev 
afholdt sidst i oktober 2021. 

Indstilling: Udsættelse af landsmøde drøftes. 
 

ASV 



 

 
 

BESLUTNING: 

Ønsket om udsættelse imødekommet.  

 

c. IU Showdown (bilag 3c.1, 3c.2 og 3c.3) 

Baggrund: IU Showdown har indkaldt til landsmøde 
fredag d. 4. februar. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 
 

BESLUTNING:  
Orientering taget til efterretning. 

 

 

d. IU Gymnastik (bilag 3d) 
Baggrund: IU Gymnastik har afholdt landsmøde d. 27. 

januar. 
Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 
BESLUTNING:  

Orientering taget til efterretning. 
 

 

e. IU Boccia (bilag 3e) 

Baggrund: IU Boccia har indkaldt til landsmøde søndag 
d. 20. marts i Fredericia. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 
 

BESLUTNING: 
Orientering taget til efterretning. 

LvdK har ikke mulighed for at deltage, og kontakter 
Jan Rasmussen. 

MEJ gør opmærksom på at Danmark har værtskabet 
for NM i 2023. 

 

LvdK 

f. IU Powerchair Football 
Baggrund: Powerchair Football-landsholdet havde 

planlagt deltagelse i VM i Sydney i efteråret 2022, 
hvortil BrU har givet en bevilling på kr. 56.400. 

Stævnet er imidlertid blevet udsat til 2023. Dermed 
bortfalder bevillingen og der skal søges på ny, når nyt 

budget foreligger. 
Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

 
BESLUTNING: 

Orientering taget til efterretning. 

 

 

g. IU Svømning (bilag 3g)  



 

 
 

Baggrund: IU Svømning har indkaldt til landsmøde i 

lørdag d. 26. marts i Odense. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 
 

BESLUTNING: 
Orientering taget til efterretning. 

JD har sagt ja til at være dirigent. 
 

4.  Aktivitetspuljen  

a. CP Fodbold – B-VM (bilag 4a.2 og 4a.2) 

Baggrund: CP Fodbold søger om tilskud til deltagelse i 

B-VM på Sardinien i september/oktober 2022. De 
forventer at deltage med en delegation bestående af 

14 spillere og 5 trænere/ledere (cheftræner, 
assistenttræner, målmandstræner, fysioterapeut og 

koordinator/leder). De søger om kr. 89.475,- til 
dækning af lederstabens udgifter til rejse og ophold. 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med tilskud til 
4 trænere/leder og med udgangspunkt i indkvartering 

på db. værelser (kan ændres af hensyn til antallet af 
mænd/kvinder). Dvs. en bevilling på kr. 55.080,-. 

 

BESLUTNING:  
Ansøgningen imødekommes med kr. 55.080,-. 

 

ASV 

b. CP-fodbold – Talenthold (bilag 4b) 

Baggrund: Arbejdsgruppen søger om kr. 5.200 til 
træningssamlinger for CP-talentholdet. Det drejer sig 

om en træningssamling med overnatning og to 
endagssamlinger i Korsør i løbet af 2022. Beløbet skal 

dække trænernes udgifter til forplejning, overnatning 
og transport. 

Indstilling: CP Fodbold bevilliges undtagelsesvis 3.000 

kr. med henvisning til, at det årlige tilskud, som de 
modtager via aftalen med CP-APS på 40.000 kr. skal 

dække såvel landshold som talenthold. 
 

BESLUTNING:  
Ansøgningen imødekommes med kr. 3.000,-. 

 

ASV 

c. IU Boccia – mental træningsforløb (bilag 4c) 

Baggrund: Udvalget søger om kr. 7.000 til et mental 

træningsforløb for boccia landsholdet. Den mentale 
træner skal holde et foredrag ved en landsholdsamling 

samt indgå i et forløb med to af landsholdsspillerne. 

ASV 



 

 
 

Udvalget har oplyst, at der ikke ansøges om tilskud til 

en egentlig træner i år. 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med kr. 7.000. 
 

BESLUTNING:  
Ansøgningen imødekommes med kr. 7.000,-. 

 

d. IU Kørestolstennis – turnering i Tyrkiet (bilag 4d) 

Baggrund: Udvalget søger om kr. 33.200 til deltagelse 
i en turnering i Tyrkiet i dagene 16.-22. marts, hvor 

formålet er at kvalificere sig til World Team Cup. 
Beløbet dækker forskellige udgifter for to spillere og to 

trænere/ledere, herunder transport, indkvartering og 

forplejning. 
Indstilling: 

Ansøgningen imødekommes med kr. 8.300 til dækning 
af transport, forplejning og indkvartering til en træner. 

 
BESLUTNING:  

Ansøgningen imødekommes med kr. 8.300,-. 
 

ASV 

e. IU Showdown – materiel (bilag 4e) 

Baggrund: Udvalget søger om kr. 22.500 til indkøb af 
et nyt showdown-bord og en transportvogn. 

Indstilling: Ansøgningen drøftes. 
 

BESLUTNING: 
Idrætskontakt Jens Winther har meddelt at 

ansøgningen trækkes idet finansieringen forsøges rejst 
via fonde. 

 

 

5.  SOIF 2022 

Baggrund: Forberedelserne til SOIF 2022 i Kolding er i 

gang og tilmeldingen er åben 
• Efter de første 12 timer måtte vi melde udsolgt 

af pladser i bowling, og første dag nåede vi op 
på 140 tilmeldte. Status d. 17.2. er 444.  

• De nordiske lande har vist pæn interesse for at 
deltage, og ud fra de ønsker der er fremkommet, 

forventes min 150 udenlandske deltagere. 
Indstilling: Info tages til efterretning og BrU’s 

deltagelse drøftes. 
 

BESLUTNING: 
Orientering taget til efterretning. 

BrU får tilsendt invitation til Sundhedskonferencen og 

 



 

 
 

official-tilmelding til SOIF og VIP-arrangement. 

 

6.  SOWWG 2022 (2023) 
Baggrund: SOWWG 2022 var planlagt til afvikling i 

januar 2022. Imidlertid har SOI pga. corona valgt at 
udskyde stævnet til januar 2023.  

Den danske deltagelse har været drøftet på møde i 
National Board d. 7. februar. 

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 
 

BESLUTNING: 
Orientering taget til efterretning. 

 

 

7.  Special Olympics National Board (bilag 7) 
Baggrund: Der har været afholdt møde i National 

Board d. 7. februar og referat foreligger. 
Indstilling: Referat tages til efterretning. 

 
BESLUTNING: 

Orientering taget til efterretning. 
 

 

a. Ildsjæleprisen 

Baggrund: Årets Ildsjælepris 2022 
Indstilling: Pkt. drøftes.  

 
BESLUTNING:  

ASV sørger for opslag og materiale vedr. 
Ildsjæleprisen. Der er deadline for indstillinger søndag 

d. 27. marts. 
 

ASV 

8.  Nyt fra:  

a. Bestyrelsen 
 

LvdK: På seneste møde blev det drøftet, hvad klubber 
får ud af et medlemskab af Parasport Danmark, da nye 

partnerskabsaftaler med specialforbund kan udfordre 
klubbers motivation for ”dobbeltmedlemsskab”. Derfor 

præciseres nu, hvad klubber får ud af et medlemskab 

af Parasport Danmark. 
 

 

b. Udviklingsudvalget 
 

Intet at referere. 
 

 

c. Uddannelsesudvalget 

 

 



 

 
 

Intet at referere. 

 

d. Breddeudvalgets medlemmer 
 

LvdK: Kort orientering om det nye IU Ridning.  
LvdK: Kort orientering om CP-fodbold og EM. 

CS: Orienterer om at der kommet fokus på idræt for 
mennesker med handicap i Vestjylland/Ringkøbing-

Skjern Kommune. 
MEJ: Fortæller at Egmont-højskolen har udvidet 

faciliteterne med en gård og på sigt også hestehold. 
 

Alle kandidater genopstiller på det kommende rep.-

møde. 
 

 

e. Administrationen 
 

ASV: Vi har i disse uger 2 studerende fra SDU 
tilknyttet. De arbejder med at undersøge inklusionen 

af idrætsudøvere med udviklingshandicap i almene 
klubber. Via telefon-interviews undersøger de hvilke 

udfordringer der er i klubberne; kontingent, transport, 

rekruttering af trænere, bestyrelsesinvolvering osv. 
  

 

9.  Evt. 
 

CS: Gør opmærksom på at IU Bowling har planlagt 
landsmøde til afholdelse d. 26. marts. 

 
MEJ: OBS på at der afholdes international turnering i 

Kørestols-rugby i dagene 1.-3. april på Egmont 
Højskolen. 

 

 

10.  Næste møde 
 

Onsdag d. 30. marts kl. 16.00-18.00 via MS Teams. 
 

 

 

Kalenderen 

2022  

4.-13. marts Vinter PL, Beijing 

30. marts BrU-møde, MS Teams 

23. april  Repræsentantskabsmøde, Brøndby 

20. maj Sundhedskonference 

20.-22. maj SOIF 2022, Kolding 



 

 
 

1. juni BrU-møde, ? 

31. august BrU-møde, MS Teams 

8.-17. oktober VM i kørestolsrugby, Vejle 

2. november BrU-møde, ? 

7. december BrU-møde, MS Teams 

  

2023  

21.-27. januar Special Olympics World Winter Games, Kazan 

12.-25. juni Special Olympics World Summer Games, Berlin 

 


