
PARASPORT DANMARK 
REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

Lørdag den 23. april 2022 
kl. 13.00. – 17.00.  
Idrættens Hus, Brøndby 

Referat 

Ad 0  Velkomst 
John Petersson bød deltagerne velkommen. 

John Petersson oplyste, at HKH Prinsesse Benedikte har sendt os de varmeste 
hilsner og ønsker alle deltagere et godt repræsentantskabsmøde såvel fagligt som 
socialt, hvilket vi efterfølgende har takket for. 

Ad 1  Valg af dirigent 
John Petersson præsenterede Jesper Frigast Larsen og oplyste, at bestyrelsen 
foreslog Jesper som dirigent.  

Der var ikke andre som ønskede at påtage sig hvervet, og Jesper Frigast Larsen 
blev derefter valgt som dirigent.  

Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 

Ad 2  Valg af 2 referenter og 2 stemmetællere 
Michael Møllgaard Nielsen og Søren Jul Kristensen blev valgt som referenter. 
Gitte Noël Olesen og Ole Ansbjerg blev valgt som stemmetællere. 

Ad 3  Registrering af stemmeberettigede deltagere 
Dirigenten konstaterede, at der ved mødets start var 31 stemmeberettigede 
deltagere til stede. 

Ad 4  Bestyrelsens beretning til godkendelse v. John Petersson 
(herunder beretning fra Udviklingsudvalget) 

John Petersson knyttede følgende mundtlige bemærkninger til de skriftlige 
beretninger: 

Covid-19 har på flere måder sat sine markante spor de sidste 2 år. 
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I forhold til vores strategispor 2018- 2021 er vi, trods Covid-19 udfordringer, 
kommet godt i mål med de mange indsatser, og derfor har vi også fået en positiv 
tilbagemelding fra DIF, som vi har samarbejdet om sporene med.  

Rekruttering og fastholdelse 
I Rekrutteringssporet har vi rekrutteret 643 nye idrætsudøvere via bl.a. Rising 
Stars, DM i rekruttering, Superleder og Ny i Parasporten.  

Samarbejdsaftaler og partnerskaber 
Partnerskabssporet har ført til 9 partnerskabsaftaler med specialforbund. 

Sammen med DGI og Dansk Arbejderidræt har vi i tilknytning til Bevæg Dig For 
Livet indgået samarbejdsaftaler med 12 kommuner om indsatser på 
parasportsområdet.  

Interessevaretagelse nationalt og internationalt 
I relation til det internationalt arbejde kan vi især fremhæve samarbejdet i de 
nordiske lande i regi af NordHIF. Her lykkedes det at få valgt 2 nordiske 
medlemmer ind i bestyrelsen for EPC (European Olympic Committee), ligesom jeg 
blev valgt ind i bestyrelsen i IPC. 

Efter at vores direktør gennem 20 år Niels Christiansen valgte at gå på pension i 
2021, har vi ansat en ny direktør, Ivan Løvstrup, og en økonomichef, Hanne Hede. 

For første gang havde vi i forbindelse med PL 2020 i Tokyo indgået et samarbejde 
med DIF omkring planlægning og afvikling af PL, som derfor havde overtaget 
operatørrollen omkring vores deltagelse i PL. Et logisk og meningsfyldt samarbejde, 
som betød et stort løft for vores deltagelse, og som dermed kom på niveau med 
Danmarks deltagelse i OL. Samarbejdet forløb gennemgående rigtigt fint, og vi er 
ved at indgå en ny aftale for deltagelsen i PL 2024 i Paris. 

Vi samarbejder desuden med mange andre, bl.a. Videnscenter om Handicap, Dansk 
Blindesamfund, og Sport Event Danmark. 

Da jeg blev valgt som ny formand havde jeg bl.a. fokus på dialog og synlighed. Det 
var ikke tomme ord. Et eksempel herpå er, at bestyrelsen inviterede fodbold-, 
håndbold- og svømmeudvalget til dialog efter, at de gav udtryk for, at deres 
idrætter fik for lidt opmærksomhed. Det blev der lyttet til, og efterfølgende taget 
aktion på. 

I 2021 havde vi 50-års jubilæum. Dette blev ikke kun markeret med en reception 
og fest, men også med en jubilæumspulje, som førte til mange 
jubilæumsmarkeringer i vores klubber. Desuden støttede vi også udgivelsen af 
bogen ”De Paralympiske Lege – set med danske øjne”, skrevet af Jens Boe Nielsen. 

Endelig kiggede John Petersson ind i de kommende år, hvor han omtalte følgende: 
Vi arbejder fortsat med vores Vision og Strategi 2025. De nye strategispor 2022–
2025, som er aftalt med DIF, skal være med til at sikre, at vi når i mål med 
visionen.   

2022 byder på nogle store events i Danmark, nemlig Special Olympics 
Idrætsfestival, VM i Paradressur og VM i kørestolsrugby. Det er alt sammen noget, 
vi ser meget frem til. 
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  Tak for samarbejdet og dialogen. 
  
 
  Herefter fik følgende ordet: 
 

Dorte Nørregaard, Videnscenter om Handicap takkede for den spændende 
beretning og for det gode samarbejde. Her fremhævede hun samarbejde på 
vidensområdet og formaliseringen af samarbejdet med jævnlige møder. Endelig 
nævnte hun, at videnscenterets finansiering nu var faldet på plads for de 
kommende 3 år via en bevilling fra statens satspulje.  

  
Hans Natorp, formand for Danmarks Idræts Forbund indledte med at kommentere 
på Ukraine/Rusland konfliktens indvirkning på idrætten. Når nu Rusland bruger 
idrætten til at fremme russiske interesser og samtidig indleder en krig mod 
Ukraine, er vi i idrætten nødt til at reagere på dette. Derfor er russiske og 
hviderussiske atleter udelukket fra deltagelse i stævner.  
Hans Natorp nævnte også det positive samarbejde om deltagelse i PL, og han er 
sikker på, at vi meget snart får landet en aftale ift. til PL 2024. 

 
  John Petersson: 
  Tak for ordene til både Dorte Nørregaard og Hans Natorp. 
 
 
  Til bestyrelsens beretning kom følgende bemærkninger: 
 

Karl Vilhelm Nielsen – Ballerup Kørestolsrugby Klub udtrykte stor ros til John 
Petersson for hans comeback til IPC’s bestyrelse. Det er så vidt vides ikke set 
tidligere. 

 
  Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. 
 
 
Ad 5  Beretning fra stående udvalg 
  a. Breddeudvalget v. Lene van der Keur 

 
Lene van der Keur knyttede følgende mundtlige bemærkninger til de skriftlige 
beretninger: 

 
Vi er ved at lande igen efter 2 år med Corona, hvor vi har været nødt til at tænke 
anderledes. Og det synes jeg, vi har set mange gode eksempler på. Men Corona 
har uden tvivl betydet nedgang i aktiviteterne alle steder. 

 
Endnu en gang stor ros til alle i klubberne og idrætsudvalgene for at forsøge at 
holde fast og gøre, hvad der har været muligt, men også for at tænke nyt. Vi er nu 
heldigvis ved at være ude på den anden side igen. 

 
Nu kan vi glæde os over rekordstor tilslutning til Special Olympics Idrætsfestivalen i 
Kolding i maj måned, hvor der er tilmeldt ca. 1.200 deltagere primært her fra 
Danmark, men også med en stor tilslutning fra resten af Norden. Vores protektor 
Prinsesse Benedikte kommer også på besøg. 

 
Vi kan også se, at der er ved at komme godt gang i landsmøderne i mange af vores 
idrætter, så jeg vil tillade mig at se optimistisk på, at vi får gang i aktiviteterne i 
den kommende tid. 
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Derfor håber vi samtidig også at kunne få indhentet et par hængepartier. Der er 
således nu sat en dato for den flere gange aflyste Special Olympics temadag, hvor 
vi sammen skal diskutere den kommende politik inden for Special Olympics. 

 
DM i rekruttering har også været sat på pause, men vi forventer, at der inviteres til 
et nyt DM i løbet af i år.  
 
Også en satsning rettet mod idræt for dem med de sværeste fysiske handicaps er 
på vej med fokus på boccia, skydning og kørestolsfodbold. 

 
Vi har også lært noget under Corona. De fleste af os er blevet gode til at holde 
møder online. Det er både effektivt og bæredygtigt. 

 
Under Corona nedlukningen har vores konsulenter i flere omgange brugt tiden på at 
ringe rundt til et større antal klubber. Det har vist sig at være et godt værktøj til at 
tage temperaturen på vores klubber. Ved den seneste rundringning her i foråret har 
det drejet sig om rekruttering. Et emne som ligger os alle på sinde. 

 
 
 Der var ingen bemærkninger til beretningen.  
 
 Herefter blev beretningen godkendt. 
 
 

  b. Eliteudvalget v. Svenn Folkmann 
 

 
Svenn Folkmann knyttede følgende mundtlige bemærkninger til de skriftlige 
beretninger: 
 
Det er generelt en stor udfordring at håndtere og prioritere eliteidræt for et så stort 
antal meget forskellige idrætter og samtidig forsøge at tilgodese flest mulige 
handicapgrupper. Heldigvis samarbejder vi i vid udstrækning med mange 
specialforbund, som kan hjælpe os et stykke af vejen.  

 
Klassificeringen er vi imidlertid stort set helt ene om. Heldigvis har vi i tide 
prioriteret klassificeringen således, at vi har både kompetencer og ressourcer på 
dette område. 

 
Også i 2021 (og 2022) har Covid-19 og dets mutationer givet os store udfordringer, 
ikke kun træningsmæssigt ude i klubberne, men så sandelig også centralt med 
administrative udfordringer.  

 
Ved PL i Tokyo havde Parasport Danmark en medarbejder med, hvis ubetinget 
væsentligste opgave var Corona-håndtering. 

 
Men Corona havde heldigvis også sine positive sider. Skydning udviklede allerede 
sidste år online-skyde-træning, og det medførte den første internationale medalje i 
mange år. Tillykke med det.  

 
Paralympiske Lege 2020 - ja sådan hed det jo, selvom det først blev afviklet i 2021. 
Her var det bemærkelsesværdigt, at rigtig mange lande opruster kraftigt på elite-
parasport området (f.eks. Kina). 
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Trods det fik vi de medaljer, som vi havde forudset. Flere idrætter var endog meget 
tæt på at udløse flere medaljer end ventet, her tænker jeg ikke mindst på dressur-
holdet og kørestolsrugbyholdet. 

 
Til vores store sorg kom FrameRunning ikke på PL-programmet i 2024 i Paris. Det 
ville ellers have styrket mulighederne for deltagelse for personer med svære fysiske 
handicaps.  

 
Ved Vinter PL 2022 i Beijing, havde vi for første gang i mange år en deltager med, 
der reelt havde klaret de internationale krav, bl.a. med en VM-placering som nr. 12 
i slalom. Trods utallige corona-relaterede udfordringer lykkedes det heldigvis at få 
Adam Nybo i konkurrence i Beijing. 

 
Det er glædeligt, at den almene medieopmærksomhed stadig er stigende. Nu falder 
det helt naturligt at PL nævnes i sammenhæng med OL. Para-atleter får nu for 
første gang også samme præmiebonus som rask-atleter. Jeg syntes også, at det er 
værd at nævne, at Danmarks Radio købte rettighederne til Vinter PL i Beijing, 
selvom vi kun havde en aktiv deltager. 

 
Talentudvikling i regi af "udviklingsmiljøer i verdensklasse" ser endog meget 
lovende ud i Rising Star miljøerne i bordtennis og svømning, men også i skydning 
og ridning. 

 
Vi ser med fortrøstning frem imod den kommende sæson, hvor vi er så heldige at 
stort set alle vores internationale atleter har meldt sig klar til at fortsætte. 

 
  Herefter kom følgende bemærkninger til beretningen: 
 

Jens Rathmann Hansen – Parasport Korsør kunne ikke helt genkende de positive 
toner omkring Rising Stars. I Korsør, hvor der er et svømmetilbud, savner man 
både svømmere og økonomi til aflønning af trænere. 

 
  Herefter blev beretningen godkendt. 
 
 
Ad 6  Regnskab for 2020 og 2021 til godkendelse v. Asger Lind Krebs 

Bestyrelsen fremlægger årsregnskaberne med tilhørende noter og specifikationer til 
godkendelse v. Asger Lind Krebs. 

 
Ansættelse af ny direktør og en økonomichef har i sagens natur givet anledning til 
at kigge nærmere på økonomien. Vi har således efterfølgende indarbejdet en politik 
for henlæggelser og strategisk egenkapital.  

  
  Herefter resumerede økonomichef Hanne Hede regnskaberne for 2020 og 2021. 
 
  Til regnskabet kom følgende bemærkninger: 
  
  Karl Vilhelm Nielsen – Ballerup Kørestolsrugby Klub: 

Nettooverskuddet ved indsamlinger på 200 t.kr. er forholdsmæssigt beskedent i 
forhold til omsætningen på 900 t.kr. Er det tilfredsstillende? 
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  Asger Lind Krebs: 
Bestyrelsen er opmærksom på problematikken og finder det heller ikke 
tilfredsstillende. Vi er i proces for at få ændret på dette forhold. 

  
  Karl Vilhelm Nielsen – Ballerup Kørestolsrugby Klub: 

Der er modtaget 850 t.kr. fra fonde og legater i 2021 mod et budget på 1 mio. kr. 
Er det tilfredsstillende?  

 
  John Petersson: 

Ud over de nævnte 850 t.kr., som er ”ikke øremærkede” midler, har vi modtaget 
øremærkede midler, som fremgår af de projekter, de er øremærkede til.  

  
  Preben G. Nielsen – Esbjerg Handicap Idræt: 

Et det planen at arvemidler skal være med til at finansiere underskud ved events, 
f.eks. VM i kørestolsrugby? 

 
  John Petersson:  

Et event skal som udgangspunkt kunne løbe rundt, men jeg vil ikke udelukke, at 
eventuelt budgetterede underskud på events betales via den strategiske 
egenkapital. 

 
  Herefter blev regnskaberne godkendt. 
 
 
Ad 7  Budgetoplæg for de kommende 2 år til drøftelse 

 inkl. handlingsplan (satsningsområder) for kommende år. 
 

  Budgetoplæg v. Asger Lind Krebs og økonomichef Hanne Hede 
Indledningsvis nævnte Asger Lind Krebs med, at uden arveindtægter i 2020 og 
2021 ville vi have haft et driftsunderskud.  

 
Vores ambition er, at vi fremover ikke budgetterer med arveindtægter, og vi har 
derfor været ude og lede efter besparelser for at mindske et underskud i 2023, 
hvor der ikke bliver taget fra aktiviteter og medarbejderressourcer. 

 
I 2023 budgetterer vi med et underskud på 598 t.kr., og i 2024 med et underskud 
på 59 t.kr., som dækkes ind af vores egenkapital. Det er i vores optik ikke noget, 
som ryster fundamentet. 

 
Asger Lind Krebs henviste i øvrigt til bestyrelsens budgetmærkninger til 2023 og 
2024, som er en del af det udsendte materiale. 

 
Hanne Hede gennemgik herefter indtægter og udgifter for budget 2023 og 2024, 
hvori henlæggelser til PL og Special Olympic World Summer Games er indarbejdet.  
 
Det blev fremhævet, at for så vidt angår eliteudgifterne, så er det vores egen 
andel, der fremgår, og hvis der kommer eksterne indtægter, f.eks. fra Team 
Danmark, betyder det tilsvarende højere udgifter. 

  
Marcus Gregersen – IU for Kørestolsbasket:  
Marcus spurgte ind til henlæggelser til PL. Hele henlæggelsen anvendes i 2024 og 
vel burde fremgå, som en indtægt med en højere udgift? 
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  Hanne Hede:  
I budgetopstillingen har vi valgt at opstille det på den måde, men af selve 
årsrapporterne for hhv. 2023 og 2024 vil det fremgå anderledes. 

 
 
  Handlingsplan for de kommende 2 år (2023 og 2024) 
  
  Vision og strategi – herunder gennemgang af de fire strategispor: 
 

Indledningsvis nævnte John Petersson kort Parasport Danmarks vision og strategi, 
hvor de fire strategispor, som er lavet i samarbejde med DIF, er med til at støtte op 
om vision og strategi, og hvor politikere fra bestyrelsen er med til at sikre den 
politiske forankring. 

 
Bestyrelsesmedlemmerne, Tine Rindum Teilman, Even Magnussen, John Petersson 
og Jan Sau Johansen præsenterede efterfølgende strategisporene:  
 

- Rekruttering og fastholdelse (spor 1) 
- Samarbejdsaftaler og partnerskaber (spor 2) 
- Interessevaretagelse nationalt og internationalt (spor 3) 
- Organisationsudvikling (spor 4)  

 
Præsentationerne tog udgangspunkt i en række slides, som trak essensen ud af de 
enkelte spor. Disse slides vil efterfølgende blive udsendt til deltagerne på 
repræsentantskabsmødet. 

 
 
  Herefter kom følgende bemærkninger til handlingsplanen: 
 

Tom S. Nielsen – Ballerup Handicap Idræts Club:  
Ros til strategisporene med vigtige og spændende områder for os ude i klubberne, 
som har udfordringer med at få unge til at deltage.  
 
Spørgsmål til spor 1: Ligger de 6 kommuner, som skal være Paraspots i 2022, fast 
eller hvordan kan man komme i betragtning?  

 
Tine Rindum Teilmann:  
Intet ligger endnu fast og vi noterer de gode takter i Ballerup fra din orientering om 
idrætter i Ballerup Kommune.  

 
  Anja Støvring Svendsen – Dansk Blinde Samfund:  

I forbindelse med spor 4 vil jeg gerne, at det vægtes at have en atlet repræsentant 
valgt ind i bestyrelsen. 

 
  Mads Brix Baulund – Eliteudvalg og Atletrepræsentant:  

Med atletkasketten på vil jeg gerne støtte op om DBS’ forslag om, at vi atleter får 
en synlig stemme i bestyrelsen. Jeg er selv atletrepræsentant, og jeg har talt med 
nogle tidligere atletrepræsentanter, hvor det viser sig, at en atletrepræsentant ikke 
har været indkaldt siden 2013, som er så langt tilbage jeg har kunnet gå. 

 
  Jens Boe Nielsen:  
  Det er gode pointer, som om vil blive taget med i proces og et endeligt idékatalog. 
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Niels Fiil Hildebrandt – Helsingør Handicap Svømning:  
I mange kommuner kan der være idrætter, som kun dyrkes af en enkelt atlet og 
her tænker jeg, at det er vigtigt at sørge for en placering af Paraspots, som sikrer 
en overkommelig afstand til idrætten. 

 
  Jens Boe Nielsen:  

Det er en god pointe, som vi vil tage med i planlægningen, når vi skal beslutte 
placeringen af et paraspot. 

 
  Karl Vilhelm Nielsen – Ballerup Kørestolsrugby Klub:  

Gode handlingsplaner og spor. Jeg håber, at vi får dem med ud med referatet, så vi 
kan følge med undervejs. 

 
  Lene van der Keur:  

Tak for det, vi bliver selv holdt til ilden af halvårlige evalueringer med DIF. Slides 
kommer med ud i forbindelse med referatet fra repræsentantskabsmødet. 

 
 
Ad 8  Fastsættelse af kontingent og indskud.  

 v. Asger Lind Krebs 
Bestyrelsen foreslår et uændret årligt kontingent på 600 kr. pr. forening og 2.000 
kr. for associerede medlemmer. 

 
  Forslaget blev vedtaget. 
 
 
Ad 9  Behandling af indkomne forslag. 

Der forelå et forslag fra BSF Powerchair Football, men forslaget blev efterfølgende 
trukket. 

 
  Ingen yderligere forslag var sat til behandling. 
 
 
Ad 10 Beretning fra øvrige udvalg 

 Medicinsk Udvalg  
Morten Blomgren, formand for Medicinsk Udvalg, orienterede med udgangspunkt i 
den skriftlige beretning om: 

  
− PL-arbejdet frem mod 2024 i Paris. 
− Klassifikation i samarbejde med den klassifikationsansvarlige konsulent. 
− Special Olympics Festival, herunder Healthy athletes konceptet. 
− Corona hjælp i forbindelse med stævner i DK. 

 
 
 Ordens- og amatørudvalget 

Karl Vilhelm Nielsen kunne fortælle, at udvalget ikke har haft sager til behandling i 
2020 og 2021, og at udvalget derfor heller ikke har noget at berette.  

 
 
Ad 11 Valg til alle bestyrelsesposter (9 medlemmer)     
 Formand  På valg: John Petersson (genopstiller) 
 Næstformand  På valg: Jens Boe Nielsen (genopstiller) 
 Økonomiansvarlig  På valg: Asger Lind Krebs (genopstiller) 
 Fmd. for Breddeudvalget  På valg: Lene van der Keur (genopstiller) 
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 Fmd. for Eliteudvalget  På valg: Svenn Folkmann (genopstiller) 
 Fmd. for udviklingsudvalget På valg: Jan Sau Johansen (genopstiller) 
 Bestyrelsesmedlem  På valg: Tine Rindum Teilmann (genopstiller) 
 Bestyrelsesmedlem  På valg: Jannie Hammershøi (genopstiller) 
 Bestyrelsesmedlem  På valg:  Even Falk Magnussen (genopstiller) 
     
 Følgende blev valgt: 
 Formand  John Petersson 
 Næstformand  Jens Boe Nielsen  
 Økonomiansvarlig  Asger Lind Krebs 
 Fmd. for Breddeudvalget  Lene van der Keur  
 Fmd. for Eliteudvalget  Svenn Folkmann  
 Fmd. for Udviklingsudvalget Jan Sau Johansen  
 Bestyrelsesmedlem  Jannie Hammershøi  
     Tine Rindum Teilman  
     Even Falk Magnussen 
 
 
Ad 12 Valg af stående udvalg  

 Breddeudvalget - Valg til alle poster 
 På valg: Mogens Jensen (genopstiller) 
   Jannie Thomadsen (genopstiller) 
   Charlotte Svarrer (genopstiller) 
   Jeanette Dam (genopstiller) 
 
 Følgende blev valgt: 
 Mogens Jensen 
 Jannie Thomadsen 
 Charlotte Svarrer 
 Jeanette Dam 

  
 

  Eliteudvalget - Valg til alle poster 
  På valg: Ole Brynaa Solkær (genopstiller) 
    Peter Lund Andersen (genopstiller) 
    Mads Brix Baulund (genopstiller) 
    Pernille Langelund Jakobsen (nyopstiller) 
  

 
Svenn Folkmann motiverede Pernille Langelund Jakobsen’s opstilling: 
Pernille Langelund Jakobsen er velkendt i parasporten. Pernille har gennem 7 år 
været landstræner for paracykling og deltaget ved PL to gange som træner i 
henholdsvis 2008 og 2012, ligesom hun gennem adskillige år har været handicap 
hjælper. 

 
Pernille har selv erfaringer med elitesport: 13 år med cykelsport, heraf var de 9 af 
dem med deltagelse på landsholdet. Hun har også træneruddannelse og -erfaring, 
bl.a. DCU træneruddannelse og DIF diplomtræner uddannelse. 

 
Pernille bor i Roskilde og har tidligere modtaget Roskilde kommunes Handicap pris i 
2010 for sit arbejde med paracykling.  
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  Følgende blev valgt: 
  Ole Brynaa Solkær  
  Peter Lund Andersen 
  Mads Brix Baulund 
  Pernille Langelund Jakobsen 
 
 
Ad 13 Valg af øvrige udvalg  

 Ordens- og amatørudvalg - Valg til alle poster 
  På valg:  Christian Bundgaard (genopstiller) 
    Karl Vilhelm Nielsen (genopstiller) 
    Tom S. Nielsen (nyopstiller) 
  
   

Karl Vilhelm Nielsen motiverede Tom S. Nielsens opstilling: 
Tom og jeg havde lejlighed til at tale sammen i pausen, hvor jeg orienterede om 
posten og opgavens omfang, og Tom accepterede derefter opstillingen til posten. 
 
Jeg vil derfor gerne pege på Tom S. Nielsen til den vakante plads. Tom har, bl.a. 
qua sin politimæssige baggrund, den rette profil.  

 
  Følgende blev valgt: 
  Christian Bundgaard  
  Karl Vilhelm Nielsen 
  Tom Nielsen. 
 

 
Ad 14 Eventuelt. 
 
 Anna Frejlev – Gentofte Kunstskøjteløber Forening:  

Som træner er min idræt kunstskøjteløb, og jeg savner et samarbejde med andre 
nordiske og europæiske lande, hvor vi har mulighed for at prøve os selv af i 
konkurrence med andre idrætsudøvere. 

 
 Lene van der Keur:  
 Vi har øjne og ører åbne for nordiske Special Olympics invitationer i kunstskøjteløb. 
 
 Tine Rindum Teilmann:  

Prøv også at tage kontakt til jeres idrætskontakt og få hjælp til, hvad der er 
derude. 

 
John Petersson:  
Jeg åbner også gerne døren i nordisk regi, hvor vi bl.a. har 6N1T-samarbejdet om 
de paralympiske vinteridrætter. (6N1T står for ”seks nationer, et hold” og er et 
nordisk samarbejde omkring deltagelse i PL). 

 
 Jan Rasmussen – IU for Boccia:  

Vi kunne godt ønske os et nordisk samarbejde. Vi kunne bruge fællestræning for 
idrætsudøvere, som ikke kan komme ud internationalt. 

 
 Lene van der Keur:  

Der er NM i boccia i 2023 i Danmark. Og for idrætsudøvere som ikke har denne 
mulighed kunne klubsamarbejde med Malmø FIFH være en mulighed. 
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