REFERAT AF DHIF’s
REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Lørdag den 30. april 2016
kl. 14.00-17.30
Idrættens Hus, Brøndby

Ad 0.

Velkomst
Karl Vilhelm Nielsen bød velkommen.
Karl Vilhelm Nielsen oplæste en hilsen fra forbundets protektor Prinsesse
Benedikte: ”Jeg sender mine varmeste hilsener til alle deltagere i Dansk
Handicap Idræts-Forbunds Repræsentantskabsmøde og håber, at De igen i
år får et godt møde både fagligt og socialt”.

Ad 1.

Valg af dirigent
Steen Bech blev valgt.
Dirigenten indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var
lovligt indkaldt.

Ad 2.

Valg af 2 referenter og 2 stemmetællere
Til referenter blev valgt: Søren Jul Kristensen og Michael Møllgaard Nielsen.
Til stemmetællere blev valgt: Niels Christiansen og Gitte Olesen.

Ad 3.

Registrering af stemmeberettigede deltagere
Ved mødets start var der 36 stemmeberettigede til stede.

Ad 4.

Bestyrelsens beretning til godkendelse
(herunder beretning fra Udviklingsudvalget)
Bestyrelsens beretning var udgivet i elektronisk form – følg linket til beretningen:
http://ipaper.ipapercms.dk/DHIF/vrigemagasiner/DHIFBeretning/DHIFBeretning2015/
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Karl Vilhelm Nielsen havde følgende bemærkninger til bestyrelsens skriftlige beretning:
DHIF’s love trænger til et serviceeftersyn, og det går vi i gang med straks
efter dette repræsentantskabsmøde – og vi er naturligvis meget interesseret i at høre, hvor klubber og udvalg tænker, at der kunne være behov for
justeringer og ændringer. Så input er meget velkomne – både her på mødet og senere.
Traditionelt har bestyrelsen haft møder med repræsentanter fra klubber
og udvalg ude i landet – i denne vinter i Vejle i Vest og i Ringsted i Øst.
Det er altid interessant og lærerigt, at mødes i øjenhøjde, og hvor dagsordenen sættes af andre end bestyrelsen. Vi forsøgte i år at udnytte den
moderne teknologi, sådan at forstå, at klubber og udvalg kunne sætte en
diskussion i gang eller stille spørgsmål hjemme fra sofaen via sms eller
mail. Det må vi erkende – det blev ikke en succes. Ingen benyttede den
mulighed. Men alligevel fik vi nogle gode dialogmøder med en god snak
om mange emner – det var både oplysende og hyggeligt. Det skal vi fortsætte med – og gerne i en ”moderne form”. Også her er gode ideer velkomne.
Samarbejdet med DIF, Specialforbund og DGI har udviklet sig en del gennem det seneste år – det vil fortsætte i dette år, bl.a. gennem nogle fælles arbejdsgrupper. Den ene bliver en arbejdsgruppe med deltagelse af
DIF, DGI, DAI og DHIF, hvor temaet på papiret er henholdsvis ”flere fysisk
handicappede i idræt” og ”tættere samarbejde mellem de respektive konsulenttjenester”. Den anden arbejdsgruppe mellem DIF og DHIF skal fokusere på ”at udvikle en strategi for inkludering af idrætter i specialforbundene mv.” samt ”afdække fordele og ulemper ved et tættere samarbejde
om dansk deltagelse i PL”.
Hvad tænker I om disse emner?
DIF har netop her til formiddag vedtaget en ny model for, hvorledes økonomien til specialforbundene skal fordeles fremover. Der bliver nu et basistilskud, et strategitilskud og et tilskud til nye initiativer. Det er altså en
model, som mere sigter mod det fremadrettede – i modsætning til den
model, vi kender i dag, der giver tilskud på baggrund af, hvad vi gjorde
det forudgående år. Det er en særlig krølle, som vi nok skal bruge lidt
energi på: et associeret forbund, som f.eks. DDI, kan ikke selv forhandle
et strategi-tilskud hjem, men det skal ske via medlemsforbundet DHIF.
Det tror vi også, at vi kan finde løsninger på.
DIF har netop valgt nye folk ind i bestyrelsen – næstformanden Preben
Staun trak sig tilbage, og der er valgt 2 nye næstformænd; Thomas Bach
fra Arbejderidrætten og Hans Natorp fra Sejlsporten. Nyvalgt til DIF’s bes. 2/18

styrelse blev Frans Hammer fra KFUM-Idrætten. Alle er gode kandidater,
som vi glæder os til at arbejde sammen med.
Til bestyrelsens beretning fremkom følgende bemærkninger.
Kristian Jensen:
Nyt navn skal drøftes senere. Årsagerne her er angivet som behov for
modernisering og behov for et mere slagfærdigt navn. Parasport ligner
noget vi kender. Associationer til PL er naturlige og også associationer i
retning af bestemte idrætter ligger lige for.
DHIF har en tradition for at række ud efter dem, som er marginaliseret.
For mig at se, er der behov for både inklusion og tilbud for særlige målgrupper. Der er stadig for mange, som trods et ønske herom, ikke dyrker
idræt. Jeg møder mange af disse mennesker via mit arbejde i Handicapidrættens Videnscenter. De har svært ved at finde et fællesskab, hvor de
kan dyrke idræt.
Så mit spørgsmål er: Hvilke konsekvenser har et nyt navn for formålet
med DHIF’s arbejde?
Rene Budde Gade:
Har vi politiske venner, som ud fra den nordiske sammenligning er enige
med os i, at vi skal have et større tilskud?
Claus Jul Larsen:
Har IPC et samarbejde med IOC?
Bjørn Georgsen:
Hvordan synes bestyrelsen, at Parasport klinger sammen med breddeidræt?

John Petersson:
Vi skal ikke tage stilling til en nyt navn - vi skal tage stilling et nyt binavn/kaldenavn. Vi har haft mange drøftelser om navneændring i bestyrelsen. Vi har også haft de samme overvejelser, som Kristian nævner. Vi
tror på en bedre branding med et nyt kaldenavn. Vores bedste atleter kalder sig efterhånden paraatleter frem for handicapidrætsudøvere. Vi vil
gerne have ændret fokus fra handicappet til den idrætslige præstation.
Karl Vilhelm Nielsen:
Den nye arbejdsgruppe med DIF og DGI handler primært om, hvordan vi
får flere mennesker med handicap til at dyrke idræt. DAI repræsenterer
her de sindslidende. DHIF dækker bevægelseshæmmede, synshæmmede,
udviklingshæmmede og hørehæmmede.
Vi har brugt de sidste par år på at finde politiske venner. Vi tror, at årsagen til, at handicapidræt er kommet på den politikske dagsorden er vores
arbejde. Men fra politisk hold vil man nødigt blande sig i fordelingen af
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idrættens midler. Det må idrætten selv finde ud af. De vil dog nok lægge
et vist pres.
I januar havde vi foretræde for Folketingets kulturudvalg. Her fremlagde
vi et forslag om en central pulje til støtte til handicapidræt. Det lyttede
man positivt til, men man vil nok holde fast i ’armslængdeprincippet’.
Vi vil fortsat arbejde for, at der skal ske noget på dette område.
En inklusionsstrategi er måske vejen. Erfaringer fra andre lande viser, at
det kan udløse midler og tilskud.
Og ja; der er et tæt samarbejde mellem IOC og IPC.
Om Parasport passer til breddeidræt er svært at sige. Et navn skal danne
nogle billeder, og om Parasport også kan danne breddeidrætsbilleder er
svært at sige. Jeg er enig i, at DHIF kan trænge til en navnemodernisering, men jeg er usikker på, hvad det skal være.
Jens Boe Nielsen:
Der er ikke tanker om at ændre DHIF’s formål. Vi kan blot konstatere, at
begrebet Parasport vinder frem rundt omkring i verden.

Christian Høybye:
I døveidrætten har vi en udfordring med medlemsregistrering. Der er 3
DDI-klubber, som er blevet udmeldt af DIF. Bliver man så også udmeldt af
DHIF?
Hvad sker der med klubber, som ikke har orden i papirerne til §44-midler?
Pernille Sørensen:
Er kørestolsfodbold blevet rykket op ift. inklusion og samarbejdet med
DBU?

Karl Vilhelm Nielsen:
Vi er først lige begyndt at tale om en ny samarbejdsaftale med DBU, og
der vil gå et stykke tid inden kørestolsfodbolds placering bliver afklaret.
Klubber, som 2 år i træk registreres med 0 medlemmer, går ud af medlems- og klubregistret i forhold til DIF. Men man bliver ikke udmeldt af
DHIF.
Niels Christiansen:
Hvis vi opdager snyd med tilskud fra §44, vil vi selvfølgelig gå ind i sagen.
Vi kender dog ikke konsekvensen, da det endnu aldrig er sket.
Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.
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Ad 5.

Beretning fra stående udvalg
a. Breddeudvalget
Breddeudvalgets beretning var udgivet i elektronisk form – følg linket til
beretningen:
http://ipaper.ipapercms.dk/DHIF/vrigemagasiner/DHIFBeretning/DHIFBeretning2015/

Lene van der Keur havde følgende supplerende bemærkninger til Breddeudvalgets skriftlige beretning:
Vores Special Olympics politik udløb ved årsskiftet. På et Special Olympics
temamøde den 12. marts for udvalgsmedlemmer, trænere m.fl. blev en ny
politik og strategi drøftet. Her blev der peget på, at der skal fortsættes
med bl.a. rekruttering og opstart af inkluderende idrætstilbud. Temadagen
gav også indtryk af, at vi skal have yderligere fokus på sundhed. En ny
strategiplan for det kommende år er på vej.
Vi har aftaler med 31 fælles- og udviklingstrænere. Det er med til udvikle
vores idrætter og vi får meget kvalitet for billige penge, da udgiften hertil
begrænser sig til omkostningsgodtgørelser for trænerne. Ud over de 31
trænere har vi også en række trænere i projekt Unge Atleter i Front ansat
på samme vilkår. Unge Atleter Front fortsætter også i de kommende år,
og vi håber at kunne fundraise ekstra midler ud over de 200.000 kr., som
breddeudvalget har bevilliget hertil i 2016, så vi kan sætte yderligere skub
i aktiviteterne i de 7 idrætter.
Projekt Skolesport Leg, Liv og Læring er nu afsluttet. 32 skoler, 550 børn
og 47 idrætsforeninger har været involveret. Til delvis opfølgning har vil
startet projekt Superleder med midler fra Socialstyrelsen. Det overordnede formål hermed er at få inkluderet børn og unge med handicap i almenidrætten.
Satsningsområdet Frivillighed udløb ved årsskiftet. Det overgår nu til drift
og kommer under breddeudvalgets politiske ansvar. Idrætskonsulent Jørn
Erik Simonsen er blevet udpeget til forbundets frivillighedskoordinator.
Den første store aktivitet bliver Handicapidrættens Frivillighedsforsamling,
som afvikles den 8. – 9. oktober i Vejen.
Vi opfordrer til, at vi alle bliver bedre til at bruge vores hjemmeside, herunder kalenderen. Det kan være med til at styrke interessen for vores
idrætter.
I alle samarbejdsaftaler med specialforbund indgår også breddeidræt, og
vi forventer, at det også vil være til glæde for breddeidrætsudøvere.
Endelig glæder vi os over rekordtilmeldingen til Special Olympics Idrætsfestivalen i Holstebro den 20. -22. maj.
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Herefter fremkom følgende bemærkninger:
Sophie Andersen:
Jeg under mig over, at kørestolsfodbold bliver nedprioritet.
I listen over FM-vindere er der noteret en forkert vinder i kørestolsfodbold.
Rene Budde Gade:
For nogle år siden stoppede vi med at arrangere Handicap Idræts Festival.
Er der nye tiltag på vej for voksne fysisk handicappede?

Lene van der Keur:
Hvis der er en fejl i listen over FM-vindere, så beklager vi naturligvis det.
Vi har ikke aktuelle planer om en ny festival for fysisk handicappede. Efter
vi stoppede den i 2012, har vi ikke modtaget en eneste kommentar hertil.
For fysisk handicappede har vi nu bl.a. Sommerhøjskolen. Vi er enige i, at
vi selvfølgelig også skal have tilbud for denne gruppe, og vi hører gerne
om nye ideer.

Pernille Sørensen:
Hvilke idrætter er der fokus på i Unge Atleter i Front i relation til svært fysisk handicappede?

Lene van der Keur:
Foreløbig er vi på udkig efter flere penge, så vi kan sætte særlig fokus på
svært fysisk handicappede. Herefter vil vi så tage stilling til idrætsgrene.
Vi har især fokus på de at inkludere svært fysisk handicappede i de individuelle idrætter, som allerede er en del af projektet. En del af Unge Atleter
i Front konceptet er, at man lokalt træner ugentligt i sin idræt. Det er vanskeligt mange steder for holdidrætter.
Herefter blev beretningen godkendt.

b) Eliteudvalget
Eliteudvalgets beretning var udgivet i elektronisk form – følg linket til beretningen:
http://ipaper.ipapercms.dk/DHIF/vrigemagasiner/DHIFBeretning/DHIFBeretning2015/

Even Falk Magnussen havde følgende supplerende bemærkninger til Eliteudvalgets skriftlige beretning:
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Jeg spurgte i 2012 i en artikel i ’Handicapidræt’ om, vi knækker kurven
ved PL i London? Det kan jeg selv svare på:
I Beijing blev vi nr. 35 på medaljelisten med 9 medaljer. Norge nummer
blev nr. 43 med 7 medaljer, og Sverige nr. 24 med 12 medaljer.
I London blev vi nummer 50 med 5 medaljer. Norge blev nr. 35 med 8
medaljer, og Sverige nr. 29 med 12 medaljer.
Så nej – vi har desværre ikke knækket kurven.
Der står i beretningen, at medaljehøsten i 2015 i forhold til 2011 er gået
frem. Det er ikke muligt at lave en reel sammenligning, da der i nogle
idrætter er afholdt i EM i 2011 og VM i 2015. Ligeledes er der inddraget
flere idrætter i statistikken i 2015 end i 2011.
Realistisk set er udsigterne til, at vi vinder flere medaljer ved PL i Rio end
for 4 år siden, ikke for gode.
Hvorfor er udsigten ikke bedre, der hvor vi står? Det kan siges kort; vi er
ikke i stand til at forberede vores atleter så godt som de fleste af de lande
vi plejer at sammenligne os med. Dvs. at vi ikke har råd til at fuldtidsansætte landstrænere, vi har ikke atleter der 24/7 kan dedikere sig 100% til
deres idræt. Vi har ikke midler til at sende vores atleter ud til alle de konkurrencer, som vil gavne dem bedst muligt i deres forberedelser til bl.a.
PL.
Som Karl Vilhelm Nielsen har beskrevet, så arbejdes der politisk på at få
et meget større flow af midler til handicapidrætten. Der skal rykkes på en
indlejret kultur overordnet set. Det bliver et langt sejt træk.
Politisk har vi jo overordnet en målsætning om, at Danmark skal være repræsenteret så bredt som muligt – både med hensyn til handicapgrupper
og handicapgrad. At brede sig over så meget, som vi i DHIF ønsker koster
ressourcer, specielt når vi taler elitearbejde, hvis vi samtidig vil matche
vores skandinaviske naboer.
Udviklingsarbejdet mod, at vi i fremtiden kan se frem mod bedre eliteresultater er i gang. Vi har projekt Unge Atleter i Front, der har været i gang
siden 2014. De unge atleter, der er rekrutteret har potentiale til at gå i
front og til at danne kernen af en ny generation af eliteatleter. Vi har i
samarbejde med Team Danmark og andre specialforbund udviklet et tillæg
til Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK), der giver viden om, hvordan
unge atleter med handicap integreres i almenidrætten.
DHIF's ’kæmpe’ Jackie Christiansen har valgt at lægge kuglerne på hylden
og at give kastearmen ro. På trods af, at det internationale sportslige niveau bliver stadigt højere, har Jackie evnet at følge udviklingen og holde
sig på toppen. Havde IPC valgt ikke at strege kuglestød i Jackies klasse,
havde han muligvis valgt at give det endnu et forøg på endnu en Paralympisk Guld medalje. Jeg har oplevet Jackie som en fantastisk dedikeret ids. 7/18

rætsudøver, der har evnet at løfte sit niveau og hele tiden se efter nye veje til, hvordan han kan forbedre sig bl.a. gennem valg af træner, valg af
klub, og samtidig afbalancere arbejds- og familielivet. Han er den eneste
danske atlet, der har vundet guld ved 3 PL’er i træk i samme disciplin
(kuglestød).

Herefter fremkom følgende bemærkninger:
Henning Bechsgaard:
Ny struktur i Norge og Sverige har givet flere penge. Men det har dog ikke
ført dem til tops i medaljestatistikkerne. Så der må derfor være andre faktorer, som har betydning.

Even Magnussen:
Enig. Det handler ikke kun om penge. Vi kan dog konstatere, at Norge og
Sverige ikke er dykket så meget, som vi er. Men andre initiativer, som
f.eks. Unge Atleter i Front, og forbedret træning i klubberne har også stor
betydning.

Pernille Andersen:
Er der adgang til økonomisk rådgivning for atleter evt. via link på hjemmesiden?

Even Magnussen:
Det er en god ide - ikke mindst for dem, som står på spring til at blive topelite, og derfor kan have et sådant behov. Det vil jeg tage op i bestyrelsen og eliteudvalget.
Jens Boe Nielsen:
I 1988 og 1992 var vi 9. bedste nation ved PL. Siden er mange nationer
kommet til, men især har træningsindsatsen blandt eliten haft betydning.
Her halter vi i DK bagefter. Der er ikke mange af vores klubber, hvor man
kan træne 4-5 gange om ugen. Og så skal vi have fokus på de lavt hængende frugter, som er de svært fysisk handicappede.

Herefter blev beretningen godkendt.

Ad 6.

Regnskab for 2015 til godkendelse
Bestyrelsen fremlagde årsregnskabet med tilhørende noter og specifikationer til godkendelse – v. Stig Person
En gennemgang af resultatopgørelsen viser indtægter på 25.375 tkr. og
udgifter på 25.466 tkr., og dermed et underskud på 89 tkr.
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Der var budgetteret med et overskud på 900 tkr. Den væsentligste forklaringen på underskuddet er, at vi endnu ikke er lykkedes med at finde en
3. hovedsponsor.
Der var ingen kommentarer til gennemgangen.
Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad 7.

Budgetoplæg for 2017 til drøftelse - incl. Handlingsplan (satsningsområder) for kommende år:
Budget v. Stig Person:
Budgetterede indtægter er opdelt i sikre, delvist sikre og usikre indtægter.
I alt budgetteres med indtægter på 25.630 tkr.
Udgifter er inddelt i sikre og delvist sikre, i alt 24.635 tkr.
Det giver et budgetteret overskud for 2017 på 995 tkr.

Herefter kom følgende bemærkninger:
Rene Budde Gade:
Har man overvejet at lave en form for en landsindsamling inspireret af andre organisationers succes hermed?
Bruno Petersen:
Klubbers dækning af transport fra §44 ser ud til at ende på 25%. Hvordan
hænger det sammen med ønsket om mere træning?

Stig Persson:
Ideen om en landsindsamling vil vi overveje.
Karl Vilhelm Nielsen:
Danske Handicaporganisationer har for nogle år siden overvejet en landsindsamling. Deres overvejelser endte med, at de opgav ideen, bl.a. fordi
de ikke troede, at de kunne finde de mange indsamlere, der skal til. Der er
mange udfordringer, herunder opsamlingssteder i banker m.m.
Det er fristende med en landsindsamling, men vi skal tænke os om.
Den samlede pulje til §44 ligger på et fast beløb. Så hvis der kommer flere
ansøgere vil den andel, som vi kan dække pr. klub, blive mindre.

Bruno Petersen:
Kan man ikke tage højde for det i budgettet ved at afsætte midler hertil?
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Karl Vilhelm Nielsen:
I givet fald skal vi skære på andre områder. Hidtil har det været et lukket
kredsløb, og vi har ikke overvejet at ændre på det.
Stig Persson:
Budgettet her er til orientering. Vi vil løbende justere på det efter behov.

Rene Budde Gade:
Har vi en ny strategi for at finde en 3. hovedsponsor eller overveje flere
sponsorer på lidt lavere niveauer?

Karl Vilhelm Nielsen:
Vi har ikke en ny strategi. Vi har prøvet forskellige modeller. En konkret
mulighed er lige faldet på gulvet, men dialogen her fortsætter med mulighed for et sponsorat på et lidt lavere niveau.

---oo0oo--Afrunding af satsningsområdet Frivillighed v. Jan Sau Johansen og Jørn
Erik Simonsen.
Frivillighed og engagement har været tema på Bestyrelsesmøder, Dialogmøder,
Personalemøder m.m. Der er lavet en Survey-undersøgelse blandt DHIF’s Idrætsudvalg om motivation og hæmmende faktorer i deres frivillige involvering.
Bestyrelse, ledelse, stående udvalg m.fl. har, ud fra anbefalingerne, forholdt sig til
ændringer af praksis, procedurer og regler.
5 gratis dagskurser om rekruttering og fastholdelse har været afholdt for DHIFklubber i 2015.
Alt dette har ført til vedtagelse af frivillighedspolitikken IFORM, som står for:
I – indflydelse
F – fællesskab
O – overskuelighed
R – respekt
M – meningsfuldhed.

En håndsoprækning blandt repræsentantskabet viste, at ca. 3 udvalg har drøftet
frivillighed.
I forlængelse af frivillighedssatsningen er der iværksat to konkrete tiltag:
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1. Der er oprettet en funktion som frivillighedskoordinator, som skal have fokus på gode betingelser for den frivillige involvering i handicapidrætten, herunder et velfungerende samarbejde mellem frivillige og ansatte i DHIF. Konkret
skal frivillighedskoordinatoren:
- Forestå planlægning og afvikling af DHIF’s årlige Frivilligheds Forsamling.
- Tage initiativer der understøtter forbundsfrivilliges involvering i DHIF.
- Opdatere og udvikle DHIF hjemmesidelinket ”DHIF Frivillighed”.
- Hjælpe klubbers arbejde med rekruttering og fastholdelse.
2. Vi skal over de næste 3 år gennemføre DHIF’s Frivilligheds Forsamling, som
skal være et forum for inspiration, debat, udvikling og fejring af frivilliges indsats i DHIF. Deltagere skal være frivillige på forbundsniveau, dvs. medlemmer
af idrætsudvalg, stående udvalg, samarbejdsudvalg, fællestrænere m.v.

Herefter kom følgende bemærkninger:
Pernille Andersen:
Det er rigtig godt med denne politik, og det er vigtigt at alle bliver involveret. Vi oplever, at kommunikationen med administrationen ikke er så god.
Asger Krebs:
Man kan også se på mulighederne for at bruge de sociale medier til at fremme frivillighed.
Bruno Petersen:
Jeg er blevet udnævnt til at være frivilligrekruttør i badmintonudvalget. Nu kan jeg så
sparre med Jørn Erik. Det er svært at rekruttere frivillige.
Tine Teilmann:
Jeg synes, at det er en fin frivillighedspolitik, men bliver lidt trist, når det viser sig, at
der er så få, som arbejder med det.
Sophie Andersen:
I vores udvalg har vi arbejdet meget med at rekruttere frivillige, bl.a. via universitetsradioer. Vi oplever stor berøringsangst ift. mennesker med handicap. Hos os må man
gerne lave sjov med hinanden, uanset handicap.
Jørn Erik Simonsen:
Vi ser DHIF som et stærkt egetræ. Det er stærkt, kroget og sejt. Et godt billede på
DHIF.
Steen Bech:
Flere andre organisationer har frivillighedskoordinatorer rundt i landet. Det kan måske
være til inspiration.
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Skolesatsning v. Niels Christiansen
Vi har gennemført Skolesport – Leg, Liv og Læring, hvor der er indgået aftaler med 24
specialskoler.
Vi er i samarbejde med SFI/Bevica ved at planlægge en landsdækkende undersøgelse
af folkeskoler m. enkeltintegrerede, som forventes gennemført i 2017.
Vi har gennemført undersøgelse i 169 af vores egne klubber med medlemmer under
18 år. Heraf fremgår at følgende tal for foreningernes oplevelse af, at børnenes hverdag er blevet mere presset efter skolereformen:
- I høj grad: 24%
- I nogen grad: 32%
- I mindre grad: 20%
- Slet ikke: 10%.
43% af foreningerne har oplevet at skolereformen har betydet, at børn med funktionsnedsættelser er stoppet til idræt.
30% af foreningerne har måttet ændre ved deres idrætstilbud som følge af skolereformen.
18% af foreningerne har været involveret i idræt i skoletiden i samarbejde med lokale
skoler.
Spørgeundersøgelsen uddybes i næste nummer af Handicapidræt.

Ildsjæleprisen v. Lene van der Keur.
Ny forskning viser, at ildsjæle er generelt sundere end andre mennesker. Så det er
godt vi har mange af dem.
Årets ildsjæl i DHIF er her i salen. Der var indstillet 10 rigtig gode kandidater til ildsjæleprisen, som alle er omtalt på DHIF’s hjemmeside. Om årets ildsjæl står, at der
for 10 år siden intet var - nu er der 32 hold. Hun er aktiv i klub og idrætsudvalg. Hun
har en stor andel i idrættens succes. Hun har endog forsøgt at få ændret Arriva’s køreplan! Denne idræt bliver en af de største på årets Special Olympics Idrætsfestival.
Årets ildsjæl er:
Charlotte Svarrer fra DHIF’s håndboldudvalg og Skjern Håndbold.
Charlotte Svarrer:
Tak for prisen. Det har været fantastisk rejse ind i handicapidrætten, som startede til
SOWSG i Shanghai.

---oo0oo---
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Ad 8.

Fastsættelse af kontingent og indskud.
Bestyrelsen foreslår at satserne for kontingent og indskud fortsætter
uændret:
400 kr./år for klubber med 1-10 medlemmer og 1.000 kr./år for klubber
med mere end 10 medlemmer. Ny-indmeldte klubber har gratis medlemskab det første kalenderår.
Forslaget blev vedtaget uden bemærkninger.

Ad 9.

Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen – forslag om navneændring/binavn
Bestyrelsen anbefaler følgende muligheder til et binavn:
Forslag 1: Parasport Danmark
Forslag 2: Paralympic Sport Danmark

John Petersson:
Vi ønsker ikke at ændre vores navn ’Dansk Handicap Idræts-Forbund’.
Men vi vil gerne have større synlighed, og vi hører ind imellem, at DHIF
har en negativ klang. Vi ønsker mere fokus på idrætspræstationen frem
for handicappet. Og bl.a. anbefaler vores sponsorer, at vi får et andet kaldenavn, som kan være et bedre brand. Efter PL i London er Parasport begrebet blevet meget udbredt. På internationalt niveau bruges parabegrebet meget mere f.eks. Parabadminton.
I vores soldaterprojekt kaldte soldaterne sig heller ikke for handicappede,
men brugte betegnelsen ’skadede soldater’.
Vi har to forslag til et nyt kaldenavn/binavn. Parasport Danmark og Paralympic Sport Danmark.
Det skal afløse Handicapidræt i vores logo, men herunder skal der fortsæt
stå Dansk Handicap Idræts-Forbund.
Claus Jul Larsen:
Vi er under DHIF og er ikke en del af Paralympics.
Bjørn Georgsen:
Lidt paradoksalt, at et binavn skal stå over et hovednavn.

s. 13/18

John Petersson:
Vi har flere binavne - vi er eks. også Special Olympics Danmark.
Bruno Petersen:
Special Olympics begrebet er ved at vinde udbredelse i de klubber, hvor vi
opretter tilbud for udviklingshæmmede.
John Petersson:
Ift. Special Olympics er vi oppe imod en rig familie i USA. Men Special
Olympics og Paralympics er to forskellige ting.
Jens Boe Nielsen:
Vi kan ikke benytte Special Olympics, da det er forbeholdt idræt for udviklingshæmmede.
Jan Brøndum:
Jeg går ud fra, at vi skal vælge mellem et af de to forslag. Jeg anbefaler
Parasport Danmark.
Christian Høybye:
Para står for parallelt eller lige. Jeg er lidt i tvivl om, hvad vi så skal hedde.
John Petersson:
Juridisk set skal vi fortsat hedde DHIF, men kaldenavnet skal være et af
de nye.
Kristian Jensen:
Er forslag to en dansk eller int. betegnelse?
Steen Bech:
Det er en international betegnelse.
Afstemning:
Parasport Danmark:
Paralympic Sport Danmark:
Hverken for eller i mod:
4 undlod at stemme.

22
3
7

Forslag 1 – Parasport Danmark - var herefter vedtaget.
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Ad 10.

Beretning for andre stående udvalg
Medicinsk Udvalg:
Forud for mødet havde Medicinsk Udvalg udsendt følgende skriftlige beretning:
”Medicinsk Udvalg er et rådgivende udvalg under DHIF. Udvalgets medlemmer har alle en interesse i og kendskab til klassifikation, forebyggelse
af, behandling af og genoptræning efter idrætsrelaterede skader, antidoping m.v. Medlemmerne har således en faglig baggrund, som er relevant
for de nævnte emner – typisk som fysioterapeut eller læge.
Endvidere har Medicinsk Udvalg en række tilknyttede, såsom idrætsspecifikke klassifikatører, fysioterapeuter, ledere fra idrætterne m.fl.
Medicinsk Udvalg har bl.a. ansvaret for at
- sikre en løbende udvikling af klassifikationsområdet i DHIF
- klassificere eliteidrætsudøvere og rådgive vedrørende klassificering af
idrætsudøvere, på nationalt såvel som internationalt plan samt at teste
udøvere for opfyldelse af mindstehandicap
- informere om og undervise i principperne for klassifikation og mindstehandicap, herunder også idrætsspecifik klassifikation
- prioritere og finansiere uddannelse af klassifikatører med afsæt i ansøgninger fra idrætsudvalgene
- fungere som konsulenter vedrørende udvikling/revurdering af idrætsspecifikke klassifikationssystemer
- informere og rådgive udøvere samt elitestaben omkring antidoping
- bistå ved førstehjælpsfunktioner ved idrætsstævner samt udviklingsarbejde inden for Special Olympics

Arbejdet i løbet af det forgangne år har bl.a. været omkring:
I 2015 måtte vi i Medicinsk Udvalg sige farvel til Dorhte Krogh efter mange års frivillig arbejde DHIF og Medicinsk Udvalg, valgte Dorthe at hun
ville prøve noget nyt. Vi er i Medicinsk Udvalg kede af, at skulle sige farvel
til Dorthe, da hun besidder en stor viden om handicapidrætten. Dorthe var
formand for udvalget, og Ditte Andersen blev i juni 2015 valgt som ny
formand. I stedet for Dorthe er Zenta Frerks blevet valgt ind i udvalget.
Zenta er ergoterapeut og til dagligt arbejde hun på ergoterapeutuddannelsen på VIAUC Århus. Derudover er Zenta uddannet klassifikatør i kørestolsrugby.
Klassifikation
Medicinsk Udvalgs medlemmer og dets tilknyttede har
- gennemført eller bistået klassifikationer af danske udøvere i bl.a. curling, cykling, ridning og svømning samt vurdering af mindstehandicap i
badminton
Sportsmedicin
- fungeret som eskorter ved dopingkontroller under EM i parabordtennis
for Antidoping Danmark
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-

-

rådgivning om antidoping, atleters brug af forskelligt medicin samt forberedelse af specifikke helbredsoplysninger frem mod De paralympiske
lege i Rio
lægelig skadefunktion til div. stævner
rådgivning i div. lægefaglige spørgsmål til DHIF-medlemmer og udvalg
konference
Medicinsk udvalg var repræsenteret ved IPC´s VISTA conference, der
blev afholdt i Spanien
Diverse
Førstehjælper ved EM i bordtennis

I medicinsk udvalg vil vi gerne opfordre alle udøvere, trænere eller idrætsudvalg til at henvende sig til medicinsk udvalg med alle spørgsmål
ang. medicin, skader, anti-doping, klassifikation mv. Vi kan kontaktes pr
mail eller på telefon.
Udvalgets sammensætning i det forgangne år har været:
- Morten Blomgren, læge
- Ditte Andersen, fysioterapeut - formand
- Rikke Blomgren, fysioterapeut - sekretær
- Mette Mehlsen Taxholm, fysioterapeut - økonomiansvarlig
- Zenta Kirstejn Frerks, ergoterapeut
Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle, som vi har samarbejdet med i det forløbne år.”
Der var ingen yderligere kommentarer til den skriftlige beretning.

Ordens- og amatørudvalget:
Steen Bech oplyste, at der i 2015 har været en sag i kørestolsbasket. Her
valgte OAU at følge tidligere afgørelser i breddeudvalget og bestyrelsen,
hvilket betyder, at klageren ikke fik medhold.

De to beretninger blev taget til efterretning.

Ad 11.

Valg til bestyrelsen med 9 medlemmer

a) Formand

På valg: Karl Vilhelm Nielsen (modtager genvalg)

b) Bestyrelsesmedlem
På valg: Jannie Hammershøi (modtager genvalg)
c) Bestyrelsesmedlem
På valg: Lene van der Keur (modtager genvalg)
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d) Bestyrelsesmedlem
På valg: Even Falk Magnussen (modtager genvalg)
e) Bestyrelsesmedlem
På valg: Jan Sau Johansen (modtager genvalg)
Alle ovennævnte blev valgt.

Ad 12.

Valg af stående udvalg
a) Breddeudvalget 2 udvalgsmedlemmer
På valg: Mogens Jensen (modtager genvalg)
På valg: Jan Rasmussen (modtager ikke genvalg)
1 ledig post – nyopstillet: Charlotte Svarrer
Mogens Jensen og Charlotte Svarrer blev valgt.

b) Eliteudvalget 2 udvalgsmedlemmer
På valg: Peter Lund Andersen (modtager genvalg)
På valg: Ole Brynaa Solkær (modtager genvalg)
Begge ovennævnte blev valgt.

Ad 13.

Valg af øvrige udvalg
a) Medicinsk udvalg - 3 udvalgsmedlemmer
På valg: Mette M. Taxholm (modtager genvalg)
På valg: Rikke Blomgren (modtager genvalg)
På valg: Morten Blomgren (modtager genvalg)
Alle ovennævnte blev valgt.
b) Ordens- og amatørudvalg - 2 udvalgsmedlemmer
På valg: Steen Bech (modtager genvalg)
På valg: Finn Nielsen (modtager ikke genvalg)
1 ledig post – nyopstillet: Finn Hundsholdt Larsen
Steen Bech og Finn Hundsholdt Larsen blev valgt.
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Ad 14.

Valg af kritiske revisorer
1 kritisk revisor
På valg: Dorte Mørk (modtager ikke genvalg)
1 ledig post – nyopstillet: Palle Toft Hansen.
Palle Toft Hansen blev valgt.

Ad 15.

Eventuelt
Karl Vilhelm Nielsen:
Næste repræsentantskabsmøde afholdes lørdag den 29. april 2017 på
Hotel Scandic i Kolding.
Tak til repræsentantskabet for deltagelsen i dette års møde og tillykke til alle ny- og genvalgte. Også en tak til administrationen for det forberedende
arbejde.
Kom godt hjem.
---oo0oo---

Dato:

Dato:

____________________________
Søren Jul Kristensen, referent

_____________________________
Michael Møllgaard Nielsen, referent

Dato:

______________________________
Steen Bech, dirigent
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