PARASPORT DANMARK
REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Lørdag den 29. august 2020
kl. 13.00. – 17.00.
Scandic, Kolding
Referat

Ad 0

Velkomst
John Petersson bød deltagerne velkommen til dette Coronaforsinkede
repræsentantskabsmøde.
HKH Prinsesse Benedikte har sendt os en hilsen og ønsker os et godt
repræsentantskabsmøde såvel fagligt som socialt.
John Petersson opfordrede til dialog, så bestyrelsen kan få input til det videre
arbejde.

Ad 1

Valg af dirigent
Niels Christiansen blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at trods afvikling 4 måneder senere end lovene forskriver,
så var mødet lovligt indvarslet.

Ad 2

Valg af 2 referenter og 2 stemmetællere
Jonas Schmidt Christensen og Søren Jul Kristensen blev valgt som referenter.
Gitte Noël Olesen og Lykke Guldbrandt blev valgt som stemmetællere.

Ad 3

Registrering af stemmeberettigede deltagere
Dirigenten konstaterede, at der ved mødets start var 44 stemmeberettigede
deltagere til stede.

Ad 4

Bestyrelsens beretning til godkendelse v. John Petersson
(herunder beretning fra Udviklingsudvalget)
Der foreligger to beretninger fra hhv. 2018 og 2019, og John Petersson havde
følgende kommentarer og uddybninger:
Vi har 4 strategispor: rekruttering, partnerskabsaftaler, kommunale samarbejde
(Bevæg Dig For Livet) og internationalt arbejde. De er udarbejdet i samarbejde
med DIF og er en forsætning for udmøntning af vores del af udlodningsmidlerne.

Jeg har som ambition, at de bliver forankret alle steder i organisationen. Sporene
evalueres løbende sammen med DIF, og det har været meget positive evalueringer.
Jeg har i mine første år som formand lagt vægt på mine kerneværdier for
formandskabet: Samarbejde, Dialog, og Synlighed.
- Samarbejde – internt (ansatte, udvalg og klubber) og eksternt (Danske
Handicaporganisationer, DIF, DGI, DAI m.fl.), herunder samarbejde med DIF om
vores deltagelse i PL. Jeg har været med til at udarbejde DIF’s politiske program.
Det har været en god proces.
- Dialog – Vi har haft Dialogmøde med klubber og udvalg og
frivillighedsforsamling. Jeg ser frem til flere i fremtiden. Min telefon og e-mail er
altid åben. Dialogmøderne har medført gode drøftelser. Frivillighedsforsamling i
2018 var også et godt initiativ, så bestyrelsen ser positivt på at få lavet
frivillighedsforsamlinger fremadrettet. Jeg har haft mange gode snakke med
forskellige udvalg.
- Synlighed (internt og eksternt) – Vi er blevet mere synlige i medierne. Internt
skal vi også arbejde med synlighed, alle skal vide hvem bestyrelsen, ledelsen og
hvem medarbejderne er. Under Corona har vi haft en øget kontakt til klubber og
idrætsudvalg.
Vores events har skabt stor synlighed, f.eks. Special Olympics Idrætsfestivalen i
Helsingør med mere end 1.000 deltagere, som var et fantastisk arrangement med
mange deltagere og meget velorganiseret.
Et andet event som skabte stor synlighed, var Special Olympics World Summer
Games med over 100 danske deltagere. Det var fantastisk at se det store danske
hold marchere ind på stadion til åbningen, et godt arrangement med mange flotte
præstationer.
Og så må jeg også nævne EM i Kørestolsrugby i Vejle, hvor vi for første gang
nogensinde havde entrébetaling for tilskuere. Der var kø uden for Spektrum på
trods af betalt indgang, og ellevilde danske fans. Og så endte det tilmed med sølv
og kvalifikation til PL for det danske hold! Vi har i øvrigt fået værtskabet for VM i
Kørestolsrugby i 2022.
Idrætternes organisering i Parasport Danmark er blevet ændret i samarbejde med
idrætsudvalgene. En del heraf er, at alle idrætter har fået en idrætskontakt – altså
en kontaktperson i administrationen. Ændringerne trådte i kraft januar 2020.
Bredde – Elite debatten fylder en del. Både bredde og elite er meget vigtige for
vores arbejde og hinandens forudsætninger. Fremover skal vi også se på
organiseringen. Måske skal vi have et sportsudvalg i stedet for et bredde- og et
eliteudvalg. Elite er andet end PL. Der afvikles VM og EM i mange idrætter, som
ikke er på PL-programmet. Om det skal hedde elite eller ikke elite bare fordi, det
ikke er på det paralympiske program er ikke afgørende. Vi skal fokusere på de
næste, der skal have mulighed for at udvikle sig til at kunne komme på højeste
niveau.
Vi har kigget lidt på omkostningsfordelingen mellem elite og bredde i 2019.
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Vi anvendte 13.434 t.kr. på elitearbejdet, heraf har vi modtaget 6.747 t.kr. i
øremærkede tilskud. Til breddearbejdet har vi anvendt 10.131 t.kr., og heraf er
2.148 t.kr. i øremærkede tilskud.
Netto brugte vi altså 6.687 t.kr. på elitearbejde og 7.983 t.kr. på breddearbejde.
Vi skal senere behandle forslag til Parasport Danmarks Vision og Strategi 2025.
Bestyrelsen har forberedt dette over de sidste par år og indsamlet input fra en lang
række interessenter.
Covid-19 har ramt os. Meget aktivitet er blevet lukket ned, aflyst eller udsat. Vi har
haft medarbejdere til at arbejde hjemmefra, og ledelsen har på rigtig fin måde
løbende orienteret udvalg og klubber. Det er en svær situation som ingen har
prøvet før. Vi håber, at vi i samarbejde snarligt kan komme tilbage til et
nogenlunde normalt niveau.
Parasport Danmark har 50-års jubilæum i oktober 2021. Vi glæder os, og er i gang
med at planlægge, hvordan vi skal fejre det.
Vi skal have ny direktør. Niels Christiansen har valgt at stoppe senest den
1.10.2021. Vi skal nu til at finde en afløser til denne vigtige post. Der er nedsat en
gruppe og igangsat en proces ift. at finde den rigtige. På fredag skal vi allerede
drøfte nye strategispor sammen med DIF, som skal være fastlagte senest med
udgangen af 2021. Vi vil takke Niels en anden gang, da han stadig er her lang tid
endnu. Tak for tidlig udmelding, det giver arbejdsro.
Tak til alle for samarbejdet og dialogen.
Til bestyrelsens beretningen kom følgende bemærkninger:
Dorte Nørregaard:
Jeg skal hilse fra Videnscenter om Handicap (tidligere Handicapidrættens
Videnscenter). Der er sket ændringer i og med, at Danske Handicaporganisationer
nu deler formandskabet i bestyrelsen med Parasport Danmark, og jeg har afløst
den tidligere leder Kristian Jensen. Vi har et godt samarbejde med Parasport
Danmark. Og så har vi i øvrigt 25-års jubilæum i år.
Lige nu arbejder vi bl.a. med bevægelse i specialskoler i samarbejde med DGI og
Parasport Danmark og adgang til naturen. Vi ser frem til et fortsat godt
samarbejde.
Jens Bo Nielsen
Ifm. jubilæet er der et par udgivelser på vej: en om Parasport Danmarks historie og
en om de Paralympiske Lege. Hvis man kender nogen, som har været til tidligere
Paralympiske Lege og Handicap-OL, så vil jeg gerne have deres kontaktinfo. Måske
har de input til bogen.
Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.
Ad 5

Beretning fra stående udvalg
a. Breddeudvalget v. Lene van der Keur
Lene van der Keur indledte med at fremhæve alle de frivillige rundt om i vores
medlemsklubber og i vores idrætsudvalg, der bruger rigtig megen tid på den
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daglige træning og på at afholde stævner og i øvrigt drive vores kerneaktivitet,
nemlig idræt. Stor tak til jer for denne uvurderlige indsats!
Vi fra breddeudvalget deltager løbende i landsmøder i idrætterne. Det er vi glade
for.
De seneste to år har vi afviklet to store arrangementer, som relaterer til Special
Olympics:
- I maj 2018 havde vi den indtil videre største idrætsfestival i Helsingør. Her
deltog mere end 1.200 atleter, trænere, ledere og officials i 12 idrætter.
- I 2019 kunne vi sende en stor delegation til Special Olympics World Summer
Games i Abu Dhabi.
Jeg havde selv fornøjelsen af at være med til begge arrangementer. Dejligt med så
stort engagement fra atleter, trænere og pårørende. I Abu Dhabi havde vi i øvrigt
besøg af John Peterson, DIF’s næstformand Hans Natorp og formanden for LEV,
Anni Sørensen.
Fra januar i år er vores nye administrative struktur trådt i kraft. Denne struktur har
også indflydelse på arbejdet i idrætsudvalgene. Strukturen har været under
udarbejdelse de seneste 2 – 3 år, og er blevet til i samarbejde med idrætsudvalg,
stående udvalg og medarbejdere. Frivillighedsforsamlingen i 2018 og dialogmøder
har været gode fora til diskussioner og inputs.
Tak til alle, der har bidraget.
Nu er vi kommet et godt stykke ind i 2020, og det er breddeudvalgets og min
opfattelse, at idrætsudvalgene har stor glæde af den nye ordning med
"idrætskontakter". En anden nyhed i denne struktur er også, at der nu arbejdes i
forskellige fagteams. Dette kommer til at betyde, at idrætskonsulenterne nu mere
bliver specialister i stedet for at være generalister, hvilket gerne skulle give et løft i
kvaliteten.
I 2019 blev licensen afskaffet. Denne beslutning er også blevet taget i samarbejde
med idrætsudvalgene.
Siden vi sidst var samlet til repræsentantskabsmøde i 2018, har breddeudvalget
udnævnt to "ildsjæle":
I 2019 gik prisen til Gitta Thorup Sørensen fra IH Aalborg, og i år har vi givet prisen
til Pernille Sørensen fra Lavia Aarhus. Man kan se hvordan begge "ildsjæle" fik
overrakt prisen på www.parasport.dk. Endnu en gang stort tillykke til de to
modtagere.
Der har også været afholdt DM i rekruttering. Et projekt, der har involveret 10
klubber og har løbet fra april 2019 til april 2020. Vinderen blev kåret i april i år og
prisen på kr. 25.000 gik til Svendborg Basketball Club.
Afslutningsvis vil jeg gerne sige lidt om den nuværende situation i forhold til Corona
og idrætsaktiviteter:
Corona har naturligvis lagt en dæmper på idrætsaktiviteterne. Den kommende
sæson vil også blive præget af dette. Idrætskontaktpersonerne vil kontakte
idrætsudvalgene og være behjælpelige med at finde på alternativer til den normale
stævnevirksomhed i de tilfælde, hvor det er nødvendigt. Det vil også være muligt
at få økonomisk støtte til ekstraomkostninger i forbindelse med stævner og
turneringer som fx. ekstra halleje og ekstra rengøring mv. Med andre ord, er det
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vores ønske, at der er aktivitet i så mange idrætter som muligt. Nu er der mulighed
for at tænke i andre og nye baner.
I Breddeudvalget har vi på grund af Corona og det dermed udsatte
repræsentantskabsmøde måttet udskyde Special Olympics temadagen.
Breddeudvalgets dør og indbakke er altid åben for input og kommentarer.
Tak til alle.
Der var ingen bemærkninger til beretningen.
Herefter blev beretningen godkendt.
b. Eliteudvalget v. Even Falk Magnussen
Dette er den mundtlige beretning for 2018 og 2019 fra Eliteudvalget, min sidste.
Jeg har valgt at starte kronologisk omvendt.
Hvad nu hvis vi ikke var blevet ramt af Corona?
Havde 2020 været et normalt Parasport år, så ville vi have haft afviklet
repræsentantskabsmøde for 3 måneder siden. Vi ville i disse uger sidde tidligt om
morgenen eller sent om aftenen og følge med i, hvordan vores paraatleter klarede
sig til PL i Tokyo på nettet, på DR TV og på Parasport.dk. Men det er ikke et
normalt Parasport år.
Artiklen i Parasport ”Da drømmen blev udsat” havde fokus på 3 potentielle PLatleter. Amalie Vinther, Mark Peters og Lisa Gjessing, der har måttet forlænge
deres forberedelse til PL 12 måneder. På billederne i præsentationen kan man se
blikket i deres øjne. Se kreativiteten; Amalie med cardio og styrketræing i
baghaven og så bagefter i en tur i Aarhusbugten iført våddragt. Marc laver
Bakkespurter i Lille Skensveds bakker. Lisa veksler mellem at træne hjemme
samtidig med, at hun er i online kontakt med sin træner og så besøge træneren i
indkørslen iført træningstøj og mundbind.
Jeg er sikker på, at alle de andre PL-atleter har været lige så kreative med at holde
sig alternativt i gang for at fastholde og forbedre niveauet på deres præstationer.
Jeg tror på, at dette ufrivillige corona-break kommer atleterne til gavn. De bliver
mere robuste overfor ændringer, der pludselig dukker op, fordi de tænker positivt.
Marc siger – I starten håbede jeg, at det kunne gennemføres i 2020, men jeg blev
egentlig glad for, at det blev udskudt. Vi har forbedret os meget, siden Jason Regier
tog over som landstræner, og et år mere under hans vinger giver os mulighed for
at blive endnu bedre. Amalie vælger at tage sin praktik i stedet for at tage orlov fra
sit studie. Og Lisa nyder roen og siger: Jeg lever i nuet, og nyder hverdagen med
familien og alt, hvad der følger med.
Det gør mig stolt at være formand for elitearbejdet i Parasport Danmark.
Jeg har lavet en lille ordsky, hvor jeg har samlet alle de medaljer, der blev vundet i
2018 og i 2019. Der figurerer 36 atleter, der tilsammen har vundet 50 medaljer.
Rising Stars er indtil videre et bordtennisprojekt, der støttes af Eliteudvalget. Det
kan noget som vi ikke er lykkes med i meget lang tid. Vi skaber et miljø med
ugentlige træninger, så de unge udøvere kan skabe relationer og få venner. For når
de unge udøvere dyrker idræt, er det ikke idrætten alene, der er vigtig. Det er dem
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de dyrker idræt sammen med. Det er det Rising Stars er lykkes med, fordi de
mennesker der står bag, har forstået, at det er sådan man skaber idrætsmiljø, som
tiltrækker og fastholder unge udøvere. Handler om at være sammen om at træne
som ung, og så kan man i fællesskab blive god sammen. Det er den måde vi skaber
fremtidens bordtennisstjerner. Jeg tror også det er den måde vi i de andre idrætter
skaber miljøer, der skaber top parasportatleter til 2028 eller i 2032.
Om to år ved næste repræsentantskabsmøde, håber jeg, at vi er lige så heldige,
som de har været med bordtenniscenteret i Brøndby, med at skabe andre lokale
centre med lige så dygtige og engagerede mennesker, der kan skabe lige så
frugtbare talentmiljøer.
Kørestolsrugby 2019 i Vejle var fantastisk med dansk sølv. Kørestolsrugby er på
den baggrund både kvalificeret til PL i Tokyo, og er rykket op til at være en Team
Danmark støttet idræt.
Tusind tak til vores hovedsponsorer Pressalit, JYSK og Elssas. Og til Team
Danmark, der støtter os både med økonomi og ressourcepersoner.
Der var ingen bemærkninger til beretningen.
Herefter blev beretningen godkendt.
Derefter fik DIF’s næstformand Hans Natorp ordet.
Tak for invitationen – det er altid en fornøjelse.
I vores fællesskaber i DIF er det idrætten vi samles om. På tværs af vores
individuelle udfordringer og herkomst samles vi i stærke fællesskaber med idrætten
som det, der tænder lyset i vores øjne – vores passion.
I Parasport Danmark er det måske tydeligere end andre steder – ja, vi er ikke en
homogen flok i idrætten – vi spænder vidt.
Idrætten har vist, at vi er kommet samlet gennem Covid-19 på en langt bedre
måde end man kunne have frygtet.
På den ene side har vi vores daglige fællesskaber, hvor vi kan være i en tryg og
sikker ramme og på den anden side skulle vi netop nu have været i gang med de
Paralympiske Lege i Tokyo.
Para – hvad betyder para? Jeg så filmen Rising Phoenix forleden – og jeg tog en ny
betydning af para til mig. Paralympisk fordi legene kører parallelt til de olympiske
lege. Hverken mere eller mindre.
Det afspejler vi også i DIF og Parasport Danmark nu – langt om længe hvis I
spørger mig – hvor ansvaret for PL og OL-deltagelsen nu ligger i en samlet
organisation. Det skal stå sin prøve første gang nu – det vil så sige næste år, og
jeg håber, at vi gør aftalen permanent.
”It’s all about perception” sagde IPC toppen i filmen – det hele drejer sig om, hvad
vi forestiller os om hinanden. I fodbold er der mange forestillinger om dem, som
spiller tennis. Kajakroerne har mange forestillinger om dem, som roer baglæns. Og
jeg er sikker på, at der er mange forestillinger om hinanden i Parasportens
mangfoldighed og mellem Parasporten og idrætten i øvrigt.
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Strategi er et godt værktøj til at bidrage til denne forestilling om hinanden – både
internt og eksternt. I DIF har vi netop vedtaget Politisk Program 2021-2024 – hvor
Parasporten har været direkte repræsenteret i maskinrummet med formanden John
Petersson – tak for det.
Vores indsatsområder
-

er:
Sammen om idræt og bevægelse
Fremtidens idræt for børn unge
Idrætten tager ansvar

I Parasporten er I også i gang med at vedtage en strategi. Jeg kan se, at vi i
idrætten trækker samme vej – jeg har trukket et par overskrifter ud af jeres
strategi:
Samarbejde og partnerskaber
Kompetencecenter
Væksthuse – attraktive idrætsmiljøer
Idrætten som helhed bevæger sig ind i nye samarbejdsrelationer på tværs af
idrætten og med aktører udenfor idrætten. Parasport Danmark bevæger sig
parallelt med DIF i den udvikling - det er jeg glad for.
Min bekymring har været, at parasporten risikerede at blive en enhed i enheden –
parasporten skal være en del af enheden i DIF. Den bekymring har jeg ikke
længere.
Parasporten er i hele DIF-idrætten – i samarbejde med jeres specialviden om
Parasport og i samarbejde med de rene parasport foreninger, som naturligt også er
en del af helheden.
Legene – de paralympiske og de olympiske - skaber helte.
Men husk, at disse helte ikke bliver skabt uden alle de andre helte – os her i lokalet
og i vores foreninger, som hver dag giver en frivillig indsats i vores
foreningsfællesskaber. Og hver dag glædes vi over, at vi bliver lidt bedre til det vi
gør – både som atleter og som frivillige ledere og hjælpere. Og det er i sandhed
DIF-idrættens DNA.
Tak til alle heltene – tak til jer alle. Og fortsat godt repræsentantskabsmøde.
John Petersson:
Tak for ordene til både Dorte Nørregaard og Hans Natorp.
Ad 6

Regnskab for 2018 og 2019 til godkendelse v. Stig Person
Bestyrelsen fremlægger årsregnskaberne med tilhørende noter og specifikationer til
godkendelse v. Stig Person
I 2018 havde vi indtægter på 30.007 t.kr. og udgifter på 28.524 t.kr. Et overskud
på 1.482 t.kr. og dermed en egenkapital ved udgangen af 2018 på 3.885 t.kr.
I 2019 havde vi indtægter på 33.174 t.kr. og udgifter på 32.081 t.kr. Et overskud
på 1.092 t.kr. og dermed en egenkapital ved udgangen af 2019 på 5.554 t.kr.
Det skal bemærkes, at vi som følge af den nye ferielov har hensat 1.587 t.kr. til
feriepengeforpligtigelser.
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En væsentlig årsag til de positive regnskaber er, at vi er blevet tilgodeset med en
række arvebeløb.
Til regnskaberne kom følgende bemærkninger:
Niels Chr. Simonsen:
Er det fastansatte konsulenter, som der skal hensættes feriepenge til?
Niels Christiansen:
Ja, det er fastansatte og det er den nye ferielov, der har krævet dette.
Herefter blev regnskaberne godkendt.
Ad 7

Budgetoplæg for de kommende 2 år til drøftelse v. Stig Person
inkl. handlingsplan (satsningsområder) for kommende år.
Bestyrelsens budgetberetning blev behandlet endeligt på bestyrelsesmødet d. 17.
aug. 2020 og udsendtes straks derefter til deltagerne i repræsentantskabsmødet.
Bemærkninger vil indgå i bestyrelsens videre arbejde med budgetter.
Grundet PL-udsættelsen har vi måttet justere væsentligt på budgettet for 2021. De
forventede udgifter til PL betyder et budgetteret underskud på 3.020 t.kr. Til
gengæld er det tidligere budgetterede underskud i 2020 så blevet et forventet
overskud.
2022 er et år uden Sommer PL, og vi budgetterer med et overskud på 20.000.
Tallene ser således ud:
2021:
Indtægter: 29.366.000
Udgifter: 32.386.000
Resultat: -3.020.000
2022:
Indtægter: 27.946.000
Udgifter: 27.926.000
Resultat: 20.000
Til budgetberetningen kom følgende bemærkninger:
Bjarne Kristensen:
Hvordan kan udlejning og salg være en udgift?
Niels Christiansen:
Det er indkøb til salg.
Erik Hansen:
Der er budgetteret med 100 t.kr. til landsholdstøj. Er det udlån eller er det til de
enkelte atleter?
Niels Christiansen:
Det er landsholdstøj, som vi har på lager til udlån.
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Karl Vilhelm Nielsen:
I 2022 fremgår, at der er afsat 200.000 til PL – formentlig Vinter PL. Et ret lavt
beløb.
Niels Christiansen:
Som det ser ud lige nu, har vi formentlig kun en enkelt deltager. Hvis curlingholdet
skal med, skal det kvalificere sig.
Hans Ole Noe:
Jeg repræsenterer CP-Danmark. Mange beløb i budgetterne er ens år for år.
Opererer man ikke med fremskrivninger, og hvad med negative renter?
Niels Christiansen:
Negative renter imødegår vi ved at betale regninger meget hurtig, og ved at
investere pengene. Vi imødeser dog renteudgifter de kommende år.
John Peterson:
Lønudgifter afhænger i høj grad af anciennitet og i mindre grad af fremskrivninger.
Vi opdaterer løbende budgettet. Vi tager inputtet med fremadrettet, god pointe.
Stig Person:
Budgettet justeres i øvrigt løbende.

Ad 8

Fastsættelse af kontingent og indskud.
v. Stig Person
Bestyrelsen foreslår et kontingent fastsat til 600 kr. pr. klub og at
indmeldelsesgebyret på 100 kr. bortfalder. Det vil betyde en mindre fremgang i
indtægten på ca. 7.000 kr.
Grunden til ændringen er en ny aftale med det Centrale Forenings Register, hvor
vores klubber fremover kun skal registrere medlemmer under parasport, som
dyrker en idræt, som ikke findes i almenidrætten eks. boccia og goalball. Alle andre
medlemmer registreres som svømmere, fodboldspillere etc. Det betyder, at vi
fremover ikke ved, hvilke klubber der har under og over 10 medlemmer med
handicap.
Forslaget blev vedtaget.

Ad 9

Behandling af indkomne forslag.
Forslag fra bestyrelsen: Parasport Danmarks Vision og Strategi 2025.
Oplægget blev behandlet endeligt på bestyrelsesmødet d. 17. aug. 2020 og
udsendtes straks derefter til deltagerne i repræsentantskabsmødet.
John Petersson:
Vision og Strategi 2025 har følgende key words:
- Bedst muligt at fremme vilkår for motions- og konkurrenceidræt for
mennesker med et handicap
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-

Mere fællesskab og inklusion, mere sundhed og bevægelse. Ligger i god
forlængelse af DIF’s strategier.
Stigende velvillighed til inklusion af parasports-atleter - blot 117 af vores
klubber er kun medlem i Parasport Danmark. I almenklubber er der gode
faciliteter etc.
Gode trænere og kvalitet i forskellige setups – hvorfor ikke dyrke idrætten,
der hvor den dyrkes bedst?
Udfordringer og gode muligheder
Fremtidige behov
o Mere synlighed
o Mere kvalitet
o Mere opsøgende og åbne for nye samarbejder
o Enkle kontaktflader
o Idrætsgrene justeres efter behov

Vi har fået input fra idrætsudvalg, specialforbund, klubber, DIF/DGI mf. og er nået
frem til følgende ordlyd for visionen:
Parasport Danmark vil give alle mennesker med et handicap eller et særligt behov
mulighed for at dyrke idræt, bevæge sig, motionere og konkurrere i et berigende
og attraktivt, socialt fællesskab.
Derfor vil Parasport Danmark i 2025:
- være en markant og synlig idrætspolitisk aktør med stor samfundsmæssig
gennemslagskraft
- udgøre et kompetencecenter, som omsætter og koordinerer viden om
handicapidræt til -brugbar viden hos målgruppen selv, deres familier,
specialforbund, klubber, organisationer, kommuner og stat, m.fl.
- tilbyde attraktive og let tilgængelige idrætsmiljøer for alle med et handicap
eller et særligt behov
- udvikle og understøtte både motion, bredde og eliteidræt og basere al
aktivitet på kerneværdierne dialog, samarbejde og kommunikation
Fokusområder er:
- Samarbejde og partnerskaber
- Kompetencecenter – vi skal have og videregive viden, som er særlig for
parasporten
- Politiske lobbyisme og synlighed
- Idrætslige ”Væksthuse” – attraktive idrætsmiljøer, hvor vi kan guide
mennesker ind i idrætten. Rising Stars kan være et væksthus – kommer
ikke kun for bordtennis, men også for at være sammen med de andre. De
skal hjælpes videre, uanset om de vil til PL eller blot dyrke deres idræt.
- Internationalt arbejde i samarbejde med de nordiske lande
Herefter kom følgende bemærkninger
Morten Blomgreen:
Udmærket oplæg til, hvor man skal forandre sig og hvor man skal forandre sig hen.
Nødvendigt med sådan et stykke arbejde. Som ikke helt ung kan man tænke, at
det har vi prøvet. Men verden forandrer sig, så nogle gange skal vi gøre tingene
igen. Så det giver god mening.
Hvordan skal man komme til disse væksthuse?
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Transport er en udfordring for mange, ligesom personlig støtte kan være det.
Derfor er det vigtigt, at vi lobbyer for hjælp til transport og nødvendig personlig
støtte.
Jens Bo Nielsen:
Morten Blomgren peger på noget centralt. Vi håber at få 10-15 væksthuse, så
transporten bliver overskuelig. Væksthusene skal være leverandører til vores
klubber, så man efterfølgende ikke vil have så langt. Hvis miljøet er spændende
nok og trænerne er dygtige nok, bruger man også gerne tiden på transporten. Hvis
miljøet er godt nok, tager man også noget med hjem i klubberne.
Hans Ole Noe:
Tilgængelighed er også en udfordring og vigtig at have for øje ift. det sociale
fællesskab. Jeg svømmer et sted med 54 trin ned til bassin fra omklædning. Derfor
skal man også have opmærksomhed på tilgængelighed og blande sig i nye
byggeprojekter. Kan man eventuelt arbejde på at tilføre kompetencer inden for
dette? Holde øje med fx hvor man bygger store projekter, og hvornår man skal
være på banen.
Lotte Jensen:
Hvor er væksthusene nu?
Jens Bo Nielsen:
Væksthusene er der ikke nu, men visionen er at skabe nogle. Men allerede kendte
enheder kan godt blive væksthuse eks. IH Aalborg og Rising Stars centre.
Mogens Jensen:
Synlighed er gennemgående. Hvad tænker I om dette?
Erik Hansen:
Vi skal også huske udkantsområderne og mennesker, som ikke er
selvtransporterende.
Lene van der Keur:
Væksthuse skal ikke være den eneste bold vi spiller med, så meget af det vi har nu,
skal vi bibeholde.
Vi skal samarbejde med handicaporganisationerne for at få sat fokus på transport,
hjælpere etc. I bringer relevante problematikker på banen, væksthuse bliver et
supplement, men ikke det eneste. Vi fortsætter med andre tiltag. Også spørgsmål
om samarbejde med andre organisationer, vi kan ikke løfte det alene i Parasport
Danmark. Samarbejde med handicaporganisationerne er en vigtig brik
fremadrettet.
John Peterson:
Omkring den politiske lobbyisme skal vi gøre et arbejde for at blive mere markante,
det ligger også i tråd med Hans Oles kommentar til byggeprojekter. Et langt sejt
træk, som er utrolig vigtigt – som Lene siger – at vi samarbejder med
handicaporganisationer. Det med udkantsdanmark er rigtig vigtigt. En ting er, at
idrætten er der og faciliteterne er der, men hvis ikke du kan komme frem og tilbage
hjælper det ikke noget. Vi skal have mere gennemslagskraft, men i samarbejde
med handicaporganisationerne.
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Karl Vilhelm Nielsen:
Ideen og oplægget omkring væksthuse er rigtig godt. Godt tænkt og godt
beskrevet. Jeg synes man skal finde noget smartere end ordet ”væksthus”, og fx
inkludere ordet parasport. Man kunne eventuelt også få stedet koblet på.
Henning Bechsgaard:
Væksthuse styret fra centralt hold kan betyde en skævvridning ift.
udkantsdanmark. Lokale klubber i udkantsdanmark kan måske også være
vækstcentre.
Ordwin Maecker:
Når vi snakker om væksthuse, hvor bliver vores konsulenter af? Kan de ikke skabe
en platform sammen med kommuner og regioner? Når man bruger 10 mil på en
konsulentskare, må der også komme noget ud af det.
John Peterson:
Konsulenter vil få en central rolle ift. udvikling af væksthuse. Vi har i bestyrelsen
arbejdet med at finde et andet navn, men ikke fundet noget bedre endnu. Input
modtages gerne.
Vi vil gerne lave væksthuse i samarbejde med lokale klubber. Vi nævnte IH
Aalborg, men det kan også være mindre og måske enstrengede klubber.
Mads Baulund:
Et godt udspil til vision og mission. Man kan måske kalde det Rising Stars centre.
Man skal have lavet en strategi for synlighed for at lykkes. Jeg foreslår, at man
finder nogle få klare mærkesager og så får ført tingene igennem lidt ad gangen, så
man ikke kæmper for mange kampe på en gangen.
Hvordan bliver processen for det?
John Peterson:
Udspillet godkendes forhåbentlig i dag, og så skal vi i arbejdstøjet, som skal
udmønte sig i konkrete handlingsplaner. God anbefaling ift. mærkesager og hvem
vi skal samarbejde med. Vi skal arbejde med nye strategispor. Hvis strategien
godkendes, har vi et rigtig godt udgangspunkt for disse.
Jan Rasmussen:
Kan man bruge §44 midler til transport til vækstcentre? Og kan man arbejde for at
man også får en ”§44” pulje for hjælpere?
Niels Christiansen:
Der er faktisk allerede mulighed for at få tilskud til ledsagere i §44, men det
kræver, at klubberne har en udgift hertil, hvilket vi sjældent ser.
Deltagere i vækstcentre vil typisk måske endnu ikke være medlem af en klub. Og
så har man ikke adgang til §44.
I øvrigt disponerer Parasport Danmark over 35% af midlerne i §44.
Niels Hildebrandt:
Handicaprådene bør man også se på. Det kan være en vej til indflydelse på
kommunalt niveau, og dermed også på tilgængelighed m.m.
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Jens Bo Nielsen:
Videnscenter om handicap har en hjemmeside www.irfa.dk, hvor arkitekter og
andre kan få rådgivning om tilgængelighed.
Væksthuse er en arbejdstitel, men vi leder efter et bedre navn.
Vi er indstillet på, at der skal prioriteres konsulentressourcer på væksthusene.
Erik Hansen:
Det er svært at få kommunal støtte som paraatlet. Derfor er der behov for at få
hjælp til dialogen med kommunerne.
Erik Carlsen:
Hvordan skal sejlads blive en del af væksthuse? I sejlads mangler vi synlighed og
omtale.
Tine Rindum Teilmann:
Et af væksthusene kan måske være med omdrejningspunkt om vandsport.
John Peterson:
Jeg sidder i Det Centrale Handicapråd, og jeg vil være opmærksom på de
kommunale handicapråd.
Vi har faktisk også gode erfaringer med samarbejde med en del kommuner i vores
Bevæg Dig For Livet projekt.
Tobias Knudgaard Jensen:
Når vi taler om inklusion, tænker vi så på Unified sport, og ser I problemer ift.
Unified sport?
Tom Nielsen:
En rigtig flot vision, som jeg fuldt ud bakker op om.
Synlighed og væksthuse hænger meget sammen. Fint at starte med et væksthus i
hver region. Team Danmark har et samarbejde med en række kommuner. Måske
kan Parasport Danmark finde inspiration i de aftaler.
Lene van der Keur:
Unified Sport er en særlig gren af Special Olympics, og vil blive en del af vores
Special Olympics-politik.
Tine Rindum Teilmann:
Mennesker med handicap skal inkluderes i de tilbud, som findes. Mennesker med
handicap skal kunne dyrke idræt, der hvor alle andre gør det.
Leck Lo-Eriksen:
Vi i Dansk Håndcykelklub har deltagere, som ikke har adgang til hjælp. Findes der
muligheder for at få hjælp til ledsagere i Parasport Danmark?
Niels Christiansen:
Vi har desværre ikke en ledsagerbank. §44 kan kun støtte udgifter, som en klub
har haft.
Henning Bechsgaard:
Vi har fået lov til at låne en kommunal bus til stævner. Måske er det også muligt
andre steder.
Jeg tænker, at der skal præsenteres nye idrætter i væksthusene. De kendte
idrætter kører jo allerede.
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John Peterson:
Vækstcentre er også kendte idrætter, for det handler om at hjælpe nye
idrætsudøvere ind i idrætten. Vi kan også tænke omvendt inklusion. Altså at
mennesker uden handicap kan blive aktive i handicapidrætten.
Niels-Christian Simonsen:
Powerchairfootball dyrkes nu kun i 3 regioner. Vi vil gerne præsentere idrætten i
andre regioner. Kan vi få støtte hertil?
John Peterson:
Vi er ikke endnu blevet så konkrete. Så det har jeg ikke et svar på.
Tak for rigtig mange gode input.
Herefter blev Parasport Danmarks Vision og Strategi 2025 godkendt.
Ad 10 Beretning fra øvrige udvalg
Medicinsk Udvalg
Medicinsk udvalg har i 2019 forsøgt at arbejde med nye arbejdsområder. Ikke store
skridt, men mere som følere for at afdække nye områder, der kunne have interesse
for Parasport Danmark. Et af områderne var et behandlerkursus for interesserede
fra idrætterne, der har kontakt med atleterne i den daglige træning og ved
stævner. Pga. andre arbejdsopgaver er kurset på listen over opgaver, der skal
arbejdes videre med.
Et andet område der arbejdes med, er en forsknings/videnskabelig tilgang til
træning/behandling mv. Rene Fejer, der har en PhD, og Peter Kock Hansen, der har
arbejdet med Parasport Danmark forskningspolitik, er udvalgets kontakter til
Syddansk Universitet. Det skulle gerne munde ud i, at der fra Medicinsk Udvalg
informeres om relevante forskningsresultater, således idrætterne får endnu et
værktøj til trænings-optimering.
Medicinsk Udvalg fik i 2018 iFORM prisen ved Frivillighedsforsamlingen, og pengene
blev brugt til at sende udvalget til VISTA kongressen i Amsterdam. Konferencen er
IPCs videnskabelige kongres, og den byder på foredrag, temasessioner, posters og
udstilling om parasport. Det var en stor inspirationskilde for os alle og kan på det
varmeste anbefales til alle med interesse i den del af parasporten.
Udvalgets medlemmer deltog i løbet af året som medicinsk hjælp ved flere
nationale og internationale stævner. Specielt skal nævnes Special Olympics World
Games (SOWG) i Abu Dhabi, RaceRunning Camp 2019 på Frederiksberg, EM i
kørestolsrugby i Vejle, VM i cykling i Emmen i Holland, Sportslejr på Club La Santa,
VM i atletik i Dubai, Spotlight i Vejle kommune mm.
Udvalget har året igennem arbejdet med flere løbende opgaver. Blandt andet
planlægning af PL i Tokyo 2020, Healthy Athletes ved Special Olympics
Idrætsfestival i Frederikshavn, klassificationskurser/nordisk
klassifikationskonference, udvikling af RaceRunnings klassifikationssytem,
attestation af handicaps/diagnoser, klassifikation i forskellige idrætter, rådgivning
inden for antidoping området, medicinsk udvalgs årsmøde ved Pressalit Sports
Academy mm.
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Den administrative ledelse af PL er nu under DIF. Det betyder, at OL og PL er helt
ligestillede. Medicinsk Udvalgt er i tæt dialog med den medicinske stab, der
deltager i OL, så ”Performance service” optimeres. Det tegner til at blive et
udbytterigt samarbejde.
Beredskabsplanen blev afprøvet ved EM i Vejle. Handlekortene, der findes forslag til
i beredskabsplanen, gav et godt overblik over, hvorledes et beredskab ved
sportsevents kan koordineres. Udvalget vil løbende komme med input til revision af
beredskabsplanen.
Anti-doping området er i konstant udvikling, og der kommer løbende nye
undersøgelsesmetoder, ændringer i medicinlisten, ny og forbedret antidoping app,
ændringer i systemet, der registrerer atleternes where about (ADAMS),
myndighedernes, herunder Anti-doping Danmarks (ADD), arbejdsmetoder,
dopingstoffer mv. Medicinsk Udvalg rådgiver atleter, trænere, og ledere mht.
hvorledes man skal navigere i dette felt. Da konsekvenserne kan være alvorlige,
arbejder udvalget efter reglen ”better safe than sorry”. Dvs. at spørgsmål på dette
område tages meget seriøst, og vi støtter os meget til ADD’s konsulenter, der er
meget behjælpelige.
Udvalget vil gerne gøre ekstra opmærksom på to ting. Den ene er, at det er meget
vigtigt at huske TUE i forbindelse med medicinering af atleterne, og vær i god tid
med godkendelse af en TUE forud for en international konkurrence. Hvis en atlet får
medicin, der er omfattet af dopingreglerne, så SKAL der foreligge en TUE, da
atleten i tilfælde af dopingkontrol ellers bliver ramt af sanktioner. På antidoping.dk
eller i app’en kan det meget let undersøges om et præparat er på dopinglisten.
Medicinsk Udvalg modtager gerne henvendelser fra alle i Parasport Danmark med
forslag til områder, udvalget kan arbejde med og naturligvis med spørgsmål om
medicin, anti-doping, klassifikation mm.
Ordens- og amatørudvalget
Udvalget har ikke haft sager til behandling i 2018 og 2019.
Ad 11 Valg til alle bestyrelsesposter (9 medlemmer)
Formand
På valg: John Petersson (genopstiller)
Næstformand
På valg: Jens Boe Nielsen (genopstiller)
Økonomiansvarlig
På valg: Stig Person (genopstiller ikke)
Asger Lind Krebs (nyopstiller)
Fmd. for Breddeudvalget
På valg: Lene van der Keur (genopstiller)
Fmd. for Eliteudvalget
På valg: Even Falk Magnussen (genopstiller ikke)
Svenn Folkmann (nyopstiller)
Fmd. for udviklingsudvalget
Menigt bestyrelsesmedlem

På
På
På
På

valg:
valg:
valg:
valg:

Jan Sau Johansen (genopstiller)
Tine Rindum Teilmann (genopstiller)
Jannie Hammershøi (genopstiller)
Asger Lind Krebs (genopstiller /
økonomiansvarlig)

Svenn Folkmann:
Jeg er uddannet lærer og har efterfølgende læst idræt. Landstræner i atletik og
klubtræner i mange år. Underviser i DIF. Har arbejdet i 25 år i Team Danmark og
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her været tilknyttet næsten alle idrætter. I 2011 gik jeg på pension, og blev straks
headhuntet til Parasport Danmarks eliteudvalg.
Jeg er gift og har 6 børn. Min interesse er eliteidræt i symbiose talentudvikling og
breddeidrætten.
Følgende blev valgt:
Formand
Næstformand
Økonomiansvarlig
Fmd. for Breddeudvalget
Fmd. for Eliteudvalget
Fmd. for Udviklingsudvalget
Bestyrelsesmedlem

John Petersson
Jens Boe Nielsen
Asger Lind Krebs
Lene van der Keur
Svenn Folkmann
Jan Sau Johansen
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)
Merete Brink Speedtsberg (genopstiller ikke)
Jeanette Dam (nyopstiller)
Jeanette Dam:
Jeg er tidligere deltager ved de paralympiske lege i svømning, og nu medlem af
Parasport Frederiksberg. Jeg er kandidat i idræt, arbejder som svømmelærer i
Københanvs kommune. Tidligere aktiv i børneudvalget og svømmeudvalget. Har
været på pause med små børn, men nu klar igen.
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)
Svenn Folkmann (genopstiller)
Mads Brix Baulund (genopstiller)
Stanis Elsborg (nyopstiller)
Even Magnussen:
Stanis Elsborg har været landstræner for goalball i 5 år. Cand.scient. i idræt,
arbejder hos Idrættens analyseinstitut m.m., så han har mange styrker, som kan
bruges i eliteudvalget.
Følgende blev valgt:
Ole Brynaa Solkær
Peter Lund Andersen
Mads Brix Baulund
Stanis Elsborg
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Ad 13 Valg af øvrige udvalg
Ordens- og amatørudvalg - Valg til alle poster
På valg: Steen Bech (genopstiller ikke)
Finn Hundsholt Larsen (genopstiller)
Christian Bundgaard (genopstiller)
Karl Vilhelm Nielsen (nyopstiller)
Følgende blev valgt:
Finn Hundsholt Larsen
Christian Bundgaard
Karl Vilhelm Nielsen
Ad 14 Eventuelt.
Joakim Hesse Lundström:
Vi i LEV har besluttet at bruge begrebet ’mennesker med udviklingshandicap’ i
stedet for ’udviklingshæmmede’. Hjælp os gerne med at udbrede det.
Morten Blomgren:
Mange frygtede, at vi ville blive tromlet af DIF ift. samarbejdet om PL-deltagelse.
Heldigvis har det vist sig, at DIF har været meget lyttende og vist villighed til at
lære af vores erfaringer fra PL.
Jeg opfordrer til, at man hver gang man møder et menneske med et handicap, så
nævn parasport.
Corona har fyldt meget. Det har været præget af, at vi har måttet finde løsninger,
mens vi er i gang.
Der kan være følgevirkninger af Covid-19. Det skal man være opmærksom på.
Medicinsk Udvalg står gerne til rådighed med råd og vejledning.
Niels Fiil Hildebrandt:
Har der været dopingtilfælde i Parasport Danmark?
Morten Blomgren:
Vi har haft et enkelt tilfælde det sidste år, som er blevet appelleret. Det er meget
kompliceret område. Overordnet set har vi en sund kultur ift. doping.
Finn Larsen:
Jeg ser gerne mere PR for sejlads i Parasport. Der er tilbagegang i de fleste
klubber.
Jan Jensen:
Er der nye retningslinjer ift. antal deltagere til stævner?
Niels Christiansen:
Der er forskellige retningslinjer for hver idræt. Overordnet set må man være højst
100. Især aktuelt for nogle holdidrætter. Men lad os vende det bilateralt.
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Svenn Folkmann:
Stor tak til Even for indsatsen i løbet af de sidste 15 år i EU, heraf 10 år som
formand.
John Peterson:
Stig Person har valgt at stoppe som økonomiansvarlig i bestyrelsen. Stig har været
aktiv i Greve HIF, formand for kursusudvalget, ansat i administrationen og
mangeårigt medlem af bestyrelse. Han har fungeret som effektiv hjælper for mig
og vores tidligere formand på mange rejser til udlandet. Og så har Stig i øvrigt
rekorden som ordstyrer for det hurtigste bestyrelsesmøde.
Nu er det vist anden gang du fratræder som økonomiansvarlig. Første gang med en
egenkapital på 22.000 kr. Nu er den på over 5 mio. kr.
Tak for indsatsen.
Stig Person:
Det har været en fornøjelse at være med, og det er vemodigt af skulle stoppe. Jeg
vil se tilbage på minderne med stor glæde.
Tak til John for ordene. I de 34 år der er gået, har jeg haft mange oplevelser. Alt
hvad jeg har lavet her, har jeg lavet med glæde. Selvfølgelig er det lidt vemodigt at
stoppe, men nu var tiden kommet. Jeg vil tage de mange glæder med mig og
tænke tilbage på dem og tak for tiden.
John Peterson:
Tillykke til Asger, Svenn, Stanis, Jeanette og Karl med deres valg.
Tak til dirigenten og tak til alle deltagere. Jeg håber vi ses til vores jubilæum, og at
vi ses til repræsentantskabsmødet i 2022.
Niels Christiansen:
Tak for god ro og orden og tak til Gitte for planlægningsarbejdet med mødet. På
gensyn til næste repræsentantskabsmøde
d. 23. april 2022 i Idrættens Hus i Brøndby.
---oo0oo--Dato:

Dato:

________________________
Søren Jul Kristensen, referent

_____________________________
Jonas Schmidt Christensen, referent

Dato:
________________________
Niels Christiansen, dirigent

Side 18 af 18

