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Regulativ for idrætsudvalg 

Parasport Danmark udbyder via medlemsklubberne en række idrætter. Under hensyntagen til Parasport 

Danmarks overordnede strategier skal idrætsudvalgene sikre drift og udvikling af idrætterne på alle 

niveauer og alle relevante målgrupper herunder: 

Breddeidræt 

Stævner, turneringer, landshold og træninger: 

- Sikre at der udbydes stævne- og turneringsvirksomhed herunder DM / Forbundsmesterskaber og evt. 

Regionsmesterskaber 

- Organisere fællestræninger og landsholdsaktiviteter herunder ansættelse af fællestrænere og 

landsholdstrænere 

- Gennemføre rekrutteringsinitiativer i samarbejde med klubber og konsulentteams 

- Forestå dansk deltagelse i stævner i udlandet 

- Evt. tage initiativ til internationale stævner i Danmark efter aftale med bestyrelsen 

- Medvirke ved forbundets fleridrætslige arrangementer eks. idrætsfestivaller og sommerhøjskole 

Administration 

- Sikre at regler løbende opdateres 
- Løbende sikre aktuelle informationer om idrætten på www.parasport.dk 

- Udarbejde handlingsplaner 

- Forestå kontakt til klubber med den pågældende idræt herunder planlægge og gennemføre det årlige 

Landsmøde 

- Udarbejde budgetansøgninger og sammen med Økonomiteamet sørge for afregning 

- International repræsentation i idrætsspecifikke organisationer efter aftale med bestyrelsen 
 

Eliteidræt 

Eliteudvalget har ansvaret for aktiviteter, som støttes af eliteudvalget herunder budgetter/regnskab, 

ansættelse af trænere og ledere, udtagelser og stævnedeltagelse. 

Der afholdes et årligt møde med deltagelse af repræsentanter fra idrætsudvalg, samarbejdsudvalg med 

partnerskabsaftale, idrætskoordinator eller idrætskontaktperson, samt repræsentanter fra Eliteudvalg og -

stab, hvor der vil blive orienteret om elitearbejdet, herunder mulighed for at komme med input til 

evaluering og handleplaner. 

Uddannelse og klassifikation 

- I samarbejde med uddannelseskonsulenten tage initiativ til uddannelsestilbud for trænere og officials  

- Vurdere de idrætsspecifikke behov for klassifikation og uddannelse af klassifikatører i samråd med 

Medicinsk Udvalg 

 

Organisering af idrætsudvalg 

Som udgangspunkt er alle idrætter struktureret i Idrætsudvalg. 

 

Idrætsudvalg 

Et idrætsudvalg skal varetage ovenstående for den pågældende idræt. 



 

 
 

Et idrætsudvalg vælges på et årligt landsmøde, hvor alle klubber med den pågældende idræt, kan deltage 

med stemmeret. Se i øvrigt retningslinjer herfor i Håndbog for idrætsudvalg. 

Alle idrætsudvalg får tildelt en idrætskontaktperson (ansat), som skal være udvalgets primære ”indgang” til 

Parasport Danmarks administration. 

Hvis en idræt ikke får afholdt landsmøde, og dermed ikke får valgt et idrætsudvalg, vurderer 

breddeudvalget om der er grundlag (udbredelse, aktivitetsniveau m.m.) for et idrætsudvalg. For idrætter 

med elitestatus sker dette i samarbejde med eliteudvalget. Ligeledes kan bestyrelsen blive involveret, hvis 

principielle spørgsmål taler herfor. 

Hvis der vurderes at være grundlag for et idrætsudvalg, udpeger breddeudvalget 1-3 personer efter 

indstilling fra foreninger med den pågældende idræt. For idrætter med elitestatus sker dette i samarbejde 

med eliteudvalget. Ligeledes kan Bestyrelsen blive involveres, hvis principielle spørgsmål taler herfor. Disse 

personer udgør så idrætsudvalget indtil der afvikles et landsmøde. Ud over at varetage drift og udvikling 

skal det udpegede udvalg afvikle landsmøder efter gældende regler i samarbejde med 

idrætskontaktpersonen. 

Hvis det vurderes, at der ikke er grundlag for et idrætsudvalg, udpeges en idrætskoordinator eller opgaver 

varetages af idrætskontaktpersonen (se punkt herunder). 

 

Idrætter med partnerskabsaftale med et specialforbund 

Hvis ovenstående struktur ikke kan forenes med en konkret partnerskabsaftale, skal i stedet beskrives en ny 

struktur for idrætten, som en del af partnerskabsaftalen. I udarbejdelsen af en partnerskabsaftale skal 

idrætsudvalget involveres.  

Som minimum skal idrætsudvalget: 

- inviteres til at indgå i planlægning af og deltagelse i et opstartsmøde 

- udpege repræsentant(-er) til relevante arbejdsgrupper 

- have mulighed for at indgive høringssvar inden en endelig godkendelse af partnerskabsaftale 

Hvis en idræt ikke har et idrætsudvalg, involveres de stående udvalg i stedet for.  

En ny struktur skal godkendes af bestyrelsen. 

Det skal sikres, at ovenstående opgaver for idrætsudvalg bliver varetaget i en partnerskabsaftale. I de 

samarbejdsfora, hvor en partnerskabsaftale skal styres, skal frivillige fra Parasport Danmark have sæde. 

Disse skal så udpeges på landsmødet for idrætten, som dermed fortsat skal afholdes.  

 

Idrætskoordinator 

Til idrætter, hvor der ikke vælges et idrætsudvalg, og som primært er organiseret i Parasport Danmark, 

udpeges en idrætskoordinator (frivillig) af breddeudvalget efter indstilling fra de foreninger, som udbyder 

den pågældende idræt. For idrætter med elitestatus sker dette i samarbejde med eliteudvalget. Ligeledes 

kan Bestyrelsen blive involveres, hvis principielle spørgsmål taler herfor. Udpegning sker hvert andet år (lige 

år) inden repræsentantskabsmødet. Idrætskoordinatoren skal i samarbejde med klubber og 

idrætskontaktperson i Parasport Danmark varetage de mest relevante opgaver, som et idrætsudvalg skulle 

varetage. 

 

Idrætskontaktperson 



 

 
 

Til idrætter, som ikke har idrætsudvalg, og som primært er organiseret i et DIF-specialforbund eller i en 

anden organisation, varetages opgaven af idrætskontaktpersonen.  

 

Idrætskontaktpersonens funktioner 

Når en medarbejder udpeges som idrætskontaktperson til et idrætsudvalg, udarbejdes opgavebeskrivelse 

for idrætskontaktpersonen i samarbejde mellem udvalg og Parasport Danmarks ledelse, hvor det fremgår, 

hvilke opgaver ud over nedenstående ”faste opgaver”, som idrætskontaktpersonen skal varetage. Heraf 

skal også fremgå forventet tidsforbrug. Opgaver ud over de ”faste opgaver” kan være opgaver i relation til 

eliteaktiviteter (hvor der ofte er særlige krav ift. form, deadlines mv.), særlige events og projekter, hjælp til 

at strukturere udvalgsarbejdet mv.). Opgavebeskrivelse kan løbende ændres efter behov. 

Faste opgaver: 

- Idrætsudvalgets primære ”indgang” til Parasport Danmarks teams, stabe og administration 

- I det omfang idrætskontaktpersonen i et givent tilfælde ikke kan hjælpe et idrætsudvalg, skal 

kontaktpersonen henvise til en anden person  

- Have et overblik over aktiviteter inkl. eliteaktiviteter i idrætten og i idrætsudvalget herunder have et 

overblik over økonomien i idrætsudvalget 

- Kontaktperson sættes Cc på al korrespondance mellem idrætsudvalg og Parasport Danmarks teams, 

stabe og administration 

- Støtte op om, at idrætsudvalg får afholdt landsmøder, får opdateret hjemmeside og kontaktoplysninger 

m.m. 

- Deltage i min. et udvalgsmøde årligt evt. via Skype 

- Deltage i landsmøde efter behov/aftale 

- Deltage i eliteaktiviteter efter behov/aftale 

Idrætskontaktperson skal ikke med mindre andet er aftalt: 

- Være sekretær og økonomiansvarlig for idrætsudvalget 

- Deltage i planlægning og afvikling af stævner og turneringer 

- Deltage i planlægning og afvikling af landsholdsaktiviteter 

 

Idrætsudvalg og repræsentantskab i Parasport Danmark 

Idrætsudvalg udpeger et medlem, som idrættens repræsentant til Parasport Danmark 

repræsentantskabsmøde.  

I idrætter med en partnerskabsaftale udpeger den instans, som primært varetager et idrætsudvalgs 

opgaver, et medlem. 

Idrætskoordinatorer har ikke stemmeret på repræsentantskabsmødet. 

 

Parasport Danmark, oktober 2018. 


