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Vil du være en del af JYSKs 
internationale succes?  

 

Se mere på JYSK.dk 

Et godt tilbud
JYSK.dk

Har du høje ambitioner for dig selv, og vil samtidig gerne indgå i et 
velfungerede team af professionelle og internationale kollegaer, så bliv 
en del af holdet hos JYSK.

 
 
 

Bring 
dedication. 

Meet 
possibilities.



LEDER

A f  J ENS  BOE  N I E L S EN ,  næ s t f o rmand  i  P a r a spo r t  Danma r k

Parasportens 

frivillige 
F

ørste weekend i september samledes 
bestyrelsen og forbundets mange 
forskellige idrætsudvalg til ”Frivilligheds
forsamling” i Vejen Idrætscenter. 
Arrangementet var det tredje i rækken 

– alle sponseret af SparNord Fonden: hvem vi 
takker mange gange.

ENGAGEMENTET VAR stort, debatten livlig og 
emnerne mange i denne weekend. Selv tog jeg 
tre væsentlige synspunkter med hjem til mit 
videre arbejde.

FOR DET FØRSTE viste forsamlingen, at der er 
stor opbakning til de partnerskabsaftaler, som 
vi er på vej til at indgå med almenidræts
forbundene. I Parasport Danmark er vi gode til 
at rekruttere, engagere og indlære unge til at 
udøve vores idrætter. Men vi må nok se vores 
begrænsninger, når det handler om at kunne 
tilbyde kombinationen af stærke idrætsmiljøer, 
højt kvalificerede trænere og store træning
smængder. Her vil et tæt samarbejde med 
almenidrætten kunne give vores allerbedste 

idrætsudøvere nogle endnu bedre vilkår. Men 
det er også vigtigt, at etableringen af disse 
partnerskabsaftaler foregår i tæt dialog med 
idrætsudvalgene.

FOR DET ANDET viste forsamlingen, at det 
betyder meget for de mange frivillige at kunne 
deltage i den demokratiske proces og være 
tæt på udviklingen i forbundets arbejde. I et 
fremlagt forslag om ny organisering af idræts
udvalgene blev stemmeretten for idrætsudvalg 
foreslået afskaffet, idet det jo er klubberne, som 
er medlemmer, mens idrætsudvalgene sam
mensættes af klubmedlemmer. Det gav en
del debat og mødet viste klart, at Parasport 
Danmark både udgøres af de mange klubber 
og af de mange frivillige, som lægger arbejde i 
både klubber og i idrætsudvalg og at de 
retninger, som udpeges på repræsentantskabs
møderne skal udstikkes af alle involverede 
parter. 

OG FOR DET TREDJE viste forsamlingen, at vi 
råder over rigtig mange særdeles engagerede 
frivillige, som gerne lægger en endog meget stor 
indsats i parasporten: ikke så meget fordi, de vil 
hjælpe andre, men nok så meget fordi den 
indsats, de yder, er vigtig i sig selv. Den giver 
mening for dem, man arbejder sammen med og 
dermed også for en selv.

EN AF DELTAGERNE udtrykte det så fint: 
”En weekendtræningslejr kan godt være 
udmattende, mens en weekend som denne 
giver ny energi”. Der var bred enighed om, at 
Frivillighedsforsamlingen er en ny institution, 
som Parasport Danmark må arbejde på at finde 
penge til i fremtiden.

Tak til alle og fortsat god arbejdslyst.

Engagementet var stort 
og debatten livlig, da 
parasportens frivillige 
mødtes til Frivilligheds-
forsamling i september. 

FOTO: JØRN ERIK SIMONSEN
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Cathrine Rosengren strøg sidst i juli til tops i Thailand Para Badminton International 
med en finalesejr på 2119, 2114 over Japans Mamiko Toyoda.
Den 19årige dansker vandt turneringen i Bangkok i suveræn stil uden at afgive sæt 
og kom først for alvor under pres i finalen mod den topseedede japaner. Det var 
danskerens første internationale turnering i parabadminton i år, hvor det helt store 
mål er EM i oktober. 
 Det er en mega dejlig følelse at vinde. Jeg har haft overskud til at bruge nogle af de 
ting, jeg har arbejdet på med sammen med mine trænere, og jeg har fået en masse 
kampe mod nogle af de bedste spillere fra Asien, siger Cathrine Rosengren, der er 
nummer fire på verdensranglisten i SU 5klassen.
Astrid Lilhav Riis (SU5) nåede kvartfinalen i Thailand, mens Simone Meyer Larsen 
(SS6) pga. for få tilmeldinger i sin klasse måtte stille op i herrernes turnering. 
Hun spillede dog også et par opvisningskampe mod de øvrige kvinder i sin klasse.

BADMINTON 

ATLETIK

Triumf i Thailand

Tastefejl skjulte dansk 
verdensrekord

10
medaljer tog de danske para-atleter ved sommerens europa- 
og verdensmesterskaber. Det var atletikudøverne der med 7 
medaljer tog sig af broderparten, men der blev også vundet 
ædelt metal i svømning (2 medaljer) og taekwondo (1 medalje).

En tastefejl hos den Internationale Paralympiske Komité (IPC) 
skjulte indtil august, at den danske løber Christoffer Vienberg i maj 
måned satte verdensrekord på 5.000 m distancen.  
Da Christoffer Vienberg stillede op på 5.000 m ved Italian Open 
den 20. maj i år og vandt i tiden 16:18, 94 min., regnede han ikke 
med, at han var i nærheden af verdensrekorden i sin klasse, der 
stod til 15:23 min. sat af irske Michal McKillop i 2013. Men det har 
nu vist sig at være en tastefejl hos IPC, og dermed er verdens
rekordholderen dansk. En dejlig overraskelse for Blovstrødløberen. 
 Det er rigtig fedt. Løbet i Italien var egentlig bare ment som et 
træningsløb, og jeg havde af den grund ingen planer om at sætte ny 
verdensrekord. Men det gik rigtig godt, og jeg holdt jeg min 
gameplan til punkt og prikke og vandt i tiden 16:18 min, som altså 
åbenbart var ny verdensrekord  uden at vi var klar over det, siger en 
glad Christoffer Vienberg.
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Daniel Wagner vandt dobbelt 
guld ved EM i atletik.

FOTO: KARL NILSSON
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KORT SPORT

CYKLING 

ATLETIK / RACERUNNING 

REKORDDELTAGELSE VED DM  

Tre danske verdensrekorder  

OPTUR
MEDALJEAMOK. De danske 
atleter sprang, løb og kastede 
til den store guldmedalje ved 
EM. Det blev til syv medaljer 
i alt, bl.a. tre RaceRunning- 
medaljer og dobbelt guld til 
Daniel Wagner.
 
HJEMMEBANE, TAK! 
Para sport Danmark har bl.a. 
lagt billet ind på værtskab-
erne for EM i rugby og bord-
tennis om et år. Parasport-
mester skaber på hjemmebane 
er med til at løfte sporten i 
Danmark, så vi krydser fingre. 

BADMINKLUSION. 
Den legendariske badminton-
turnering Danisa Danish Open 
inkluderer i år paraturneringer 
for mennesker med fysiske 
handicap og udviklings-
handicap. Mere af det!   

Danmarks bedste paracykelryttere kæmpede sidst i juni om Dannebrogstrikoten i 
Guldborgsund Kommune, der lagde vej til DMugen i cykling.
På forhånd var det især kampen mellem den forsvarende mester, Michael Jørgensen, og 
Kim Klüver Christiansen i klasse MH4, der var udset som den mest spændende. Begge 
hører til i verdenstoppen og har kørt et godt forår, men på ruten i Nysted var det Michael 
Jørgensen, der viste klassen og vandt suverænt.
Der var også titler til Camilla A. Madsen i WH1, Jesper Overgaard i MH1, Franz Kamber 
i MH2, Michael Jensen i MH3, Piet K. Simonsen i MC3, Yasemin Kilic i WH4, Lykke 
Kofoed i WC4 samt Svend Christensen i MC5.
For første gang havde Parasport Danmark mere end 20 ryttere til start ved et officielt 
DM. 10 nye ryttere blev klassificeret under DM, og det vidner om en sport der er på vej 
frem, vurderer idrætskonsulent fra Parasport Danmark Bent Gaarsted.
  Det er fantastisk at opleve den udvikling paracykling er inde i herhjemme lige nu. 
Vi har tre ryttere, der ligger højt på verdensranglisten og vi har mange gode ryttere og 
talenter på vej. Det synes jeg, vi kan være stolte af, siger han til DMavisen. 

Danskerne gjorde traditionen tro en god figur ved juli måneds 
traditionsrige RaceRunners Cup på Frederiksberg. De rødhvide 
løbere tog godt for sig af medaljerne og satte også tre verdens
rekorder:  Rie Lynge Rasmussen (klasse RR2) på 1500 m i tiden 
07.01,69; Jacob Birkbak (RR1) på 1500 i 09.31,32; og Nikolaj 
Overgaard Christensen (RR1) på 200 m i 00.52,47. 
Landstræner Leif Nielsen var efterfølgende meget tilfreds og 
frem hævede Manja Simone Lundgaard Hansen og Thea Berggren 
Jørgensens dobbeltsejre i både 200 m og 400 m i klasse RR3. 

Nikolaj Overgaard 
Christensen satte 
verdensrekord ved 
 RaceRunners Cup
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KORT SPORT

Det blev Yvonne Post (Potten), der kunne løfte det danske paradarttrofæ, 
da der den 7. juli blev afholdt finalestævne i Thorup Strand. I alt deltog 12 
spillere i den tætte og spænende finale, hvor Frank Bjerregaard og Jesper 
Andersen fra Tvis Paradart tog de sekundære topplaceringer.
Næste år bliver der oprettet en officiel turnering i paradart under Dansk 
Dart Union. Forbundet håber at kunne udbrede paradart til flere klubber, 
samt at inkludere disciplinen i flere stævner. 
Har du interesse i at spille paradart eller har din klub interesse i at tilbyde 
paradart, så kontakt DDU’s udviklingskonsulent Mikkel Syberg på                    

mikkel.syberg@dart-ddu.dk

Håndboldfesten LykkeCup havde blandt andet besøg af hjerteknuseren 
Joey Moe, da 275 unge håndboldspillere med udviklingshandicap fejrede sig 

selv den 9. juni i Gigantium i Aalborg. Det var de unge damer her glade for.PLETSKUD

DART 

Yvonne Post tog mesterskabet 

FOTO: LYKKELIGA

Håndboldpigernes ven
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GOLF 

KORT SPORT

Favoritterne skuffede ved EM  

RIDNING 

Favoritter 
til tops 
ved DM

Kun 16årige Rasmus Løt var bedste danske herrespiller 
ved EM i Paragolf i Portugal først i juni. Med tre gode runder 
på 79, 79 og 80 slag endte feltets yngste spiller på en flot 
9. plads. Vinder blev den regerende spanske europamester 
Juan Postiga med en samlet score på +4.
Danmarks største medaljehåb Stefan Mørkholt var ude af 
EM før det nåede at komme i gang, da han, kort før han 
skulle slå ud, måtte konstatere, at svimmelhed og nedsat 
følelse i hænderne gjorde det umuligt for ham at spille. 
Hos damerne fik den regerende danske europamester 
Mette Wegge Lynggaard aldrig hentet rivalen Daphne van 
Houten, der bragte sig i front efter første runde. Danskeren 
endte på en noget skuffende 3.plads.

Det danske hold - dog uden Stefan Mørkholt, som var på 
skadestuen! Fra venstre: Mette Wegge Lynggaard,

 Jan Frej Pedersen, Mads Hjelm, Rene Elley,
 Jesper Hviid, Rasmus Løt og Stinna Rode-Jepsen.

Det var de etablerede landsholdryttere der fik hængt guldmedaljerne om halsen, da der 
i juni blev afholdt DM i paradressur på Broholm Gods. 
Det blev til samlede DMsejre til Line Munk Madsen/Hønnerups Beebob (Grad I), 
Stinna Tange Kaastrup/Horsebos Smarties (Grad II), Tobias Thorning Jørgensen/
Bruunholms Carabian (Grad III), Susanne Jensby Sunesen/Thy’s Que Faire (Grad IV) 
og Renee Igelski/Beyond Dreams (Grad V). 
De fire førstnævnte blev efterfølgende udtaget til septembers VM i USA af landstræner 
Astrid Gemal, der havde svært ved at få armene ned efter de mange flotte ridt. 
Alle vindere i grad IIV var over 75%. 

 De er rykket op i en hel anden liga. 
Jeg har stillet høje krav til rytterne, og det 
har de honoreret. Jeg tror aldrig, at der er 
blevet redet så høje procenter hjem ved et 
DM og i så mange grader af så mange 
forskellige ryttere, sagde Astrid Gemal.

ORIENTERINGSLØB 

Saxtorph 
blev VM 9’er  

Det blev til en samlet 9. plads til 
Danmarks bedste paraorien  te
ringsløber Søren Saxtorph ved 
august måneds VM i præcisions
orientering i Letland. 
Konkurrencen var todelt og blev 
afviklet over to dage, hvor særligt 
varmen på andendagen udfor
drede koncentrationsevnen i et 
svært terræn. Søren Saxtorph 
samlede 9. plads var ikke helt, 
som han havde håbet på. 8 gange er Stina Tange Kaastrup nu blevet 

dansk mester i paradressur. Ikke dårligt af 
en 24-årig.  Mesterskabet blev redet hjem 
i den personlige rekordscore 78.556%.
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Tek s t  o g  f o t o :  KR IS T IAN  BANG L ARSEN



N
år Britt Drud Sørensen skal slappe 
af, så løber hun en maraton. Den 
32årige vestsjællænder har 
cerebral parese (spasticitet), og at 

gennemføre maratondistancens 42,195 
km på sin RaceRunner hjælper på 
spasmerne. 
 Jeg kan mærke, at det får mig til at 
slappe af. Jeg kan godt løbe en 10kilom
eter, men det gør ikke det samme som et 
maratonløb. Musklerne har det med at 
krampe sammen, når man har cerebral 
parese, og det gjorde de i benet og 
foden, så jeg nærmest slæbte foden efter 

BRITT VIL LØBE

100 maratonløb
Britt Drud Sørensen har sat sig det ambitiøse mål at løbe 100 maratonløb 
på sin RaceRunner. Vi tog til træning med Kalundborgløberen, der synes 
at et godt maratonløb hjælper på hendes handicap. 

mig og var ved at falde. Men jeg falder 
ikke, efter jeg er begyndt at dyrke 
RaceRunning, fortæller Britt Drud 
Sørensen, der indtil videre har løbet 63 
maratonløb. Det kommer vi tilbage til.

Fællesskabet i klubben 
Denne solrige sensommerdag nøjes hun 
dog med at løbe otte kilometer sammen 
med ca. 50 andre i Kalundborgs lokale 
motionsklub 5 Tårns Motion. 
De starter med fælles opvarmning og 
tager så afsted i to store grupper. Det er 
en smuk tur, langs kyst, over marker, 

gennem skov, med rigelige udfordringer 
når det går op og ned i det bakkede 
vestsjællandske landskab. Britt, der løber 
i blå klubtrøje og orange cykelhjelm, der 
matcher farven på hendes RaceRunner, 
er blandt de hurtigste, og når hun når op 
forrest i feltet, løber hun om bagerst og 
”samler op”.  
 Vi har et princip om, at vi henter de 
bagerste, når vi kommer op forrest. Vi er 
en motionsklub, hvor alle skal være med, 
forklarer klubformand Erik Johnsen, da 
han passerer forbi.  V
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Løberne er mestendels modne mennesk
er og fællesskabet er vigtigt og stærkt. 
Det fortæller Britt efter løbet, da vi 
svedige har sat os i klubhuset med skåret 
frugt, vand og saft. 
 Fordelen ved at gå her er, at jeg også 
ser de andre løbere ude i byen. Hvis ikke 
man har været her i et stykke tid, så 
spørger de, hvornår man har tænkt sig at 
komme igen. Og det giver noget, siger 
hun.
Britt Drud Sørensen har løbet i 5 Tårns 
Motion siden foråret 2011, og inden da 
trænede hun baneløb i RaceRunning 
Klub Holbæk. 
 Jeg startede på banen, og det har jeg 
været glad for, for der lærte jeg teknikken 
på RaceRunneren. Det var nemmere med 
en lukket bane. Men efter et par år fik jeg 
ikke de udfordringer, jeg havde behov for, 
fortæller hun. 
Britts handicap er forholdsvis lille 
sammenlignet med mange andre 
RaceRunnere, og hun løber i klassen 
RR4, hvor der ikke konkurreres inter
nationalt. Og da hun samtidig er den med 
afstand hurtigste RR4løber i Danmark, 
giver det ikke mening for hende at løbe 
baneløb i konkurrenceøjemed. Så når hun 
deltager i RaceRunningarrangementer, 
som for eksempel den årlige camp på 
Frederiksberg, så er det mest for det 
sociale. 

Inklusion uden falbelader  
Jeg spørger formand Erik Johnsen, der nu 
står i køkkenet og vasker plastickander 
op, om hvad de tænkte i klubben, da Britt 
i 2011 kom og ville være medlem. Han 
rækker mig et viskestykke. 
 Det tænkte vi var meget naturligt. Det 
var der ikke nogen der syntes, der var 
noget mærkeligt i. Hun 
skulle bare have det lige 
som de andre. 
 Er der nogen ting, hvor I 
har skulle tage særlige 
hensyn? spørger jeg. 
 Nogle gange snakker hun lidt meget, 
kommer det tørt.  Men nej, det synes jeg 
ikke. Vi har jo vejene og ruterne, som er 
vores allesammens. Og Britt finder selv 
nogle genveje, når det ikke lige passer, og 
så er den ikke længere, siger Erik Johnsen.
 Nogle gange ser vi på ruten, og hvis 
der er noget jeg ikke kan, så finder vi et 
andet stykke, hvor jeg løber i stedet for, 
tilføjer Britt. 

20 maratonløb om året 
Det var i 5 Tårns Motion at Britt begyndte 
at løbe længere distancer. Først 
halvmaratonløb og siden maraton. 
Det var i en fin tid, 4 timer og 18 minutter, 
da hun i august 2012 for første gang 
tilbagelagde distancen ved et lokalt 
klubløb, og tre år senere formulerede hun 
et ambitiøst, nogle ville sige småtosset, 
mål: at gennemføre 100 maratonløb. 
 Der var en anden i klubben, der gjorde 
det i 2015, og så tænkte jeg, hvorfor 
skulle jeg ikke kunne det? Bare fordi jeg 
har CP og er lammet i højre side af 
kroppen? Jeg har jo min Race Runner at 
støtte mig til. Og jeg tænkte, at det ville 

være sjovt at prøve, siger 
Britt Drud Sørensen – og 
tilføjer: 
 Og hvis ikke jeg var 
begyndt at løbe så 
mange maratonløb, 

havde jeg ikke fundet ud af, at det hjalp 
på spasticiteten.
I dag har hun gennemført 63 maratonløb. 
De 60 siden sommeren 2015, hvor hun 
satte sig målet. Nummer 100 skal efter 
planen være løbet inden RaceRunners 
campen i sommeren 2020. 
 Du har 37 maratonløb tilbage og der er 
små to år til camopen i 2020. Så skal du 
næsten løbe 20 om året? 

 Det gør jeg også. Jeg har løbet ca. 20 
om året de sidste tre år, siger Britt Drud 
Sørensen med overbevisning.  

Elsker de store løb 
Hun har ingen bil, så hun har kun løbet på 
Sjælland og Fyn, hvor der ikke kræves 
den store planlægning og hun ikke 
behøver overnatte. De store oplevelser 
har være Copenhagen Maraton og H.C. 
Andersen Maraton i Odense. 
 Det er nogle af de fede løb og også de 
løb, hvor jeg kan give mig 100 procent, 
fordi banen er spærret af. Det kan man 
også tydeligt se på mine tider. Jeg løber 
under fire timer på dem, hvor jeg er noget 
længere tid om de løb, hvor ruten er åben, 
og jeg skal holde øje med trafikken, siger 
Britt Drud Sørensen, hvis bedste tid 
maratontid er 3 timer og 26 minutter ved 
Copenhagen Maraton tidligere i år.  
Hun træner tre gange om ugen i 5 Tårns 
Motion. Tirsdag og torsdag løber de 
kortere distancer på 810 kilometer, og 
lørdag længere. Der er små to år til, at 
hun skal have løbet sit maratonløb 
nummer 100, og jeg kan ikke lade være 
med at spørge, hvad hun så skal? 
 Jeg fortsætter med at løbe maraton, 
men nok lidt mindre intensivt. Måske bare 
et om måneden, siger Britt Drud 
Sørensen.

“���Jeg�har�løbet�ca.�20�
maraton�om�året�de�
sidste�tre�år.”

Nærheden og fællesskabet i 5 Tårns Motion er vigtigt for Britt Drud Sørensen, der træner sammen 
med almene løbere. 
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Tek s t :  KR IS T IAN  BANG L ARSEN   F o t o :  THOMAS S JØRUP

11-årige Maria Kjer Rasmussen har autisme og 
svømmer på HSK’s elite-pigehold. Det kan være en 
udfordring for både klub, Maria og hendes familie. 

Men det er den ekstra indsats værd for alle. 

MARIA HØRER
TIL I ELITE-
SVØMNINGEN
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H
vad synes du om at gå til svømning i 
HSK? spørger jeg 11årige Maria Kjer 
Rasmussen. 
Maria har autisme, og jeg har sendt 

hende spørgsmålene på forhånd. Det gør jeg 
ellers aldrig. Hun har skrevet svarene ned på 
sin mor Lenes computer, og nu hiver hun 
Lene i ærmet. 
– Du skal, mor, hvisker hun, og Lene læser 
svaret op: 
– Det er sjovt, og man lærer en masse, men 
nogle gange er det også ret meget, vi træner. 
Men ellers er det hyggeligt og sjovt. Jeg 

synes, at når jeg har været stresset en dag, 
så er det dejligt at komme ned i vandet og 
svømme.
Det sidste er åbenlyst rigtigt. Det opdager jeg 
senere, da jeg følger træningen for pigerne 
på Hovedstadens Svømmeklubs (HSK) 
Talent 2hold i Flintholm Svømmehal. De 
1012årige piger boltrer sig som glade, kåde 
sælunger i bassinet, og det er ikke til at 
skelne Maria fra hendes ikkehandicappede 
holdkammerater. Hun pjatter med veninderne 
langs bassinkanten og er helt tryg ved at stille 
spørgsmål til trænerne Marie og Jakob. V

HSK’s 
inklusions nøgler 
Her er nogle af de 
konkrete tiltag, man har 
gjort i HSK for at inklu
dere 11årige Maria, de 
har autisme, på talent
holdet – ifølge træner 
Marie Simanis:

Vi har en god dialog 
med Marias 
forældre.

Vi har søgt råd og 
inspiration hos 
Parasport Danmark.

Når vi stiller krav til 
Maria, tager vi 
hensyn til hendes 
handicap.

Vi gør os umage 
med at give Maria 
simple instruktioner 
og at visualisere 
dem med kroppen.

Vi er ekstra 
opmærksomme på, 
at Maria har brug for 
struktur og klare 
rammer.

1

2

3

4

5



Vi er også med før start!
- Vi vil mulighederne og 
støtter idræt for alle



Det er svært at tro, at det er den samme 
pige, der lidt tidligere knap var til at lokke et 
håndtryk eller et svar ud af. 
– Maria er faktisk rigtig god til at begå sig 
på holdet, og det kan være svært for 
udefrakommende at se, at Maria har 
autisme. Man skal kende hende ret godt for 
at bemærke det, fortæller Marie Simanis, 
der været Marias træner de sidste tre år.   

Et forbillede for de andre 
Maria Kjer Rasmussen blev meldt ind i 
HSK som femårig og har fra starten af 
været blandt de bedste i sin årgang. 
I svømmehallen har den stærke og 
pligtopfyldende pige 
været et forbillede for 
kammeraterne på 
talentholdet for de 
bedste pigesvøm
mere. Det er dér, hun 
har høstet sine 
succeser, fået 
selvtillid og følt sig 
inkluderet. At hun som otteårig blev 
diagnosticeret med autisme har ikke 
betydet det store.   
Men det seneste års tid er det blevet 
sværere at være Maria i HSK. På Talent 
2 er fokus på færdighedstræning: teknik, 

vendinger og at svømme langt under 
vandet f.eks. Det kræver, at man er god 
til at reflektere og huske komplicerede 
be skeder, og det kan være svært for 
hende. 
– Jeg synes, at høre efter er svært og 
nogle gange også at fokusere på, hvad 
trænerne siger til en, siger hun. 
Det betyder, at Maria er gået fra at være 
en af de bedste på holdet til at sakke 
agterud. Det har gjort hende og hendes 
mor bekymret for hendes fremtid på 
holdet. For det har vist sig, at netop 
elitesvømningen, med dens rutiner og 
gentagelser, dens stramme struktur og de 

syv ugentlige 
træninger, er rigtig 
god for Maria.   
– Maria har gavn af 
strukturen, af 
regelmæssigheden, af 
det at lære. Hun lærer 
at indgå i sociale 
relationer, at når man 

kommer ind, så giver man hånd til 
træneren. Hvis hun ikke gik til svømning, 
havde vi sikkert aldrig fået hende til at give 
hånd. Der er nogle elementære, grundlæg
gende sociale spilleregler, som hun har 
adopteret fra svømningen, fortæller Lene 

Kjer Rasmussen, der også pointerer, at 
Maria simpelthen har det godt på holdet: 
– Det er her, hun har sine venskaber og 
legeaftaler. I skolen har hun ikke de 
samme muligheder, der er en hakkeorden 
i forhold til, hvem der er dygtig og ikke 
dygtig. Hun siger, ”mor, i skolen bliver jeg 
altid valgt fra. Der er ikke nogen, der vil 
være på hold med mig”. 

Stærk konkurrence og inklusion 
Trænerne på holdet er glade for Maria, så 
selv om de ikke er ansat eller uddannet til 
at inkludere, men til at udvikle elitesvøm
mere, har de valgt at gøre en indsats for, 
at Maria kan fungere på holdet. 
– Vi har jo også en vision om, at svømn
ing skal være for alle. Vi vil rigtig gerne 
have et stærkt konkurrencemiljø, men vi 
vil også gerne integrere en som Maria så 
langt hen ad vejen, som vi overhovedet 
kan, for vi mener, at der skal være plads til 
hende. Og så længe hun følger med og 
udvikler sig så godt, som hun gør, så er vi 
også villige til at støtte op om hende, 
siger træner Marie Simanis. 
Hun fortæller, at Maria bruger længere tid 
på at lære tingene end hendes hold
kammerater, og at hun ofte skal 
have  øvelserne vist fysisk.  

“���Vi�vil�rigtig�gerne�have�et�
stærkt��konkurrencemiljø,�
men�vi�vil�også�gerne�
integrere�en�som�Maria.”

���Marie�Simanis,�træner�

Træner Marie Simanis fortæller, at Maria trods sit handicap 
er rigtig god til at begå sig på HSK’s talenthold. 

V

Hvordan går det med inklusionen?
  Flere og flere mennesker med handicap dyrker i dag idræt i den 
såkaldte almen idræt. Enten på særlige hold eller som enkelt
integrerede på almene hold. 

  Tendensen er også tydelig, når man ser på Parasport  Danmarks 
klubber. Alle de 40 nye klubber, der blev en del af Parasport 
forbundet i 2017, var enten almenklubber eller såkaldte brobygger
klubber, der samarbejder tæt med almenklubber. 

  Men hvordan fungerer inklusionen egentlig ude i klubberne?              
En europæisk undersøgelse fra sidste år viser, at danske klubber 
generelt er åbne for alle, men ligger i bund i Europa, når det handler 
om at have særlige initiativer for mennesker med handicap.          
Noget tyder på, at der er gode viljer, men måske også manglende 
inklusionsviden ude i foreningerne. 

   I dette og de kommende numre af Parasport besøger vi nogle af de 
nye almenklubber, der inkluderer mennesker med handicap, og ser 
på, hvordan  det går med inklusionen. 

Vi er også med før start!
- Vi vil mulighederne og 
støtter idræt for alle
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Hun bliver også stresset af at være til 
stævner med meget uro og usikker, når 
der sker nye, uplanlagte ting.  
– Så ser jeg, at hun trækker sig, fortæller 
træneren, der pointerer, at et godt 
samarbejde med Marias forældre er 
essentielt.  
– Vi har et rigtig godt samarbejde med 
Lene og Nikolai, hvor vi hele tiden bliver 
orienteret, hvis der sker noget nyt. Vi 
prøver også på at lade Maria arbejde 
lidt længere tid med tingene, og hun 
får mere entilenforklaring, når vi 
kan se, at det bliver svært. Jeg er 
også blevet bevidst om, at jeg 
ikke kan stille de samme krav. 
Vi arbejder meget med 
svømmernes mentale tilgang 
til træningen, at de skal kunne 
reflektere. Der stiller vi ikke lige 
så høje krav til Maria, for det har 
hun svært ved. 

Støtte fra parasporten 
Klubben har også søgt inspiration 
hos Parasport Danmark og haft 
besøg af udviklingstræner i svømning 
Tine Aagaard, der har givet råd til, 
hvordan trænerne bedst kan støtte 
Maria.
– Det hjælper altid, at der 
kommer nogen 
udefra, og som har 
større erfaring med 
at undervise 
nogen med de 
samme ud
fordringer som 
Maria. Særligt i 
forhold til at give 
simple instruk
tioner og give 
hende mere tid til 
kun at fokusere på én 
ting, siger Marie 
Simanis. 

Træneren fortæller, at det at have en pige 
som Maria på holdet på mange måder er 
en berigelse for både hold kammerater og 
trænerne:  
– Det kræver lidt ekstra, men som jeg ser 
det, så lærer vi alle sammen rigtig meget. 
Svømmerne lærer, at der også skal 
individuelle hensyn til, og vi trænere får 

nogle værktøjer til, hvordan man hjælpe 
hende, som man sagtens kan bruge på 
de andre børn. Det gavner også dem, at 
jeg skal være mere struktureret og kunne 
forklare tingene på flere forskellige 
måder. Og så det giver det jo en indsigt i 
en verden, man ikke før har været en del 
af. Det tror jeg, at vi alle sammen er 

blevet lidt mere 
kloge på.

Parasport som 
supplement
Så så længe det 
giver mening, er 

Maria svømmer på HSK’s bedste 
pigehold. Det er både trænere, forældre 
og Maria selv enige om. 
Alligevel afsøger familien for tiden 
muligheden for, at Maria kan konkurrere 
mod ligesindede til parastævner. Ikke i 
stedet for svømningen i almenidrætten, 
men som et supplement. Hun har 
allerede gæstet IPC’s World Se
riesstævne i Bellahøj for den internation
ale paraelite. Det var rigtig spændende 
for Maria at se de andre svømmere med 
handicap og få lov til at være medaljepige 

sammen med Lotte Friis, 
fortæller Lene Kjer 

 Rasmussen.
For det er  er svært at 
være anderledes end de 
andre hele tiden, syne 
Maria. 
– Nogle gange synes 
jeg, at det er irriteren
de, at jeg skal kæmpe 
meget mere end dem, 
fordi jeg har autisme, 
og det, synes jeg, er 
snyd, siger hun.

“���Jeg�synes,�at�når�jeg�har�
været�stresset�en�dag,�så�
er�det�dejligt�at�komme�
ned�i�vandet�og�svømme.”
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et nordiske samarbejde om 
parasporten skal styrkes, og 
trænere og talenter på tværs af 
landene skal i højere grad nyde 
godt af hinandens kompetencer 

og selskab. For at fyre op under relatio
nerne var Parasport Danmark fra 23. til 
26. august vært for debuten på Nordic 
Youth Talent Camp. Her var programmet 
spækket med både intensiv, sports
specifik træning og fællestræning samt 
workshops med fokus på ungdomskultur, 
karriere og talentudvikling.
Både danskere og gæster var efterfølgen
de enige om at betegne talentsamlingen 
som en succes.
 Det har virkelig været godt. Rammerne 
var helt fantastiske, og det har været en 
stor oplevelse for atleterne. De har 
simpelthen bare udviklet sig i løbet af de 
tre dage i Danmark, hvor de har fået 
mange nye bekendte og input, siger 
svenske Eva Sundqvist.
Som samlingens eneste løbetræner fik 
hun både svenske, danske og islandske 
atletiktalenter under sine vinger i Vejen.
 Det var sjovt at prøve, og jeg tror, vi alle 
fik noget godt ud af det. Højdepunktet var 
dog de fælles aktiviteter på tværs af 
idrætterne, lyder det fra Eva Sundqvist.
Her fik de 89 atleter og trænere blandt 
andet stiftet bekendtskab med pilates og 
judo som nye måder at træne kroppen på, 
mens workshops satte fokus på livet som 
ung paraatlet. Goalballtalentet Silas 
FriisHansen nød godt af begge dele.

Tek s t :  JANN IK  LUND ANDERSEN   F o t o :  CHR IS T ER  HOLT E

67 unge para-atleter 
og 22 trænere fra 
Island, Sverige og 
Danmark var i
august samlet i 
Vejen Idrætscenter 
til første udgave af 
den nye nordiske 
talentsamling.

NORDISK TALENTTRÆF ER ET



 Der er mange ting, jeg kan tage med 
videre. Først og fremmest at det er vigtigt 
at være åben for nye ideer og råd. Mere 
specifikt synes jeg også, det var rigtig 
interessant at være med til at diskutere, 
hvordan vi som unge atleter kan kombi
nere idræt med et socialt liv, uddannelse 
og arbejde, siger han.
Sammen med de øvrige danske og 
svenske goalballspillere blev det også til 
godt 10 timers træning, og det var en 
givende oplevelse.
 Det er altid fedt, når vi danske spillere 
får mulighed for at mødes og træne 
sammen, og så var det rigtig spændende 
at spille med svenskerne. De har også en 
dygtig træner og gør nogle ting på en lidt 
anden måde end os, siger Silas Friis 
Hansen.

Flere lande skal med 
Foruden goalball og atletik var der også 
samlet nordiske talenter fra bordtennis, 
CPfodbold, judo, ridning 
og svømning. Når campen 
efter planen skal afholdes 
igen om to år, vil Peter 
Kock Hansen, udvikling
skonsulent i Parasport 
Danmark, gerne have 
endnu flere idrætter og 
flere nordiske lande med.
 Det her var en rigtig god start, og 
selvom deltagerantallet i sig selv er meget 
tilfredsstillende, er det klart en ambition at 
få Norge, Finland og Færøerne med 

næste gang. Der er ingen tvivl om, at det 
gavner os alle sammen at mødes på 
denne måde og gøre hinanden klogere 
på, hvordan vores unge paraatleter får 
den bedste sportslige og udviklingsmæs
sige støtte, siger han.
Næste møde kan meget vel ende med at 
blive i Vejen igen, selvom der egentlig er 
lagt op til, at værtskabet skal gå på tur i 
norden.
 De tilbagemeldinger, vi har fået, har 
været utrolig positive, og det er klart min 
overbevisning, at deltagerne gerne vil 
tilbage til Danmark og Vejen Idrætscenter. 
Og set med danske briller vil vi meget 
gerne byde dem velkommen tilbage, siger 
Peter Kock Hansen.

Allerede i 2019 vil en stor del af talent
erne og trænerne dog mødes igen til 
European Para Youth Games i Lahti, 
Finland, hvor de kan nyde godt af de nye 
relationer.
 De sociale relationer er meget vigtige 
for unge paraatleter, så det vil helt sikkert 
være noget, vi ser frem til. Jeg håber og 
tror, vi kan få rigtig meget ud af, at vi har 
lært hinanden at kende, lyder det fra Eva 
Sundqvist.
Nordic Youth Talent Camp er en videre
udvikling af NIFU (Nordisk Børne og 
Ungdomslejr) og er en del af det nordiske 
projekt ALL IN, der er delvist støttet med 
midler fra Erasmus+ programmet under 
EU.

“���Rammerne�var�
helt�fantastiske,�
og�det�har�været�
en�stor�oplevelse�
for�atleterne.”

���Løbetræner�Eva�Sundqvist,�Sverige

Den nordiske træningslejr bød på hård træning, 
men der var også tid til smil og socialt samvær. 
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Mød Alf og de syv andre børn på 47 år, der går til RaceRunning på 
microholdet i Vejle IF. 
 RaceRunningholdet betyder rigtig meget for Alf. Han bruger tale
computer, og snakker rigtig meget om racerunning og om Freja, der er 
hans bedste veninde på holdet, fortæller Alfs mor, Camilla Poulsen. 
Alf og hans holdkammerater har svært ved at finde idrætstilbud der kan 
rumme dem. Men på microholdet mødes de hver søndag formiddag til 
familietræning. Her får de sjov, motion og nye venner. Og bliver stolte af 
sig selv: 
 Alf går i en almindelig børnehave, og det giver ham meget at kunne 
sige, at ”jeg går til RaceRunning”. Så han har en identitet derigennem, i 
stedet for hele tiden at være den der kigger på, fortæller Camilla 
Poulsen, der også er træner på holdet.

Micro-mestrene

H V O R  S V Æ R T  K A N  D E T  V Æ R E !

Se flere gode historier om hvordan parasporten gør en forskel for børn 
og unge på https: //www.facebook.com/HvorSvaertKanDetVaere

17årige Camilla Aagaard debuterede i 
august ved EM i parasvømning. Vi bad 
Aalborgsvømmeren fortælle om, hvordan 
hun kom i gang med Idræt: 
 Jeg gik til Xsport 
(et tidligere idræts
tilbud for unge under 
Parasport Danmark, 
red.) hvor unge 
synshandicappede 
kunne prøve diverse 
sportsgrene af, og 
blev i svømmehallen 
spottet af en træner 
fra I. H. Aalborg. 
 Jeg prøvede faktisk svømning en enkelt 
gang i en raskklub, men eftersom Jeg ikke 
kunne se træneren fungerede det ikke. Da 
jeg så begyndte i I. H. Aalborg tog træneren 
hensyn til mig og det fungerede rigtig godt, 
og 8 år senere skal jeg til EM. 
 Man har kun de grænser man selv sætter, 
så til andre unge med handicap vil jeg sige: 
giv det en chance og spring ud i det, det kan 
aldrig skade. Handicappede skal ikke pakkes 
ind i vat bare fordi de har ekstra udfordringer.

I sommerferien havde 7årige Nicklas Stilling Nielsen en fest på Parasport Danmarks 
sportsskole i Vordingborg: 
 Nicklas synes sportsskolen er fantastisk. Det er sjovt at være sammen med andre 
der er ligesom ham selv – han skal ikke tænke over, at han ikke er så god til det ene 
eller det andet, fortalte hans mor Stine. 
Niclas går i forvejen til ridning og svømning, men der er fokus på motorisk træning. 
Nicklas har CP, og det har været svært at finde et idrætstilbud, hvor sporten og det 
sociale er i fokus. Heldigvis skal han starte til håndbold efter sommerferien. 
 Vi skal starte op i Lykkeliga i håndbold. Han vil meget gerne gå til sport, ligesom 
andre børn går til fodbold og ting og sager, og det har været svært at finde noget. 
Det at være en del af fællesskabet og få lov til at være med, og ikke altid have sin 
mor og far med, er vigtigt, siger Stine Stilling Nielsen.

”Nicklas elsker sportsskolen”

”Man har kun de grænser 
man selv sætter!”
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D
rømmen om PLmedaljer til dansk 
parasvømning er længere væk 
end nogensinde før. Bronze
vinderen fra Rio 2016, Jonas 
Larsen, har i bedste fald sat 

karrieren på standby og er under alle 
omstændigheder blevet klassificeret ud 
af medaljestriden, mens resten af 
herrerne også har sagt farvel til lands
holdet. Parasport Danmarks store 
satsning på at afvikle en årlig udgave af 
IPC’s World Series i København er 
droppet allerede efter to udgaver, og 
ambitionen om at blive vært for et EM i 
2020 er skrinlagt. Det er tid til at trykke 
på ”genstart” i dansk parasvømning.

Er finaler godt nok?
Måske var sommerens EM i Dublin et 
tegn på, at der kan være lysere tider på 
vej i dansk parasvømning. Med 22årige 
Amalie Vinther i spidsen gjorde land
stræner Bjarne Kraghs trup en fin figur 
i vandet med et par bronzemedaljer og 
ni danske rekorder til følge. 

Der er behov for en ny strategi, hvis Danmark igen skal blive en magt-
faktor i international parasvømning. Parasport undersøger, hvad der er 
gået galt, og hvad der skal til for at vende skuden. 

SKAL DANSK PARASVØMNING 

Mest opløftende var det, at de unge 
svømmere – alle fra Aarhus og Aalborg 
– hentede Danmarks første internatio
nale holdkapmedalje i mange år. Tager 
man de kritiske briller, var der dog kun 
fire nationer til start i konkurrencen, hvor 
tjekkernes diskvalifikation sikrede 
Danmark en plads på medaljeskamlen. 
 Alt taget i betragtning gik EM ganske 
godt. Uden Jonas (Larsen, red.) og Niels 
(Korftiz Mortensen, red.) vidste vi godt, 
at det ikke ville blive til mange medaljer, 
men vi havde forberedt os godt, og jeg 
synes, vi kan være tilfredse med 17 
finaler ud af 27 starter. Samtidig kan jeg 
mærke, at holdkappen har været rigtig 
god for pigerne, siger Bjarne Kragh.
Der er også tilfredshed med svøm

mernes indsats i Parasport Danmark, 
konstaterer elitekonsulent Jonas Schmidt 
Christensen. Men EMresultaterne giver 
også stof til eftertanke.
 Spørgsmålet er, om det er godt nok, at 
vi ligger og svømmer efter europæiske 
finaler. Er niveauet lige nu til have et 
landshold, eller skal vi satse anderledes. 
Det er noget af det, vi skal finde ud af, 
siger han.

Opgør med fortiden
Finalepladser og danske rekorder vakte 
sjældent jubel i dansk parasvømnings 
storhedstid op gennem 1980’erne og 
1990’erne. De danske topsvømmere 
badede sig i medaljer, og profiler som 
John Petersson, Peter Lund Andersen 
og Christian Bundgaard leverede en 
række af de største danske PLøjeblikke. 
Ved de Paralympiske Lege i Seoul 1988 
vandt svømmerne utrolige 36 medaljer i 
bassinet, og i Atlanta 1996 rundede 
Danmark så 100 PLsvømme
medaljer totalt.

GENSTARTES? 

V

“���Er�niveauet�lige�nu�til�have�
et�landshold,�eller�skal�vi�
satse�anderledes?”

��Elitekonsulent�Jonas�Schmidt�Christensen

Amalie Vinther (øverst) er den eneste af de fire svømmere 
der repræsenterede Danmark ved de Paralympiske 

Lege i Rio 2016, der stadig er på landsholdet. De tre 
herrer, bronzevinderen Jonas Larsen samt Niels Korfitz 

Mortensen og Lasse Winther Andersen, er enten stoppet 
eller holder pause på ubestemt tid. 

FOTO: LARS MØLLER OG LARS THOMSEN 
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Men måske har de stolte svømme
traditioner været en sovepude i Par
asport Danmark. I hvert fald begyndte de 
danske parasvømmere at tabe terræn 
efter årtusindeskiftet, og mens Dansk 
Svømmeunions landsholdssvømmere 
med Jeanette Ottesen, Lotte Friis og 
senest Pernille Blume i spidsen har 
bevist, at et lille land som Danmark 
sagtens kan fostre verdensklasse
svømmere, er der blevet længere og 
længere mellem de store resultater i 
dansk parasvømning. 
Spørger man Bjarne Kragh, kan der godt 
gå lang tid, før en dansk svømmer igen 
er på medaljeskamlen ved de Para
lympiske Lege.
 Realistisk set skal vi nok kigge på PL i 
2028 og 2032. Jeg kan lige nu ikke få 
øje på oplagte medaljekandidater i 
systemet. Så skal det være én, der 
pludselig kommer ind fra højre, siger 
Bjarne Kragh og peger på, at IPC’s 
reviderede klassifikationssystem, der 
trådte i kraft 1. januar i år, har ramt 
danskerne hårdt.

 Man kan anskue det lidt som et lotteri, 
og vi har i hvert fald ikke vundet. Amalies 
klasse er blevet overfyldt med svøm
mere, der i mine øjne aldrig skulle have 
været placeret der, og Jonas er flyttet 
over i en klasse, hvor han pludselig er et 
stykke fra toppen, konstaterer han.

Værter uden resultater
For at give et boost til dansk parasvømn
ing gik Parasport Danmark i 2016 i 
dialog med den Internationale Para
lympiske Komité (IPC) om at blive vært 
for en afdeling af PLorganisationens nye 
stævneserie ’World Para Swimming 
World Series’ – et forsøg på at samle de 
bedste parasvømmere i verden til en 
række sammenhængende, velorgani
serede stævner.
Da København blev udpeget som 
værtsby for den første World Series 
afdeling nogensinde, vakte det også 
umiddelbar glæde på det danske 
landshold.
 Det var rigtig fedt. Som svømmer kunne 
jeg bruge det til at presse mig selv og 

have et stort mål at træne frem til. 
Samtidig var det fedt, at det skulle være i 
København og i nogle super gode 
rammer, siger Jonas Larsen.
Både i marts 2017 og i 2018 organise
rede Parasport Danmark i samarbejde 
med Hovedstadens Svømmeklub World 
Series til masser af internationale 
lovprisninger. Mange unge danske 
svømmere fik hår på brystet – og en hård 
medfart – i den internationale konkurren
ce, og i svømmemiljøet fik flere øjnene 
op for parasporten.
Alligevel har Parasport Danmark nu valgt 
at stoppe værtskabet, selvom IPC 
hellere end gerne var kommet tilbage. 
Samtidig er ambitionerne om at byde ind 
på et EM i 2020 droppet.
 Selvom World Series på mange 
områder har været en succes, er vi nået 
til den erkendelse, at vores svømmere 
ikke er på et niveau, hvor de eller vi får 
nok ud af stævnet. Værtskabet kræver 
rigtig mange ressourcer, som vi fremover 
vil bruge på andre events, siger Jonas 
Schmidt Christensen.
Den beslutning ærgrer Bjarne Kragh.
 Resultatmæssigt var stævnet set med 
danske briller selvfølgelig ikke godt, når 
vi stort set ikke kommer i finalerne. Men 
som et vindue var det en succes, og jeg 
synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt for 
talentudviklingen og rekrutteringen, at 
det nu er passé, siger han.

Med to bronzemedaljer og ni danske rekorder leverede den unge danske trup flot ved sommerens EM. Men der er lang vej til drømmen om PL-medaljer. 

V

“�Der�har�manglet�samlinger,�tests�
og�internationale�stævner,�og�vi�har�
været�lidt�overladt�til�os�selv”

���PL-svømmer�Jonas�Larsen�
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Mand over bord
Beslutningen ærgrer også Jonas Larsen, 
der ikke har optrådt på landsholdet 
siden World Series i marts. Men var 
stævnet blevet afholdt i 2019, havde det 
været uden ham. Den eneste danske 
PLmedaljevinder siden 2008 har nemlig 
indstillet elitekarrieren efter et par 
frustrerende sæsoner.
 Det har ikke været det samme for mig 
efter PL i Rio. Der har manglet sam
linger, tests og internationale stævner, 
og vi har været lidt overladt til os selv. Da 
VM blev udsat sidste år (på grund af 
jordskælv i Mexico City, red.), og det 
blev besluttet henover hovedet på os, at 
vi ikke skulle deltage, men i stedet 
svømme de nordiske mesterskaber, var 
det meget demotiverende. Men efter 
nytår var jeg klar til at tage fat igen og 
satse på EM, siger Jonas Larsen.
Så kom dog World Series i København 
og med det en ubehagelig overraskelse 
for den 25årige topsvømmer, der blev 
reklassificeret efter IPC’s nye regler og 
flyttet fra SM4 til SM5klassen.
 Det ændrede alt for mig. Med ét røg 
den 150 m medley, som jeg har bygget 
hele min karriere op omkring. I SM5 vil 
jeg skulle svømme 200 m medley, og jeg 
vil skulle træne en helt ny stilart (butter
fly, red.). Og ikke nok med det, så vil jeg 

også skulle konkurrere med svømmere 
med mindre handicap, end jeg har været 
vant til. Da jeg vågnede dagen efter 
klassifikationen, var jeg ret afklaret med, 
at jeg ikke havde lyst til at bruge et halvt 
år på at træne op til et EM, hvor jeg bare 
skulle kæmpe for finalepladser, siger 
Jonas Larsen, der i stigende grad også 
var blevet grebet af lysten til at prøve sig 
af uden for bassinet.
Imidlertid var han ikke ene om at trække 
stikket. Allerede efter PL i Rio stod det 
klart, at Lasse Winther Andersen ville 
stoppe på landsholdet. Og nu var også 
Niels Korfitz, der blev dansk topscorer 
med tre EMmedaljer i 2016, klar til en 
pause på ubestemt tid.
Det ærgrer naturligvis Bjarne Kragh.
 Det er et andet landshold uden 
drengene. Vi mangler dem og den 
dynamik, det giver at have dem med.

Ingen fødekæde
Men motivationen skal selvfølgelig være 
der, og de skal ville det 100 procent. Jeg 
kan godt forstå, at klassifikationen er et 
hårdt slag for Jonas. Niels, tror jeg, har 
truffet en række forkerte valg de sidste 
år. Han har ikke holdt de nødvendige 
pauser, og han er simpelthen brændt ud, 
siger landstræneren.
Herrernes landsholdsstop er i sig selv et 

problem for Parasport Danmark, hvor 
svømning altid har haft status af Team 
Danmarkidræt. Det betyder bl.a., at der 
er økonomi til landstræner, stævne
deltagelse og træningslejre i udlandet 
samt sparring med Team Danmarks 
eksperter. Til gengæld forventes medaljer, 
og ved EM i Dublin havde forbundet 
kalkuleret med fem danske medaljer.
Imidlertid er afskeden med til at under
strege et endnu større problem. Der er 
ingen afløsere klar i kulissen.
 Det kommer desværre ikke som en 
overraskelse, at der ikke står nogen på 
spring. Der er ganske enkelt ikke andre, 
der har trænet seriøst i 1012 år for at 
komme op på et internationalt niveau. 
Vi har ikke været i stand til at finde en ny 
generation af svømmere og få dem til at 
gøre det samme, siger Bjarne Kragh.
Samme erkendelse er Jonas Schmidt 
Christensen nået frem til.
 Vi har ikke været gode nok til at 
prioritere ungdomsarbejdet, og struk
turelt mangler der en fødekæde til 
landsholdet. Samarbejdet med Dansk 
Svømmeunion og klubberne rundt om i 
Danmark har været mangelfuldt og har 
ikke båret frugt, konstaterer han.

Tid til fornyelse
Der skal altså ske noget nyt, hvis 
Danmark igen skal svømme med på 
øverste niveau. Jonas Larsen har et bud.
 Jeg synes ikke, det er elitært nok, det 
der foregår. Måske skal der satses mere 
på de svømmere, der er villige til at gøre 
en ekstra indsats fx i forhold til 
 styrketræning, kost og søvn. 

V

“���Vi�har�ikke�været�i�stand�til�at�finde�
en�ny�generation�af�svømmere”

���Landstræner�Bjarne�Kragh

Danmarks bedste internationale medaljekort, Jonas Larsen, er stoppet på landsholdet efter at være blevet omklassificeret. 
Men han har heller ikke været tilfreds med landsholdssetuppet i Parasport Danmark. 
FOTO: LARS MØLLER.  
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Samtidig skal forbundet engagere sig 
mere i atleternes daglige træning og 
udvikling, så hele ansvaret ikke er lagt i 
hænderne på en klubtræner eller 
atleterne selv, siger Jonas Larsen og 
efterlyser også flere landstrænertimer.
 Det er svært, når landstræneren skal 
passe et fuldtidsarbejde ved siden af. 
Der er ikke tid nok til at tage rundt i 
landet og besøge svømmerne, og det 
gør det til tider umuligt at lægge en 
træningslejr, så det er optimalt for 
svømmerne. Bjarne (Kragh, red.) er en 
rigtig god træner, men stillingen er for 
smal, konstaterer han.
I Parasport Danmark lytter Jonas 
Schmidt Christensen til kritikken.
 Vi må nok konstatere, at de bedste 
svømmere ikke altid har fået den støtte, 

de har fortjent på deres niveau. Derfor 
kigger vi også på, hvordan vi kan skabe 
et mere elitært setup. Det skal ske i 
samarbejde med svømmeunionen, for vi 
må erkende, at vi ikke har ressourcerne 
til at gøre det alene i Parasport Dan
mark, siger han.
I det hele taget kan Parasport Danmark 
lære meget af Dansk Svømmeunion, der 
længe inden Ottesen, Friis og Blume 
lancerede strategien ”Fra finaler til 
medaljer”. Pia Holmen, der er direktør i 
svømmeunionen, ser mange paralleller 
og vurderer, at der skal radikale ænd
ringer til i dansk parasvømning.
 Vi skal starte med at bygge et helt nyt 
fundament op, og det er en proces, der 
kommer til at tage år og kræve masser af 
tålmodighed. Vi vil meget gerne samar

bejde, men det kræver også, at man er 
villig til at give afkald på nogle ting og 
gøre op med den uoverskuelige struktur, 
der i mine øjne er i parasvømningen, 
siger Pia Holmen.
Når det gælder jagten på PLmedaljer i 
fremtiden, kalder hun også på en 
professionalisering af elitesvømningen.
 Hvis det er den vej, vi skal gå, skal der 
lægges en klar sportslig strategi, 
ansættes de rette personer, og så skal 
projektet beskyttes politisk, når kritikken 
kommer. For den kommer. Alle har en 
holdning, og især når det handler om 
kulturelle ændringer, er det helt 
uundgåeligt, at der er nogen, der vil føle 
sig trådt over tæerne, siger hun.
Parasport Danmark er klar til at lytte og 
lære.
  Jeg oplever, at svømmeunionen har en 
stor lyst til at engagere sig i det her, og 
derfor skal vi i langt højere grad arbejde 
sammen om parasvømningen, siger 
Jonas Schmidt Christensen og konsta
terer:
 Vi er parate til det lange, seje træk.

“���Vi�vil�meget�gerne�samarbejde,�men�det�
kræver�også,�at�man�er�villig�til�at�give�
afkald�på�nogle�ting�og�gøre�op�med�den�
uoverskuelige�struktur�i�parasvømningen”

���Pia�Holmen,�direktør�i�Dansk�Svømmeunion

Det vakte stor glæde hos trænere og elitesvømmere af få et World Series stævne til Danmark. Men efter to år i Bellahøj har Parasport Danmark droppet stævnet. 
FOTO: LARS THOMSEN. 
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F
riedrich Ludwig Jahn Sportpark i 
Berlin dannede rammen om EM i 
paraatletik 2018, og på forhånd 
var der især store danske 
forventninger til den paralympiske 
medaljetager Daniel Wagner, der 

stillede op i længdespring og på 
sprintdistancen 100 m, ligesom det var 
håbet, at diskoskasterne Ronni Jensen 
og Kristel Walther kunne være med helt 
fremme. Men det skulle også blive 
interessant at se den danskopfundne 
atletikdisciplin Race Running på det 
internationale atletik program for første 
gang nogensinde. 

Wagner punkterede rivals afskedsfest 
Daniel Wagner åbnede ballet som den 
første dansker i aktion i længdespring i 

t e k s t :  ANE  R ØNN JOHANS SON   f o t o :  K ARL  N IL S SON

Syv medaljer, adskillige personlige rekorder og samtlige tretten 
danske atleter i finaler – EM i para-atletik i Berlin i slutningen 
af august blev en stor oplevelse set med danske briller, 
og for første gang kunne danskerne følge det hele live på tv.

Dansk atletikfest i Berlin

klasse T63. Der var lagt op til et 
spændende opgør med hans tætte rival 
gennem hele karrieren, tyske Heinrich 
Popow, der havde sin definitivt sidste 
internationale optræden i Berlin. De to 
har skiftes til at vinde mesterskaber og 
være indehaver af verdensrekorden – 
sidstnævnte havde Popow inden EM 
med et spring på 6,77 m, mens Wagner 
skulle forsvare sin EMtitel fra 2016. 
Desværre blev konkurrencen ved dette 
års EM ikke helt så spændende som 
håbet, da den 35årige tysker ikke 
formåede at finde sit topniveau. Han 
overtrådte tre gange og blev noteret for 
6,24 m i sit bedste forsøg, mens 
Wagners vinderspring lød på hele 6,72 
– kun fem centimeter fra verdens
rekorden. Alle danskerens forsøg blev 

Superstjernen 
Daniel Wagner 
sprang og 
sprintede sig til 
to guldmedaljer 
ved EM.
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Dansk atletikfest i Berlin

godkendt og var over de seks meter. 
At det gik så godt, kom bag på Wagner 
selv:
 Det føles helt fantastisk. Jeg kom 
herned med det mål at slå Popow, min 
rival gennem hele min karriere. Jeg 
vidste, at han skulle slås, hvis jeg skulle 
tage guldet. Men at jeg springer 6,72 m, 
det havde jeg overhovedet ikke regnet 
med, lød danskerens reaktion umiddel
bart efter konkurrencen. 
 
RaceRunnings gyldne debut 
Dagen efter skulle den danskopfundne 
disciplin RaceRunning for første gang 
skydes i gang ved et internationalt 
atletikmesterskab under den Internatio
nale Paralympiske Komité, IPC. Sporten 
henvender sig til svært handicappede, 

der trods hæmmet balance og muskel
styrke kan løbe med den specialde
signede løbecykel. 
Og på herrernes 100 mdistance i 
RR1klassen skrev 21årige Nikolaj 
Overgaard Christensen historie, da han 
blev den første officielle europamester i 
RaceRunning i tiden 26,98 sek. foran 
svenske Olof da Silva Olsson. 
Dagen efter fulgte to af de fem danske 
RaceRunnere trop, da det blev til 100 m 
bronze til Lasse Kromann (klasse RR3) 
og Manja Simone Lundgaard Hansen 
(RR3). 
Lasse Kromann kom i mål i tiden 21.10, 
mens Gavin Drysdale fra Storbritannien 
tog guld i 17.37. Og bronzevinderens 
glæde efter løbet var heller ikke til at 
tage fejl af:

V

– Jeg har det som Uffe Elbæk på 
valgnatten i 2015 – det er fucking crazy 
det her!
Hos kvinderne måtte Manja Simone 
Lundgaard Hansen måtte give alt hvad 
hun havde i bronzekampen mod Thea 
Berggren Jørgensen og Karla Risum. 
De tre danske kvinder lå side om side i 
kvalifikationen, med få sekund
hundrede dele mellem sig. I finalen blev 
Manja Simone Lundgaard Hansen treer 
efter et flot løb i tiden 20,48, mens Thea 
Berggren Jørgensen og Karla Risum 
kom ind som nummer fire og fem i hhv. 
20,70 og 21,22.  
De stærke briter Hannah Dines og 
Kayleigh Haggo tog sig af guld 
og guld og sølvmedaljerne. 
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Den danskopfundne disciplin RaceRunning var for første gang med på programmet ved et EM 
under den Internationale Paralympiske Komité (IPC). Med disciplinen, der er udviklet af de 
danske paraatleter Connie Hansen og Mansoor Siddiqi, har selv svært fysisk handicappede 
mulighed for at være med ved EM, og sporten fik en fornem debut, hvilket glæder elitechef i 
Parasport Danmark Michael Møllgaard Nielsen:  Det glæder mig virkelig at se, hvordan 
RaceRunning og de danske løbere på fornemste sportslige vis fik vist sig frem – endda med tre 
medaljer. Jeg synes, at atleter og præstationer har klædt dette EM og forhåbentlig også vist, at 
de hører hjemme på det paralympiske program i 2024. 
Også i IPC var der tilfredshed: World Para Athletics er glade for med RaceRunningkonkur
rencernes debut ved EM. Vi ser potentiale I den her nye disciplin, og tror på, at der stadig er 
arbejde forude for RaceRunnings udvikling og vækst, skriver IPC’s PRmand Rafael Maranhao I 
en mail til Parasport, og understreger at RaceRunning skal leve op til IPC’s generelle kriterier 
for at komme på det paralympiske program. 

Det er ikke kun fascinerende at se atletik på højeste niveau – det er 
også inspirerende for rigtig mange. Det fik Daniel Wagner og Kasper 
Filsø at mærke på turen hjem fra Berlin. På en tankstation mødte de 
en pige, der var født uden den ene hånd og havde set danskerne på 
fjernsynet. Kasper Filsø, der selv er født uden den ene underarm, 
gav hende sit startnummer til stor glæde.

RaceRunning fik flot debut

Inspire the next

SOMMER

Special!

Mellemresultater på mellemdistance  
Danmark var repræsenteret i flere 
klasser på mellemdistancerne. I klasse 
T38 stillede to danske løbere, Christof
fer Vienberg og Anders Lagergren, der 
begge har cerebral parese, op i samme 
direkte finaleheat på 1.500 meter. 
Christoffer Vienberg skulle forsvare sin 
sølvmedalje fra EM i 2016, men det 
lykkedes desværre ikke, og trods en ny 
personlig rekord med tiden 4.24,12 blev 
det til en fjerdeplads for Blovstrødlø be ren. 
Anders Lagergren blev nummer 6. 
Mohamed Hersi (klasse T20), der har et 
udviklingshandicap, blev nummer fem på 
800 meter i en tid, der var et stykke fra 
hans personlige rekord. Han stillede 
også i 1.500 meter, men blev desværre 
diskvalificeret for at have skubbet en 
polak i starten af løbet.

Sølvglans i diskos 
De to danske diskoskastere, Kristel 
Walther og Ronni Jensen, har begge 
haft en god sæson op til EM, og det var 

på forhånd håbet, at de kunne være med 
helt fremme.  
Kristel Walther (klasse F64) lå lidt 
overraskende til guldet i størstedelen af 
kvindernes konkurrence, men i sidste 
forsøg lykkedes det for den norske 

favorit Ida Nesse at kaste længere end 
danskeren, og med 34,08 m overhalede 
hun Kristel Walther, der alligevel var 
meget tilfreds med sølvmedaljen, som 
hun fik med et bedste kast på 31,55 m.
Ronni Jensen (F37), der har cerebral 

V

RaceRunning fik en flot EM-debut, og danskerne sprintede sig til tre medaljer. Nikolaj Overgaard 
 Christensen (th.) tog guld, mens Lasse Kromann (tv.) og Manja Simone Lundgaard Hansen fik bronze. 

Nikolaj Overgaard Christensen blev 
første Europamester i RaceRunning. 
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DR Sporten sendte direkte fra EM live på DR3 – i alt lige knap 
26 timers paraatletik. Dertil kom indslag i sportsnyhederne 
på DR1 hver aften. Og danskerne fulgte med, både foran 
tvskærmene og på de sociale medier. Flere af opslagene på 
DR Sportens Facebookside har fået imponerende mange til 
tasterne med likes, kommentarer og delingerne. 
Højdespringeren var Nikolaj Overgaard Christensens finale på 
100 m RaceRunning, som i skrivende stund har fået 2800 likes, 
2200 kommentarer, 209 delinger og er blevet set 198.000 
gange. Det kan man da kalde at vise sin sport frem! 

Danskerne fulgte med

Gik du glip af nogle af udsendelserne fra DR3, kan de findes på https: //www.dr.dk/tv/se/para-em-atletik/-/em-para-atletik-3

parese, endte også på næstøverste trin 
på skamlen efter en tæt diskoskonkur
rence. Han vandt sølv med en et kast på 
43,64 m – bare tre centimeter længere 
end bronzevinderen, Apostoles 
 Charitonidis fra Grækenland.
– Jeg er ovenud lykkelig lige nu! Det var 
megafedt, for det var meget uventet, at 
det blev sølv. Grækeren havde en bedre 
PR end jeg har, men han fik det ikke til at 
spille i dag, lød det fra Aarhus 
1900kasteren. 
Tre danskere stillede op på sprint
distancerne. 22årige Noa BakPedersen 
fik en flot international debut og blev 

nummer seks på 200 mdistancen og 
nummer fem på 100 m – og satte 
markante personlige rekorder på begge 
distancer.  
Vejleløberen Kasper Filsø var i aktion på 
både 100 m og 200 m i klasse T47, og 
også han satte nye personlige rekorder 
på begge distancer. Det rakte til en 
femteplads på 100 m og en sjetteplads 
på 200 m. 
 
Perfekt afslutning 
Den sidste sprinter i aktion var Daniel 
Wagner Jørgensen (klasse T63), der 
lukkede den danske opvisning i Berlin på 

samme fornemme vis, som han indledte 
den, da han sprintede sig til guld på 100 
meter. Vindertiden lød på 13,10 se
kunder  et stykke fra hans personlige 
rekord på 12,27. 
– Det føles skønt. Det er første gang, jeg 
vinder guld på 100meteren ved EM. 
Tiden var ikke noget at prale af, men ved 
de her mesterskaber er det jo medaljer
ne, der tæller, sagde den dobbelte 
danske europamester, inden turen gik 
hjemover for den danske trup efter et 
veloverstået mesterskab.

Trods flotte person-
lige rekorder blev

 det ikke til
 podieplaceringer

 for sprinteren
 Kasper Filsø. 
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L
isa Kjær Gjessing fortsætter 
dominansen i kvindernes klasse 
K44, under 58 kg, hvor hun søndag 
den 10. juni sikrede sig EMguldet i 

suveræn stil.
 Jeg er enormt glad og lettet. Det er en 
fed følelse. Jeg synes virkelig, taktikken 
fungerer for mig, og jeg føler, at jeg har 
et fysisk overskud hele dagen, siger 
danskeren, der særligt i EMsemifinalen 
leverede en af karrierens bedste 
præstationer.
Tyrkiske Gamze Gurdal er en af de 
modstandere, der flere gange har gjort 
det svært for Lisa Kjær Gjessing, og hun 
kom til EM med en stribe turneringssejre 
i bagagen. Men i en overlegen opvisning 
vinder danskeren hele 210.

t e k s t :   JANN IK  LUND ANDERSEN 

Lisa Kjær 
Gjessing

Adam 
Carton
 ALDER: 16

  KLUB: Viby Tang 
soo do/Aarhus Syd 
Tang soo do

  SPORTSKLASSE: 
K44 (under 61 kg)

  HANDICAP: Født 
uden venstre hånd 
samt fire fingre på 
højre hånd

 ALDER: 39

 KLUB: Risskov 
Taekwondo Klub

  SPORTSKLASSE: 
K44 (under 58 kg)

 HANDICAP: 
Halvdelen af 
venstre underarm 
amputeret pga. 
kræft (2012)

Ustoppelige Lisa

For fjerde gang er ubesejrede Lisa Kjær Gjessing europamester i para-
taekwondo. Ved de åbne europæiske mesterskaber i Plovdiv, Bulgarien, 
viste danskeren igen, at hun er i en klasse for sig.

 Det er en kamp, jeg er meget stolt af. 
Hun er en kanon dygtig modstander, 
og hun kommer med masser af 
selvtillid, så det er næsten helt 
surrealistisk, at jeg får lukket 
hende helt ned, siger Lisa Kjær 
Gjessing og fremhæver samar
bejdet med landstræner Bjarne 
Johansen som afgørende.
 Det fungerer bare enormt godt 
mellem os, og Bjarnes 
taktiske overblik er guld 
værd for mig, siger hun.
Noget overraskende 
ventede der mexi
cansk modstand i 
EMfinalen, men 
Jessica Quijano 

var heller ikke tæt på at kunne true 
suveræne Gjessing, der vandt sikkert 
122. Ved stillingen 120 fik Quijano dog 
sparket danskeren så hårdt på højre 
arm, at der venter en undersøgelse 
hjemme i Danmark.
 Forhåbentlig er det ikke alvorligt. Først 
troede jeg, at den var brækket, men det 
er blevet lidt bedre, og hernede tror de, 
der måske er slået en lille flig af knoglen, 
siger Lisa Kjær Gjessing.

Debut til Adam Carton  
Med i Bulgarien var også 16årige Adam 
Carton, der fik sin internationale debut 
ved EM. Her blev det dog kun til en 
enkelt kamp mod mexicanske Ivan 
Torres, der sejrede 233.
 Adam leverede en helhjertet indsats 
mod en hård modstander. Jeg vil gerne 
udtrykke min største respekt til Adam, 
der aldrig var opgivende. Han kæmpede 
med mandsmod og præsterede flot mod 
en bedre kæmper, siger landstræner 
Bjarne Johansen.
Adam Carton kæmper ligesom Lisa Kjær 
Gjessing i klasse K44, der er med ved 
de Paralympiske Lege i Tokyo 2020.
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I 
starten af august var Danmark repræsenteret af tre ryttere 
ved VM i paracykling i Maniago, Italien: De to rutinerede 
håndcykelryttere Michael Jørgensen og Kim Klüver 
Christiansen samt Lykke Kofoed, der kører sin første 

internationale sæson.
Der var på forhånd optimisme i den danske trup, som havde 
haft en god forberedelsesfase op til VM. Særligt Michael 
Jørgensen gik efter at forbedre sidste års pæne VMresul
tater, en sjetteplads og en syvendeplads i henholdsvis 
linjeløbet og enkeltstarten. Han havde desuden fået bygget 
en ny cykel, som skulle passe godt til VMruten – en 13,9 km 
lang og forholdsvis flad rundstrækning. Enkeltstarten blev 
kørt på én omgang, mens landevejsløbet blev kørt over fem 
omgange og ca. 68 km.

Udfordringer fra oven 
Det skulle dog vise sig at blive sværere end forventet for de 
to danske håndcykelryttere, der kører i samme klasse (MH4). 
Enkeltstarten blev uventet udfordrende for løbets deltagere. 
Massive tordenbyger lige inden starten gav både Michael 
Jørgensen og Kim Klüver Christiansen udfordringer med at 
orientere sig og holde vejkontakten, ligesom vandet gik i 
mekanikken, så Kim Klüver Christiansen ikke kunne bruge sin 
cykelcomputer, mens Michael Jørgensen ikke kunne skifte 
gear. Michael Jørgensen formåede dog at klare sig igennem 
til en fin sjetteplads, mens Kim Klüver Christiansen måtte 
nøjes med en skuffende 15. plads.
I linjeløbet for håndcyklerne blev Michael Jørgensen igen 
bedste dansker med en niendeplads, mens Kim Klüver 
Christiansen blev nummer 17. Et skuffende resultat for dem 
begge. 
– Det blev lidt en øvdag for begge gutter. Kim blev påkørt i 
selve starten og kom så meget på bagkant, at han aldrig kom 

t e k s t :  ANE  R ØNN JOHANS SON   f o t o :  J E SP ER  HVAL SØE

De danske cykelryttere fik ikke indfriet mål-
sætningerne ved VM i Italien. Michael Jørgensens 
6. plads i enkeltstarten blev bedste resultat. 

til VM
ØV-DAGE

tilbage i kampen. Michael kunne heller ikke rigtig få gang i sin 
nye cykel i dag. Der blev ikke sagt mange pæne ord efter løbet, 
siger landstræner Jesper Hvalsøe.

Vigtig erfaring 
Danmarks eneste kvindelige rytter, Lykke Kofoed, der kører i 
WC4klassen (alm. tohjulede cykler) fik to tiendepladser både 
på enkeltstarten og i linjeløbet. Selv om det var sidst i 
WC4klassen, var landstræner Jesper Hvalsøe tilfreds: 
– Konkurrencen ved VM er rigtig hård, og Lykke kører to gode 
løb og præsterer det bedste, hun har gjort indtil nu. For Lykke 
gælder det om at samle erfaring, så hun kan godt være tilfreds. 

Massive tordenbyger gav udfordringer ved VM-enkeltstarten for 
de danske håndcykelryttere. Her må Kim Klüver Christiansen 
tage paraply i brug inden start. 
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t e k s t :  ANE  R ØNN JOHANS SON

D
et startede ellers godt for lands
holdet, der lagde ud med sejre i de 
første tre puljekampe. Derefter 
fulgte forventede nederlag til de 

forsvarende verdensmestre og 
paralympiske mestre fra Australien samt 
til et stærkt spillende japansk hold.  
I første placeringskamp om 5.8. 
pladsen blev det til tredje nederlag i 
streg. Denne gang et bittert et af 
slagsen, da Danmark tabte 5251 til 
Canada efter ellers at have domineret 
det meste af kampen. Heldigvis fik 
Danmark lidt oprejsning i den sidste 
kamp om 7.8. pladsen, hvor de fik rystet 
skuffelsen af sig og slog Sverige med 
5148. 
 Jeg synes, at vi havde et lille overtag 
kampen igennem. Det blev dog ikke 
afgjort før i slutfasen, og heldigvis havde 
vi bedre styr på nerverne end svensker
ne. Vi havde måske også heldet lidt med 
os i de sidste minutter, men det har vi 
ikke altid haft før, siger Sebastian 
Frederiksen.
Danmark får altså 7. pladsen ved VM, og 
det er én placering dårligere end ved 
seneste VM for fire år siden. Målsæt
ningen at nå 5. pladsen blev dermed 
desværre ikke opfyldt. Alligevel var det 
en optimistisk landstræner Jason Regier, 
der kunne gøre status over VM.
– Mange hold har rykket sig meget, og 
det her VM har haft det højeste 
spilleniveau af alle indtil videre. 
Selv om vi ikke når vores målsæt
ning, så er vi stadigvæk under 
udvikling. Vi er godt på vej og har 
store forhåbninger om at kvalificere 
os til de Paralympiske Lege i 
Tokyo 2020, siger land
stræner Jason Regier. 

Danmark startede stærkt men 
mistede pusten undervejs, da 
det blev til en syvendeplads ved 
VM i kørestolsrugby i Sydney.

Lovende sejre 
og bitre nederlag

  Jesper Krüger, Aarhus Burnouts 

  Kristian Bak Eriksen, FHI Falcons

  Leon Jørgensen, FHI Falcons

  Mark Peters, FHI Falcons

  Mikkel Schöttel, Aarhus Burnouts

  Morten Elmholt, Aarhus Burnouts

  Sebastian Frederiksen, FHI Falcons

  Sofie Skoubo, Aarhus Burnouts 

  Thomas Pagh, FHI Falcons

 
Japan verdensmester for første gang
VM i kørestolsrugby 2018 blev vundet af 
Japan, der var i finalen for allerførste 
gang. De slog de australske værter med 
6261, mens USA slog Storbritannien i 
bronzekampen. 
Verdensmestrene fra Japan er dermed 
som det første hold kvalificeret til de 
Paralympiske Lege i Tokyo. For de øvrige 

hold indledes kvalifikationen næste år 
– for Danmarks vedkommende 
kræver det en plads i finalen ved 

EM eller en af de sidste to pladser 
ved en paralympisk 
kvalifikationsturner
ing senere på året.

Den danske VM-trup

Det blev til sejr over ærkefjenderne fra Sverige 
i den afgørende kamp om 7.-pladsen ved VM. 
Her Mark Peters i nærkamp med en svensker. 

FOTO: TOM BRASSIL

Japanerne kunne for første 
gang løfte VM-trofæet. 
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E
M i Dublin var det første store 
internationale mesterskab, efter at 
der er foretaget markante juste
ringer i klassifikationsreglerne i 
parasvømning. Det har haft 

betydning for både de danske svømme
res klassifikation og ikke mindst feltet af 
konkurrenter i klasserne, og det var 
derfor på forhånd vanskeligt at vurdere 
præcist, hvordan de danske EMchancer 
var. Derudover var det et dansk svømme
landshold under opbygning der rejste til 
Dublin, idet de to rutinerede para
lympiske deltagere Jonas Larsen og 
Niels Korfitz Mortensen p.t. holder 
pause og derfor ikke deltog. Målsætnin

gen fra landstræner Bjarne 
Kragh for de fem kvindelige 

svømmere var derfor 
primært finalepladser 

og danske 
rekorder.

SOMMER

Special!

Fem unge kvindelige parasvømmere, heriblandt tre debutanter, overraskede 
med to danske medaljer ved EM i Dublin i august.

Unge svømmere 
vinder to EM-medaljer

Bronze til Amalie Vinther
Størst forhåbninger var der på forhånd 
til rutinerede Amalie Vinther, der netop 
er flyttet fra Thisted til Aarhus, på 
favoritdistancen 400 m fri, hvor hun var 
forsvarende europamester fra 2016. Der 
er kommet flere stærke svømmere til i 
hendes klasse, men det lykkedes hende 
at sikre sig bronzemedaljen, da hun slog 
hånden i bassinkanten i tiden 5.10,02 – 
10,51 sekunder efter vinderen, italienske 
Xenia Francesca Palazzo og godt fem 
sekunder efter franske Claire Supiot, der 
sikrede sig sølv i tiden 5.04,81.
At det blev til en medalje var en stor 
lettelse for Amalie: 
– Det var fantastisk at slå hånden i 
væggen og se, at det blev en tredjeplads 
– det var en stor forløsning, lød hendes 
umiddelbare reaktion efter finalen. Tiden 
var samtidig hendes næsthurtigste 
 nogensinde – kun ved VM i 2015 har hun 
med tiden 5.08,25 svømmet hurtigere.
De danske debutanter viste også gode 
takter. Særligt Camilla Aagaard gjorde 
sig bemærket med danske rekorder på 
100 m fri, 50 m fri, 100 m fly og 400 m 
fri, mens Mie Trothe satte dansk rekord 
på 100 m fly, 50 m fly og 200 m ind. 
medley. 

Laura 
Martens 
Christensen



De danske 
svømmere
  Mie Trothe, Aarhus Swim
  Laura Martens Christensen, 
Svømmeklubben NORD
  Amalie Østergaard Vinther, 
Aarhus Swim
  Louise Bast Aaby,               
Aarhus Swim
  Camilla Aagaard,             
Svømmeklubben         
NORD

Dansk holdkapmedalje
Ved EM’s allersidste løb stillede 
 Danmark op i holdkap på 4x100 
m  medley. Det var ikke på forhånd 
 forventet, at det danske hold kunne 
kæmpe med om medaljerne, men i et 
forholdsvis tyndt besat felt med kun 
fire finalehold vandt det danske hold – 
bestående af Louise Bast Aaby, Laura 
Martens Christensen, Mie Trothe og 
Amalie Vinther – bronze i tiden 5.50,62. 
Guldet gik til Storbritannien, mens 
Spanien tog sølv. 
Det var Danmarks første internationale 
holdkapmedalje i nyere tid. 

Den danske landstræner glæder sig over 
de gode takter, det unge danske hold 
viste ved EM. 
– Vi er inde i en positiv udvikling. Vi er 
repræsenteret i 17 finaler ud af 27 start
er, og pigerne tager to bronzemedaljer 
og sætter ni nye danske rekorder. Det 
er tydeligt, at den nye klassifikation har 
haft betydning, men det kan vi ikke gøre 
noget ved. Det er bare at se fremad, og 
med flere mesterskabsdebutanter på 
holdet tegner fremtiden lys, lød evalu
eringen fra Bjarne Kragh. 
400 svømmere fra 37 lande deltog ved 
EM i parasvømning.

De danske landshold tog den første holdkapmedalje i nyere tid, da det blev til EM-bronze i 4x100 m medley. 

Louise Bast Aaby. De glade danske kvinder 
fejrer holdkapbronzen.

Mie Trothe springer i vandet. 
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FR IV ILL IG IFORM
Med fr iv il l ighedspol i t ikken IFORM er vi optagede af de fr iv il l ige ildsjæle, der gør en forskel . 
I  serien FRIVILLIG IFORM sæt ter vi fokus på dem. 

t e k s t :  J ØRN ER IK  S IMONSEN 

En fantastisk rejse

At arbejde med unge med 
handicap, og at se hvordan de 
vokser gennem idrætten har 
været fantastisk, fortæller 
holdleder i Herning Floorball-
klub, Yrsa Petersen. 

Hvordan startede du som frivillig?
Min mand og jeg har en søn, der bl.a. har ADHD. 
Efter ca. 12 år med gymnastik havde han lyst 
til nye udfordringer, så han startede med bl.a. 
hockey i Skjold Handicap Idræt.
Allerede efter første hockeytræning, blev min 
søn tilbudt at komme med til et stævne. Der var 
to trænere til 45 spillere fordelt på 8 hold. Det 
var her jeg startede min frivillige hjælp, hvor 
jeg tog med til hockeyturneringer 68 gange i 
vinterhalvåret.
Nogle år efter var jeg med til at starte et fodbold
tilbud i en klub i Hammerum, hvor vi allerede fra 
starten havde skaffet 21 spillere. Her blev min 
funktion at være tilstede under træningen og 
støtte de unge, så de kunne blive godt integreret 
i den nye klub.

Hvorfor er du frivillig?
At være en del af fællesskabet og mærke 
hvilken betydning sporten har for spillerne: 
noget at glæde sig til, noget at komme af
sted til, flere nye venner og bekendtskaber.
At der er folk som vil yde frivillig hjælp rundt 
i klubberne, det er fantastisk. At få startet 
 disse sportslige tiltag, for denne taknem
melige gruppe af mennesker, som har så 
stort brug for at være sammen med andre 
lige stillede, er en fantastisk følelse. De giver 
 hinanden den plads og forståelse som de 
hver især har brug for  og på den måde 
 giver det dem glæden til sporten og motionen 
–  fremfor at sidde ensomme hjemme.

Yrsa Petersen, øverst th., med 
sit Special Olympics-hold i 

 Herning Floorballklub.  
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D er var en gruppe stolte og ydmyge medicinske ildsjæle, 
der ved Parasport Danmarks Frivillighedsforsamling 
blev overrasket med IFORMprisen på 25.000 kroner i 

forbindelse med fejringen af de frivillige kræfter i para
sporten.

Hvad er din største oplevelse?
I samarbejde med Poul, formand i Herning 
Floorball Club, har vi etableret et hold med 
Special Olympics floorball. Vi fik tilbuddet om 
at komme til Rosenheim i Tyskland og spille en 
floorball turnering. Vi takkede ja til tilbuddet, 
da det kunne give alle holdets spillere en 
fantastisk oplevelse, hvor nogle aldrig havde 
været uden for Danmarks grænser. 
Poul og jeg fik indsamlet en pengesum, 
som gjorde at alle spillerne kunne deltage. 
Vi deltog i oktoberfest i München, tog på 
museer, oplevede lokalområdet og Alliance 
fodboldarena, hvilket var en skøn oplevelse for 
de mange fodboldinteresserede.  
Og så endte holdet også med at vinde 
turneringen og tage guldet med til Danmark. 
Mange af spillerne som er kontanthjælps
modtagere, har fået en masse oplevelser, som 
de ellers aldrig vil have haft muligheden for.  
En rejse, som de stadig taler om den dag i dag. 

Hvad er du mest stolt over?
Som mor er det helt fantastisk at se hvordan 
sporten og fællesskabet udvikler de unge og for 
mit vedkommende vores søn, og hvordan man 
selv kan påvirke disse små succeser som er så 
vigtige for os alle her i livet.
Den ”frivillige hånd” kan flytte meget for et ungt 
menneske, som måske ikke har et bagland, der 
har muligheden eller resurserne for at støtte op 
omkring vedkommende. 
Det at være frivillig, at være med til at gøre en 
forskel for unge mennesker  har været en fantas
tisk ”rejse”. Det at lære alle de unge mennesker 
at kende, at vide hvem de er og hvad de laver og 
står for, at kunne hjælpe dem hvis det brænder 
på – at opnå deres tillid og få et knus og tak for 
en dejlig aften  dét er bare så givende. Det er 
netop grunden til at jeg elsker at arbejde med 
de unge mennesker og fortsat ønsker at gøre en 
forskel.  

Tine Aagaard, Morten Blomgren, Rikke Blomgren og 
René Fejer fra Medicinsk Udvalg modtager IFORM-prisen. 
Kasper Stentz Olesen er fraværende. 

Medicinsk Udvalg 
hædret med 
IFORM-prisen

– Det er voldsomt overraskende. Vi er jo bare dem, der 
er med i baggrunden, og vi gør det, fordi det er sjovt og 
enormt givende. Men man retter da lige ryggen, når der 
sådan kommer nogen og klapper én på skulderen og siger, 
at man har gjort et godt stykke arbejde. Det er en stor 
 anerkendelse til alle, der har været med omkring udvalget, 
siger Morten Blomgren, der er formand for Medicinsk 
Udvalg og til daglig arbejder som speciallæge i ortopædisk 
kirurgi.
IFORMprisen er støttet af SparNordFonden og uddeleles 
af styregruppen bag Frivillighedsforsamlingen på baggrund 
af indstillinger. I år faldt valget på Medicinsk Udvalg, der 
beskrives som et ”muldvarpeudvalg”.

– Til daglig er det ikke sikkert, at vi ser det store 
arbejde, de udfører, men det er næsten sikkert, at 
alle i parasporten har nydt godt af deres indsats. 
Vi møder dem bl.a. på sund hedsprogrammet 
Healthy Athletes i Special Olympics idrætten, når 

der skal rådgives om antidoping og vejledes 
i klassifikationer, og når de fx varetager 

første hjælpsfunktioner ved events, siger 
Bredde udvalgets Charlotte Svarrer, der 
var med til at pege på vinderne.
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A
bu Dhabi danner i perioden 14.21. 
marts 2019 rammen om en 
gigantisk sportsfest, når Special 
Olympics World Summer Games 

afholdes for 16. gang. 
Legene er verdens største bredde
stævne for idrætsudøvere med 
udviklings hæmning og den største 
internationale sportsbegivenhed i verden 
i 2019, og forventes at få deltagelse af 
7.000 deltagere fra 170 lande. Parasport 
Danmark sender det største danske hold 
nogensinde af sted.

Dansk deltagelse i ti idrætsgrene
Danmark stiller med en delegation på 
116 deltagere  89 idrætsudøvere og 27 
trænere/ledere. Dertil kommer en leder, 
kommunikations og sundhedsstab på ni 
personer. Det er det største danske hold 
nogensinde. De danske udøvere stiller 
op i ti af de 24 idrætter ved legene: 

t e k s t :  ANE  R ØNN JOHANS SON

89 danske atleter er udtaget til verdens største sportsbegivenhed i 2019, 
Special Olympics World Summer Games i Abu Dhabi. 

KÆMPE dansk hold til World Games

World games i tal
 7.000   idrætsudøvere

  89 danske idrætsudøvere 

 2.600 trænere/ledere

  20.000 frivillige

 170 lande er repræsenteret

 atletik, badminton, boccia, bowling, 
 fodbold, golf, gymnastik, håndbold, 
ridning og svømning.
 Idrætsudøverne kommer fra hele landet 
fordelt med 15 fra Region Hovedstaden, 
19 fra Region Sjælland, 14 fra Region 
Syddanmark, 28 fra Region Midtjylland 
og 13 fra Region Nordjylland. 
I flere af idrætterne, nemlig badminton, 
boccia, bowling, fodbold, golf og 
håndbold, deltager Danmark i en speciel 
gruppe betegnet Unified Sport. Det 
vil sige, at de udviklingshandicappede 
idrætsudøvere danner par med en del
tager uden handicap, kaldet en partner.
Hos Parasport Danmark glæder bredde
konsulent Anette Svejstrup sig til at følge 
de danske deltagere i den forestående 
forberedelsesfase og i Abu Dhabi:
 Der er et meget stort engagement 
blandt både vores udøvere og trænere 
 forberedelserne er godt i gang, og 

træningsintensiteten og iveren er høj, så 
det bliver spændende at følge atleterne, 
når det først går løs. Det er samtidig 
første gang, at stævnet er placeret i 
Mellemøsten, så det bliver uden tvivl en 
stor kulturel oplevelse også.
Det er femte gang, at Danmark stiller op 
ved SOWSG efter deltagelse ved 
legene i Dublin i 2003, Shanghai i 2007, 
Athen i 2011 og Los Angeles i 2015. 

Følg det danske hold på 
www.facebook.com/sodanmark

Det store danske hold ved indmarchen til Special 
Olympic World Summer Games i Los Angeles 2015. 

I Abu Dhabi 2019 bliver holdet endnu større.  
FOTO: JOHN MCCOY 
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V
elgørenhedsløbet Cykelnerven 
bestiger hvert år de hårdeste og 
højeste tinder i Tour de France til 
støtte for kampen mod sclerose. Og 

for tredje år i træk var håndcykel rytteren 
Henrik Kragh fra Vejle blandt de 300 
dedikerede ryttere der indtog Pyrenæerne 
i Danmarks hårdeste cykelevent.  Henrik 
Kragh har selv sclerose, og cyklede med 
det lokale hold fra Trekantsområdet som 
ambassadør for Cykelnerven og 
repræsentant for Para sportrådet i Vejle.
Egentlig var det ikke planen, at Henrik 
Kragh skulle køre med igen i år, da 
bl.a. bjergene ved egen håndkraft er en 
voldsom udfordring. Men i samarbejde 
med Wolturnus er håndcyklen i 2018 
opgraderet med elmotor, elektronisk gear
system og skivebremser for at høje sikker
heden ved særligt nedkørslerne. Dermed 
kunne Henrik bestige legendariske Tour 
de Francetinder som Col d’Aspin (1490 
højdemeter) og Col du Tourmalet (2115 
højdemeter).

Tour de France 
på håndcykel

Henrik Kragh besejrede Col du Tourmalet og
 en række af Pyrenæernes hårdeste bjerge på

 sin specialbyggede håndcykel, da han 
deltog i velgørenhedsløbet Cykelnerven.

t e k s t :  KR IS T IAN  BANG L ARSEN   f o t o :  JAKOB HELB IG  /  CYKELNERV EN

En stor inspiration for holdet
Henrik Kraghs præstationer i Frankrig 
er inspirerende for alle, fortæller 
 Scleroseforeningens formand 
 Christian L. Bardenfleth: 
 Alle kender Henrik og tager hatten 
af for hans præstationer i de franske 
bjerge. Hans kamp mod bjergene 
og sin egen krop er om noget en 
stor motivation for os andre, når det 
virkelig går opad. Han er en unik del af 
Cykelnerven. 
De samme roser får Henrik af 
holdkammeraten Eskild Ebbesen 
fra Guldfireren, der selv har oplevet 
 Henriks indædte kamp for at bestige 
de franske bjerge med håndkraft.  
 Det kræver jernvilje og en utrolig kraft 
at forcere bjergene i en håndcykel, 
Henrik er vanvittig sej og et levende 
bevis på, hvorfor vi alle kæmper for en 
verden uden sclerose, fortæller Eskild 
Ebbesen.

 Cykelnervens 300 ryttere slog 
i 2018 alle tidligere rekorder med 
et samlet indsamlingsresultat 
på mere end 5,1 mio. kr. Henrik 
Kragh samlede sammen med sit 
hold i Trekantområdet ca. 
400.000 kr. ind til kampen mod 
sclerose.

 Blandt de engagerede 
cykelnerveryttere er TV2s 
nyhedsværter Dennis Ritter og 
Mikael Kamber, den tidligere 
landsholdsspiller i fodbold 
Martin Jørgensen og den 
tidligere OLvinder Eskild 
Ebbesen. 

FAKTA: 5,1 millioner til
kampen mod sclerose
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The Palgrave 
Handbook of

 Paralympic Studies

Redigeret af Ian Brit tain
 og Aaron Beacom. Palgrave 
Macmillan, 2018. 704 sider. 

Bogen er på engelsk.

Bogtip
l æ s t  a f :  N INA  HOL ST/ B IBL IOT EK AR V ED  HANDICAP IDR Æ T TENS  V IDENSCENTER

Bøgerne kan lånes på www.handivid.dk 

Deltakelse for barn og 
unge med nedsatt funk

sjonsevne, med særlig 
fokus på deltakelse i 

fysisk aktivitet

Af Anne-Merete Kissow 
og Lena Klasson. Nasjonal kom  pe-

tansetjeneste for barn og unge med 
funksjonsnedsettelser, 2018. 

94 sider. Rapporten er på norsk.

Ny forskning kan på sigt 
bane vej for mere indsigt i 
børn og unges deltagelse i 
fritidsaktiviteter og herunder 
specielt fysisk aktivitet.
I foråret udkom denne 
rapport, som har til formål at 
skabe overblik over, om børn 
og unge med funktions
nedsættelser deltager i 
skole og fritidsaktiviteter og 
på hvilke vilkår. Metoden er 
en systematisk gennemgang 
af international forsknings

Ny bog om den Paralympiske 
bevægelse og de Para
lympiske Lege. Bogen er en 
antologi, skrevet af både 
praktikere og akademikere 
indenfor Parasport. Tema
erne i bogen er bl.a. bygget 
på casehistorier, som tager 
afsæt i de Paralympiske Lege 
efter London 2012. Det er 
blandt andet kapitler om 
sociale medier og handicap, 
viden om handicap og 
inklusion set i lyset af den 
Paralympiske bevægelse, 

udviklingshæmmede og 
Special Olympics set i 
forhold til de Paralympiske 
Lege samt kvinder i para
sporten.Den Paralympiske 
bevægelse er også behand
let i et historisk perspektiv. 
Der gives en grundig indsigt i 
hvordan den Paralympiske 
bevægelse startede, hvilken 
politisk betydning bevægel
sen har haft, til hvor be
vægelsen er i dag.   Bogen 
henvender sig primært til 
forskere, stude rende og 

politiske beslutningstagere. 
De enkelte afsnit kan læses 
alene, hvilket betyder, at 
bogen kan bruges i mange 
sammenhænge.
Bogen er absolut anbefalel
sesværdig, for selv om det er 
en meget kompakt bog på 
engelsk, er indholdet 
grundigt underbygget, og 
som læser har du mulighed 
for at dykke ned i emner, der 
ellers ikke skrives meget om.

litteratur og resultatet viser, 
at børn og unge med 
funktionsnedsættelser 
generelt deltager mindre i 
både skole og fritids
aktiviteter end deres 
jævnaldrende. Derfor er der 
god grund til at forske videre 
på området, for at finde ud af 
hvilke barrier der står i vejen 
for deltagelse. 
Den nuværende forskning 
giver desuden et uklart 
billede af børns egne 

oplevelser af fysisk aktivitet i 
fritiden. 
Rapporten kan bidrage til 
forståelsen af de faktorer, der 
har indflydelse på børn og 
unges deltagelse i fysisk 
aktivitet. Derfor kan det være 
interessant læsning for alle, 
der i klubsammenhæng 
arbejder med børn og unge 
med en funktionsned
sættelse. 
Rapporten kan downloades på : 
www.handivid.dk.

Parasport Danmarks formand John Petersson har vundet et hav af paralympiske medaljer. 
Den 31. august fik han en med fra Københavns kanaler, da han gennemførte TrygFonden 
Christiansborg Rundt. 
– Det var en kanonfed oplevelse. Jeg var lidt forbavset over, hvor hårdt det var – måske skyldes 
det regnen. Samtidig kom eliteheatet også bagfra og indhentede os, så vi blev svømmet ned, 
men det var vildt fedt, sagde John Petersson til svoem.dk lige efter løbet. 
Knap 35 minutter var den tidligere parasvømmer om at svømme de 2.000 meter til målstregen 
ved Den Sorte Diamant. Og oplevelsen vækkede gamle minder hos den tidligere topatlet. 
– Hele træningen op til løbet er jo lidt den samme, som jeg tidligere var vant til i forhold til 
turneringer. Jeg har også gået i dag og været vildt spændt. Jeg har flere gange været ude og 
kigge, mens de andre var i vandet, hvor jeg tænkte, at nu var det endelig snart mig, og så skulle 
jeg give den gas, siger John Petersson.

Formanden svømmede Chr is t iansborg Rundt
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Den 5. september, på flagdagen for Danmarks udsendte, ramte 
DIF Soldaterprojekts cykelevent ’Ride4Rehab’ Kastellet i 
København.
De 45 veteraner med fysiske og psykiske skader havde over 
700 kilometer og ni etaper landet rundt skabt fokus på, at 
idræt, motion og fællesskaber kan være vejen frem for menne
sker, der er ramt af store psykiske udfordringer i livet.
 Det har været en fuldstændig fantastisk og vanvittig tur. Der er 
blevet grin og grædt. Det har været super fedt at være sammen 
med andre veteraner, og jeg må sige, at den slags projekter her 
virker, når man skal forsøge at forbedre hverdagen for folk som 

jeg selv, der har det svært med PTSD, siger veteran Geert 
Girtsø fra Roskilde.
Gennem turen har Ride4Rehab haft besøg af politikere, 
sportsfolk og mediepersonligheder, som har bakket op om 
veteranerne. På sidste etape cyklede statsminister Lars Løkke 
Rasmussen med:   
 Det er et fantastisk projekt. Idrætten kan noget. Den kan 
bringe mennesker sammen, og cyklen kan noget helt ekstra
ordinært, fordi den er et godt terapeutisk værktøj. Når du 
sidder derude og er i øjenhøjde med folk ….og iført lycra, så 
bliver man lige, siger statsministeren.

Veteraner og statsminister i lycra

Der var Joey Moekoncert, showkamp og gallafest, da håndboldbørnene 
fra LykkeLiga blev fejret til LykkeCup den 9. juni. 
LykkeLiga startede op i 2017, og på det første år har interessen vist sig 
enorm. Ligaen består nu af 27 håndboldhold for børn og unge med et 
udviklingshandicap, og lørdag den 9. juni var der sæsonfinale – også 
kaldet LykkeCup – i Gigantium i Aalborg. Her deltog omkring 275 unge 
håndboldspillere og endnu flere pårørende.
Det blev en stor fest med indmarch, borgmestertale, Joey Moemini
koncert, Jan Gintberg og Niels Hausgaard på slap line og en showkamp 
mellem nogle af børnene og en række af initiativtager Rikke Nielsens 
gamle landsholdskollegaer med Camilla Andersen i spidsen. Dagen blev 
afsluttet med en gallafest, hvor Lærke fra MGP underholdte.
Ind i mellem blev der også spillet håndbold i udfordrende rammer. Fire 
baner med en masse mennesker omkring og høj musik i baggrunden.

EN LYKKELIG SÆSONFINALE
FO
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FOTO: RIDE4REHAB
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nye klubber & tilbud
SHOWDANCE I VEJLE 
DANSEquilibrium Danse Center i Vejle startede i august to
 nye hold i showdance for børn og unge med særlige behov. 
Holdene ligger mandag og tirsdag. Kontakt instruktør 
Sofia Pedersen på tlf. 22 27 77 98. www.dq.dk 

LØB, CYKLING OG TRIATLON I RØNNE
Viking Atletik i Rønne tilbyder en række idrætter til 
mennesker både med og uden handicap – bl.a. løbetræning, 
triatlon og cykling for både bredde og elite. Klubben er 
desuden i gang med at stable et nyt idrætstilbud målrettet 
bevægelseshæmmede på benene. www.viking-atletik.dk

GOALBALL I ODENSE 
Nu er det muligt for synshandicappede at spille goalball i 
Goalball-Klub Odense.  Det er en god mulighed for at skærpe 
sanserne og få motion på en anderledes og spændende måde. 
Kontakt formand Kim Enevold Sørensen på tlf. 27 82 15 44 
eller e-mail kiensoe@gmail.com
https: //www.facebook.com/groups/1579337605631017/  

GOLF I SØLLERØD 
Søllerød Golfklub tilbyder nu golf for mennesker med udviklings-
handicap. Kontakt Torben Just Madsen på tlf. 25 84 17 84 eller 
e-mail tjm@sollerodgolf.dk. www.sollerodgolf.dk

BOWLING I KOLDING 
Bowlingklubben BK Trekanten i Kolding har oprettet et hold for mennesker 
med udviklings handicap. Kontakt formand Ole Stampe på tlf. 51 88 00 80 
eller e-mail os@msstampe.dk. www.bktrekanten.dk

Odense har fået sit 
eget goalball-hold. 

Med 2,3 millioner kroner i ryggen 
vil Vejen Idrætscenter tilbyde 
genoptræning til borgere på 
selve idrætscenteret.
Pilotprojektet ”Din sundhed”, der 
er støttet af Trygfonen med 2,3 
millioner, rummer nye spæn
dende muligheder for samarbej
de mellem kommunale sundheds
huse, offentlige idrætsanlæg og 
det frivillige foreningsliv. Ideen er 
at involvere idrætscenteret mere 
aktivt, når det gælder rehabilite
ring og forebyggelse af livss
tilssygdomme.
Deltagerne i projektet vil få et 
individuelt forløb med adgang til 

Vejen Idrætscenter skal være 
et genoptræningsmekka

træning i Vejen Idrætscenter. 
Der udvikles faste koncepter 
målrettet fx borgere med KOL 
eller problemer med ryggen, og 
et korps af frivillige aktiveres for 
at udbrede projektet.   
– Vores ansatte og frivillige har 
stor ekspertise fra arbejdet med 
idrætsudøvere. Det er oplagt, at 
de kan hjælpe borgere, som skal 
genoptrænes i forbindelse med 
et sygdomsforløb. Som 
idrætscenter vil vi gerne spille en 
mere aktiv rolle for sundheds
tilstanden i vores lokalområde, 
siger Jakob Sander, direktør for 
Vejen Idrætscenter.

FOTO: CHRISTER HOLTE
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MAURICE 
MANUEL
Krigsveteranen om 
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