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Handicapidrættens 
Grimme Ællinger 

Handicapidrætskonsulent Jørn Erik Simonsen 



Mit personlige oplæg 

• Har selv været inkluderet hvert 2. år. 
• Har arbejdet med og i idrætten siden 

slutningen af 70’erne. 
• Ansat som idrætskonsulent i DHIF siden 

’89. Har ikke været involveret i de 
evaluerede projekter. 

• Ikke afstemt med DHIF’s officielle politik 
eller strategier, men baseret på egne 
erfaringer og holdninger. 
 



Thomas Vinterbergs 
FESTEN: 2 forskellige taler 

 
• Her går det godt. Send flere penge! 

 
• Hvis ”Lige børn leger bedst”, så er det 

svært for Skæve Thorvald. 



Dansk Handicap Idræts-Forbund 
(www.dhif.dk) 

• Dannet i 1971. Specialforbund under Danmarks 
Idræts Forbund 

• Ca. 400 medlemsklubber på landsplan med ca. 
19.000 udøvere med handicap. 

• Alle handicapgrupper (dvs. udviklingshæmning, 
bevæge- eller synshandicap) minus 
hørehandicap. 

• 30 forskellige idrætsgrene. 
• Bredde- og eliteidræt. 
• Konsulenttjeneste. 



Ændring i 

Klubsammensætningen 
• De første idrætsklubber udsprang af 

handicaporganisationernes lokale 
initiativer. 

• 60’ernes og 70’ernes ”Græsrodskultur”: Vil 
selv, kan selv, gør selv. (fysisk handicap) 

• Aktuel klubtilgang: Almene 
idrætsforeninger er reglen, ”rene” 
handicapidrætsforeninger sjældne. 



 
HANDICAPIDRÆT 
 
• = IDRÆT FOR PERSONER MED HANDICAP 
 (dvs. al idræt/fysisk udfoldelse der kan udføres af og 
 tilpasses til personer med et eller flere handicaps) 
 
• = TILPASSET IDRÆT og BEVÆGELSE (TIB) 
 (leg - aktivitet – perfektionering – dyst) 
 

 
 

  



 
Idrætskonsulentens 
”erfaringer/holdninger/fordomme”: 
 • Det er både sjovt og udviklende at 

konkurrere (med sig selv og andre), hvis 
det foregår med udgangspunkt i 
deltagernes niveau og forudsætninger 
 

• Handicappede (børn og unge) bliver 
ekstra handicappede af omverdenens 
manglende forventninger og/eller 
overdrevne omsorg. 

 



Identifikation af 

God idræt/sport: 

• Det skal være SJOVT! 
• Det skal være UDFORDRENDE! 
• Der skal være mulighed for at INDGÅ I 

SOCIALE RELATIONER! 
• Der skal være mulighed for at blive ”SPILLET 

GOD”. 
• Der må gerne være mulighed for de POSITIVE 

”SIDEGEVINSTER”. 



Idrættens SJOV-diagram 

 



En 
KENDSGERNING! 

• Antallet af idrætstilbud er omvendt 
proportionalt med graden af 
funktionsnedsættelse. 
 

• På almindeligt dansk betyder det at jo mere indgribende en 
funktionsnedsættelse er, des sværere er det at finde et passende 
idrætstilbud. 

• Derfor behov for ekstra ressourcetilførsel for at kunne etablere og 
drive særlige foreningsbaserede idrætstilbud/-aktiviteter. 

• Disse særlige idrætstilbud kan organiseres i almene 
idrætsforeninger eller handicapidrætsforeninger eller i forlængelse 
af offentlig undervisnings- eller beskæftigelsestilbud. 



Karakteristiske udfordringer 
i handicapidrætten. 

 
• Rekruttering af ledere og instruktører uden for 

”egne rækker”. 
• Ledsagere/hjælpere, samt ofte flere instruktører 

pr. hold. 
• Rekrutteringsgrundlag. 
• Transportordninger. 
• Idrætsudstyr og faciliteter. 

 



INKLUSION 

• Kitt Boel, næstformand i LEV: 
• ”Inklusion er en proces, hvor alle i miljøet 

skal have tid til at vænne sig til, at tingene 
kan/skal gøres på andre måder og med 
andre aktører”. 

• ”Vurdering af inklusion på individplan: 
trivsel, læring/udvikling og deltagelse.” 

• ”Tålmodighed, tålmodighed, tålmodighed” 



Bagsiden af medaljen 

• Ensomhed 
• De særlige hensyn 
• ”Røven af 4. division” 
• Jeg er ikke som de andre 

 
 
 

• Skoleidrætsstævner for enkeltintegr. 



Hvad er 

UDFORDRINGERNE 
• Mange projektpuljers indbyggede 

dilemmaer i relation til: 
 

• Tid 
• Penge 
• Viden 
• Aftagende engagement/fokus skifter 
• ”Projektmageri”/”Skriverkarlene” 

 



Frivillighedens magiske 
balance-diagram 

 



Hvorfor idræt i foreningsregi? 

 
 

• Når idrætten virker/fungerer, er det 
menneskelige og samfundsmæssige 
udbytte uvurderligt!! 



Derfor! 



Derfor! 



Derfor! 



Derfor! 



Derfor! 
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