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desuden i 2019 indgået endnu flere aftaler med 
specialforbund til gavn for vores atleter og idræt-
ter, og et nyt samarbejde med Danske Handi-
caporganisationer om Videnscenter om Handicap 
er sat i søen.

Dialog og synlighed hænger ofte sammen og har 
blandt andet udmøntet sig i, at bestyrelsen sam-
men med jer har afholdt dialogmøder både øst og 
vest for Storebælt. Det gav anledning til konstruk-
tive debatter og brugbare tilbagemeldinger. For 
mig er det yderst vigtigt, at dialogen ikke alene 
er mellem bestyrelse og medlemmer, men på 
tværs mellem os alle. Det inspirerer, og vi lærer af 
hinanden. Og dialog er naturligvis ikke kun forbe-
holdt dialogmøder. Både ansatte og bestyrelse er 
altid interesserede i at høre, hvad der rører sig, og 
hvor vi kan gøre tingene bedre.
 
Synligheden har også vist sig mere konkret ved, 
at vi bliver mere og mere synlige i mediebilledet. 
Eksempelvis dækker DR parasporten jævnligt og 
sendte i år live fra både EM i kørestolsrugby og 
VM i para-atletik. Samtidig kan vi her ved årets 
udgang glæde os over, at flere af vores atleter er 
indstillet til de store landsdækkende idrætspriser. 

Ny vision fra 2020
Det kommende år byder også på spændende 
tiltag. Som nævnt i lederen i det nyeste nummer 
af Parasport arbejder bestyrelsen på en ny stra-
tegi og vision frem mod 2025. Den skal afløse 
den nuværende og danne grundlag for en ny 
strategiaftale med DIF. På baggrund af interviews 

med en lang række interessenter har bestyrelsen 
drøftet en vision, hvor Parasport Danmark i 2025 
skal være et forbund, som giver mennesker med 
handicap mulighed for at dyrke idræt, motionere 
og konkurrere i et berigende og attraktivt, socialt 
fællesskab. Alle mennesker med et handicap 
skal kunne udnytte deres individuelle potentiale 
inden for idræt med kvalificeret støtte. Arbejdet er 
stadig i gang, og vi forventer at kunne præsentere 
jer for et endeligt oplæg til drøftelse på repræsen-
tantskabsmødet i april 2020.

Fra den 1. januar 2020 implementerer vi også den 
nye organisering i idrætsudvalgene, så hver idræt 
fremover har tilknyttet én konsulent. Forhåbentlig 
vil det give en nemmere arbejdsgang i kontakten 
med forbundet og gøre det enklere at være enga-
geret i parasporten. 

Det er med andre ord et spændende år, vi kan se 
frem til, og jeg glæder mig til både den organisa-
toriske udvikling og til endnu flere store oplevelser 
sammen med jer alle. Ikke mindst de Paralympi-
ske Lege i Tokyo, som ud over at imponere med 
store idrætspræstationer også bevæger danskerne 
og gør parasporten endnu mere synlig. Noget, 
vi forhåbentlig kan få glæde af på alle niveauer i 
forbundet og ikke mindst ude i klubberne. 

Til sidst vil bestyrelsen og jeg takke jer alle for 
jeres store indsats for parasporten i Danmark 
samt ønske jer og jeres familier en glædelig jul og 
et godt nytår. 

John Petersson
Formand, 
Parasport Danmark

... og godt nytår!


