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Kære medlemmer og frivillige i Parasport Danmark
Julen nærmer sig, og et nyt og spændende år 
venter lige om hjørnet. Det giver mig anledning til 
at kigge tilbage på et begivenhedsrigt år 2019, og 
i den forbindelse vil jeg gerne benytte lejligheden 
til at sende en hilsen til alle jer, som hver dag er 
med til at løfte parasporten i Danmark.

2019 var det første hele år for mig som formand 
for Parasport Danmark – og sikke et fantastisk år. 

For mig var især to oplevelser helt uforglemmelige:

At opleve vores atleter ved Special Olympics Wor-
ld Games i Abu Dhabi var en oplevelse for livet. Vi 
stillede med den største trup til dato bestående af 
86 atleter og ca. 30 trænere og ledere, som alle 
kæmpede, jublede, ærgrede sig og repræsentere-
de Danmark og visionen bag Special Olympics på 
fornemste vis.  

Også EM i kørestolsrugby på vores hjemmebane 
i Vejle var en oplevelse, jeg sent vil glemme. En 
fantastisk atmosfære i et propfyldt Spektrum 
løftede det danske hold, som med en fremragen-
de præstation sikrede sig sølvmedaljer og kvali-
fikation til de Paralympiske Lege for første gang 
nogensinde. 

I det hele taget forsøger jeg så vidt muligt at 
komme rundt til arrangementer i både ind- og 
udland, og jeg glæder mig over at se, hvor mange 
gode aktiviteter og engagerede klubber, der er 

over hele landet. Tak til alle ildsjæle for det kæm-
pe arbejde, I lægger for dagen.

Året vil også blive husket for, at JYSK-ejer Lars Lar-
sen desværre gik bort i august. Danmark mistede 
en unik forretningsmand, og Parasport Danmark 
mistede en nær ven og solidarisk støtte igennem 
30 år. Familien har tilkendegivet en fortsat støtte, 
og det er vi yderst taknemmelige for. Tak til Lars 
Larsen for oplevelserne, venskabet og støtten. 
Æret være hans minde.

Kerneværdier samler os
I det lidt mere overordnede perspektiv har vi i 
forbundet i 2019 haft fokus på vores nuværende 
strategiaftale med DIF, som danner grundlag for 
vores andel af udlodningsmidlerne for perioden 
2018-2021. Vi har fokus på rekruttering, partner-
skabsaftaler med specialforbund, kommunesam-
arbejde og international repræsentation. Årets 
arbejde er evalueret med DIF i sidste uge, og 
den samlede evaluering udtrykker, at Parasport 
Danmark arbejder seriøst med aktiviteterne og 
indsatserne og i udbredt grad efterlever resultat-
målene i de enkelte strategispor.

Samarbejde, dialog og synlighed. I har efterhån-
den hørt disse kerneværdier mange gange, men 
de er stadigvæk meget centrale for vores fælles 
arbejde i Parasport Danmark og har også i 2019 
præget vores indsatsområder. 

Samarbejde med centrale medspillere er helt 
afgørende for at løfte parasporten i Danmark. 
I 2020 skal det paralympiske samarbejde med 
DIF realiseres, og øgede midler til blandt andet 
trænings- og konkurrenceforberedelser kan forhå-
bentlig omsættes til gode resultater i Tokyo. Vi har 

Glædelig jul...


