Hvad gør vi nu?
Hvis ovenstående har givet jeres klub lyst til at starte et Special Olympics-hold eller blot at høre
nærmere om indholdet, kan I kontakte projektets idrætskoordinator i jeres specialforbund:
Katrine Thoe Nielsen
Dansk Håndbold Forbund
Tlf.: 2684 7173
E-mail: ktn@dhf.dk

Ka’ vi være med?

- personer med udviklingshandicap i din idrætsforening

Foto: Jan Christensen

Indledning
Special Olympics-idræt er lidt forenklet sagt idræt for mennesker med udviklingshandicap. Det er en målgruppe, der
tidligere mest har dyrket idræt på bosteder/institutioner eller i handicapidrætsforeninger. Men gennem de senere
år har der været en tendens til, at der etableres flere og flere idrætstilbud i almene idrætsklubber. Det er en positiv
udvikling, som dels ligger i tråd med den generelle inklusionstanke vedr. mennesker med handicap i samfundet, og
dels har vist sig at være gavnlig for både klubberne og idrætsudøverne. Dette vil Dansk Handicap Idræts-Forbund, i
samarbejde med specialforbund og klubber, gerne være med til at styrke.
Vi kalder det projekt ”Special Olympics i Almenidrætten”.
Dette materiale sætter fokus på hvorfor og ikke mindst på hvordan, I kan komme i gang i jeres klub.
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Spillerne skaber perspektiv i klubben
Anette Hansen, træner i FC Midtjylland
Siden vi startede håndbold for spillere med udviklingshæmning i FC Midtjylland, bliver jeg ofte stoppet af forældre,
der vil fortælle, hvor stor en fornøjelse det er hente deres børn fra træning. De kan nemlig, sammen med deres børn,
lige sætte sig og overvære noget af Special Olympics-holdets træning og se den glæde og begejstring, de viser, når
de er på banen. Livsbekræftende er et ord, der går igen og igen, når bestyrelse, trænere og andre medlemmer fra
klubben beskriver, hvordan det er at se vores spillere folde sig ud og nyde at komme til håndbold. Hele trænerteamet
har ikke haft berøring eller erfaring med mennesker med udviklingshæmning før. Alligevel har det været problemfrit,
og de udfordringer, der har været, er blevet løst med sund fornuft og almindelig omtanke.
Vi udfordrede vores U14-drenge til en ”træningskamp”, lige efter de havde spillet turneringskamp. De forstod hurtigt
præmisserne, og vi ”vandt” 8-2. Alle på banen havde en sjov og god oplevelse, og der blev udelt krammere på kryds
og tværs efter kampen. U14-drengenes forældre, inklusiv modstandernes, der var i hallen, blev i hallen og heppede
på vores spillere, lavede bølge og skabte en stemning, der var en landskamp værdig. Vel at mærke på en ganske
almindelig mandag aften.
Hele klubben har taget rigtig godt imod os, og vi indgår på samme vilkår som alle andre hold. Det betyder meget for
spillerne, at de spiller i samme klub som deres idoler på 1. holdet og at have en identitet som håndboldspiller hos FC
Midtjylland.
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Hvorfor skal vi have et Special Olympics-hold
i vores klub?
Hvorfor ikke? fristes man til at spørge. Erfaringer viser, at det betyder meget for spillerne at dyrke idræt i en almen
idrætsklub, hvor de bliver medlemmer på lige fod med andre i klubben. I stedet for at dyrke idræt med pædagoger
eller i en handicapidrætsforening kan de i en idrætsklub identificere sig med andre idrætsudøvere. Ud over at have
et udviklingshandicap bliver de nu også opfattet som rigtige håndbold-, fodbold-, floorball- og badmintonspillere.
Og så kommer de allerfleste med en stor portion livsglæde og humør i dagligdagen, som kun vil bidrage positivt til
stemningen i klubben.
Holdet vil have mulighed for at repræsentere klubben til turneringer og stævner i Danmark, ligesom de kan deltage
ved Special Olympics Idrætsfestivalen, der afholdes hvert andet år rundt omkring i Danmark. Til de ugentlige
træninger og på disse ture får spillere og trænere nogle oplevelser sammen, der bringer smil på læben og gode
erindringer at tænke tilbage på. I får et hold, hvor succes ikke kun måles i point og pokaler, men også i personlige
sejre og gode stunder i hinandens selskab.
Som idrætsklub har I en specialviden om netop jeres idrætsgren og kan dermed give idrætsudøverne den bedste
træning og udvikling. Rent praktisk har I adgang til faciliteter og udstyr, og der skal ikke ske nogen tilpasning af
eksempelvis baner eller udstyr, når Special Olympics-hold skal spille. Desuden kan I være med til at mindske jeres
medlemmers ”berøringsangst” i forhold til personer med et udviklingshandicap, og I viser samtidig jeres omverden,
at I tager et socialt ansvar og er med til at inkludere personer med et udviklingshandicap.
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Udvikling, integration og åbenhed
Ivar Espersen, formand i Helsingør Badminton
Siden 2011 har vi, takket være vores ildsjæl Jørgen Tullberg, haft fornøjelsen af at have et hold for spillere med
udviklingshæmning i Helsingør Badminton Klub. Ved at bruge vores ungdomsspillere som trænere og slagpartnere
formår han at give dem en fornemmelse af, hvad udviklingshandicap er, og det har skabt en åbenhed omkring holdet.
Holdet træner både før og efter vores ungdomshold, og på den måde er de blevet en integreret del af klubbens miljø,
og der er skabt et bånd mellem holdet og resten af klubben. De bedste af spillerne træner også med seniorerne
og får specialtræning. Selv om de har et udviklingshandicap, vil vi gerne vise dem, at vi tager dem seriøse som
badmintonspillere.
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Hvad skal vi være opmærksomme på?
For at give spillerne de bedst mulige forhold, er det vigtigt med en god organisering omkring holdet. Vores
erfaring viser, at det er en god idé at tilknytte en person, ikke nødvendigvis idrætskyndig, til at stå for
koordinationsopgaver. Det kan være kontakten til klubben og DHIF eller udarbejdelse af skriftlig information til
spillerne og deres bagland.
Det er en god ide, at væsentlige informationer, der gives, bliver leveret skriftligt. Det er nemlig vigtigt, at
spillernes bagland (værger, pædagoger, forældre) også får den information, der gives, da de ofte er en nødvendig
støtte i spillernes hverdag. På denne måde sikrer man desuden baglandets opbakning, når de kan se det er
et godt organiseret idrætstilbud. En anden fordel er, at spillerne føler sig meget trygge ved at få udleveret
informationen skriftligt, da de så er sikre på at få de helt rigtige oplysninger med hjem til deres bagland.
Tal åbent om holdet i jeres idrætsforening og informer andre hold om dets tilstedeværelse. Det kan være en god
ide, at alle foreningens medlemmer kender til, at der er kommet et hold for personer med udviklingshandicap, og
hvilke principper holdet er bygget på. Fx hos Viborg HK har de desuden gjort det klart, at det er mere end okay at
komme og se træningen. Man må også gerne grine - bare man griner med spillerne, og ikke af dem.
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Kan vi få noget hjælp?
Ja – det kan I!
Deltager I som klub i projektet, vil I blive tilbudt følgende;
Sparring med erfaren træner
Som klub vil I blive tilbudt hjælp til træningen i opstartsfasen, hvor en ekstern træner, der har erfaring med
målgruppen, vil bistå træningen. Her vil der være rig mulighed for at sparre om tilpasningen af træningen. På denne
måde sikres det, at både spillere, trænere og klub får de mest optimale betingelser for en succesfuld opstart.
Kurser (idrætsspecifikke og handicaporienterede)
Jeres trænere vil blive tilbudt to kurser:
Et kursus for trænere for personer med udviklingshandicap. Igennem bl.a. handicaplære, vil trænerne få en
forståelse for og praktiske idéer til, hvordan du planlægger, organiserer og tilpasser forskellige idrætsaktiviteter
for personer med udviklingshæmning.
Et trænerkursus i jeres idrætsgren
Besøg af handicapidrætskonsulent
Der vil være mulighed for at få besøg af DHIF’s lokale idrætskonsulent, der kan være behjælpelig omkring de forhold,
der gør sig gældende, når man skal inkludere udviklingshæmmede i almene idrætsforeninger.
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Hos os er alle ens
Dan Egerup, formand i Helsingør Floorball
Tilbage i 2007 blev vi kontaktet af en DHIF-konsulent, der havde en gruppe personer med udviklingshæmning i
Helsingør og omegn, som gerne ville i gang med at spille floorball. Det stemte helt overens med klubbens holdning
om at behandle alle ens. Uden erfaring med målgruppen kastede to unge juniorspillere og jeg os ud i det. Vi valgte
at opfatte dem som almindelige idrætsudøvere, og med en god portion sund fornuft i baghånden har vi ikke oplevet
problemer med spillerne, man ikke vil opleve på et helt normalt hold. Når vores elitehold spiller, hjælper holdet til på
lige fod med alle andre medlemmer med de praktiske opgaver, eksempelvis i billetsalget. Hvis vi som klub skal ud og
tjene til klubkassen, kommer de også med ud og serverer, eller hvad opgaven lyder på. På den måde er viser vi, at de
er lige så meget værd som de andre medlemmer, og at vi værdsætter dem og deres engegement i Helsingør Floorball.
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Vi skyder fordomme ned
Pauli Christensen, næstformand i Tune IF
På et år er vores trup hos Tune IF steget fra 5 til 25 spillere. De møder alle op til stort set hver gang, selv om vejret
er dårligt, og nogle har langt til træning, og alle i klubben er imponerede over deres træningsflid og kunnen på
fodboldbanen. Det har været vigtigt for os, at spillerne indgår i fællesskabet i klubben, og de bliver derfor også
inviteret til med til de fælles arrangementer, Tune IF afholder. Det har givet vores medlemmer muligheden for at få
skudt de fordomme, de evt. har haft om mennesker med udviklingshæmning, ned.
Vi kan mærke, at det betyder meget for spillerne være tilknyttet en forening, hvor de bliver mødt med anerkendelse,
ligesom resten af medlemmerne. De er stolte af at trække Tune IF’s trøje over hovedet og repræsenterer klubben på
fantastisk vis, når de er ude at kæmpe for klubbens farver.
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