Referat fra møte nr. 1 i Utvalg for idrett for utviklingshemmede (2017-2019) 3. april 2017

Tilstede:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kristin Kloster Aasen - Leder
Christian H Johansen
Sofie Wirum Sæter
Kristin Homb
Eva Skei
Bjug Ringstad
Åse Torheim
Ragnhild Mizda (på telefon)

•

Arnfinn Vik, referent

Fravær:
• Andre Berg

Velkommen ved utvalgsleder
- 1. visepresident i NIF, Kristin Kloster Aasen, ønsket nye og erfarne utvalgsmedlemmer
velkommen til utvalget. Aasen uttrykte at utvalgets medlemmer hadde en bred sammensatt
kompetanse og erfaring som vil bringe det viktige arbeidet med å utvikle idrett for
mennesker med utviklingshemning et skritt videre.
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Presentasjon av utvalgsmedlemmene
- Medlemmene presenterte seg selv

Utvalget består av:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- Kristin Kloster Aasen - Leder – Idrettsstyret.
- Christian H Johansen - Foreldrerepresentant – Innstilt av Golfforbundet og
Friidrettsforbundet. Aktiv i idretten som trener/leder i Nordstrand idrettsforening. Ny.
- Sofie Wirum Sæter - Skiforbundet – Trener til SO World Games 2017. Ny.
- Ragnhild Mizda - Fotballforbundet – Tidligere også ansatt i Fleridrettsforbundet der hun
jobbet med målgruppen. Ny.
- Kristin Homb - Svømmeforbundet – Lang erfaring i arbeidet med målgruppen.
- Eva Skei - Håndballforbundet – Lang erfaring i arbeidet med målgruppen. Ny.
- Bjug Ringstad - Ekspert på målgruppen – Innstilt av Norsk Forbund for Utviklingshemning.
Også bred idrettsbakgrunn.
- Åse Torheim - Special Olympics International – Jobber internasjonalt med Special
Olympics-arrangementer, bla World Games.
-Andre Berg - Utøverrepresentant, snowboarder. Bla deltager i Special Olympics World
Winter Games 2017.

NIFs administrasjon:
•
•
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Arnfinn Vik, National Director.
Charlotte Ringnes Relling, Sports Director.

Mandat for utvalget
Mandatet til utvalget ble gjennomgått og Bjug Ringstad ble valgt til nestleder.
Det ble i forbindelse med gjennomgang av mandatet diskutert hvilke begreper
idretten og utvalget bør benytte om idrett for målgruppen. Utvalget konkluderte med
at det er viktig å benytte ordet mennesker eller personer når man skal beskrive
arbeidet. Eks: Idrett for mennesker/personer med utviklingshemning. Ordet psykisk,
og forkortelsen IPU som fremdeles benyttes innen idretten, er betegnelser som ikke
lenger er i henhold til hva samfunnet for øvrig benytter.
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Status i arbeidet med idrett for mennesker med utviklingshemning
Punktene under ble presentert, presentasjonen følger vedlagt.
-

Akkrediteringsprosessen med Special Olympics International.
Implementering av arbeidet i NIFs administrasjon.
Økonomien i arbeidet.
Planverk som ligger til grunn for arbeidet i norsk idrett.
Forankring i, og arbeidet med målgruppen i særforbundene.

Punkter som ble tatt opp i forbindelse med presentasjonen, og som kan være
framtidig tematikk i utvalget:
- Hvordan norsk idrett kan jobbe med SOI-konseptene Unified Sport og Young
Athletes.
- Hvordan løfte arbeidet videre og synliggjøre viktigheten/verdien av idrett for
målgruppen, både ovenfor resten av idretten og samfunnet.
- Sette opp viktige suksesskriterier for å skape bærekraftig aktivitet – Kan dette
være en oppskrift som kan publiseres til inspirasjon og starthjelp for nye
idrettslag.
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Special Olympics World Winter Games i Østerrike (SOWWG) 2017
- Det meldes fra flere hold om at utøverne som representerte Norge i SOWWG
hadde fantastiske idrettsopplevelser i Schladming og Graz i mars 2017. Iflg Åse
Torheim representerte også delegasjonen Norge på en forbilledlig måte. Denne
saken vil behandles grundig i neste møte.
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Initiativ til SOWWG i Norge 2021
- Status i arbeidet ble presentert for utvalget. Neste sannsynlige skritt i arbeidet er
en vedtakssak til Idrettsstyret.
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Eventuelt

Neste møte avholdes 23. mai kl 1600 på Idrettens hus.

