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IDRETT FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE
1. Innsatsområdet idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse
1.1. Idrettstingets mål og føringer
Idrettstinget 2015 har gjennom IPD gitt en rekke mål og føringer for hva som skal
vektlegges i tingperioden; både gjennom Programerklæringen (Kapittel 5), Idrettspolitiske
føringer (Kapittel 6.4) og Organisasjonsmålene for tingperioden (Kapittel 7). Disse skal
oppfylles i en sammenheng gjennom utviklingsplanens sentrale innsatsområder.
I idrettspolitisk dokument for tingperioden er idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse omtalt i bilag 2, jmf. den norske idrettsmodellen: «Idrett for mennesker med
nedsatt funksjonsevne er en særlig viktig målgruppe for idretten. Idrettslagene er viktige
sosiale møteplasser og særforbundene skal inkludere tilbudet til mennesker med nedsatt
funksjonsevne i sitt ordinære idrettstilbud.»
I utviklingsplanen for idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse beskrives resultatmål
i henhold til kjerneprosessene rekruttere, ivareta, utvikle og prestere. Kjerneprosessen
«prestere» beskrives med resultatmål under vedlegg 1. side 10. og 11. Dette gjelder
resultatmål for Paralympiske leker, Deaflympics og Special Olympics.
1.2. Bakgrunn
Denne planen omhandler fire målgrupper. Bevegelseshemmede1, utviklingshemmede2,
synshemmede3 og hørselshemmede4.
Det er ønskelig at organisasjonen også setter seg kvantitative mål for deltakelsen for
mennesker med funksjonsnedsettelse. For å realisere dette, bør følgende arbeid initieres:
a) Kartlegge status i idrettslagene; antall lag med medlemmer som har en funksjonsnedsettelse, ulike tilbud i lagene, behovet for kompetanse- og utviklingstiltak.
1

For eksempel en person med svekket muskelkraft, ryggmargsskade, ryggmargsbrokk eller polio. Nedsatt passiv bevegelighet i et eller flere
ledd på en systematisk måte. Amputasjoner og manglende lemmer. Benlengdeforskjell. Hypertoni (spastisitet) er kjennetegnet av unormal
økning i muskeltonus og nedsatt evne til å styre muskulaturen normalt. Ataksi er en funksjonsnedsettelse som består av en manglende evne
til å koordinere muskelbevegelser (CP eller Friedreichts ataxi), Athetosis er generelt karakterisert av ubalansert, ufrivillige bevegelser, og det
er vanskelig å opprettholde en symmetrisk stilling (f. eks. CP eller choreoathetosis). Kortvokste høyden er redusert p.g.av kortere ben, armer
og trunkus.
2

Det finnes ingen omforent definisjon av utviklingshemning, men de fleste definisjonene tar utgangspunkt i: reduserte kognitive evner
sammenlignet med de fleste andre (lav IQ), redusert selvstendighet, sosiale- og språklige ferdigheter, tilstanden opptrer tidlig i livet

3

Med synshemning menes en så høy grad av synsnedsettelse at det har konsekvenser for personens utvikling og/eller daglig funksjonsevne.
Grunnet synshemningen har det oppstått et gap mellom personens forutsetninger og omgivelsenes krav til funksjon. Synshemning deles ofte i
tre grupper; svaksynt, sterkt svaksynt og blind.

4

For å kunne delta i Deaflympics og andre internasjonale konkurranser for døve kreves et hørselstap på 55 desibel det beste øret.

b) Fremskaffe data som viser rekrutteringspotensialet.
c) Vurdere effekt av rekrutteringstiltakene. Følge utviklingen av antall aktive
medlemmer med funksjonsnedsettelse i norsk idrett.
d) Kartlegge behovet for ledsager-, fritids- og støttekontaktordning
e) Kartlegge antall personer med funksjonsnedsettelse som er tillitsvalgte, ledere eller
trenere.
1.3. Rekruttering
Det har vist seg å være vanskeligere å rekruttere barn med funksjonsnedsettelse enn
befolkningen ellers. Enkelte blir født med en funksjonsnedsettelse og noen har en
progressiv diagnose som gjør at funksjonsnedsettelsen først blir reell etter hvert. Grunnet
ulykker i for eksempel trafikken er det i tillegg nye unge voksne og voksne som får en
funksjonsnedsettelse hvert år i Norge. Personopplysninger om funksjonsnedsettelse er
underlagt taushetsplikt. Det betyr at idretten ikke har tilgang til denne type
personopplysninger. Tallene under er basert på idrettens frivillige rapporteringssystem;
samordnet rapportering.
1.4. Rapportering
Rapportering av medlemmer med funksjonsnedsettelse er krevende. Det foretas ikke
klassifisering av utøvere på klubbnivå og mange godt integrerte barn og ungdommer
oppfattes som ikke å ha en funksjonsnedsettelse. Rapporteringen er basert på en subjektiv
vurdering av aktive medlemmer i idrettslagene noe som gjør at tallene kan variere
betydelig fra år til år.
1.5. Rolleavklaring for denne planen
1.5.1. Utgangspunkt
Planarbeidsprosessen har bidratt til en tydeligere rolleavklaring mellom NIF og
særforbundene. Som et utgangspunkt for dette kan organisasjonsmålene i IPD side 16
legges til grunn: «… må alle særforbund ha tilrettelagt et utviklingstilbud for trenere,
ledere og klubbstyrer innenfor sin idrett – eventuelt gjennom et tverridrettslig
samarbeid. Klubb- og gruppestyrer må følges opp regelmessig av idrettskretsene og
særforbundene når det gjelder styrets ansvar, godt organisasjonsarbeid og strategisk
ledelse. Klubbene må jobbe for at alle treningstilbud ledes av personer med nødvendig
idrettsfaglig kompetanse og forståelse for idrettens verdigrunnlag».
1.5.2. Særforbundenes ansvar
Særforbundene har ansvar for kompetanseheving av utøvere, trenere, ledere og
frivillige også på dette fagfeltet. Det innbefatter også klubbutvikling, og skape gode
miljøer for målgruppen i idrettslagene. Særforbundene har også ansvar for
toppidretten, og veien dit, ettersom de «eier aktiviteten og utøverne». Dette i
samarbeid med Olympiatoppen.
1.5.3. NIF sitt ansvar sentralt
NIF sentralt har et overordnet ansvar for planarbeid og tilskuddsforvaltning på
området idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse. NIF sentralt bistår det enkelte
særforbund i deres utvikling av egne strategier og tiltak. NIF har ansvaret for
internasjonal akkreditering og deltakelse internasjonalt, samt andre koordinerende
oppgaver nasjonalt og internasjonalt (eksempelvis klassifisering, kontakt med
interesseorganisasjoner og myndigheter) som går på tvers av idrettene.

1.5.4. NIF sitt ansvar regionalt
NIFs regionale fagkonsulenter på dette fagområdet koordinerer kontakten mellom
særforbundene og idrettslagene med intensjon om gode idrettstilbud lokalt for
mennesker med funksjonsnedsettelse.
Fagkonsulentene har kontakt med helsesportsentre, rehabiliteringsinstitusjoner, skoler,
NAV lokalt og andre kommunale tjenester som ledsagerordninger, assistent- og
tolkeordninger.
NIFs regionalt ansatte kan være et bindeledd mellom enkeltindivider og lagene eller
særforbund under rekrutteringsprosessen.
NIFs regionalt ansatte koordinerer etter behov tverridrettslig kompetanseheving i
idrettslagene i samarbeid med idrettskretsene. De regionalt ansatte skal ha god
regional oversikt over hvilke miljøer som er etablert.
NIFs regionalt ansatte bistår særforbundene lokalt rundt de klubbmiljøene som har et
videre utviklingspotensial knyttet til kompetansehevningsbehov eller tilrettelegging.
NIFs regionalt ansatte på dette fagområdet skal også ha tett dialog med de regionalt
ansatte i Olympiatoppen knyttet til synergier på tvers av idretter og klubbmiljøer.
1.6. Status
I henhold til tall fra samordnet rapportering i 2015 viser tabellen under hvor mange i
de ulike alderskategoriene; 6-12, 13-19, 20-25 og 26 år og oppover med
funksjonsnedsettelse, som lagene har registrert for 2015.
Tall fra 2015 års samordnet rapportering viser at det er 8 192 som er rappotert som
aktive medlemmer med funksjonsnedsettelse i 732 idrettslag. Dette er en nedgang de
siste året i antall medlemmer, og antall idrettslag som rapporterer medlemmer med
funksjonsnedsettelse (viser til tidligere omtale av usikkerhet rundt rapportering av
tall).
Tabell 1. Antall rapporterte medlemmer fordelt på kjønn og alder med funksjonsnedsettelse i samordnet rapportering 2015

Kvinner
Menn
Totalt

6‐12 år
396
594
990

13‐19 år
649
977
1626

20‐25 år
536
837
1373

26 år og eldre
1751
2363
4114

Totalt
3331
4771
8102

2. Mål - tiltak og ansvar
Norsk idretts overordnede mål på fagområdet er å rekruttere flere utøvere med
funksjonsnedsettelse som medlemmer i idrettslagene gjennom best mulig kvalitet i
idrettslagene. Alle mål i denne planen har som hensikt å understøtte hovedmålet.
2.1. Kvalitet på aktiviteten i klubbene
NIF er opptatt av at idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse skal skje i
idrettslagene. Samordnet rapportering viser at det er 732 idrettslag som tilbyr aktivitet
for mennesker med funksjonsnedsettelse. De aller fleste utøvere med
funksjonsnedsettelse er medlem i ordinære idrettslag. Noen er med i et inkludert
tilbud og noen er med i en egen gruppe i idrettslagene. Idrettsorganisasjonen ønsker at
de eksisterende tilbudene i idrettslagene har god kvalitet og har som mål om å
rekruttere flere medlemmer.

Mål:
a) Heve kvaliteten på eksisterende aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelse
i klubbene.
Ansvar og oppgaver:
a) NIF sentralt skal:
- Bidra med videre utvikling av klubbveiledere som også har kjennskap til
idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse (spesifikk klubbutvikling).
- Oppdatere generelle kurs for idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse.
b) Særforbundene skal:
- Utdanne klubbveiledere og implementere trenerutdanning som skal inneholde
kunnskap om muligheter og tilrettelegging for god aktivitet for mennesker
med funksjonsnedsettelse.
c) Idrettskretsene skal:
- Koordinere generelle kurs for mennesker med funksjonsnedsettelse.
Koordinere kurslærere som er oppdatert på områder tilknyttet idrett for
mennesker med funksjonsnedsettelse.
2.2. Ledsager-, fritids- og støttekontaktordning
Synshemmede, mennesker med store hjelpebehov og grupper av utviklingshemmede
kan ha et stort behov for ledsagere for å kunne være aktive. Det kan oppleves som
utfordrende å aktivisere utøvere med ledsagerbehov på grunn av manglende tilgang til
ledsagere eller støttekontakt gjennom den eksisterende ledsager-, fritids- og
støttekontaktordningen.
Dagens ledsager-, fritids- og støttekontaktordning i kommunene fungerer svært ulikt
da det kun er lovfestet å ha en støttekontaktordning, en ordning som i mange tilfeller
bare dekker praktiske gjøremål i hverdagen.
Dagens ordning gir rett til ledsager i utlandet når det er forbundet med studier eller
arbeid, det vil si for de som skal til utlandet og har behov for ledsager knyttet til
studier eller arbeid. I disse tilfellene dekker NAV alle kostnadene.
For fritidsreiser ved idrettsaktivitet er det ikke de samme rettighetene; da må den
enkelte selv dekke reise- og oppholdsutgifter for ledsager-, tolk og assistent hvis man
er over 18 år. Regelverket bør derfor endres for også å gjelde rett til ledsager og
assistent ved idrettsreiser i utlandet.
Mål:
a) Bedre ledsager-, fritids- og støttekontaktordningen for mennesker med
funksjonsnedsettelse.
Ansvar og oppgaver:
a) NIF sentralt skal:
- Påvirke offentlig myndigheter til å utvikle regelverket for ledsager-, fritids- og
støttekontaktordning til å bli forenlig med behovet som mennesker med
funksjonsnedsettelse har i idrettssammenheng nasjonalt og internasjonalt.
b) Særforbundene skal:
- Bidra til å synliggjøre behovet for ledsager-, fritids- og støttekontaktordning
samt vise muligheter for økt aktivitet for flere utøvere gjennom endringer i
regelverk.

c) Idrettskretsen skal, i samarbeid med NIFs regionale fagkonsulenter:
- Bidra til synliggjøring og påvirkning av lokale aktører for å utvikle
hensiktsmessige lokale ledsager-, fritids- og støttekontaktordninger.
2.3. Trenere, ledere og tillitsvalgte i norsk idrett med funksjonsnedsettelse
Idretten har mange frivillige trenere, ledere og tillitsvalgte. Det er få trenere, ledere og
tillitsvalgte med funksjonsnedsettelse. Idretten skal speile samfunnet også på
tillitsvalgt og trenernivå i norsk idrett. Herunder skal flere trenere og ledere
rekrutteres og få mulighet til skolering innen sin idrett gjennom sitt særforbund eller
på kretsnivå.
Mål:
a) Idretten skal speile samfunnet også blant trenere, ledere og tillitsvalgte.
Ansvar og oppgaver:
a) NIF sentralt skal:
- Kartlegge hvor mange trenere og tillitsvalgte med funksjonsnedsettelse som
finns i norsk idrett. Aktivt påvirke rammeverket for trener-utdanning og andre
lederutdanninger til å inkludere området idrett for mennesker med
funksjonsnedsettelse.
b) Særforbundene skal:
- Rekruttere og skolere flere mennesker med funksjonsnedsettelse som trenere,
ledere og tillitsvalgte i idrettslagene og særforbund.
c) Idrettskretsene skal:
- Rekruttere og skolere flere mennesker med funksjonsnedsettelse som ledere
og tillitsvalgte i idrettslagene og kretsen.
2.4. Tolk på kveldstid og ved fritidsreiser i utlandet
Dagens ledsager-, tolk- og assistentordning gir rett til ledsager i utlandet når det er
forbundet med studier eller arbeid, det vil si for de som skal til utlandet og har behov
for ledsager knyttet til sine studier eller sitt arbeid. I disse tilfellene dekker NAV alle
kostnadene.
For fritidsreiser er det ikke de samme rettighetene; da må den enkelte selv dekke
reise- og oppholdsutgifter for ledsager hvis man er over 18 år. På NAV sine nettsider
fremgår følgende om tolketjeneste i utlandet:
«Ved utdannings- og arbeidsreiser og ved alle reiser for barn under 18 år dekker
folketrygden tolken(e)s reise- og oppholdsutgifter.»
«Ved andre reiser (organisasjonsarbeid, ferie og fritid, helsereiser m.m.) må du
selv dekke tolken(e)s reise- og oppholdsutgifter. Unntaket er døvblinde som
trenger to tolker. De får dekket reise- og oppholdsutgifter for tolk nummer to.
Folketrygden dekker i alle tilfeller lønn til tolkene.»
Det er viktig at tolketjenesten er tilstrekkelig også på kveldstid. Det vil bidra til at
hørselshemmede gis mulighet til idrett på lik linje med andre på kveldstid.
Mål:
a) Idretten skal, gjennom påvirkning, bidra til bedre tolkeordninger ved utøvelse av
idrett i utlandet (fritidsreiser) og på kveldstid.

Ansvar og oppgaver:
a) NIF og særforbundene skal sammen:
- Påvirke myndighetene til å utvikle regelverket slik at folketrygden dekker
tolken(e)s reise- og oppholdsutgifter for utøvere, også over 18 år, med
hørselshemming som deltar på internasjonale idrettsarrangement.
2.5. Internasjonal aksept for den integrerte norske idrettsmodellen
NIF er moderorganisasjon for hele norsk idrett også utenfor landets grenser. Det er
ingen andre land i verden som har organisert sin idrett på samme måte som Norge.
Det betyr at det i ulike situasjoner er vanskelig å få forståelse for organiseringen. NIF
mener at det er viktig at idrettens organisering i Norge blir respektert også i utlandet.
Mål:
a) Den integrerte norske idrettsmodellen skal være akseptert internasjonalt, og ikke
stå i veien for tillitsverv i IPC, EPC, ICSD og Special Olympics.
Ansvar og oppgaver:
a) NIF sentralt og Særforbundene skal sammen:
- Jobbe strategisk i henhold til kommunikasjon av den norske idrettsmodellen
ved representasjon i utlandet.
b) Særforbundene skal:
- Gjøre sine norske representanter i internasjonale særforbund trygge på å
formidle den norske idrettsmodellen.
- Bidra til rekruttering av flere utøvere med funksjonsnedsettelse i utvalg og
styrer også internasjonalt.
2.6. Konkurransetilbud for utøvere med funksjonsnedsettelser
Som en del av den fortsatte integreringsprosessen er det viktig å få på plass integrerte
konkurranser i alle idretter. For eksempel Norges cup eller Norgesmesterskap
arrangeres for alle målgrupper i samme arrangement.
For å vedlikeholde akkreditering som Special Olympics Norge må arrangementer for
utviklingshemmede approberes i henhold til gitte kriterier fra Special Olympics
Internasjonal.
Mål:
a) Det skal være utviklet fellesidrettslig konkurransetilbud for utøvere med
funksjonsnedsettelse og utviklingshemninger.
Ansvar og oppgaver:
a) NIF sentralt og særforbundene skal:
- Jobbe målbevisst for at flere arrangement blir approbert under Special
Olympics Norge.
b) Særforbundene skal:
- Utvikle integrerte nasjonale konkurranser.
- Mennesker med funksjonsnedsettelser skal være en naturlig integrert del på
alle konkurranser.
2.7. Toppidrett for mennesker med funksjonsnedsettelse (TIF)
TIF Olympiatoppen (OLT) Ressurs er etablert. Gruppen består av ressurspersoner fra
fagavdelinger og regionavdelinger i OLT.

TIF OLT Ressurs vil ha spesielt søkelys på tre arbeidsområder, prestasjonsteam
Paralympics, Unge TIF og TIF-skolen. For å få dette til kreves det samarbeidsavtaler
mellom OLT og SF samt prioritere midler til TIF.
For utøvere som trener for og deltar i Paralympisk og Deaflympics er det viktig å
fremheve presentasjonen som toppidrettsutøvere. Det er viktig å jobbe strategisk med
markedsføring og informasjonsarbeid før, under og etter Paralympiske leker,
Deaflympics og for andre kampanjer (blant annet Grenseløse idrettsdager). Som en
aktør for å heve og styrke statusen er Team Paralympisk viktig bidragsyter.
Mål:
a) Flere utøvere gis mulighet til å prestere utfra sitt utviklingspotensial.
b) Heve statusen for paralympics- og deaflympicsutøvere i Norge.
Ansvar og oppgaver:
a) Olympiatoppen og NIF sentralt skal:
- Bruke Team Paralympics til å synliggjøre den paralympiske toppidretten
overfor befolkningen og næringslivet.
b) Olympiatoppen, NIF sentralt og særforbundene skal sammen:
- Jobbe strategisk med informasjonsarbeid før, under og etter internasjonale
mesterskap.
c) Olympiatoppen skal:
- Implementere TIF OLT Ressurs gjennom samarbeidsavtaler med SF.
d) Olympiatoppen og særforbundene skal sammen:
- Prioritere midler for implementering av TIF OLT Ressurs.
3. Oppfølging og rapportering
a) Særforbund som mottar Post 2-midler skal levere statusrapport på høsten hvert år.
b) NIF innkaller årlig til dialogmøte mellom NIFs ansatte på fagområdet, Olympiatoppen
og alle særforbundene til evaluering og diskusjon om måloppnåelse.

Vedlegg
Resultatmål i Paralympiske leker, Deaflympics og Special Olympics.
1. Status og resultatmål for paralympisk idrett5
1.1. Status for paralympisk idrett
I henhold til eksisterende statistikk fra Olympiatoppens utviklingsavdeling er det en
nedgang på pallplasseringer i de siste Paralympiske vinterleker, men en oppgang for
sommerleker. Se tabell 1 under.
Tabell 1: Antall utøvere, andel nye utøvere, uttelling på 1‐6 plassering i de siste tre vinter og
sommer Paralympiske lekene.
Antall
Andel
Antall
Ant.
Ant.
Ant.
Ant.
Norsk PL‐ uttelling
utøvere nye (%) øvelser
Gull
Sølv
Bronse
4.‐6.
SOMMER
2004 Athen

32

47 %

52

3

1

1

17

2008 Beijing

24

40 %

38

1

3

3

8

2012 London

22

60 %

32

3

2

3

5

2006 Torino

29

20 %

20

1

1

3

6

2010 Vancouver

27

33 %

19

1

3

2

7

2014 Sochi

31

50 %

26

1

2

1

6

VINTER

1.2. Mål for Paralympisk vinteridrett
I Vinter Paralympisk i Sochi var Norge 11 beste nasjon (se tabell 2 under).
Mål: Norge skal være blant verdens 10 beste nasjoner, målt i antall medaljer i
Paralympiske leker.
Tabell 2: Norges medaljerankingsplassering de tre siste Vinter Paralympiske Lekene
Paralympics
2006 Torino
2010 Vancouver
2014 Sochi

Plassering
Medaljeranking
11. plass
11. plass
11. plass

Norske
medaljer
5 (1‐1‐3)
6 (1‐3‐2)
4 (1‐2‐1)

Antall medaljer
blant 10 beste
8
7
6

Gap
+3
+1
+2

1.3. Mål for Paralympisk sommeridrett
Under Paralympiske leker i 2012 i Paralympisk i London var Norge på 34 plass (se
tabell 3 under).
Mål: Norge skal være blant verdens 30 beste nasjoner, målt i antall medaljer i
Paralympiske leker.
Tabell 3: Norges medaljerankingsplassering de tre siste Sommer Paralympiske Lekene
Paralympics
2004 Athen
2008 Beijing
2012 London

5

Plassering
medaljeranking
42. plass
38. plass
34. plass

Norske
medaljer
5 (3‐1‐1)
7 (1‐3‐3)
8 (3‐2‐3)

Antall medaljer
blant 30 beste
16
12
13

Gap
+ 11
+5
+5

Målgruppene som deltar i Paralympisk er: bevegelseshemmede, synshemmede og utviklingshemmede.
Utøvere må være klassifisert i godkjent klasse.

2. Status og resultatmål for Deaflympics6
2.1. Mål om deltakelse
Målgruppen hørselshemmede har Deaflympics som sitt mest prestisjefylte internasjonale
arrangement. Deltakelsen har vært begrenset.
Mål: Øke deltakelsen i sommer og vinter lekene med 100%, fra 3 til 6 utøvere.
2.2. Mål for Deaflympics vinteridrett
I Vinter Deaflympics i 2015 var Norge nummer 13 av 27 deltagende land. Den norske
troppen hadde tre utøvere.
Mål: Være blant verdens 8 beste nasjoner, målt i antall medaljer i Deaflympics.
2.3. Mål for Deaflympics sommeridrett
På sommer Deaflympics i 2013 var Norge på 29 plass av 49 deltakende land. Troppen
hadde fem utøvere.
Mål: Være blant verdens 15 beste nasjoner, målt i antall medaljer i Deaflympics.
3. Status Special Olympics – Internasjonal deltakelse
3.1. Nasjonal aktivitet
NIF anslår at mellom 3 500–4 500 personer med en utviklingshemning er medlemmer i
norsk idrett. Det er en felles forståelse innenfor norsk idrett at idrettstilbudet til
målgruppen først og fremst skal være breddeidrett.
3.2. Mål for internasjonal deltakelse
Special Olympics er en stor internasjonal organisasjon med mål om å skape
idrettsaktivitet for mennesker med en utviklingshemning. Special Olympic Norge var
tidligere organisatorisk på utsiden av norsk idrett, mens det meste av idrettsaktivitet var i
regi av særforbundene.
Idrettsstyret vedtok i januar 2015 å søke om akkreditering til å bli Special Olympics
Norge etter at tidligere Special Olympics Norge hadde gått konkurs. NIF er nå offisielt
akkreditert som Special Olympics Norge.
Internasjonale idrettsarrangement i regi Special Olympics er breddearrangementer hvor
mestring og idrettsglede er hovedmålet. NIF ønsker i forpliktende samarbeid med
særforbundene også i fremtiden å delta med utøvere på idrettsarrangementer i regi av
Special Olympics.
Mål:
a) NIFs og særforbundenes uttakskriterier til internasjonale Special Olympics
arrangement skal ivareta mangfoldet og alle ferdighetsnivåer i målgruppen.
b) Den norske deltakelse skal være til inspirasjon for videre rekruttering av
utviklingshemmede til idrettslagene.
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For å kunne delta på Deaflympics må utøvere være klassifisert i henhold til internasjonalt lovverk under
Internasjonal Committee Sport for the Deaf (ICSD)

