
Covid 19

AVLYST!



o Er en egen selvstendig stiftelse

o Samkjøres på Vestlandet

o Stavanger, Haugesund, Voss, Bergen

o Ambassadørkorpset er på plass

o Finansiering er på plass

o Klar for å videreutvikles til andre fylker 
som ønsker det

o En del av den langsiktige strategi for å 
få til et SO

Superlekene



Hvor er plassen til de utviklingshemmede i idrettsfamilien? 

● Få deltar i organisert idrett.
● Fysisk aktivitet er udiskutabelt beste medisin for en godt liv.
● Idrett er den beste måten å ha et sosialt liv.
● Idrettslagene er nøkkelen for integrasjon.
● Kommune og fylker må gi stimuleringsmidler for å gi assistanse ved deltagelse på trening/turneringer.
● Idrettens sin forståelse av «idrettsglede for alle»
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Special Olympics World Games.

● Verdens største evnet for mennesker med utviklingshemning. 
● Startet i Chicago i 1968
● Sommer og vinter
● 2019 Abu Dhabi United Emirats. 7500 deltagere
● 2017 Graz og Schladming 2277 deltagere
● Alle kan vinneJ
● Åre, Østeresund 2021. Sverige trakk seg.
● Berlin 2023

Vestland 2025.



Vinter Voss
23. – 25. april 2021



Våre ambassadører



o Special Olympics er verden største idrettsbevegelse for mennesker med utviklingsmening

o Tilrettelegger trening og konkurranser for 2,3 millioner utøvere i over 160 land. 

o Stiftet i 1968 av Enice Kennedy Shiver, søster til John F. Kennedy. 

o Den internasjonale olympiske komité anerkjenner Special Olympics som en av de tre 
internasjonale idrettsorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne i tillegg til den 
internasjonale paralympiske komité og den internasjonale komiteen for døveidrett

o Arrangeres både sommer og vinter, annet hvert år. Ca 2500 deltakere vinter. 

SO 2025/2029/2033



o Vi heier på at idretten ønsker å arrangere verdens største 
idrettsarrangement i Norge på Vestlandet

Special Olympics til Vestlandet



Idrettsglede for absolutt alle!


