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Nu är det snart jul igen! 
Tiden går fort och helt plötsligt är julstöket i full gång. Parasportåret närmar sig 
också sitt slut där Vinter-SM-veckans SM i rullstolsinnebandy nog var årets 
höjdpunkt. Ett väl genomfört arrangemang av Skellefteå Parasportförening och där 
IKSU så framgångsrikt tog silvermedaljerna.

Styrelsen för Parasport Västerbotten tackar alla ledare, bidragsgivare, sponsorer 
och alla andra som läser detta nyhetsblad en riktig

Årsmöte
Parasport Västerbotten

Lördag 30 mars
Lycksele

Föreningarnas årsmöten 
Det börjar snart vara dags att planera för förening-
arnas årsmöten. Glöm inte att på era årsmöten utse 
ombud till Parasport Västerbottens årsmöte i ycksele. 
Kom ihåg att skicka oss er verksamhetsberättelse. 
Kontakta oss om ni vill att någon från distriktsstyrelsen 
besöker ert årsmöte.

Det händer mycket i Parasportsverige
Vill du ta del av vad som händer i Parasport-sverige 
(nationellt, regionalt eller lokalt) så rekommenderar vi 
förbundets hemsida och Facebook.
www.parasport.se/Distrikt/Vasterbotten
www.facebook.com/parasportvasterbotten

Stipendier 
Glöm inte att senast 15 januari nominera till våra 
stipendier Årets Parasportare, Årets Paraledare och Årets 
Parasportförening bifoga specifik info och blankett.

Hjältehelgen 2019 
Vik helgen 14 – 15 juni 2019 för en unik upplevelsehelg 
för alla med funktionsvariationer. Efter årets succéhelg 
bjuder Hjälteföreningen och Uttervägens hjältar in till två 
nya spännande och upplevelserika dagar i Umeå. Titta in 
på www.hjaltehelgen.se så får du en försmak på vad som 
väntar….

Vad händer hos er?
Vi är lite nyfikna och vill gärna få information om vad som 
händer i era föreningar. Skicka gärna bilder och lite texter 
så att vi kan sprida vidare via vår hemsida och Facebook.
Samarbete med Fritidsbanken i Umeå
Tillsammans med Parasport Umeå, Fritidsbanken och 
Västerbottens Idrottsförbund har vi i ett projekt fått möjlig‐
heter att förstärka vår verksamhet med utlåning av fritids‐
hjälpmedel. Inte mindre än 300 000 kr har vi fått för 
nyinvesteringar. Projektet kommer i gång i början av 
nästa år. Vi återkommer med mer information när 
verksamheten är igång.

Funktionsrätt Västerbotten
Parasport Västerbotten är fr o m i år medlemmar i 
Funktionsrätt Västerbotten - en paraplyorganisation för 
funkisrörelsen i vårt län.

Zebastian Modin besökte Umeå 
Tack vare samarbete med L&S Assistans kunde vi 
erbjuda en kvällsföreläsning med vår silverpara-
olympiker Zebastian Modin. Ett 20-tal intresserade fick 
lyssna på Zebstians resa fram till elitidrottare. 
Zebastian föreläste också för en klass på 
RH-gymnasiet där han fick många frågor från både 
elever och lärare. 

Vi önskar Zebastian lycka till 
inför årets tävlingssäsong och 
välkommen tillbaka 
till Västerbotten!

God Jul 
& 

Gott Nytt År
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