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Sommarlov och semester
En kort återblick på vad som hänt under våren

En pigg 50-åring
Parasport Sverige, Parasport Västerbotten och 
Parasport Skellefteå firar i år 50 år.

Distriktets årsmöte i Lycksele med jubileums middag
Årsmötet inleddes med ett kulturinslag, berättaren och 
musikern Greger Ottosson underhöll. Årsmötesförhand‐
lingarna leddes av Katarina Sandberg från Västerbot‐
tens Idrottsförbund. 

Årsmötet gick som en dans. Sofie Edberg tackade för 
sig och till ny ledamot valdes Cecilia Brönemyr, Umeå. 
Initiativtagare till Uttervägens Hjältar. Vi hälsar Cecilia 
välkommen!

Projekt: Parasport utrustning
Umeå Parasporförening har tillsammans med Fritidsban‐
ken Umeå beviljats projektmedel 270 000 kr från RF sats‐
ning Parasport utrustning som alla idrottsföreningar kan 
söka. Fritidshjälpmedlen finnas tillgängliga på Fritids-
banken Umeå för utlåning till hela Västerbotten, 
genom Åke Svantesson 070-232 36 73. Sök här:
https://www.rf.se/bidragochstod/Idrottslyftet/stodtillanlagg‐
ningarochidrottsmiljoer/stodtillutrustningforparasport/

Special Olympics School Day/ My best Sport Day
Årets största Parasportarrangemang i Västerbotten locka‐
de även i år över 210 deltagare från länets alla sär-
skolor. Tack vare gott samarbetet med Liljaskolan i 
Vännäs, Dragonskolan och Umeå Universitet hade vi 76 
engagerade gymnasieelever och studenter. Länsförsäk‐
ringar kom med fyra volontärer. Umeå Fritid var i år ny 
samarbetspartner.  – Ett stort tack till alla som sponsrade 
på olika sätt, deltog och, hjälpte till.

Samarbete med Synskadades Riksförbund
Vi har i samarbete med Synskadades Riksförbund 
genomfört en prova-på-dag i Umeå. Stort intresse 
visades för bl a showdown, goalball och cykel.

Hjältehelgen 2019
- en helg i Parasporten tecken är genomförd. Ca 120 
deltagare och parasportdistriktets ordförande genomför‐
de Hjälteloppet och utmanades bl a av vattenhinder 
med Pirater och gatulopp där Gladiatorer, Gladiator‐
praktikanter och Andreas från Vinnarskallar gjorde allt 
för att hindra målgång. Ett tiotal deltagare i rullstol/per‐
mobil och rullator deltog.

Under Hjältedagen ställde ett stort antal föreningar upp 
och erbjöd prova-på-aktiviteter. Nytt för i år var brottning, 
bowling, handigolf och linedance för stående och rull‐
stolsburna. Hjältehelgen av-slutades med Hjältebanket‐
ten där Svenska Downföreningen delade ut UPP-priset 
till Uttervägens Hjältar. Grattis! 

Ny förbundsordförande
Åsa Linares Norlin valdes till ny förbundsordförande. Vi 
önskar Åsa lycka till i hennes viktiga uppdrag och hälsar 
välkommen att besöka oss i Västerbotten. De största frå‐
gorna i övrigt var beslut om framtida organisation och 
Vision 2025 – En stark Parasport i Sverige.

- En nytänkande och stark kraft 
  i svensk idrottsrörelse

- Ett livslångt idrottande för 
  personer med funktions-
  nedsättning

- Parasport Sverige ska erbjuda 
  paraelitidrottare bästa möjliga 
  stöd i deras satsning

Äntligen fick Norrland en representant i SF valberedning‐
en inför förbundsmötet 2021 genom Kjell Thelberg Umeå

Fritidsbanken Umeå, 
Öppnade 15 april dörrarna för Parasportutrustning
Om ni har vägarna förbi Ålidhem Centrum i Umeå kolla 
då in all vår parasport utrustning.
Om du vill låna ring då Åke: 070-232 36 73
www.facebook.com/fritidsbankenumea/

https://www.rf.se/bidragochstod/Idrottslyftet/stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer/stodtillutrustningforparasport/
https://www.rf.se/bidragochstod/Idrottslyftet/stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer/stodtillutrustningforparasport/
http://www.facebook.com/fritidsbankenumea/


Parasport Västerbottens UNGDOMSRÅD
Den 22 maj 2019 bildades ett ungdomsråd som 
beslutade att jobba för att utveckla barn och ungdoms 
parasport i Västerbotten på alla kanter. De kommer även 
att vara rådgivande till styrelsen, finnas tillhands i 
tillgänglighetsfrågor samt andra områden som de själva 
anser är viktiga för att driva parasporten framåt i 
Västerbotten.

På gång
Umeå Fotbollsfestival- Parasport Trophy 27-28 juli
Välkommen att titta in på Paraklassen lördag start 10.00.  
På festivalcentrum på Nydala.

De kommer även att spelas Unified på lö och sön em. 
(Initiativet Special Olympics Unified Sports sjösattes 1988 
på Special Olympics-konferensen i USA, Unified Sports 
sammanför människor både med och utan intellektuell 
funktionsnedsättningar i samma lag, man kallar de 
”normal störda spelarna för partners)
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Sommarparaidrottsskola i Vindeln
Tisdagkvällar mellan kl. 18 – 20 träffas ett gäng på tolv 
ungdomar och unga vuxna hela juni – aug.
Många olika idrotter samt ibland mer av sociala 
inslag på programmet. 

Kontakt:
Lena-Stina Forssell 
lena-stina.forssell@vindeln.net

Friidrottsläger 16-18 augusti Umeå 
Special Olympics breddidrott för personer med en 
intellektuell funktionsnedsättning. Alla mellan 12 – 18 år är 
varmt välkomna. Alla tränare kommer från Umedalens IF. 
Läs inbjudan: 
www.parasport.se/globalassets/vasterbotten/dokument/
so-friidrotts-lager-16--18-aug-umea.pdf

IPCL och Change the Game med Parasport inslag 
10 – 14 September Umeå

Spännande föreläsare om inkludering Andrea Carey från 
Canada på lördag.
change-the-game.se/change-the-game-umea-10-14-
september-2019/
iplc.info/europe/

Goalboll-läger
Som ett resultat av prova-på-dagen bjuder vi in till ett 
Goalboll-läger i Umeå 16-17 november. Du vet väl att i 
Goalboll kan både icke seende och seende träna/tävla 
tillsammans! Särskild inbjudan kommer till hösten.

TIPS! Har du besökt?
www.parasport.se/Distrikt/Vasterbotten
www.facebook.com/parasportvasterbotten


