
PARSPORT VÄSTERBOTTEN, DECEMBER 2019

NYHETSBLAD
2019Nr.2

PARASPORTÅRET 2019
Då är det åter dags att sammanfatta ett Parasportår – 
och inte vilket år som helst. Vårt förbund har firat 50 år! 
I samband med vårt årsmöte i Lycksele firade även vårt 
distrikts 50 år. Inte nog med det, Årets Parasport-
förening 2019 Skellefteå Parasportförening hyllades 
dels för sin verksamhet och dels för sin 50-årga verk‐
samhet. Jag fick också möjligheten att på Väster-
bottens Idrottshistoriska Sällskaps caféträff i Skellefteå 
berätta om parasportens femtioåriga historia.

På förbundsmötet i maj beslutades om Strategi 2025, 
inriktningen för förbundets arbete de kommande åren. 
"Bättre idrott för fler - tillsammans skapar vi bästa möjli‐
ga förutsättningar för personer med funktionsned-
sättning att idrotta och vara fysiskt aktiva" och de tre 
målen:

• Parasport Sverige – en nytänkande och stark kraft i 
svensk idrottsrörelse. 

• Ett livslångt idrottande för personer med funktions
nedsättning. 

• Parasport Sverige leder paraidrotten till framgångar i 
Paralympics och andra internationella parasport-
tävlingar.

Riksidrottsförbundets beslut att svensk idrott ska arbeta 
inkluderande när det gäller personer med funktionsned‐
sättning fortsätter och vår konsulent Sofie Gustafsson 
har fått ett antal centrala uppdrag i detta arbete. Inklu‐
deringsarbetet har pågått sedan länge i Västerbotten. 
Jag tror inte att vi behöver vara oroliga för att våra före‐
ningar och Parasport Västerbotten kommer att för-
svinna – vi kanske får se oss i lite nya och viktiga roller.

Vi kan glädjas åt fortsatt bra verksamhet i våra före‐
ningar även om det på en del håll kan kännas tungt 
med sviktande deltagarantal och svårt att rekrytera 
ledare. I Skellefteå har det startat en grupp med friidrott 
och i Umeå har det startat showdown för personer med 
synnedsättning. I Umeå har det också genomförts en 
lägerhelg med goalball. Dessa verksamheter har kun‐
nat genomföras tack vare samarbete med Skellefteå 
Friidrott och Synskadades Riksförbund.

Vi lägger jubileumsåret 2019 bakom oss och kan kon‐
statera att det varit ett händelserikt år och tar sats för 
ett minst lika händelserikt 2020. – Men först ska vi fira 
jul och nyår!

ÅRSMÖTET
Boka redan nu in lördag 21 mars 2020 för vårt års-
möte. Årsmötet hålls i den här gången i Umeå. Inbju‐
dan, kallelse och årsmöteshandlingar kommer i början 
av 2020. Motioner till årsmötet ska vara kansliet till‐
handa senast 8 februari 2020.

VALBEREDNINGEN
Valberedningen tar tacksamt emot namnförslag till styrel‐
sen. Har du något/några förslag så kontakta valbered‐
ningens ordförande Birgit Högberg tel. 070-655 52 00.

SPECIAL OLYMPICS SCHOOL DAY 2020
Torsdag 2 april genomförs i Umeå Special Olympics Day 
för länets alla särskolor.

SÖK LOK STÖD
Glöm inte att föra närvaro på era aktiviteter och söka 
kommunalt och statligt aktivitetsbidrag. Ta kontakt med 
era kommuner och ta reda på vad som gäller för aktivi‐
tetsbidraget och vilka andra bidrag ni har möjlighet att 
söka. Behöver ni hjälp – kontakta oss.

HJÄLP!
Vi vill så gärna sprida information om vad som händer i 
era föreningar. Skicka oss några rader och gärna några 
bilder så att vi via vår hemsida och Facebook kan berätta 
vad som händer i Parasportlänet.
Skicka till orjan.andersson@parasport.se

mailto:orjan.andersson@parasport.se
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HJÄLTEHELGEN 2020 
För fjärde året i rad är vi en av medarrangörerna i 
Hjältehelgen som äger rum 12-13 juni. Fredagens 
Hjältelopp är en 2 km lång hinderbana – finns även för 
rullstolsburna. Längs banan utmanas man av både 
pirater och gladiatorer. Lördagens prova-på-aktiviteter 
med tema Rörelseglädje. Ett stort antal föreningar gör 
det möjligt att prova olika idrotter t ex boxning, el-
hockey, dans, showdown, klättring, innebandy, cykel, 
racerunner och mycket mer. Helgen avslutas med 
Hjältebanketten på Umeå Folkets Hus.

Avgifter: Hjälteloppet 100 kr, 
Hjältebanketten 200 kr, 
Prova-på-dagen gratis.
Vill du veta mer:
www.hjaltehelgen.se eller 
www.hjalteforeningen.se

FIN UTMÄRKELSE TILL BEA
Ett jättegrattis till Beatrice Sjödin, Umedalens IF 
Friidrott. I samband med Svenska Friidrottsförbundets 
Idrottsgala utsågs Bea till Årets ungdomsledare!! Bea 
sitter också i Parasport Västerbottens styrelse och är 
aktiv i förbundets Ungdomsråd.

http://www.hjaltehelgen.se
http://www.hjalteforeningen.se

