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AB Bröderna Jansson-
Nissavarvet 
Box 48 
301 02 Halmstad 
035-17 66 60 
www.br-jansson.se  
   
AB Ilmonte 
Nattflyvägen 7 
313 50 Åled 
035-18 19 40 
www.ilmonte.se   
 
Aderbys Rör AB 
Teknikgatan 4 
434 37 Kungsbacka 
0300-337 20 
www.aderbys.se  

Akustikmiljö i 
Falkenberg AB
Box 77 
311 21 Falkenberg 
0346-71 48 50 
www.akustikmiljo.se  
   
Arena Food Systems AB 
Märgelvägen 2 
312 77 Skottorp 
0430-165 80 
www.arenakemi.se  
   
Bennys 
Isoleringstjänst AB 
Steglitsvägen 10 
302 40 Halmstad 
035-322 15   
 
Bewico AB 
Plåtvägen 2 
430 10 Tvååker 
0340-470 40 
www.bewico.se       
    
Bilhallen i Varberg AB 
Box 1229 
432 17 Varberg 
0340-67 51 45 
www.bilhallenvarberg.se  
  
Depend Cosmetic AB 
Box 4054 
300 04 Halmstad 
035-15 08 00 
www.depend.se   
   

Fritz Blommor AB 
Kapellgatan 19 
302 37 Halmstad 
035-17 36 86 
www.fritzblommor.se  
   
Getinge Mattcenter  
Göteborgsvägen 48 
305 76 Getinge 
035-545 05 
www.mattcenter.com  
   
GS Byggvaror 
Gullbranna AB 
Gullbranna 1371 
310 31 Eldsberga 
035-424 64 
www.gsbyggvaror.se  
  
Gybäck Flexografi AB 
Seldonsvägen 3 
302 62 Halmstad 
035-22 12 00 
www.gybackflexografi.se 
Hot Screen AB 
Gunnesgårdsvägen 2 
439 74 Fjärås 
0300-56 89 90 
www.hotscreen.se  
 
Högskolan i Halmstad 
Kristian IV:s väg 3 
302 50 Halmstad 
035-16 71 00 
www.hh.se   
  
JM:s Chark 
Plönninge 
310 40 Harplinge 
035-17 16 00 
www.jmchark.se  
 
Kungsmässans 
Leksaksland 
Borgmästaregatan 5 
434 32 Kungsbacka 
0300-168 48   
 
Kårarp Timber AB 
Kistingevägen 8 
305 94 Halmstad 
035-12 75 12 
www.kararptimber.se  
  

Markplanering i 
Varberg AB 
Bälggatan 5 
432 32 Varberg 
0340-62 04 16 
www.markplanering.se  
  
Mediateknik i 
Varberg AB
Härdgatan 20 
432 32 Varberg 
0340-67 92 90 
www.mediateknik.net 
 
Mellby  Pac AB 
Idévägen  
312 96 Laholm 
0430-106 45 
www.mellbypac.se  
  
Morups Åkeri AB 
Pl. 1079 
311 93 Långås 
0346-940 26  

Månsson TL AB 
Box 7089 
300 07 Halmstad 
035-370 88 
www.manssons.se 
 
Mäklarhuset i 
Falkenberg
Nygatan 32 
311 30 Falkenberg 
0346-825 00 
www.maklarhuset.se/
falkenberg   
 
Restaurang China Sea 
V.Vallgatan 17 
432 40 Varberg 
0340-122 57   
   
Rolfstorps Svets & 
Smide AB 
Bäck 11 
432 96 Åskloster 
0340-375 08 
www.rolfstorpsmeden.se  
 

Schakt o. Transport i 
Stallberg AB 
Stallberg 
310 34 Kvibille 
0703-19 06 90   
  
Skånetryck AB 
Box 7006 
300 07 Halmstad 
0430-702 80   
  
Sunchem AB 
Stentorpsvägen 43 
310 44 Getinge 
035-545 45 
www.sunchem.se   
  
SÄKRA Försäkring & 
Fond 
”Halmstad, Falkenberg, 
Varberg & Kungsbacka” 
035-15 60 60 
www.sakra.se   
   
Trönningeverken AB 
Västra vägen 1 
302 65 Halmstad 
035-400 93 
www.tronningeverken.se  
   
Tylebäck 
Kungsvägen 1 
302 70 Halmstad 
035-19 18 00 
www.tyleback.com  
   
Vinbergs 
Lantmannaförening
311 99 Vinberg 
0346-190 14 
www.vinbergslantmanna.se 

VI STÖDER PARASPORTEN I HALLAND
 

 
Ulf Järphag 
Ordförande 
Hallands Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna 
Halland 
 
 
Nyss hemkommen från Riksidrottsforum 
i Falun far tankarna omkring i huvudet.  
Svensk idrott har bestämt sig för att 
staka ut vägen mot en förnyad 
idrottsrörelse 2025. Förnyad både till 
innehåll och form. I grunden handlar 
arbetet om att fler människor ska kunna 
och vilja hålla på med idrott i 
föreningsregi, under hela livet, och att 
den verksamhet som bedrivs ska vara 
schysst. Ett arbete som jag tycker är 
viktigt, väl underbyggt och med en hög 
relevans. Det verkar också vara väl 
förankrat hos våra olika 
idrottsorganisationer.  
     Det finns flera delar och 
ställningstaganden i de mål och 
strategiska områden som finns i planen 
för "Idrott 2025", vart och ett skulle 
kunna fylla flera ledarspalter. Idag vill 
jag lyfta fram ett sådant område. I 
svensk idrotts verksamhetsidé fastslås 
att "vi bedriver idrott i föreningar....". 
Just detta, att vi poängterar Föreningen 
som en utgångspunkt för idrott, tycker 
jag är glädjande, och avgörande. 
Idrott handlar för mig om mycket mer än 
den fysiska aktiviteten, träningen och 
tävlingen. Många av oss kan ordna 

träning och fysisk aktivitet utan en 
förening. Vi kan motionera på egen 
hand, i sällskap med en grupp bekanta, 
eller på en privat eller kommunal 
anläggning.  
Men - att få en plats i ett sammanhang 
ihop med andra, att utan vinstintressen 
och genom det ideella ledarskapet göra 
att det blir ekonomiskt möjligt för alla att 
vara med, att samlas i den egna lokalen, 
att tillsammans med andra medlemmar 
göra stora och små insatser för 
föreningen, att få vara med och påverka, 
att få möta nya och olika människor i en 
familjär miljö - det händer i en 
idrottsförening. 
     Efter att ha vuxit upp i ett litet 
samhälle där idrottsföreningen var den 
självklara samlingspunkten har jag bott 
på ett antal olika platser. På samtliga har 
det varit genom idrottsföreningar som 
jag lärt känna nya människor, kunnat 
utöva idrott, sett mina barn få nya 
kompisar, fått vara med och vara en del 
av gemenskapen som tränare, 
tipspromenadsarrangör, festdeltagare, 
julgransförsäljare och en massa annat. 
Jag tror att bland alla människor jag 
känner, har bekantskapen i nio fall av tio 
direkt eller indirekt sitt ursprung i  idrott 
och föreningsliv. Det sociala kapital som 
idrottsföreningen utgör är något vi ska 
fortsätta att ta på allvar. Jag tror att vi 
är fel ute om vi i våra föreningar 
försöker skapa "kundrelationer" med 
våra medlemmar, om vi börjar sälja 
tjänster, eller om vi säger att 
föreningsformen är oviktig, "bara vi rör 
på oss". I stället tror jag att vi ska 
fortsätta arbeta för att göra det enkelt, 
tillgängligt och engagerande att vara 
medlem i våra idrottsföreningar. 
     Det är en bit kvar innan det är en 
fullständig sanning att idrotten och 
idrottsföreningen är för alla. Vi har 
fortfarande grupper som av olika 
anledningar inte når in till, eller känner 
sig helt välkomna i idrottsrörelsen. Här 
behöver vi tillsammans, föreningar, 
special- och distriktsförbund, SISU 
Idrottsutbildarna och  andra, t ex i form 
av övriga civilsamhället, offentlig sektor 
och näringsliv, hjälpas åt för öka 
förutsättningarna för att alla kan ges 
möjlighet att vara med.    
 
När jag skriver detta har jag den 
brittiska rockgruppen Oasis i hörlurarna. 
Det är brötigt och bullrigt ibland, men 
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Leif Andersson  
ordförande, HGIF Tre Hjärtan, Halmstad

Ideella krafter en resurs att 
utveckla och förvalta
Nu går vi mot årsmötestider då vi ska välja om 
alternativt få tag i nya personer som vill jobba 
i vår verksamhet. Många av våra lokala idrotts-
föreningar har ofta resurser att anställa eller 
arvodera våra ledare, utan vi är helt beroende 
av att få tag i ideella krafter som vill jobba med 
vår verksamhet.

Hur motivera vi våra medlemmar att delta i 
vårt arbete? Som valberedare kan jag använda 
argument som möjlighet till din egen utveck-
ling. Du kommer att lära dig mycket som du 
kan ha glädje av i din egen utveckling. Som 
ordförande måste jag arbete utifrån att få en 
väl fungerande arbetsgrupp som löser vårt 
uppdrag och tillgodoser medlemmarnas för-
väntningar och behov.

Här kan vi ta hjälp av den forskning som Aron 
Schoug har beskrivit i sin bok ”Motivera ide-
ella” Aron har också lagt upp sin föreläsning på 
Youtube, där ni kan ta del av hans tankar och 
idéer.

Motivationsteoretikerna har ofta pratat om 
morot eller piska som en drivkraft. Men det 
fungera inte i vår verksamhet.
Aron menar att här får vi försöka finna de inre 
drivkrafter som gör att våra ideella resurser 
fortsätter med sitt arbete i våra föreningar. Det 
måste med andra ord finnas ett antal grund-
läggande behov som måste bli tillgodosedda 
för att de ska vilja fortsätta sitt arbete. Aron 
nämner tre behov:

1. Behov av samhörighet

2. Behov av kompetens

3. Behov av att vara fri, att inte bli styrd, 

Behovet av samhörighet är en viktig del i för-
eningens arbete. Denna bygger på att jag har 
en känsla av delaktighet, att jag ingår i en 
större helhet, att jag blir sedd.
Behovet av kompetens bygger på min upple-
velse av mitt kunnande, att mitt kunnande tas 
tillvara.
Det tredje behovet utgår ifrån individens öns-
kan att få göra arbetet på sitt sätt och att 
ingen styr.
Kan vi i våra föreningar tillgodose dessa behov 
bör vi få förutsättningar att behålla och rekry-
tera ideella krafter. Tyvärr har vi idag en stor 
konkurrens av olika sociala medier. Barnens 
och vuxnas behov av social gemenskap blir i 
viss utsträckning tillgodosedda med hjälp av 
ett antal medier som blir konkurrenter till för-
eningslivet. Under de senaste två årens pande-
min har vi utvecklat ett antal aktiviteter digitalt 
för att behålla den social kontakten. 
Svenskt föreningsliv har under många år varit 
och kommer att vara en viktig del av vårt 
samhällsliv. Föreningslivet har hjälpt många 
att utveckla sociala kontakter både inom landet 
och internationellt, Det har gjort det möjligt att 
sprida kunskap och utveckla vårt lärande. Det 
har också medverkat till att utveckla oss som 
personer och hjälpt oss att vidareutveckla våra 
sociala färdigheter.
Därför är det viktigt att vi finner olika former 
för att motivera våra ideella krafter, att skapa 
incitament och vilja att jobba ideellt. Aron har 
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visat på några vägar till motivation.
Själv fick jag möjlighet att redan som barn gå 
med i föreningslivet och på den vägen är det. 
Under drygt 70 år har jag tillhört någon fören-
ing. Under 50 år har jag varit förtroendevald 
på olika poster i olika föreningar vilket har gett 
mig möjlighet till en mängd upplevelser och 
resor som jag inte hade fått tillgång till utan 
mitt engagemang som förtroendevald.

Samtidigt kräver ett lagarbete ett hänsynsta-
gande till varje enskild individ utifrån indivi-
dens önska n att bli hörd och sedd.

Drivaggregat till brukare och vårdare som förenklar vardagen!
Decon  |  Södra Ekeryd 115  |  31483 Hyltebruk  | 0345-40880  

 www.decon.se  |  info@decon.se
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Arrangör: Hallands Parasportförbund i samarbete 

med Katrinebergs Folkhögskola. 
 
Plats:  Katrineberg Folkhögskola, Vessigebro. 
 
Datum:  Måndagen den 4 maj 2020 kl. 10.00-13.30. 
 
Aktiviteter: Aktiviteter som passar alla. Om ni har önskemål/förslag på 

aktiviteter anger ni detta på anmälningstalongen. 
 
Anmälan:  Anmälan skickas till: 
 peter.malmberg@parasporthalland.se 
 

Anmälan skall vara Hallands Parasportförbund tillhanda senast den 
17 april 2020. 

 
Kostnad: Dagen är kostnadsfri. Det Ni ställer upp med är Er tid, 

transport till och från Katrienebergs Folkhögskola, samt 
medhavd lunch. Det går att köpa lunch på Katrinebergs FHS till 
en kostnad av 60 kr/elev och 70 kr/vuxen. Detta skall i så fall 
anmälas i förväg på anmälningsblanketten. 
 

Frågor: Hallands Parasportförbund, dagtid 0708-97 07 87  
alt peter.malmberg@parasporthalland.se 

 
 
VVäällkkoommnnaa  
hhäällssaarr  

 
HHaallllaannddss  PPaarraassppoorrttfföörrbbuunndd    
KKaattrriinneebbeerrggss  FFoollkkhhööggsskkoollaa  

 
 
 
 
 
 

INBJUDAN TILL 
SPECIAL OLYMPIC  

SCHOOL DAY 
FÖR SÄRSKOLORNA I 

HALLAND 

310 50 SLÖINGE • TEL: 0346-715 200
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Se våra utbildningar här, även sommarkurser.
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Två guld, två silver och tre brons. De 
Paralympiska spelen i Peking 2022 är Sveriges 
bästa vinsterspel på 20 år.

Paralympics är avslutat för den här gången och 
den svenska truppen lämnade Peking med tre 
medaljer i alpint, tre i längd och ett historiskt 
silver i rullstolscurling. Totalt blev det sju med-
aljer i ett mästerskap där målet var satt till 
två.

Truppen till Kina presenterades som liten 
men medaljstark och Sveriges Paralympiska 
Kommitté sa att två medaljer var målet man 
ställde sig bakom. Medaljstark visade sig vara 
helt rätt ord. Redan på spelets tredje dag hade 
målet på två medaljer överskridits och när 
Paralympics avslutades hade Sverige två guld, 
två silver och tre brons.

Ebba Årsjö tog totalt tre medaljer i sitt för-
sta Paralympiska spel, två guld och ett brons. 
Guldet i alpin kombination var det första i ett 
vinterspel på åtta år, men även det första i 
alpint på 28 år. 
När Zebastian Modin, tillsammans med guide 
Emil Jönsson Haag, körde hem två brons och 
ett silver blev 27-åringen Sveriges främsta 
vinterparalympier med åtta paralympiska med-
aljer. 
Lag Pettersson-Dahl avslutade medaljskörden 
när de, som första svensklag att ta sig hela 
vägen till final i Paralympics, tog ett historiskt 
silver i rullstolscurlingen.

Prestationerna i alpint, i längdspåren och på 
isen resulterade i Sveriges bästa vinterpara-
lympiska spel sedan Salt Lake City 2002.

• Zebastian Modin, Sveriges främsta  
 vinterparalympier med sina tre   
 medaljer från spelen i Peking. 

• Ebba Årsjö och hennes tre medaljer  
 från Peking. 

• Sabina Johansson, Kicki Ulander,   
 Mats-Ola Engborg, Ronny Persson   
 and Viljo Petersson Dahl. 

• Ronny Persson tog fem medaljer i Salt  
 Lake City, 20 år senare tog han nytt  
 silver i en ny sport – Rullstolscurling.

Då, för 20 år sedan i USA, tog Sverige med en 
trupp på 19 atleter tävlandes i samtliga fyra 
idrotter – alpin skidåkning, skidskytte, längd-
skidor och paraishockey – nio medaljer. Stor 
del av medaljerna kördes hem i utförsåkning 
som plockade sex stycken. Där bland Ronny 
Perssons tre silver och ett brons. I Peking 2022 
blev Persson medaljör på nytt, fast denna gång 
i rullstolscurling.

Källa: Svenska Parasportförbundets hemsida.

Peking – Sveriges bästa vinterspel 
på 20 år

 
 

 

 
 
Ingredienser 
Portioner: 12-15 stycken 

 2 dl rostade osaltade cashewnötter  12 torkade aprikoser  finrivet skal och färskpressad juice av 1 lime 
 3 msk riven kokos  2 msk hampafrön  1 krm vaniljpulver  hampafrön och färgad kokos att rulla i 

 
Så här gör du: Bra att veta när du ändrar antalet portioner Detta recept är gjort för Ger 12-15 stycken portioner. När du ändrar antalet portioner 

så ändras också mängden i ingredienserna. I vissa fall kan detta resultera i att 

tillagningstiden behöver justeras. 
1. Mixa samtliga ingredienser med stavmixer eller i en matberedare till en rätt så fast 

smet. 
2. Forma smeten till ägg. Rulla dem i hampafrön och/eller färgad kokos. Tips 

Det är också gott att doppa de söta limeäggen i smält choklad. Låt stelna i kylskåp. 
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Den 16 mars höll Hallands 
Parasportförbund sitt årsmöte på 
Björkäng vägkrog, Tvååker. Mötet samlande 
cirka 20 personer från anslutna föreningar. 
Till mötesordförande valdes Christofer 
Bergenblock, kommunråd i Varberg.  

Följande val gjordes under mötet:
- Leif Andersson valdes till ordförande för en 
tid av två år. 
-Anja Malming valdes till ledamot för en tid av 
två år. 
-Leif Andersson och Bengt Johansson valdes till 
revisorer för en tid av ett år. 
-Sven-Erik Bergqvist valdes till revisorssupple-
ant för en tid av ett år. 
-Leif Andersson och Urban Karlsson valdes in i 
valberedningen.

Då det inte fanns några kandidater till de två 
suppleantplatserna i styrelsen lämnades dessa 
vakanta.

Styrelsen hade också ett förslag på änd-
rade stadgar som godkändes av årsmötet. 
Förändringarna var av mindre karaktär och var 
en följd av att man i samband med Svenska 
Parasportförbundets stämma förra året gjorde 
en del förändringar.

I samband med mötet delade jubileumsfonden 
ut tre stipendier. Dessa tillföll följande: 
Årets förening 2021, Varbergs Parasport. 
Årets aktiv 2021, Mattias Nicholson, Varbergs 
Parasport.
Årets ledare 2021, Lennart Hallgren, HGIF Tre 
Hjärtan.

Hallands Parasportsförbunds årsmöte 2022
Text och bild: Peter Malmberg

Hallands Parasportsförbundsstyrelse.
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Viceordf. Anja Malming gratulerar årets förening Varbergs 
Parasport. Ordf. Jenni Ek tar emot priset.

Hallands Parasportsord. Leif Anderson tackar mötets 
ordf. Christofer Bergenblock
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Den 15 mars arrangerade förbundet i 
samarbete med Halmstads Kommun, 
Högskolan i Halmstad, Habiliteringen i 
Halmstad och RF-SISU Halland en utbild-
ning/workshop för föreningar som redan 
har eller har som ambition att starta upp 
parasportverksamhet. Arrangemanget 
hölls på Halmstad Arena. 
Vad säger forskningen kring målgruppens möj-
ligheter till en aktiv och inkluderande fritid? 
Hur tar vi bort trösklar och öppnar upp våra 
verksamheter för fler? Vad behöver du som 
ledare för stöttning? Vilka verktyg behöver jag 
som idrottsledare för att känna mig trygg i min 
roll?
Detta var några av de frågeställningar som 
behandlades under kvällen. Föreningar fick 
även möjlighet byta erfarenheter sinsemellan. 
Förhoppningen är att föreningar ska känna att 
de fått med sig nya kunskaper och en plan för 
hur deras förening kommer vidare i arbetet 
med att inkludera fler. 

Nästa steg är att vi under påsklovet skall 
arrangera en gemensam prova-på-dag på 
Halmstad Arena. Då kommer barn och ungdo-
mar med en funktionsnedsättning att få möj-
lighet att prova på ett stort antal olika idrotter.

Inkluderande förening
Text och bild: Peter Malmberg
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Arrangör Hallands Parasportförbund i samarbete med Katrinebergs Folkhögskola, 

barn och fritidsprogrammet, årskurs tre, på Falkenbergs gymnasieskola 
samt Special Olympics Sweden. 

 
Tävlingsplats Falkenbergs IP, Falkenberg. 
 
Tävlingsdag Tisdagen den 10 maj 2022.  

Invigning kl. 09.00, första start kl. 09.30. Vi avslutar senast 14.00.  
 
Klasser/grenar Mellanstadiet flickor:   

60m, höjdhopp, längdhopp, kulstötning, trekamp 
  Mellanstadiet pojkar: 

60m, höjdhopp, längdhopp, kulstötning, trekamp 
Högstadiet flickor: 
60m, 100m, 400m, höjdhopp, längdhopp, kulstötning, trekamp 

  Högstadiet pojkar: 
60m, 100m, 400m, höjdhopp, längdhopp, kulstötning, trekamp 
 
60 m rullstol.  
60m framerunning (hette förut racerunning) 
60 meter rullator. 
 
OBS! Varje deltagare får anmäla sig i högst två grenar + trekamp. 

 
Regler  Se bifogat regelverk. 
 
Anmälan  Anmälan skickas till  
 peter.malmberg@parasport.se 

Anmälan skall vara Hallands Parasportförbund tillhanda senast den  
8 april 2022. 

 
Anmälningsavgift: Anmälningsavgiften är 25 kr/elev. Inbetalas in samband med anmälan 

på bg 171-8386. Märk betalning med ”deltagande SOSD 10 maj 2022”. 
 

Information  Hallands Parasportförbund,  
0708- 97 07 87. 

  
PM  Utsändes till kontaktpersonerna cirka en vecka innan tävlingen. 

 
 
     Välkomna 

 
Hälsar 

 
Hallands Parasportförbund, 
Katrinebergs Folkhögskola 

och 
Special Olympics Sweden 

 
 

 

INBJUDAN TILL 
 

SPECIAL OLYMPICS SCHOOL DAY 
FRIIDROTT 

FÖR MELLAN- OCH HÖGSTADIET 
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ANMÄL DIG TILL 
DEN ROLIGASTE 
TÄVLINGEN 2022
Special Olympics Games är Sveriges största idrotts tävling för 
personer med intellektuell funktionsnedsättning. Gör dig redo 
för tävlingar i tolv idrotter, en storslagen invigning med kända 
artister, kostnadsfria hälsoundersökningar för alla deltagare, 
 roliga aktiviteter för hela familjen och mycket mer. Special 
Olympics Games är tävlingen med det lilla extra och platsen 
för att träffa nya vänner. Det är vad vi kallar riktig idrottsglädje!

• Helpaket
Deltagarkit, helpension och boende på Scandic: 2 500 kronor. 

• Halvpaket 
Utan boende, inklusive luncher och deltagarkit: 750 kronor. 

Anmäl dig senast den 31 mars på specialolympicsgames.se

Var: Malmö
När: 16-19 juni 2022
Kontakt: info@specialolympics.se

MISSA INTE!
Uttagningstävlingar 

till World Games  
i Berlin 2023!

Följ Special Olympics Sverige på Facebook och Instagram för 
de senaste uppdateringarna om spelen! #sogames2022
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KOKTA ÄGG FYLLDA MED STENBITSROM & CRÈME FRAICHE 

 

 
 
Antal portioner: 6 
 
Ägg hör verkligen påsken till! Servera dem odelade med toppig så är de både snygga och 
goda på påsk buffén! 

Ingredienser 

• 6 st ägg 

• 0,5 dl crèmefraiche 

• 2 msk röd stenbitsrom 

• 1 skiva(or) citron 

• 1 nypa(or) dill 

• 1 nypa(or) krasse 

• 1 nypa(or) flingsalt 

Gör så här: 
Koka äggen till önskad konsistens. Skölj med kallt vatten. 
Knäck försiktigt toppen av äggen och skala bara av en liten bit. Gröp ur ungefär en 
tesked ut äggets topp. Fyll med en liten klick stenbitsrom och crème fraîche, toppa med 
en citronbit, dill och krasse. 
Servera i äggkartongen. 
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Tävlingskalender 2020 

April
25 LG:s Trofé 2020  Halmstad/Snöstorps skytteför.
4-5 SM mattcurling  HI Falkenberg
 Special Olympic  School day   Förbundet+Katr.Folkhögkola  
Maj
 Special Olympic  School day  i friidrott Förbundet+Katr.Folkhögkola
  
Juni
6 DM i boccia ind.+lag utomhus HI Falkenberg
13-14 Laxaspelen i friidrott  IFK Halmstad 
13-14 Falkenbergsspelen i boccia HI Falkenberg
27-28 SM, boccia, ute HGIF Tre hjärtan

Juli
 Halmstads Laxacup Halmstads BK
   
Augusti
 DM i friidrott utomhus Hallands friidrottsförbund
  
September 
 Special Olympic school day i fotboll Förbundet+Katr.Folkhögskola
5    DM luftvapenskytte                  Varbergs Parasport
19 DM mattcurling HI Falkenberg
  
Oktober
10 Hallandsserien mattcurling lag 
 omg 1-2            HGIF Tre Hjärtan

November
7 Falkenbergsspelen, curling HI Falkenberg
 Göteborg Open  Göteborgs HIF

OBS! Tänk på att skicka ut inbjudan till tävling senast sex veckor i förväg!

Traverskranar

Skensystem

Svängkranar

Lintelfrar

Kättingtelfrar

Specialkranar

Moderniseringar

Underhåll

Utbildning

Säkra och 
ekonomiska lyft
JJ GRUPPEN gör allt från att ta fram kravspecifikationer 
och ritningsunderlag till att leverera nyckelfärdiga 
anläggningar och tillhandahålla heltäckande serviceavtal. 
Läs mer på www.jjgruppen.se

KRÖNIKA 
av Tony Balogh

 

Trauman från förr 
återuppstår igen
När jag den torsdagen den 24 februari vaknar 
upp möts jag av två besked: att min bror har 
anlänt till Amsterdam i avvaktan på nästa flyg 
till Göteborg och att Ryssland har invaderat 
Ukraina.
Detta sker i skuggan av att vi bröder ska 
begrava vår pappa som gick bort i början av 
december 2021 efter att ha kämpat med en 
rad olika sjukdomar.
Att under min livstid få uppleva hur ett demo-
kratiskt land anfalls av ett kanske inte fullt lika 
demokratiskt land är beklagligt, sorgligt, obe-
gripligt, ja rent ut sagt för jävligt.
I bilen på väg till vår forna hemstad funde-
rar vi på vad pappa hade sagt om allt detta 
med tanke på att han själv en gång i tiden 
flydde sitt hemland Ungern när dåvarande 
Sovjetunionen tillsammans med andra länder 
i Warszawapakten 1956 slog ned det som gick 
till historien som Ungernrevolten.

Faktum är att båda våra föräldrar bar med sig 
upplevelser från det andra världskriget.
Mamma var krigsbarn från Finland och skicka-
des till Sverige inte bara en utan två gånger 
och fick aldrig mer återse sin hemstad Viborg i 
den finska Karelen.

Pappa var ett barn när det andra världskriget 
pågick och var en tonåring när revolten star-
tade i oktober 1956. Faktum är att han fyllde 
19 år dagen innan upproret inleddes.
De kom till ett land som inte upplevt väpnad 
konflikt sedan 1808-09 – det är alltså 213 år 
sedan – och som haft allmän rösträtt i strax 
över 100 år. Ett land som under de första årti-
ondena efter det andra världskriget hade ett 
stort behov av arbetskraft.
Våra föräldrar gav oss den omvårdnad och 
trygghet som gjorde det möjligt för oss bröder 
att både kunna men framför allt våga formu-
lera våra egna drömmar.
När vi sedan själva blev fäder kunde vi ta med 
oss denna grundläggande ABC och i sin tur ge 
våra barn samma möjlighet att våga. Att peka 
på att det faktiskt satt vingar på ryggen och 
om man flaxade lite, så kunde man flyga både 
högt men också långt.

Men vår version av ett ombonat, varmt och 
framför allt tryggt samhälle har blivit en del av 
världen dit andra har sökt sig.
Mamma var en av cirka 70 000 finska krigs-
barn som kom till Sverige och cirka 8 000 
ungerska medborgare välkomnades till landet i 
norr.
Sverige har tagit emot åtskilliga arbetskrafts-
invandrare från Finland, Italien, Grekland och 
det forna Jugoslavien och under de senaste 
årtiondena har vi tagit emot asylsökande från 
inbördeskriget i Jugoslavien samt inte minst 
kriget i Syrien.
Unga och gamla. Män, kvinnor och inte minst 
barn.
Kan ni ens börja föreställa er alla de trauman 
som dessa människor bär med sig inom sig – 
människor som lever mitt ibland oss?
Våra föräldrar fick uppleva en enorm trygghet 
men de bar också med sig upplevelser som de 
inte ville eller kunde bearbeta. De allra svåras-
te upplevelserna begravde de djupt inom sig.
Det är först under de senaste åren som min 
bror och jag har börjat förstå hur detta kom 
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Tävlingskalender 2020 

April
25 LG:s Trofé 2020  Halmstad/Snöstorps skytteför.
4-5 SM mattcurling  HI Falkenberg
 Special Olympic  School day   Förbundet+Katr.Folkhögkola  
Maj
 Special Olympic  School day  i friidrott Förbundet+Katr.Folkhögkola
  
Juni
6 DM i boccia ind.+lag utomhus HI Falkenberg
13-14 Laxaspelen i friidrott  IFK Halmstad 
13-14 Falkenbergsspelen i boccia HI Falkenberg
27-28 SM, boccia, ute HGIF Tre hjärtan

Juli
 Halmstads Laxacup Halmstads BK
   
Augusti
 DM i friidrott utomhus Hallands friidrottsförbund
  
September 
 Special Olympic school day i fotboll Förbundet+Katr.Folkhögskola
5    DM luftvapenskytte                  Varbergs Parasport
19 DM mattcurling HI Falkenberg
  
Oktober
10 Hallandsserien mattcurling lag 
 omg 1-2            HGIF Tre Hjärtan

November
7 Falkenbergsspelen, curling HI Falkenberg
 Göteborg Open  Göteborgs HIF

OBS! Tänk på att skicka ut inbjudan till tävling senast sex veckor i förväg!

Traverskranar

Skensystem

Svängkranar

Lintelfrar

Kättingtelfrar

Specialkranar

Moderniseringar

Underhåll

Utbildning

Säkra och 
ekonomiska lyft
JJ GRUPPEN gör allt från att ta fram kravspecifikationer 
och ritningsunderlag till att leverera nyckelfärdiga 
anläggningar och tillhandahålla heltäckande serviceavtal. 
Läs mer på www.jjgruppen.se

att påverka våra föräldrar och hur det i sin tur 
har kommit att påverka oss.

Världen och då framför allt Europa står inför 
en flyktingvåg av oanade mått. När jag skriver 
dessa rader har februari övergått i mars, men 
när läser detta har hundratusentals lämnat 
Ukraina för att kanske aldrig kunna eller våga 
återvända – om det senare ens är möjligt.
Jag hoppas innerligt att ni som läser detta men 
också alla andra att det finns ett så pass stort 
hjärta att ni tar emot dem med en öppen famn 
och ett öppet sinnelag.

De lämnar inte sitt hemland för att de vill utan 
för att de måste. Hade det varit möjligt hade 
den övervägande majoriteten av det som flytt 
hellre stannat kvar i det som är deras hem-
land.
Samma sak skedde med våra föräldrar men 
det fantastiska i denna berättelse är att det 
går att forma ett nytt liv om bara viljan finns – 
från båda håll.
Det liv som mamma och pappa har levt är två 
bevis för detta och min bror och jag är levande 
bevis på att det också blev en fortsättning.

12 Time Out nr 1/2020

Under hösten 2019 ingick förbundet i ett 
arbete för att arbeta fram en gemensam 
syn på hur vi kan underlätta för barn- och 
ungdomar att kunna hålla på med flera 
olika idrotter längre upp i åldrarna. Detta 
mynnade ut i ett dokument som vår ordfö-
rande Leif Andersson skrev på i början av 
året. Totalt är det drygt tio SDF i Halland 
som skrivit på dokumentet och fler för-
väntas följa efter.

Bakgrunden till arbetet är att man i barnkon-
ventionen bland annat har skrivit att ” alla 
barn har samma rättigheter och lika värde” 
och att ”barnens bästa ska beaktas vid alla 
beslut som rör barn”. Detta skall naturligtvis 
gälla även inom idrottsrörelsen. Forskning visar 
samtidigt att allsidig träning och en god rörel-
seförståelse minskar risken för skador, samt 
att psykisk ohälsa är vanligare hos idrottare 
som specialiserar sig tidigt.

Hallands Specialidrottsförbund har därför enats 
om en överenskommelse om samsyn och sam-
verkan för ett blomstrande halländskt idrotts-
klimat. Överenskommelsen gäller i första hand 
barn och ungdomar upp till 15 år.

Syftet med överenskommelsen är att säkra 
att barnkonventionen efterlevs och att barn-
rättsperspektivet genomsyrar halländsk idrott. 
Samtidigt vill vi tillsammans motverka negativa 
effekter av tidig specialisering och verka för 
livslångt idrottande genom glädje och gemen-
skap. Överenskommelsen skapar en gemen-
sam grundsyn kring idrottande som kommer 
att leva kvar, i alla åldrar.

Samsyn och samverkan kring barn-och 
ungdomsidrotten i Halland
Text: Peter Malmberg
Foto: Katharina Nilsson

Leif Andersson, ordförande i Hallands Parasportförbund 
skriver under på samverkansavtalet.

Utprovning av ortopediska hjälpmedel i
 Halmstad 035-13 12 56
 Varberg 0340-48 15 65
 Kungsbacka 0300-131 80
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Svenska Cykelförbundet 
 

Telefon: +46 8 699 60 00 kansli@scf.se 
www.scf.se 

Idrottens Hus 
Box 11016, SE-100 61 STOCKHOLM 

Välkommen till inspirationsdag Paracykel! 
CK Bure i samverkan med Mölndal CK, Hallands Cykelförbund och grengrupp 
Paracykel inom Svenska Cykelförbundet inbjuder dig till en inspirationsdag med tema 
Paracykel. 
 
Vi vänder oss till dig som har en rörelse- eller synnedsättning. Du behöver inte ha 
egen cykel för att känna dig välkommen! 
 
På plats har vi profiler från vårt landslag och våra motionsprofiler som kommer att  
inspirera oss med att informera och dela med sig av tips och tricks för att cykla. 
 
Du som ännu inte har en nationell klassificering för att tävla på svenska tävlingar, 
kan erhålla det på plats då vår nationella klassificerare Carl Mullally kommer att vara 
på plats. 
 
Var: 
Falkenbergs motorbana, Hällarp 308, 311 95 Falkenberg. 
 
När: 
Söndagen den 12 juni 2022 kl. 09.30- 17.00 
 
Program för dagen: 
09.30 Fika och presentation av dagen. 
10.00 Information/föreläsning. 
12.00 lunch. 
13.00-17.00 Träning/prova-på, Falkenbergs motorbana. 
 
Tänk på att ta med dig träningskläder och vattenflaska! 
 
Anmälan:  
Görs senast fredagen den 3 juni 2022 via nedanstående länk: 
https://forms.office.com/r/pFFUS2nZb3 

Information om ”Tillsammans för fler i rörelse” 
https://om.svenskaspel.se/sponsring/tillsammans-for-fler-i-rorelse/ 
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Arrangör: Hallands Parasportförbund i samarbete 

med Katrinebergs Folkhögskola och Special Olympic Sweden. 
 
Plats:  Katrineberg Folkhögskola, Vessigebro. 
 
Datum:  Tisdagen den 24 maj 2022 kl. 10.00-13.30. 
 
Aktiviteter: Aktiviteter som passar alla. Om ni har önskemål/förslag på 

aktiviteter anger ni detta på anmälningstalongen. 
 
Anmälan:  Anmälan skickas till: 
 peter.malmberg@parasport.se 

Anmälan skall vara Hallands Parasportförbund tillhanda senast 
den 13 maj 2022. 

 
Anmälningsavgift: Anmälningsavgiften är 25 kr/elev. Inbetalas in samband med anmälan 

på bg 171-8386. Märk betalning med ”deltagande SOSD 24 maj 2022”. 
Lunch går att äta på Katrinebergs FHS till en kostnad av 60 kr/elev 
och 75 kr/vuxen. Detta skall i så fall anmälas i förväg på 
anmälningsblanketten. 
 

Frågor:  Hallands Parasportförbund,  
dagtid 0708-97 07 87 alt peter.malmberg@parasport.se 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

     Välkomna 
 

Hälsar 
 

Hallands Parasportförbund, 
Katrinebergs Folkhögskola 

och 
Special Olympic Sweden 

 
 
 
 
 

 

INBJUDAN TILL 
SPECIAL OLYMPIC  

SCHOOL DAY 
FÖR SÄRSKOLORNA I 

HALLAND 
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TÄVLINGSKALENDER 2022 
(UPPDATERAD 2021-03-17) 

 

Januari  

Februari
10-13 Malmö Open                    FIFH Malmö 
26-27 Sverigeserien i rullstolsinnebandy (omg. 3) Parasport Eskilstuna
  
Mars  
12-13 DM boccia ind+lag inomhus Falkenbergs Parasportförening 
26-27 SM mattcurling Piteå 
  
April  
9-10 Sverigeserien i rullstolsinnebandy (slutspel) Parasport Eskilstuna 
23 LG:s Trofé 2021 Halmstad/Snöstorps    
  skytteför.
   
Maj 
10 Special Olympic  School day  i friidrott Förbundet+Katr.Folkhögkola 
24 Special Olympic School day Förbundet+Katr.Folkhögskola
  
Juni
4 DM i boccia ind.+lag utomhus HGIF Tre Hjärtan
18 Falkenbergsspelen i boccia Falkenbergs Parasportförening
16-19  Special Olympic Games Malmö

Juli 
 Halmstads Laxacup Halmstads BK
  
Augusti
13-14 SM i boccia, ute HGIF Tre Hjärtan  
  
September 
3   DM luftvapenskytte                                      Varbergs Parasport
17 DM mattcurling Falkenbergs Parasportförening
 
Oktober 
 Special Olympic  School day  i fotboll Förbundet+Katr.Folkhögkola 
V.40 Hallandsserien mattcurling lag omg 1-2 HGIF Tre Hjärtan

November
 Falkenbergsspelen, mattcurling Falkenbergs Parasportförening
 Göteborg Open Göteborgs HIF

December
  

OBS! Tänk på att skicka ut inbjudan till tävling senast sex veckor i förväg!
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PARASPORTFÖRENINGAR I HALLANDPARASPORTFÖRENINGAR I HALLAND

PARASPORTFÖRENINGAR I HALLAND 
 
 

LAHOLM  

 

Höks Handikappidrott 
Stationsgatan 2, 312 30 LAHOLM 
Tel. 0430-266 73, Kanslitider: mån.-tors.10.00-13.00  
E-post:  hokshandikapp1971@gmail.com 
Hemsida: www.idrottonline.se/HoksHi-Handikappidrott 
 

HALMSTAD  

 

Halmstad BTK-Bordtennis 
Halmstad Arena, Växjövägen 11, 302 44 HALMSTAD 
Tel. 0706-12 09 13 
E-post: info@halmstadbtk.com       Hemsida: www.halmstadbtk.com 
 

 

Halmstad IBK 
Växjövägen 11, Halmstad Arena, 30244 HALMSTAD 
Tel. 035-12 99 60  
Kanslist, Tore Nilsson mobil: 0705-82 28 71 
Hemsida: www.halmstadibk.com  
    

 

HGIF Tre Hjärtan 
c/o Leif Andersson 
Andregatan 14, 302 38 HALMSTAD 
Tel. 0703-13 47 80 
E-post:hgiftrehjartan@gmail.com   
Hemsida: www.idrottonline.se/HGIFTreHjartan 
 

  

Halmstads Bågskytteförening  
C/o Mats Fehrman 
Erlandsliden 18 
302 93 Halmstad  
Tel 0706 - 94 76 23 
E-post: HalmstadBagskytteForening@gmail.com  
Hemsida: www.idrottonline.se/HalmstadsBF-Bagskytte 
 

 

Halmstads BK 
Halmstad Arena/Kombihallen 
Vid frågor: Roger Ekström, Tel. 0735-26 91 85    
E-post: roger.ekstrom66@hotmail.com   Hemsida: www.hbk.se 
Ungdomsansvarig: stefan@hbk.se 
 

 

Halmstad/Snöstorps Skytteförening  
Tel. 0702-61 79 23 
Hemsida: www.idrottonline.se/Halmstad-SnostorpSF-Sportskytte 

 

IFK Halmstad 
Sannarps IP/Kombihallen, 302 44 HALMSTAD 
E-post: kansliet@ifkhalmstad.se   Hemsida: www.ifkhalmstad.se 
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SK Laxen 
Halmstad Arena Bad, Växjövägen 11, 302 44 HALMSTAD 
Peter Pettersson 
Tel. 035-10 35 50  
E-post:   info@sklaxen.se     Hemsida:  www.sklaxen.se 
 

FALKENBERG  

 

Falkenbergs Parasportförening 
Lasarettsvägen 11, 31 137 Falkenberg 
Tel. 0346-10 551, kanslitider mån.-fre. 08.00-13.00  
E-post: info@parasportfbg.se 
Hemsida: www.idrottonline.se/falkenberg/hifalkenberg-handikappidrott 
 
 

,  

Falkenbergs Innebandyklubb  
Bacchus väg 5, 311 77 FALKENBERG 
Tel. 0727-66 05 16, kanslitider: mån. 08.00-12.00 tis.08.00-17.00 
E-post: info@fibk.info         Hemsida: www.fibk.info 

 

Falkenbergs Simklubb 
Ulrike Feldhusen 
Havsbadsallén, 311 42 Falkenberg 
Tel. 0704-07 96 66 
E-post: kansli@falkenbergsk.se      Hemsida: www.falkenbergsk.se 
 
 

 

Falkenbergs Idrottsklubb 
Box 72, 311 21 Falkenberg 
E-post: info@fik.se               Hemsida: www.fik.se 

VARBERG  

 

Unite People FC 
Klastorps By 2, 432 91 VARBERG 
Tel. 0736-79 58 99 fax 736795899 
E-post: parasport@upfc.se. Hemsida: www.unitepeople.se 

 

Varbergs Parasport 
Västra Vallgatan 19, 432 45 VARBERG 
Tel. 072-549 31 00. Kanslitider: 07.00 - 15.00 
E-post: kansli@vbgparasport.se Hemsida: www.vhi.se 

 

Capricorn IC 
Krabbes väg 6 A, 432 52 VARBERG 
Tel. 0340-21 93 13   Kanslitider: mån. 09.00-14.00, tors. 13.00-18.00 
E-post: capricorn@seaside.se             Hemsida:  www.capricornic.se 

KUNGSBACKA  

 

Kungsbacka IF 
Kungsbacka Sportcenter 11, 434 42 KUNGSBACKA 
Tel. 0300-728 95 Fax 0300-747 60, kanslitider:   09.00-14.00 
E-post: info@kungsbackaif.se           Hemsida: www.kungsbackaif.se 

 



Sök återstartsmedel
För att kicka igång verksamhet i föreningarna 
har Svenska Parasportförbundet infört möjlig-
heten att söka återstartsmedel. 

Från och med i höstas kan föreningarna ansö-
ka om medel på 4 000 kronor för valfri åter-
startsaktivitet. Höstens stöd går fortsatt att 
söka till och med den 31 maj 2022.   

Ny omgång av återstartsstöd 
Omgång två av återstartsstödet går att söka 
från och med 10 mars 2022. Föreningar kan 
ansöka om upp till 20 000 kr totalt. Man kan 
välja en eller flera av följande punkter att söka 
för: 

• Som stöd till föreningsmedlemmars  
 tävlingskostnader (anmälningsavgifter  
 och rese-/övernattningskostnader).

• Som stöd till föreningsmedlemmars  
 licenskostnader.

• Aktivitet(er) som lockar föreningsmed- 
 lemmar tillbaka till träningarna (till  
 exempel öppna samlingar med lockande  
 aktiviteter).

• Aktivitet(er) som inspirerar föreningens  
 ledare till att engagera sig på träningarna  
 (till exempelutbildningar för sekretariat,  
 domare, ledare, klassificeringsutbild- 
 ning, ledar-kickoff och annat).

• Stöd till hyra av lokaler för träning och  
 tävling.  

Omgång två av återstartsstödet går att söka 
till och med den 30 november 2022. 
 
Hur föreningar söker stödet 
Ansökan görs via föreningens sida 
i IdrottOnline. Den person som 
i IdrottOnline innehar rollen ”Idrottsmedel fir-
matecknare” har tillgång till att göra ansö-
kan. Svenska Parasportförbundet har tagit 
fram en lathund som guidar er genom 
ansökningsprocessen.  Om ni har frågor 
om IdrottOnline kontaktar ni deras support.  

Krav för att få söka stödet   
-Föreningen är medlem i Svenska 
Parasportförbundet. 
 
-Föreningen är registrerad på 
Svenska Parasportförbundets rekryterings-
sida ParaMe.se. Registrera föreningen här om 
ni inte redan har gjort det. 
 
Återrapportering 
Föreningen är skyldig att återrapportera hur 
pengarna har använts. En återrapport skickas 
till Svenska Parasportförbundet.

Källa: Svenska Parasportförbundets hemsida.



Posttidning B
Hallands Parasportförbund
Ryttarevägen 18 A
302 62 Halmstad

      

      

STILLHET - GUDSTJÄNST - GEMENSKAP - SÅNG OCH MUSIK

Genom
• Gudstjänster av olika slag • Barn- och ungdomsverksamhet • Gemenskap för vuxna i samtals- och

sökargrupper • Körer • Studiecirklar och föredrag • Andlig vägledning i samtal och själavård

Inbjuder Svenska kyrkans församlingar genom kompetenta och välutbildade medarbetare till öppna mötes-
platser mellan människor - en gemenskap i bön och arbete

Välkommen till Din församling!

Plats för eftertanke och möte med Gud!

Lindberg, Torpa, Valinge 
och Stamnared församlingar .................................0340 - 64 11 40

Varbergs församling ...............................................0340 - 62 93 50

Veddige, Ås 
och Sällstorp församlingar ........................................0340 - 300 25

Ölmevalla och Landa församlingar ........................0340 - 64 94 60

Gunnarps församling ................................................0346 - 600 14

Slöinge, Eftra, Årstad
Åsige och Abild försam .............................................0346 - 401 04

STILLHET - GUDSTJÄNST - GEMENSKAP - SÅNG OCH MUSIK

Genom
• Gudstjänster av olika slag • Barn- och ungdomsverksamhet • Gemenskap för vuxna i samtals- och

sökargrupper • Körer • Studiecirklar och föredrag • Andlig vägledning i samtal och själavård

Inbjuder Svenska kyrkans församlingar genom kompetenta och välutbildade medarbetare till öppna mötes-
platser mellan människor - en gemenskap i bön och arbete

Välkommen till Din församling!

Plats för eftertanke och möte med Gud!

Lindberg, Torpa, Valinge 
och Stamnared församlingar .................................0340 - 64 11 40

Varbergs församling ...............................................0340 - 62 93 50

Veddige, Ås 
och Sällstorp församlingar ........................................0340 - 300 25

Ölmevalla och Landa församlingar ........................0340 - 64 94 60

Gunnarps församling ................................................0346 - 600 14

Slöinge, Eftra, Årstad
Åsige och Abild försam .............................................0346 - 401 04

Genom
• Gudstjänster av olika slag • Barn- och ungdomsverksamet • Gemenskap 
för vuxna i samtals- och sökargrupper • Körer • Studiecirklar och föredrag  

• Andlig vägledning i samtal och själavård

Inbjuder Svenska kyrkans församlingar genom kompetenta och välutbildade 
medarbetare till öppna mötesplatser mellan människor - en gemenskap i bön och arbete 

 Välkommen till Din församling!
 

Höks kyrkliga samfällighet  ..................................................0430-323 00
www.hoks.kyrkliga.samfallighet@svenskakyrkan.se

Susedalens församling ........................................................0346-71 89 51
www.svenskakyrkan.se/susedalen

Tvååkers kyrkliga samfällighet ..............................................0340-817 00
www.svenskakyrkan.se/tvaaker 

Tölö församling .................................................................0300-43 40 00
www.svenskakyrkan.se

 

Vi utför elinstallationer och underhåll för 
Industrier – Kontor – Butiker – Skolor – Bostäder 

Tel. 035– 22 10 50 | www.elab-halmstad.se  


