
Netværket består bl.a. af mennesker med funktionsnedsættelser, fritidsfaglige, 
foreninger, beslutningstagere i stat og kommuner, interesseorganisationer, 
undervisere og studerende på uddannelser.

Seminaret finder sted hos Handicapidrættens Videnscenter, 

Handicaporganisationers Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup i Danmark

Du inviteres til temadage i det nordiske netværk Aktiv Fritid for Alle. Alle er velkomne.

Seminar i Nordisk netværk - 
Aktiv Fritid for Alle!

Oplæggene vil foregå på de nordiske sprog.

Pris 1000,- kr. for deltagelse i konferencen samt for kost.

Rejse og ophold er ikke indeholdt i prisen.

Vi vil anbefale evt. overnatning i Taastrup eller i København tæt ved Hoved-
banegården.

Seneste tilmeldingsfrist d. 25. september. Tilmelding på www.handivid.dk

Kontakt: post@handivid.dk eller tlf: +45 4634 0000

Program på næste side:



Frokost (Lunch)
Velkomst og praktiske oplysninger
Præsentation fra hvert land
Highlights: Fokus på Fritid for alle nu og her og siden sidst (5 minutter - 1 
dias)
Christian Madsen, Handicap og fritidskonsulent, Gentofte Kommune: 
Gentofte Kommunes vifte af indsatser med at sikre, at alle borgere uanset 
handicap - med højest mulige grad af inklusion - kan have et aktivt idræts- 
og fritidsliv. Barrierer og muligheder.
20 minutters oplæg og 25 minutters diskussion.
Kaffe/the
Lotte Tobiasen, RYK (Rygmarvsskadede i Danmark) og Tine Soulié, Handivid: 
“Vinden i ryggen” - film. Om friluftslivets værdier, dilemmaer og muligheder.
Netværks-event - udveksling af viden, erfaringer, idéer, projektforslag mm. 
under festlige rammer.

12.00-13.00:
13.00-13.15:
13.15-14.00:

14.00-14.45:

14.45-15.00:
15.00-15.45:

16.00-21.00: 

Program for torsdag d. 8. oktober:

09.00-09.45:

09.45-10.00:
10.00-10.45:

10.45-11.30:

11.30-12.00:
12.00-13.00:

Program for fredag d. 9. oktober:

Karen Vestergård Jacobsen, Frivilligkoordinator & projektmedarbejder, 
SUMH, Sammenslutningen af Unge med Handicap. 
Oplæg med fokus på barrierer og muligheder for et aktivt fritidsliv hos børn 
og unge med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme. Oplægget ind-
drager inklusionsperspektiver hos børnene/ de unge selv, fagpersoner og 
familiemedlemmer i deres næromgivelser samt hos foreningerne. 
20 min. oplæg og 25 min. diskussion.
Kaffe/the
Dialogcafé 1 (2 parallelle forløb)
a) Svein Bergem, Phd.-studerende, Aktiv Ung. Nasjonalt Kompetensesenter 
for Barn og Unge med Funksjonsnedsettelser, Valnesfjord, Norge: Aktivitets-
hjælpemidler  – og uddannelse.
b) Merete Schneekloth Sjøberg, projektleder, DGI, Danmark:
Forankring af projekter i praksis 
Dialogcafé 2 (2 parallelle forløb)
a) Peter Svensson, projekledare, Furuboda kompetenscenter, Sverige: 
Mobila Teamet  og Kørestolshåndbold. 
b) Niclas Eriksson, Arbetskonsulent/Fritidskonsulent, Socialförvaltningen, 
Ljungby kommun, Sverige: Kompiskortet.  
Visioner for netværket - “5-års plan”.
Frokost og afrejse


