
Struktur og 
planlægning At blive en specialsport forening



MULIGHEDER

•Beskyttet hold

•Ekstra ressourcer

•Familietræning

•Skolesamarbejde

ORGA
NISE 
RING



NEED TO
• Træner
• Hal-tid
• Rekruttering
• Foreningstilknytning
• Energi og glæde
• Tålmodighed

NICE TO
• Et godt navn
• Flere frivillige
• Pædagogiske redskaber
• Lokale samarbejder
• Opstartsøkonomi
• Nem tilmelding
• Årshjul
• Forældresamarbejde

PUNK 
TER



TO DO
1. Enighed mellem bestyrelse og træner
2. Målgruppen? Hvad passer til jeres forening og sport?

3. Hold vs enkelt deltager? Mindre hold (6-12 – afhængig af sportsgren)

4. Ressourcer – minimum to + back-up
5. Rekruttering & markedsføring
6. ”Vedholdelse” & foreningstilknytning tøj, arrangementer, 

hjemmesiden og generelt fokus

7. Økonomi
8. Tidspunkt og frekvens
9. Et ’godt navn’
10. ‘Prøvetræninger’
11. Nem tilmelding
12. Årshjul
13. Evaluering

OPGA 
VER



Tendenser - men ikke regler ☺

• Hold sport? Fokus på handicaptyperne udviklingshæmning 
og ADHD

• Enesport? Fokus på handicaptyperne autisme og 
angst / psykiatri / ADHD

• I stol sport? Fokus på fysisk funktionsnedsættelse

• Præstationssport? Fokus på autisme / ADHD i 
teenagealderen

• Legende sport? Fokus på børn – alle handicap

• Social forening? Udviklingshæmning, psykiatri, 
ADHD og angst

• Hit and run sport? Autisme, angst, psykiatri, ADHD

• Etc. Etc.

MÅLGR
UPPEN



Målgruppe for enkelt inklusion?
Ikke-målgruppen for specialhold

”Det ville være fint med hold for børn, 
der ikke er meget svært handicappede. 
Vores datter er lige i grænselandet, hvor 
et hold for normalt udviklede børn er for 
svært, men det dansehold, hun prøvede 
hos IFEL, var på et alt for lavt niveau”
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• Fagprofessionelle
• Skoler og institutioner (samarbejder)
• Hjemmesider (egen + fx kommunens)
• Interesseorganisationer
• Sundhedshuse, klinikker og sygehuse
• Barn-barn og forældre-forældre
• Specialsport guiden ☺
• SO:ME
• Events
• Presse ”Hvis man vil have udsatte unge til at dyrke idræt, er det 

ikke nok at sætte en flyer op. Man skal banke på deres dør 
og række en hånd frem, og man skal være tålmodig. For 
nogle tager det et minut at beslutte sig. For andre et år.” 

Projektleder for Idrætsprojekt for udsatte unge

REKRUT
TERING

Vær tålmodig.. det tager et år, 
at bygge et specialhold op.

Trine Ravn, IFEL specialsport



POSITIV FORSTÆRKERE
• Vær FORBEREDTE og NOK 

voksne
• Skab en positiv relation
• Juster sværhedsgraderne –

skab succes hver gang
• HIGH FIVES i massevis…
• Og MANGE medaljer!
• KLUBTØJ
• Find en frivillig ”hygge-person” 

eller holdleder

VEDHO
LDELSE

GRUNDSTRUKTUR

• Følg op på ikke-
annonceret fravær - altid

• Lukket facebookgruppe

• Tag masser af billeder / 
video

• Forældre-
/familieinvolvering

• Samarbejder med skoler / 
institutioner



Hvad koster et specialhold?

ØKO 
NOMI



Kommunerne
Tjek hjemmesider og fritidsforvaltningen (relationer!)

• Støtte til kontingent (DGI / kommuner)

• Ledsagelse / handicapkørsel (familien)

• Udviklingspuljer m.fl.

• §79 puljen (aktiverende og forebyggende sigte)

• Medlemstilskud (forhøjet med handicap?)

ØKO 
NOMI

Den Fælleskommunale Idrætspulje
Lokale og private

Fonde
Husk forankringsperspektivet

Sponsorer
Lokale og private

Kulturstyrelsen
Transport og hjælpemidler



ÅRS 
HJUL



EVALU
ERING


