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Mission

Vi arbejder med

• Familier med særlige behov og handicap

• Mellemrummet før sport

• Foreningslivet

• Frivillighed, udvikling og forankring

Specialsport.dk er en landsdækkende NGO som skaber adgang til foreningsliv og fællesskaber 

for børn og unge med særlige behov og handicap i Danmark.

Vi skaber en tryg og praktisk overgang til foreningsliv for børn med 

særlige behov - i mellemrummet mellem familien og foreningslivet

Derfor har Specialsport.dk udviklet et barriere-

nedsættende koncept der gennem en håndholdt 

indsats kan hjælpe ethvert barn i gang med sport og 

foreningsliv, uanset hvilke handicap eller særlige 

behov et barn måtte have.
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Beretning
Nyt fra året

GF 2020 GF 2021 GF 2022

Brobygnings-

forløb
- 55 134

Telefon-

rådgivning
Ukendt Ukendt 327

Frivillige 26 59 80+

Aktivitets-

medlemmer
170 276 330

Støtte-

medlemmer
22 31 43

Forenings-

kurser
0

6

(83 trænere 

m.fl)

13

(74 trænere 

m.fl.)

Opstart af hold
18

(akkumuleret)

25

(akkumuleret)

31

(akkumuleret)

Specialsport 

foreninger

99

(akkumuleret)

189

(akkumuleret)

201

(akkumuleret)

Regioner 1 3 4

Udleverede 

Guider
8.900 15.000 17.300

Overskrifter
•Spændende år med masser af organisatorisk og faglig udvikling

•Vi er blevet mange flere til at løfte Specialsport.dk i hverdagen

•God økonomi, men med fortsat mangel på tryghed omkring den 

fremtidige finansieringsform.

Nye koncepter 
•Sports camps

•Sportspraktik

Administration
•Fra 30 til 84 t/u 

•Overgang til nyt medlemssystem

•Flyt til nye lokaler (fortsat gratis / Skovmoseskolen)

Året der gik
Konkrete tiltag i det seneste år:

•Ny udgivelse af alle 3 guider

•Sommer sports camp 

•Funding. Følgende tilsagn:
•Foundation Juchum – Specialsport guider 
•Elsass Fonden – Specialsport guide Region H
•Fælleskommunale handicapidrætspulje – Driftsaftale, guiden i 
Region H og til ny web-portal (E- Guide)
•Kulturstyrelsen – Specialsport guider - national
•Rødovre kommune, Børn og unge – Rådgivning til familier
•M.fl.

•Bestyrelsen - strategidag

Væksttal siden sidste GF 

(12 mdr. bagud)



4

Beretning
Ressourcer
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17.300
Specialsport Guider 2022

Total 5.833 online views

Fra 10% til 

25% aktive 

special-

skolebørn  

Beretning
Guider

https://regionhguide.specialsport.dk/
https://fynguide.specialsport.dk/
https://specialsport.dk/wp-content/uploads/Specialsport-Guiden-AARHUS-2021-tilgaengelighedsgodkendt.pdf
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Beretning
Samarbejder

Kommuner
• Den fælleskommunale Idrætspulje

• Rødovre Kommune – på tværs af 

forvaltninger, men især Kultur og Fritid +
Børn & unge

• KK - Borger Center Handicap / BCH 

træningsteam

• Aarhus K – byrådet, samt forskellige udvalg 

(PPR, Kultur, Visions Advisory board m.v.)

• Odense K

• Ishøj K

• Hvidovre K

• Taarnby K

• Vallensbæk K

• Farum K

På vej

• Køge, Assens, Furesø og Guldborgsund 

kommuner

Skoler
• Udlevering af Guider til ca. 250 skoler i 36 

kommuner

• Skovmoseskolen

• Stensagerskolen

På vej

• Søgaardsskolen

• Skolen ved Sorte Hest

Øvrige
Af øvrige samarbejdsflader og partnere vi har 

interageret med i løbet af året, kan vi nævne:

• Indstilling til Kulturministerens Parasport 

pris (indstillet af Videnscenter for 

Handicap)

• LEGO House

• Bente Klarlund

• Venskabslinjen

• Kbh Professionshøjskole (Hillerød) / 

Partner forløb

• Idrætspolitisk forum Fyn

• Rehab Messe 2021 m. Parasport 

Danmark

• Frivilligcenter Vesterbro

• Danske Handicap organisationer

• Mai Mercado - Idrætspolitisk ordfører 

Konservative

• Malte Larsen - Idrætspolitisk ordfører 

Socialdemokratiet

• Parasport Danmark (oplæg for alle 

medarbejdere) 

• Kbh Professionshøjskole / Igangværende 

praktikforløb med Christina, Christina og 

Katrin 
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Specialsport.dk’s 5 steps til sport og foreningsliv for 
alle børn og familier med særlige behov og handicap

Tryghed & ‘spejling’

Valg og muligheder

Matchrådgivning

Håndholdt hjælp

Opsøgende indsatser

Fokusér på ikke-foreningsaktive 

elever og at lave særskilte forløb 

der involverer både foreninger og 

forældrene. 

Det kan fx være sportspraktik 

forløb, skoletaxaordninger eller 

sport-hjem-samtaler.

Ofte er det hjælp til 

forventnings-afstemning af 

helt små ting med klubben, at 

transporten er svær eller at 

økonomien udfordrer.

‘Vi gør det der skal til’ og 

hjælper med frivillighed, 

brobygning og praktiske 

løsninger.

Findes der en klub med kun 

én udgang? Er der et 

fodboldhold med kun 4-5 

andre børn? Mit barn vil 

spille håndbold, men har OCD 

og vil ikke dele bold med 

andre. Kan han det?

JA til det hele

Der skal være nem adgang til 

viden om mulighederne fx 

gennem Guiderne. 

Samtidig skal der være en 

løbende kilde til inspiration og 

reminder om sport, hvorfor 

gentagende publikationer er 

nødvendige skoletiden 

igennem.

Det vigtigste af alt er at skabe en 

opmærksomhed omkring sport 

hos forældrene. 

Skab erkendelse af at sport er en 

mulighed også for netop deres 

barn.

Målet er 80% foreningsaktive børn og unge med særlige behov og handicap i Danmark

Beretning
Brobygings-trappen
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Pilotprojekt
Sportspraktik
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24 %Foreningsaktive børn 24%

Foreningsaktive børn 71% 

Helhedstilbuddet Skovmoseskolen

HVIDOVRE 
GYMNASTIK

HVIDOVRE
SVØMMEKLUB

HVIDOVRE
GYMNASTIK

4.-6. klassetrin Antal Procent

Aktive i forvejen 8 24%

Praktik 16 47%

Ikke-medvirkende 10 29%

I alt 34 100%

HVIDOVRE 
GYMNASTIK

FØR

EFTER
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Beretning
Fremtid

Medlems forhold

Vi har kun opkrævning for støttemedlemskaber til 50 kroner 

om året, samt mulighed for at støtte med et gavebidrag på 

200 kroner årligt.

Fremtiden

2021 var et år med stor faglig og (lidt mindre) økonomisk 

vækst. Det kommende år bliver lige så spændende hvis ikke 

endnu mere.

• Vi er i gang med ansøgningsproces hos Egmont Fonden 

om deltagelse i deres Spireprogram

• Vi er i fuld gang med at ekspandere Specialsport Guider 

til Nordjylland, Regions Sjælland og Bornholm

• Vi er i gang med at udvikle en ny Webportal, der kan 

tilgås fra hele Danmark og fra udlandet.

• Vi er i gang med at konceptualisere indsatsen med at 

igangsætte Sportspraktik på specialskoler.

• Vi er i den spæde start på nogle spændende nye 

samarbejdsflader med bl.a. LEV og Idrættens Analyse 

Institut. 

• Vi er i gang med at etablere partnerskaber i Finland 

(Finnish Special Olympics), Hamborg (Evangelische

Stiftung Alsterdorf) og Østrig (BICI) – måske med 

mulighed for EU funding.
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Beretning
Drift

Årshjul

Tak fordi du læste med hele vejen – og 

for at være en del af specialsport.dk

😊😊

https://create.plandisc.com/wheel/edit/52d2d5f6-0933-428f-a1c1-45c69ec3c19b
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