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Studietur til Malmø Open 2018.  

Baggrund:   

I forbindelse med opstarten af den nye valgperiode for Kultur- og Idrætsudvalget samt 

Parasportsrådet har der været afviklet en fælles endagsstudietur til Malmø Open den 10. februar 

2018. Parasportsrådets forretningsudvalg godkendte på møde den 14. december 2017 en fælles 

studietur til Malmø. 

Malmø Open er et af de største Parasportsstævner med 2000 deltagere fra 20 forskellige lande, der 

dyster i 15 forskellige idrætsgrene. Malmø Open har fokus på både elite- og breddeidræt. Selve 

stævnet forgår over fire dage fra den 8.-11. februar, 2018.  FIFH, handicaporganisationen i Malmø 

har igennem mere end 40 år afholdt Malmø Open. FIFH tæller mere end 900 medlemmer og har 

mere end 40 aktiviteter ugentligt samt en fast stab, som hvert år afvikler Malmø Open. 

Studieturen understøtter Vejle Kommunes fokus på Parasporten, visionen om at blive Parasportens 

Hovedstad og Parasportsrådets handlingsplan 2017-2018, hvor der bl.a. er fokus på aktiviteter og 

faciliteter med tilgængelighed.  

Formålet med studieturen var:   

 at opleve Malmø Open og herigennem få skabt et helhedsindtryk af stævnet,  

 at se de mange forskellige idrætsgrene og lade sig inspirerer til hvilke idrætsgrene, der kan 

startes i Vejle Kommune,    

 at se de mange idrætsfaciliteter, og hvordan der er tænkt tilgængelighed, og   

 at sikre en generel viden på parasportsområdet for det nye Kultur- og Idrætsudvalg og det 

nye Parasportsråd.   

Deltagerliste:  

Dan Arnløv Jørgensen – Politiker.   

Tage Schmidt- Parasportsrådet.  
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Knud Møller – Parasportsrådet.  

Allan Johansen Parasportsrådet.  

Niels Chr. F. Hansen – Vejle Kommune. 

Gitte Frederiksen – Politiker.  

Dan Skjerning – DGI Sydøstjylland. 

Peer Stockholm – DGI Sydøstjylland. 

Poul Erik Møller – Parasportsrådet.  

Vibeke og Richard Andersen – Kellers Park, projekt superleder.  

Helle Thorsen - Vejle Kommune.  

Peder Tind - Vejle Kommune.   

Program:  

I forbindelse med programmet for studieturen blev der set mere end 15 forskellige sportsgrene, samt 

flere idrætsfaciliteter bl.a. Atleticum, en indendørs atletikarena. Ved de fleste sportsgrene fik 

deltagerne en kort generel introduktion bl.a. om udstyr, regler m.m.   

Hele programmet vedlagt som bilag.  
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Billeder:  

Kørerstolshockey   Fodbold på indendørs kunstgræsbane   

Boccia    Ishockey   



4 
 

Anbefalinger:  

På baggrund af turen til Malmø Open kan der anbefales følgende:  

 Med inspiration fra Malmø Open kan der arbejdes videre med, hvorledes der kan etableres 

et Vejle Open. Hertil kan der sættes fokus på de sportsgrene, der forholdsvist simpelt kan 

igangsættes – bl.a. goalball. 

 Med inspiration fra Malmø kan der arbejdes videre med at skabe idrætsfaciliteter med fokus 

på tilgængelighed. Hertil kan der sættes fokus på en proces om, hvorledes det er muligt at 

samle flere parasportsgrene med inspiration fra Atleticum.  

 Endvidere blev der skabt god kontakt til konsulenter fra Parasport Danmark, Mansoor 

Siddiqi Racerunning, og Peter Rosenmeier, Bordtennis. Dette med henblik på at 

videreudvikle RaceRunning Vejle via Vejle IF, og evt. kommende slutrunder i bordtennis 

afholdt i Vejle.   

 Af Parasportsrådets formål fremgår: ”Samarbejde med andre udvalg og have fokus på såvel 

borgere med fysisk handicap, som borgere med udviklingshandicap”. Med deltagelse på 

studieturen af personale fra Vejle Kommune med ansvar for bosteder kan der arbejdes 

videre med, hvorledes der kan bringes mere idræt ind på Bosteder i Vejle Kommune.  

 Med deltagelse på studieturen af DIF regionsdirektør og formand, understøttes dette med 

DIF og Parasport Danmarks fælles ansættelse af en projektleder i Vejle, i ”Bevæg dig for 

livet” regi. Endvidere kan der arbejdes med, hvorledes Parasportsrådet og DIF i fællesskab 

kan udbrede Parasporten i Vejle.        


