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Referat fra møte nr. 2 i Utvalg for idrett for utviklingshemmede (2017-2019) 21. juni 2017 
 
Tilstede: 

• Bjug Ringstad (Nestleder) 

• Christian H Johansen  

• Sofie Wirum Sæter 

• Kristin Homb   

• Eva Skei  

• Åse Torheim  
 

• Arnfinn Vik 

• Charlotte Ringnes Relling (referent) 

 
Fravær: 

• Kristin Kloster Aasen - Leder  

• Andre Berg  

• Ragnhild Mizda 
 

 

 
 
 
 
  



 

Saker: 

6/2       Besøk fra Special Olympics International 

Tidligere svømmer og Olympisk mester, Donna de Varona, besøker Norge: Donna de       

Varona har vært tilknyttet Special Olympics International i mange år.  

Hun kommer på besøk til utvalget for å dele av sine erfaringer med å jobbe med idrett for 

mennesker med utviklingshemning og Special Olympics. 

Et hyggelig besøk av Donna De Varona som villig delte sine erfaringer og kunnskap med 
utvalget.  

  

7/2             Evaluering Special Olympics Winter World Games 2017 

- Presentasjon av resultat fra questback sendt ut til trenere i etterkant av World 

Games. 

- Oppfølging av særforbund som deltok i World Games. 

 

Vedlagt referatet er medierapport og evaluering fra trener og ledere i forbindelse med 

gjennomføring av Special Olympics World Winter Games 2017. Både medierapporten og 

evaluering framstod som god. 

 

8/2            Søknad om Kvote til Special Olympics World Summer Games 2019 

            I mars 2019 vil Special Olympics World Summer Games 2019 arrangeres i  

Abu Dhabi, De forente arabiske emirater. Fristen for å levere inn søknad om kvote er 20. 

juni 2017. Denne fristen ble mottatt i e-post fra Special Olympics Europe/Eurasia til NIF 6. 

juni 2017, og er dermed meget kort. Norges idrettsforbund er avhengig av å gå i dialog 

med aktuelle særforbund for å kunne be om en ansvarlig og realistisk kvote. Dette for at 

kvoten vi sender skal fylle kriteriene som det tidligere utvalget (2015-2017) har utviklet.  

   

Utvalget støtter NIFs administrasjon i avgjørelsen om å søke om utsettelse for innsendelse 

av «kvotesøknad» til Special Olympics International. Det er viktig å forankre og 

ansvarliggjøring et uttak hos aktuelle særforbundene, i den sammenheng må NIF 

planlegge en god prosess sammen med relevante idretter. 

  

 

 

9/2       Politisk arbeid for idrett for mennesker med utviklingshemning 

              Det ble vist til sak og diskusjon under punkt 3/1 i utvalgsmøte nr. 1, 3. april 2017, 

med forslag til fremtidig tematikk i utvalget. Utvalget ønsket at det fremover jobbes 

med å synliggjøre viktigheten/verdien av idretten for målgruppen.  

- Fritidserklæringen – Er alle ALLE? 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/telemark-

idrettskrets/nyheter1/fritidserklaringen/ 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/telemark-idrettskrets/nyheter1/fritidserklaringen/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/telemark-idrettskrets/nyheter1/fritidserklaringen/


- Status Kaldheimutvalgets rapport 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-45-2012--             

2013/id731249/?q=&ch=4 

- Hvordan kan utvalget jobbe politisk for målgruppen, både generelt og frem mot 

valget 2017. 

 

Leder for politisk avdeling i NIF, Per Tøien, presenterte NIFs politiske arbeid. NIF jobber under 

visjonen «Idrettsglede for alle». Denne visjonen skal gjennomsyre all aktivitet vi jobber med. 

Norges idrettsforbund skal være en organisasjon der alle som ønsker å drive med aktivitet 

skal finne sin plass i organisasjonen. Utvalget ble utfordret på å finne saker som kan støtte 

visjonen slik at utviklingshemmede kan drive idrett på sine premisser og etter eget ønske. 

Denne saken/tematikken vil følges opp i neste utvalgsmøte. 

(Se vedlagt presentasjon) 

 

 

10/2              Eventuelt 

Trugeløp, hvilken organisatorisk tilknytning er formålstjenlig og mulig i norsk idrett? Bjug 

Ringstad ønsket at det i neste utvalgsmøte skulle tas en  prinsipiell diskusjon rundt 

trugeaktiviteten i Norge.  

 

Tidspunkt for neste møte: 19. september eller 21. september er det et ønske om å 

gjennomføre et halvdagsmøte.  

 

Det er et ønske fra noen av utvalgets medlemmer om en orientering fra NIF administrasjon 

vedrørende status rundt evt. norsk søknad for World Winter Games 2021. Dette følges opp i 

neste utvalgsmøte.   

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-45-2012--%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013/id731249/?q=&ch=4
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-45-2012--%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013/id731249/?q=&ch=4

