Forord
Dansk Handicap Idræts-Forbund har siden midten af 1990’erne haft en handlingsplan, som har
været toneangivende i forhold til de områder, som forbundet ønskede at sætte på dagsordenen både
internt i organisationen, men også eksternt i forhold til samarbejdspartnere og øvrige interesserede.
Gennem de senere år har debatten gået på, hvorvidt handlingsplanen signalerede hensigter eller var
en egentlig handlingsplan – og hvor var forbundets politiske holdninger?
Dansk Handicap Idræts-Forbund er et specialforbund under Danmarks Idræts Forbund, der har
en specifik målgruppe, og det har derfor en særlig forpligtelse til at have en velformuleret politik på
de områder, som forbundet beskæftiger sig med.
En politik ændrer sig ikke fra dag til dag, da den er den overordnede ramme for det daglige arbejde.
Derimod skal handlingsplaner løbende tilrettes og justeres i de enkelte udvalg, så de opfylder
aktuelle krav og ønsker.

Værdigrundlag
Dansk Handicap Idræts-Forbund arbejder mod at skabe plads til alle i idrætten og har en
virksomhedskultur, der baserer sig på følgende overordnede værdigrundlag:


Dialog med Dansk Handicap Idræts-Forbunds foreninger, handicapgrupper, medarbejdere og
samarbejdspartnere.



Åbenhed og synligt beslutningsgrundlag.



Respekt for forskellighed.



Udvikling af organisation og kompetencer.



Engagement hos både politisk valgte og ansatte.



Troværdighed og sammenhæng mellem hvad der siges og gøres.

Dansk Handicap Idræts-Forbund sætter idræt for mennesker med nedsat fysisk funktion og
udviklingshæmning i centrum.
Dansk Handicap Idræts-Forbund vil arbejde for, at idrætten først og fremmest skal være en aktivitet, der
indebærer oplevelser, udvikling af fantasi og følelser, mulighed for at dygtiggøre sig med det sigte, at
fremme handicappedes integration i det omgivende samfund.
For Dansk Handicap Idræts-Forbund er idrætten en samlet bevægelse for såvel de mange breddeudøvere
som for udøvere i den absolutte elite.
Dansk Handicap Idræts-Forbund forebygger seksuelle overgreb og pædofili ved at give alle foreninger
mulighed for at indhente oplysninger fra Centralregistret via forbundets administrationschef.

Dansk Handicap Idræts-Forbund omfatter mange forskellige handicapgrupper, trænere, ledere og ansatte
og anbefaler derfor, at alle foreninger aftaler etiske regler, så seksuelle overgreb ikke finder sted.
Dansk Handicap Idræts-Forbund arbejder for, at trænere og ledere, som har ansvaret for idrætten, har en
faglig ballast og ansvarsbevidsthed, som sikrer alle idrætsudøvere en sund og afbalanceret idrætskarriere.
Dansk Handicap Idræts-Forbund arbejder for ligestilling på alle niveauer.
Dansk Handicap Idræts-Forbund vil støtte og arbejde for såvel fysisk som social tilgængelighed til
idrætsfaciliteter.
Dansk Handicap Idræts-Forbund har en ernæringspolitik, der svarer til Danmarks Idræts Forbunds og Team
Danmarks politik på dette område, og tager afstand fra brug af kosttilskud i idrætten.
Dansk Handicap Idræts-Forbund anbefaler alle idrætsudøvere et varieret og balanceret kostindtag, der kan
sikre et godt helbred, optimal udvikling som en følge af en fornuftig træningsindsats samt en passende og
stabil vægt.
Dansk Handicap Idræts-Forbund vil arbejde for:


En målrettet indsats mod doping. Herunder opbakning til det internationale antidopingagentur,
WADA, og agenturets bestræbelser på at harmonisere dopingreglerne på verdensplan.

Organisationen
Formål:
Dansk Handicap Idræts-Forbund skal have en organisation som i samklang med
samfundsudviklingen er klar til at møde og løfte nuværende og kommende opgaver for
handicapidrætten.
Politiske programpunkter:
Dansk Handicap Idræts-Forbund vil derfor gennem en organisation, der bygger på både frivillige
og ansatte, arbejde mod at:







Sikre læring på alle niveauer i og på tværs af organisationen.
Være en dynamisk organisation, der favner mangfoldighed.
Være opsøgende i forhold til nuværende og kommende samarbejdspartnere.
Fremme omstillingsparatheden i forhold til samfundets og idrætsverdenens udvikling.
Favne forskellighed og derved leve op til ansvaret som paraplyorganisation for mange idrætter og
handicapgrupper.
Foreninger og de frivillige ledere er de grundlæggende enheder i Forbundet

Organisationens læring og udvikling sikres gennem ansættelse af administrations- og personalechef,
der i samarbejde med de politisk valgte sørger for, at hele organisationen udvikler sig i forhold til
formål og gennemfører de politiske programpunkter.

Udvikling og Uddannelse
Formål:
Dansk Handicap Idræts-Forbund vil arbejde for at udvikle og uddanne ledere, trænere og
instruktører på alle niveauer for derved at skabe en stærk organisation, der bliver i stand til at styrke
kvaliteten i handicapidrætten.
Politiske programpunkter:
Dansk Handicap Idræts-Forbund vil arbejde for, at der stilles rimelige krav om kvalifikationer
hos forbundets ledere, trænere, instruktører og ansatte.
For at kunne leve op til dette vælges/udpeges et udviklingsudvalg samt nedsættes en
uddannelsesgruppe.
De skal:







Sikre muligheden for udvikling og uddannelse af alle
Sikre tilstrækkelige ressourcer til udvikling og uddannelse
Udvikle uddannelser for specielle handicapgrupper og –idrætter
Udvikle og udarbejde relevant undervisningsmateriale
Følge udviklingen i og samarbejde med beslægtede organisationer og uddannelsesinstitutioner
Afholde konferencer, kongresser, seminarer, work-shops o.a. med temaer, som er væsentlige for
udviklingen i Dansk Handicap Idræts-Forbund.

Breddeidræt
Formål:
At varetage al idræt i Dansk Handicap Idræts-Forbund som ikke er defineret som
Eliteidrætsudvalget.
Politiske programpunkter:
Dansk Handicap Idræts-Forbund ønsker at sikre, at breddeidrætstilbuddene får en høj kvalitet, og
at de gives til alle uanset handicap, køn, alder og nationalitet.
Dansk Handicap Idræts-Forbund prioriterer initiativer inden for breddeidrætten højt. Herunder
rekruttering, stævner, lejre og Handicapidræts Festivalen.

For at leve op til dette vælges et Breddeidrætsudvalg, der skal arbejde for:








At udarbejde holdbare styringsredskaber for forbundets idrætsudvalg. Herunder udvalgenes
vedtægter og budgetskemaer.
At styrke samarbejdet mellem Dansk Handicap Idræts-Forbund og Danmarks Idræts Forbunds
specialforbund.
At styrke samarbejdet med handicaporganisationerne.
En god og konstruktiv dialog med forbundets idrætsudvalg, breddekonsulent og de regionale
konsulentteam.
Løbende at udarbejde ideer til satsningsområder.
At breddeidrætten er synlig på alle niveauer i forbundet.
At Dansk Handicap Idræts-Forbund profileres gennem breddeidrætten.

Børn og Unge
Formål:
At arbejde for at sikre handicappede børn og unge lige vilkår og muligheder for at dyrke idræt,
såvel i idrætsklubber, skoler som botilbud.
Politiske programpunkter:
For at leve op til dette vælges et Breddeidrætsudvalg, der skal arbejde for at:











der er tilbud om idræt til alle børn og unge uanset handicap.
handicapidrætten for børn og unge er kendetegnet ved trivsel, dvs. at deltagerne oplever et tæt
kammeratskab og socialt samvær, der giver plads til hvert enkelt barns og unges behov og
udvikling.
børn og unge møder fysiske udfordringer, der kan stimulere deres lyst til at bruge sig selv.
børns og unges selvværd og selvtillid ved, at de oplever at være en del af en gruppe.
børn og unge oplever voksne, som er i stand til at møde den enkelte med glæde, respekt og
idrætsfaglig dygtighed.
børn og unge så vidt muligt inddrages i opgaver i klubben og i planlægning af idrætten.
idrætten for børn og unge er kendetegnet ved høj kvalitet (dygtige instruktører, rekvisitter der
passer til målgruppen samt gode sikre rammer).
børn og unge får en livslang tilknytning til idrætten.
forældrene bliver inddraget som en aktiv part i deres børns idrætstilbud.

Eliteidræt
Formål:
Dansk Handicap Idræts-Forbund vil have en organisation, der vil satse på, at idrætsudøvere med
potentiale og indstilling kan udvikle sig til eliteidrætsudøvere, som indenfor deres idræt kan måle
sig med de bedste i verden.
Dansk Handicap Idræts-Forbund vil hjælpe med at skaffe ressourcer, som øger idrætsudvalgenes
og landstrænernes muligheder for at optimere forholdene for udøverne. Via undervisning og
uddannelse for udøvere, trænere og ledere forbedre forholdene for at udvikle eliteidrætten. Både for
den enkelte udøver og for landshold.
Dansk Handicap Idræts-Forbund vil via undervisning, vejledning og informationsmateriale øge
indsigten i ernæring og kostsammensætning hos eliteidrætsfolk og trænere med henblik på
optimering af præstationsevnen og for at sikre et godt helbred på kort og langt sigt.
Politiske programpunkter:
For at kunne leve op til formålet vælges et Eliteidrætsudvalg, der skal sikre, at









elitearbejdet styrkes i såvel individuelle idrætter som holdidrætter
der skabes forhold så Dansk Handicap Idræts-Forbunds eliteidrætsudøvere kan konkurrere på lige
vilkår med de bedste i verden
samarbejdet med Team Danmark styrkes
Dansk Handicap Idræts-Forbund profileres gennem eliteidrætten
det finansielle grundlag for udvikling af eliteidrætsudøvere i Dansk Handicap Idræts-Forbund
styrkes
der tilbydes og gennemføres nødvendig udvikling og uddannelse for udøvere, trænere og ledere
således, at de til enhver tid kan følge med udviklingen i deres idrætter
der udvikles undervisningsmateriale og kurser i samarbejde med udøvere, trænere og ledere.
der altid er det nødvendige samarbejde med Danmarks Idræts Forbunds specialforbund

Integration
Formål:
Dansk Handicap Idræts-Forbund vil arbejde for, at idrætsudøvere med handicap får de bedste
muligheder og rammer for at udfolde deres idræt. Da disse betingelser ofte findes i et samarbejde
med ikke-handicappede, arbejder organisationen for en tilknytning til raskidrætten.
Dansk Handicap Idræts-Forbund vil endvidere arbejde for, at idrætsudøvere med sværere
handicaps og idrætsudøvere med anden etnisk baggrund end dansk får de bedste muligheder og
rammer for at udfolde sig i deres idræt. Disse betingelser skal udvikles i et samarbejde med efterog højskoler, offentlige tilbud, projekter og lignende.
Politiske programpunkter:
For at leve op til formålet vil Dansk Handicap Idræts-Forbund sikre:





en styrkelse af samarbejdet med Danmarks Idræts Forbunds specialforbund
udviklingen af nye samarbejdsformer med raskidrætten
udviklingen af organisationsformer, der kan sikre, at alle med funktionsnedsættelse får mulighed
for at øve indflydelse, så de kan deltage i den demokratiske proces
udvidelse og udvikling af samarbejdet med handicaporganisationer, patientforeninger, offentlige
tilbud, behandlersystemet m.fl. for at udbrede kendskabet til handicapidrætten

Informationsformidling
Formål:
At skabe og fastholde interesse for handicapidræt via alle tilgængelige medier.
At sikre et godt forhold til TV, radio og presse for så seriøst som muligt og med udgangspunkt i
Dansk Handicap Idræts-Forbunds værdigrundlag at kunne give oplysning om handicapidræt.
At sikre at handicappede såvel som deres rådgivere bibringes viden om handicapidrættens mange
muligheder.
At sikre at alle handicapgrupper kan modtage den nødvendige information, så ingen holdes ude fra
handicapidrættens mange gøremål.
Politiske programpunkter:
For at leve op til formålet skal Dansk Handicap Idræts-Forbunds bestyrelse i samarbejde med
forbundets sekretariat arbejde for at:





omverdenen sikres let adgang til at opnå indsigt i forbundets aktiviteter samt bidrage til, at
politiske holdninger og aktiviteter bliver synliggjort i den brede offentlighed
anvende bladet ”Handicapidræt”, internettet og andre medier. Både for at profilere
handicapidrætten nationalt og internationalt og for at styrke den interne kommunikation
handicappede og deres rådgivere får den tilstrækkelige indsigt i forbundets aktiviteter
sikre, at den interne information publiceres på en sådan måde, at alle har mulighed for at deltage i
den demokratiske proces på lige vilkår

Internationalt arbejde
Formål:
Dansk Handicap Idræts-Forbund vil sikre danske normers synliggørelse og indflydelse på den
politiske udvikling i international handicapidræt.
Politiske programpunkter:
Bestyrelsen varetager det internationale samarbejde og udpeger og uddelegerer opgaver i
forbindelse med følgende:











At prioritere arbejdet i International Paralympic Committee højt
At påvirke det idrætspolitiske arbejde i de sportsspecifikke forsamlinger på International
Paralympic Committeesniveau
At arbejde for at klassificeringen primært baseres på funktionskriterier og sekundært på diagnose
kriterier
At styrke det nordiske samarbejde således, at de nordiske værdier får større vægt på det
internationale område
At arbejde for sammenlægningen af nært beslægtede organisationer
At styrke aktives repræsentation i eliteidrætternes internationale organisationers arbejde
At uddanne sportspolitikere
At fastholde og styrke det nordiske og europæiske netværk
At være et aktivt medlem i Special Olympic for derved at præge organisationens udvikling i retning
af en demokratisk valgt ledelse
At udvikle og forankre idrætstilbud i udviklingslandene i et tæt samarbejde med danske og
udenlandske parter.

Satsningsområde
Dansk Handicap Idræts-Forbund vil arbejde på, at der med passende mellemrum bliver fokuseret
på dele af organisationen. Det gøres ved, at Repræsentantskabet beslutter, hvilke områder, der skal
satses på i en afgrænset periode, hvis længde også besluttes af Repræsentantskabet.
Dette sikres ved, at








Alle niveauer i organisationen kan fremkomme med forslag til satsningsområder.
Forslagene fremsendes til Breddeidrætsudvalget, som prioriterer forslagene.
Breddeidrætsudvalget fremlægger de stillede forslag på det førstkommende
Repræsentantskabsmøde.
Repræsentantskabsmødet vedtager, hvad satsningen skal være og indeholde.
Repræsentantskabet nedsætter en ”Styregruppe”, der skal sikre, at satsningen forløber korrekt i
forhold til målsætning, indhold og tildelte ressourcer.
”Styregruppen” udarbejder både løbende og afsluttende evalueringer.
Repræsentantskabet vurderer og kommenterer satsningens forløb på det første
repræsentantskabsmøde efter satsningsperiodens afslutning.

