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Rapport 

Sag  nr. Sag      

1. Åbning 

Traditionen tro blev der budt på Gammel Dansk, som de fleste nød i fulde drag. 

Petri Pohjonen, præsident af den Paralympiske komete i Finland bød velkommen hvorefter Sveinn Aki 

Ludviksson, præsident af Nord-HIF åbnede kongressen og gennemgik programmet for dagen.  

2. Godkendelse af dagsorden 

Norge ønskede at tilføje CP-ISRA som punkt 11f under sag 11.  Sag 9,  Virksomhedsplan 2014 – 2016, blev 

også udsat til efter sag 11 da kongressens deltagere syntes at diskusjoner om international arbejde kunne 

ændre Virksomheldsplanen. 

Dagsorden godkendt med denne ændring. 

3. Valg af 2 personer til at signere kongressens protokol 

Jógvan Jensen og Niels Christiansen blev valgt. 

4. Godkendelse af protokol fra sidste møde i København 23. marts 2012. 

Godkendt. 



5. Præsidiets beretning 2010 – 2013 

Sag 5a Virksomsheds beretning 2010 – 2013  

Ansvarlig: Sveinn Aki Ludviksson 

Kongressen 2010 overlod sekretariatet til Island for perioden 2010-2013. Sekretariatet har været ledet  af 

Præsident :  Sveinn Aki Ludviksson 

Visepræsident: Thordur Arni Hjaltested 

Generalsekretær : Olafur Magnusson 

I løbet af disse tre årene 2010 – 2013 Island har haft ansvaret for Nord-HIFs sekretariat blev der vedtaget en 

ny strategi for Nord-HIF.  På et strategiseminar, afholdt i august 2010 i København, blev en ”Strategi komite 

– Ad-Hoc gruppe” nedsat bestående af Niels Christiansen, Danmark, Ólafur Magnússon, Island og Arnfinn 

Vik, Norge – med god hjælp af Thordur Árni Hjaltested fra Island.  Komitéen fulgte op signalerne og 

konklusionerne fra seminaret med det ønskemål at øge kvaliteten, systematisere og styrke det nordiske 

samarbejd!  

Komitéens mening var at Nord-HIFs stadgar / lov måtte ændres således de kunne ,,tilpasses til morgendagens 

organisering, behov og ønsker“.   Special Ad-hoc komite blev nedsat, bestående af Kari Marklund tidligere 

præsident af Svensk Handikap idrætsforbundet og Olafur Magnusson med det hovedmål at formulere og 

fremlægge forslag til nye stadgar / lov.  Nye stadgar / lov blev så vedtaget/ godkendt på Nord-HIFs Ekstra 

Kongres afholdt i Linköping, Sverige 9. april 2011.    

Da ”Strategi komitéens” mening var at internationalt arbejde er det vigtigste ønskede den at der skulle 

nedsættes en ad-hoc gruppe på området bestående af Karl Vilhelm Nielsen, Danmark, Stig Carlson, Sverige 

og Thordur Árni Hjaltested fra Island med det mål at formulere Nordisk strategi til internationalt arbejde.   

Ad-hoc gruppen fremlagde sine idéer for mødet afholdt i Sverige i april 2011 hvor Under diskussion om 

emnet syntes mødet vigtigst; 

 At opnå igen indflydelse i IPC´s Governing Board, ved at få igen valgt ind en repræsentant dertil.  

Blev EPC præsidents navn, John Peterson fra Danmark, nævnt som mulig kandidat samt med andre 

navner som blev nævnt.   

 Lige så vigtigt syntes mødet at få valgt ind repræsentanter til IPCs klassificerings komité da denne 

område bliver mere kompliceret og betydningsfuldt ved hvert år. 

”Strategi komitéens” strategiplan - forslag om hovedområder Nord-HIF skal arbejde med og ansvarlige lande 

for områderne blev siden vedtaget/godkendt på styremødet i Sverige i april 2011 ifølge nedenstående: 

 Internationalt arbejde – Mål: Ifølge ovenstående (ansvar: Danmark) 

 Sponsor/Funding – Mål: Identificere sponsorer som kan støtte flere nordiske lande (ansvar: 

Danmark)  

 Topidræt/PL - Mål: Bedre nordisk PL samarbejde og omkring elite/topidræt (ansvar: Sverige) 

 Klassificering - Mål: Flere internationalt godkendte klassificerer (ansvar: Norge) 

 Erfaring/koordinerende rolle – Mål: Gøre Nord-HIF mere synlig (ansvar: Island/Færøerne) 

 Barne- og ungdomsstævner – Mål: En øgning i antallet deltagere til stævnene ved at udvikle et 

spænende og attraktivt program / invitation (ansvar: Finland) 



Idéen bagom den nye strategi er at større ansvar ligger hos landene.  Kvaliteten på møderne øges/forhøjes, 

møde agenden bliver med fast status og udfordringer samt med at diskussionerne bliver styrt av ansvarligt 

land per område. 

Under perioden 2010 – 2013 blev følgende møder afholdt om forskellige emner på forskellige steder i 

verden: 

Styremøder/Ekstra Kongres 

 9. april 2011; Linköping, Sverige - Ekstra Kongres 

 9. april 2011; Linköping, Sverige – styremøde 

 24. september 2011; Moskva, Rusland – styremøde 

 9. december 2011; Beijing, Kina - styremøde 

 24. marts 2012; København, Danmark – styremøde 

GS møder 

 3. februar 2011; Oslo, Norge - GS-møde  

 21. februar 2012; Helsingfors, Finland – Fælles GS og Chef de mission møde 

 11. februar 2013; København, Danmark – GS møde 

Andre møder 

 6. – 7. juni 2010; Reykjavik, Island, - Ad-hoc møde angående nyje stadgar/lov til Nord-HIF 

 28. august 2010; København, Danmark - Strategiseminar  

 September 2010, Reykjavik, Island - Ad-hoc strategi møde 

 26. – 27. November 2010; Stokholm, Sverige – Nord-HIFs konference om klassificering 

 25. januar 2011; København, Danmark – Ad-hoc møde om international arbejde 

 2. februar 2011; Oslo, Norge – Ad-hoc strategi møde 

 3. marts 2011; Oslo, Norge - Ad-hoc klassificeringsmøde 

 7. september 2011; London, England – Chef de mission møde ang. nordisk PL samarbejde 

 30. marts 2012, Oslo, Norge – Ad-hoc klassificeringsmøde  

 5. og 7. september 2012; London, England – Chef de mission møde ang. nordisk PL samarbejde og 

forberedelse til Nord-HIFs Elite seminar 

 16. november 2012; Malmø, Sverige – forberedende møde til Nord-HIFs Elite seminar 

 8. – 9. februar 2013; Malmö, Sverige – Nord-HIFs Elit seminar 

 9. februar 2013; Malmø, Sverige – Ad-hoc klassificeringsmøde 

Nogle af arbejdsopgaverne og beslutninger 2010 - 2013 

 Kongressen 2010, afholdt i Færørene 10. april vedtog Nord-HIFs kontingent 2011 – 2013 

 Nordisk mesterskab i boccia blev afholdt i Danmark 2010 hvor Island ikke kunne deltage da fly 

måtte aflyses fra Island på grund af at vulkanudbrud i Eyjafjallajökull i Island 

 Nordisk konference om klassificering blev afholdt i Sverige i 2010 med støtte fra Nord-HIF 

 Nye stadgar/lov for Nord-HIF blev vedtaget på Nord-HIFs Ekstra kongres i Sverige i april 2011 

 På Nord-HIFs styremøde, afholdt i forlængelse af Ekstra Kongressen i april 2011, blev „Strategi 

komitéens” forslag om ny strategi for Nord HIF vedtaget/godkendt. 

 Styremødet 2011 vedtog/godkendte ” Strategi komitéens” forslag angående sprog hvor siger 

”Nordisk skal være sprog på styremøder og engelsk på GS og øvrige møder“. 



 På styremødet i Sverige i aprilmåned 2011 blev Kari Marklund, formand af Svenska 

Handikappidrottsförbundet og Odd Roar Thorsen formand af NIF i Norge takket med Nord-HIFs 

æresnål for mange års givende arbejde til forbundet 

 Ifølge vedtag på Nord-HIFs styremøde 2011 findes nu oplysninger på engelsk om Nord-HIFs 

arbejdsområder på Islands HIFs hjemmeside med „link“ til de øvrige landes hjemmesider 

  Nord-HIFs styremøder blev afholdt i sammenhæg ved EPCs GA, afholdt i Moskva i september 

2011, og IPCs GA, afholdt i Beijing i december 2011, hvor de nordiske repræsentanter drøftede 

fælles nordisk strategi til møderne 

 På Nord-HIFs styremøde, afholdt i sammenhæng med EPCs GA i Moskva i september 2011 blev 

Stig Carlsson, SHIFs GS, takket med en lille gave da han stopper sin arbejde for svenske forbundet. 

 Nordisk mesterskab i svømning blev afholdt i oktober 2011 i Finland 

 På Nord-HIFs styremøde, afholdt i København 2012 vedtog mødet at ændre navnet „Nordisk barn- 

og ungdomsstævne“ til „Nordiske idrætslæge for ungdom“ 

 Nordisk mesterskab i boccia blev afholdt i maimåned 2012 Island  

 Da de nordiske lande boede på to forskellige hoteller under PL i London 2012 blev der ingen fast 

samarbejde der landene imellem.  I PL byen samarbejdede landene på de områder, de før havde gjort 

f. ex. med udveksling læger/doktorer, fysioterapeuter, biler osv.  

 Nordisk Elite seminar blev afholdt i februar måned 2013 i Sverige 

 Sekretariatet har på Nord-HIFs vegne sent breve til IPC f. ex. vedrørende problemstillinger omkring 

klassificering 

 Fælles nordisk opbakning er omkring John Peterson kandidatur til IPCs bestyrelse hvor valget finder 

sted på IPCs næste GA som bliver afholdt i november 2013. 

  Liste over nordiske klassifisører og i hvilke idretter disse kan klassifisere hær været udarbejdet.  

 Liste over nordiske nøgle personer indenfor udvikling af eliteidræt har været udarbejdet 

NC takkede for god beretning hvor den bekræftede at den nye strategi Nord-HIF veltog 2011 har været til at 

forstærke Nord-HIF.  Også ville han takke Island for ledelsen af Nord-HIF i de sidste tre årene.   

Virksomshedsberetningen blev godkendt. 

Sag 5b Økonomisk beretning 2010 – 2013 (Danske kroner) 

Ansvarlig: Olafur Magnusson 

   
Inn 

 

Ut 

 

Saldo 

2010 

       Modtaget fra Færørne      186.071      

    Islands HIF´s kontingent 2010           4.500      

    Møde ang. Nord-HIFs lov (stadgar) 

  

          5.435      

  Forberedelsesmøde til strategi seminar 

  

          7.285      

  Nordisk strategi seminar 

  

        27.396      

  Udgifter ang. opsumering af strategiseminar 

  

          3.099      

  Udgifter ang. opsumering af strategiseminar 

  

          3.700      

  Udgifter ang. opsumering af strategiseminar 

  

          5.936      

  Renter 2010 - bankgebyr              159              

Total 

  
     190.730      

 

        52.851      

 

     137.878      

   

 

 

    



 

   
Inn 

 

Ut 

 

Saldo 

2011 

       Saldo fra 2010 

 

     137.878      

 

    

  Støtte til Nord-HIFs klassificeringsseminar 

  

        42.081      

  Betalning for Nord-HIFs medalier 

  

        16.832      

  Udgifter ang. Klassificeringsseminar 

  

          1.137      

  Udgifter ang. Klassificeringsseminar 

  

          3.248      

  Udgifter ang. Klassificeringsseminar 

  

          5.925      

  Udg. møde ang. Nord-HIFs Kongress 

  

          5.083      

  Udg. møde ang. Nord-HIFs Kongress 

  

          1.887      

  Udg. møde ang. Nord-HIFs Kongress 

  

          1.624      

  Rejseudgifter 2010, Færørne Nord-HIFs vedtak 

 

          3.528      

  Rejseudgifter 2010, Island Nord-HIFs vedtak 

  

        13.500      

  Rejseudgifter 2011, Færørne Nord-HIFs vedtak 

 

        10.528      

  Rejseudgifter 2011, Island Nord-HIFs vedtak 

  

        13.500      

  Kontingent 2011 - Norge        11.000      

    Kontingent 2011 - Danmark        11.000      

    Kontingent 2011 - Sverige        11.000      

    Kontingent 2011 - Island          9.000      

    Bankgebyr (4x23) 

   

               92      

  Kontingent 2011 - Island          4.000      

    Kontingent 2011 - Grønland          1.000      

    Renter 2011 - bankgebyr             671              

Total 

  
     185.549      

 

       118.965      

 

       66.584      

        2012 

       Saldo fra 2011 

 

       66.584      

    Udgifter ang. Eliteseminar 

  

          1.878      

  Udgifter ang. Eliteseminar 

  

          1.850      

  Kontingent 2011 - Færørne           3.000      

    Kontingent 2012 - Norge        11.000      

    Kontingent 2012 - Danmark        11.000      

    Kontingent 2012 - Sverige        11.000      

    Kontingent 2012 -Finland           9.000      

    Kontingent 2012 - Grønland           1.000      

    Bankgebyr (5x25,2) 

   

              126      

  Kontingent 2012 - Island           3.000      

    Kontingent 2012 - Færørne           3.000      

    Renter 2012 - bankgebyr              246              

Total 

  
     118.829      

 

          3.854      

 

     114.976      

         

 

       



2013 

       Saldo fra 2012 

 

     114.976      

    Underbetlat Islands HIF kontingent 2012          1.000      

    Rejseudgifter 2012, Færørne Nord-HIFs vedtak 

 

       10.500      

  Rejseudgifter 2012, Island Nord-HIFs vedtak 

  

       13.500      

  Forventet kontingent 2013        50.000      

    Rejseudgifter 2013, Island Nord-HIFs vedtak 

  

       10.500      

  Rejseudgifter 2013, Island Nord-HIFs vedtak 

  

       13.500      

  Støtte til Nord-HIFs klassificeringsseminar            40.000          

Forventet total 

 

     165.976      

 

       88.000      

 

       77.976      

 

NC, Danmark takkede for beretningen, den viste at Nord-HIF står økonimisk stærk.  Det blev nævnt at ifølge 

tidligere vedtag, skal Nord-HIFs egenkapital være D.kr. 30 tusind.  Penger over det beløb skulle bruges til 

begivenheder Nord-HIF synes værd at støte.  Foreslog NC, TK, Sverige og flere at næste Nord-HIFs Elite 

seminar skulle støttes med beløb op til D.kr. 20 tusind. 

Forslaget samt med den økonomiske bereting blev vedtaget. 

6. Indkomne forslag 

 Kontingent 2014 - 2016 og fordelingsnøgle til Nord-HIFs møder 

Ansvarlig: Olafur Magnusson 

A) Principiel procent fordeling 

 Danmark 22 procent 

 Norge  22 procent 

 Sverige 22 procent 

 Finland 18 procent 

 Island    8 procent 

 Færøerne   6 procent 

 Grønland   2 procent 

100 procent                                

B) Udgifter som skal betales af kontingent 

B1 Rejseudgifter Færøerne/København   

 kr. 3.500 - 1 styremøde pr. år x 2 personer  7.000.- 

 kr. 3.500 - 1 Gen. Sec. møde per. år  3.500.- 

B2 Rejseudgifter Island/København   

 kr. 4.500 - 1 styremøde pr. år x 2 personer  9.000.- 

 kr. 4.500  - 1 Gen. Sec. møde per. år  4.500.- 



B3 Rejseudgifter Grønland/København   

 kr. 8.000 - 1 styremøde pr. år x 2 personer              16.000.- 

 kr. 8.000 - 1 Gen. Sec. møde per. år  8.000.- 

B4 Egenkapital       2.000.-  

Rejseudgifterne beregnes således: 

 Færøerne: 1 styremøde  x 2 personer og 1 Gen. Sec. møde per. år (3) 

 Island: 1 styremøde  x 2 personer og 1 Gen. Sec. møde per. år (3) 

 Grønland: 1 styremøde  x 2 personer og 1 Gen. Sec. møde per. år (3) 

C) Kontingentfordeling 2014 – 2016  Kontingent sendes til sekretariatet 

 Danmark 22 procent   11.000.- 

 Norge  22 procent   11.000.- 

 Sverige 22 procent   11.000.- 

 Finland 18 procent     9.000.- 

 Island    8 procent     4.000.-  

 Færøerne   6 procent     3.000.- 

 Grønland   2 procent     1.000.- 

 Total   100 procent   50.000.- 

Vedtaget på Nord-HIFs Kongres 18. august 2007 

Kongressen beslutter å: 

 ”Det skal betales ind 50 000 dkr per år i kontingenter. 

 Vedlagt rejse støtteforslag 2  fra Island, med forhåndsbestemt fast beløb, godkendes. Se under) En 

forudsætning for at det betales ud rejsestøtte er at de aktuelle landene deltar på de nordiske møtene 

 Egenkapitalen skal altid være på minimum 30 000 dkr i tilfælde udfor udsatte udgifter. Det opfordres 

til å finne aktuelle fælles nordiske projekter” 

NC, Danmark foreslog at Finlands kontingent skulle forhøjes så den bliver den samme som hos de andre 

store lande inden Nord-HIF d.v.s. Danmark, Sverige, Norge og Finland de betaler hvert for sig 22% hvor 

imod kontingetet for Island og Færørne skulle sænkes.  Forslaget blev drøftet hvor blandt andet Finland 

framlagde sine synspunkter. 

Danmarks forslag vedtaget hvoreftir kontingentfordelingen og beløbet bliver følgende:  

C) Kontingentfordeling 2014 – 2016  Kontingent sendes til sekretariatet 

 Danmark 22 procent   11.000.- 

 Norge  22 procent   11.000.- 

 Sverige 22 procent   11.000.- 

 Finland 22 procent   11.000.- 

 Island    6 procent     3.000.-  

 Færøerne   4 procent     2.000.- 

 Grønland   2 procent     1.000.- 



 Total   100 procent   50.000.- 

7. Opfølgning på beslutninger fra tidligere møder  

 

a. John Peterson kandidature til IPCs bestyrelse 

 

Ansvarlig: John Peterson 

JP berettede om sin kandidature til IPCs bestyrelse og på hvilken måde han havde tænkt sig at ”markedsføre” 

sin kandidature. 

IPC har i sidste årene udviklet sig hurtigt en meget professional, top nivå sport organisation.  Mange lande 

har haft svær ved at følge med denne udvikling f.ex. angående de krav IPC pålegger de lande der gerne vil 

afholde internationalle mesterskaper f.ex. Regional- og Verdensmesterskaber.  Disse kraver må tones ned! 

Det vil JP ændre på. 

IPC har i sidste årene udviklet sig til top nivå sport, lagt vægt på at vise eliteudøvere og på den måde at 

”markedsføre” organisationen.  De svært handicappede blev glemt i denne ”markedsføring”.  PL i London 

2012 var fantastiske men flere og flere klasser for de svært handicappede er forsvundet! Det vil JP ændre på. 

Som præsident af EPC og via sin medlemskab i de forskellige IPCs kommitter (Audit and Finance og IPCs 

Regional Counsel) vil JP ”markedsføre” sit syn og de nordiske værdier inom hnadicakidrætt. 

Yderlige oplysninger ud fra spørgsmål rejst under denne sag. 

JP vil fortsætte som præsident af EPC 

JPs holding til udviklingshæmmede udøvere er at deres deltagelse i PL skal forstærkes som vil ske i 

sammenhæng med yderligere forskninger  

Under EPCs GA i Dublin har de nordiske land har mulighed at snakke med lande om JP kandidature og hvad 

han står for 

Danmark afholder reception inden IPC GA hvor de nordiske land har mulighed at snakke med lande som 

møder op til recptionen om hvad JP står for 

Individulaer inden Nord-HIF, som snakker sprog anden en engelsk, bør få den opgave at snakke med disse 

landende f.ex Finland med de baltiske lande 

De kommende GAer i de forskellige organistioner f.ex. INAS, IBSA m.m. skal bruges som platform til at 

markedsføre JPs kandidature 

Danmark udarbejder strategiplan til de nordiske lande hvordan JP skal/kan markedsføres f.ex. hvad han står 

for og vil, hvem skal snakke med og hvorledes. 

8. Nord-HIFs hovedområder – status raport, arbejdsopgaver ud fra Nord-HIFs strategi 

 
Sag 8a International arbejde – ansvarlig Danmark 

 

Vedhæftet som bilag 8a findes Danmarks rapport om sagen som JP, på deres vege, berettede om.  Besluttet at 

useætte diskusjon om sagen til under punkt 11 på dagsorden. 



 

Sag 8b Klassificering – ansvarlig Norge 

 

Vedhæftet som bilag 8b findes Norges rapport om nordisk arbejde om klassificering som AV, på deres vege, 

berettede om.  Ifølge rapporten har diskusjonen og arbejden omkring fæles nordisk strategi omkring 

klassificering fået stor fremskrit.  Klassificeringsseminar bliver afholt i Finland i novembermåned med Nord-

HIFs støtte op til Dkr. 40.000.-  OM henviste til besluttning fra Nord-HIFs sidste styremøde 24. marts 2012 

”Det ønskes, at komitéen analyser de problemer, der findes inder for IPC's klassificeringssystem og fremlægger 

synspunkter til løsning”.  AV tager sagen op med sit folk i Norge. 

Sag 8c Eliteidrætt – ansvarlig Sverige 

 

Vedhæftet som bilag 8c findes Sveriges rapport om eliteidræt som TK, på deres vege, berettede om.  Elite 

seminar blev afhodt i Sverige i februarmåned 2013 hvor fælles nordisk strategi omkring eliteidræt blev 

diskuterert.  Mange fornuftige forslager omkring hvordan og hvorledes de nordiske lande kan fremme 

eliteidrætten og fra seminaret kom den ønske at sådan en seminar bliver afholt hvert andet år d.v.s. efter PL i 

sommer- og vinteridræt.  På den måde kommer kontinuitet i arbejden omkring eliteidræt. Her henvises til 

besluting i sag 5 pukt 5b hvor det blev vedtaget ”at næste Nord-HIFs Elite seminar skulle støttes med beløb 

op til D.kr. 20 tusind”. 

Sag 8d Barn- og ungdomsdrætt – ansvarlig Finland 

 

Vedhæftet som bilag 8d findes Finlands rapport om barn- og undomsidræt som RJ, på deres vege, berettede 

om.   Viste hun power point presantation med Finlands syn på hvordan ”vejen skal lægges” for unge 

handicappede idrætsudøvere.  Denne model kunne overføres til at være Nord-HIFs syn og model men i hvert 

fald måtte de nordiske lande finde ud af fælles nordisk målsætning angående idrætt for unge, hvordan den 

bliver opnået samt med at målsætningen må være under konstant evaluering. 

OM henviste til besluttning fra Nord-HIFs sidste styremøde 24. marts 2012 ”Med det formål at øge interessen 

på ”Nordiske idrætslege for ungdom” skal Finland undersøge mulige ændringer på regelværket og fremlægge på 

Nord-HIF’s næste styremøde”.   Når nyt regelværk bliver fremlagt og diskuteret kommer eventuelt frem nye 

målsætninger de nodriske land og Nord-HIFJ må tage hensyn til.  RJ tager sagen op med sit folk i Finland. 

 

Sag 8e Synliggørelse af Nord-HIF – ansvarlig Fræøerne/Island 

 

Vedhæftet som bilag 8e findes Fræøernes og Islands forslager om synliggørelse af Nord-HIF som JJ, på 

Færøernes og Islands vege, berettede om.  Eninghed var om at Nord-HIFs hjemmeside som findes på Islands 

HIFs hjemmeside skulle være så enkel som mugligt dog således at nødvendige oplysinger skulle findes der. 

Følgende forslag om videre brug og synliggørelse af Nord-HIF blev vedtaget: 
 Links til de Nordiske Handicapidræts Forbundene skulle findes på hjemmesiden 

 Liste over nordiske klassifisører og i hvilke idretter disse kan klassifisere skulle findes på 

hjemmesiden.  

 Forskellige Nord-HIFs regelment/lov kunne/skulle findes på hjemmesiden. 

o Nord-HIFs stadgar/lov 

o Nord-HIFs æresnål 

o Nordiske mesterskaber 

Sag 8f Special Olympics Norden – ansvarlig Island 

 



Vedhæftet som bilag 8d findes SO Nordens rapport om sit arbejde siden kommitten blev opprettet i 

november 2011.  RJ fra Finland, medlem af SO kommitten, og TAH fra Island og berettede om kommittens 

syn på fremtiden af SO i nordisk sammenhæng og målsætninger tilkyttede dertil.  Arbejdsoppgaver har været 

delt ud til lande som på SO Nordens næste møde, afholt i Reykjavik 16. april 2013, vil framlægge 

statusrapport angående sine arbejdsopgaver. 

 

9. Virksomhedsplan 2014 – 2106 

 
Udsat til eftir sag 11. 

 

10. Kommende internationalle møder 

 

Enighed var om at diskutere sag 10 og 11 tilsammens. 

 
a. INAS GA – 24. - 29. april (Rio de Janerio, Brasil) 

JBN stiller op som kandidat til posten af vise-præsident.  JBN har deltaget i INAS internationalle møder 

og vil markere sin kandidature ved at INAS skulle; 

 arbejde videre med sin klassificering  

 øge antallet af ID udøvere i PL  

 åbne Global Games til flere deltagere  

 Down syndrome deltage skulle have særklasse i INAS stævner 

  samarbejdet med Special Olympics skulle forstærkes.  

Danmark, Island, Sverige og Færørne vil deltage i GAen.  Australia har en meget stærk kandidat som 

Norden, sådan set, kunne leve med hvis JBN ikke bliver valgt.   

Vedtaget at Nord-HIF støtter INAS eksistens i de kommende år.  

 

b. IBSA GA – 29. – 30. august (Köbenhavn, Danmark) 

 IBSA har idrætsgrener som er PL grener samt med nogle andre idrætter de bilnde kan deltage i. 

Danmark, Finland, Norge og Sverige vil deltage i GAen hvor Jannie Hammershøj fra Denmark stiller op som 

præsident. 

Vedtaget at Nord-HIF støtter Janni Hammershøj som præsident og IBSAs eksistens i de kommende år.  

 

c. EPCs GA – 2. - 6. oktober (Dublin, Irland) 

 JP stiller op som præsident.  På grund af flere og mere krævende arbedjsopgaver hos 

præsidenten vil EPCs bestyresle fremlægge forslag om det oprettes en ny post til bestyrelsen, 

vise-præsident og hvis det bliver godkendt har forslag om Ratko Kovacic fra Kroatioen til 

posten.   

Videre JP oplyste at Alan Dickinson stiller op som præsident imod Phil Craven.  På mødet, via 

Skype, ”kæmper” disse to imod hin anden og oplyser hvad de vil og hvad de står for.   

EPC sender ingen forslager på vegne de europæiske lande til IPCs GA i novembermåned da 

forslager til GAen skal sendes ind mindst tre måneder inden. 

Også berettede JP og Europas stærke stilling inden PL hvad andgår antal deltager og medalier.  

Vedtaget at Nord-HIF støtter JP som præsident og EPCs eksistens i de kommende år.  

 

d. IPCs GA – 19. – 20. november (Athens, Grækenland) 

 Som nævnt før stiller Alan Dickison, udpeget af Cp-ISRA, op til præsident til IPC imod Phil 

Craven.  JP forklarede grunden til dette som bl.a. viser utilfeshed med den måde Craven og IPCs 

CEO ”kører IPCs foretning”. 

Alan Dickison har ønsket at træffe de ansvarligne inden for de nordiske HIFs 17. mai eller 24. 

mai mellm klokken 12:00 – 16:00.  Tilbudet blev diskuteret men vedtaget at Nord-HIF ønsker 

ikke at have sådan et møde med Alan Dickison. 



Til IPCs GA har Nord-HIF sådan set inge konkrete forslager. 

 

 

e. Andre organisationer  

 Kongressen diskuterede Nord-HIFs holdning til andre organisationer som CP-ISRA og IWAS.  

Norges holdnig var at begge disse var blevet unødvendige da IWAS i dag kun har en idræt den skal 

beskæftige sig med og det samme gælder med CP-ISRA.  Norges ønskemål var at Nord-HIF laver 

stratistsik oplæg hen i mod fremtiden angående alle organistioner tilkynttet til IPC. 

Besluttet at tage sagen op på næste Nord-HIFs styremøde men til/eller om en beslutning bliver 

taget bestemmer hvert land for sig sin holdning. 

 

9. Virksomhedsplan 2014 – 2106 
 

Ansvarlig: Island 

Vedhæftet som bilag 9.0 findes Islands forslag om Nord-HIFs Virksomhedsplan 2013 – 2016. Under 

diskusjon om virksomhedsplanen foreslog MB fra Norge at Nord-HIFs strategi og vision blev gjørt mere 

synlig noget som det næste Nord-HIFs sekretariet tager med sig. 

Islands forslag om Nord-HIFs Viksomhedsplan 2014 – 2016 samt med forslag om at formand fra hvert 

hovedområde møder op hvert tredje år (kongress) og fremlægger sine rapporter, målsetning til de næste 

årene og så videre blev vedtaget. 

 

12. Konstituering af Nord-HIFs styrelse før 2014 – 2106 

 

Finland overtager nu Nord-HIFs sekretariat og ifølge Nord-HIFs vedtag er styremedlemmer i 

Nord-HIF er president og GS, eller tilsvarende nivå ut fra landenes organisering. 

Den næste styremøde finder sted i Norge i efteråret 2014. 

13. Afslutning 

SAL, på Islands vegne, afleverede “kubben” til Finland og takkede alle landene for frugtbar og konstruktiv 

samarbejde i de sidste tre årene.  Mindte SAL alle på at for at sambejde kan blive oplitmalt,  kræver det at at 

alle gør en fælles insats - således får handikappidrætten i Norden  større og bedre fremgang. 

 
 


