
Parasvømning

Amalie Vinther
400 m fri
100 m fly
100 m fri
50 m fri
200 m medley

Jonas Larsen
200 m fri
150 m medley
50 m fri
50 m bryst
50 m ryg
100 m fri

Niels Korfitz Mortensen
100 m fly
100 m fri
100 m ryg
50 m fri
200 m medley

Lasse Winther Andersen
100 m fly
50 m fri
100 m fri



Formål med I dag
• Fælles om Parasvømning

• Rekrutterer og fastholde flere parasvømmere 

• Støtte flere parasvømmere til at opnå deres potential

• Hvordan: Fremvisning af helt nyt materiale

• Skabe et Netværk til at støtte klubber, trænere og 

parasvømmere.



Agenda

1. Introduktion af Christian Bundgaard og Anne-Dorte 

Andersen

2. Gennemgå den ny Parasvømme fane på 

www.svoem.org

3. Fremvisning af 3 nye videoer

4. ATK tillæg i parasvøming

5. Unge Atleter i Front og Superleder

6. Postkort og roll ups

7. Spørgsmål og afslutning

http://www.svoem.org/


En Parasvømmer er jo en 

holdkammerat som alle 

andre!
En gevinst at have på holdet !        

En Parasvømmers tilstedeværelse gør at almen svømmerne yder mere og gør sig mere 
umage. !

Parasvømmer kommer med en ekstra kampgejst der smitter af

Parasvømmer tilføre holdet en speciel humor som føles helt befriende

Almen svømmere bliver mere rummelige mennesker

Får almen svømmerne til at tænke ud af boksen ang. egen svømme teknik

Træneren skal gå forrest!



ATK tillæg

opslagsbog

• Træningsanbefalinger

• Styrke og Land træning

• Klassifikation

• Mentaltræning

• Ernæringsanbefalinger

• Kontakt Parasport 

Danmark



Parasport Danmark 

projekter 
Unge Atleter i Front

• Fremme rekruttering af 

børn og Unge til idræt

• Fokus på Paralympiske 

idrætsgrene

• Styrke samlinger og lokal 

klub træning

• Flere danske atleter til 

internationale stævner

Superleder

• For børn 

• Inklusion i almen klubber

• Ekstra ressource til 

klubber

• Superleder som 

nøgleperson



Synlighed



Tak For i Dag


