
 

Træner- og instruktørkursus 
 

”Idræt til børn og unge med  

autisme og ADHD - hvordan?” 
 

Fredericia, lørdag den 5. november 2016 
 

Dansk Handicap Idræts-Forbund inviterer til træner- og instruktørkursus 

på tværs af idrætter. 

 

Kurset henvender sig til: 

Frivillige instruktører og trænere i forskellige idrætter, der har børn og unge i 

alderen ca. 6-17 år med autisme og/eller ADHD på deres foreningshold eller 

har et hold, som er målrettet denne gruppe børn.  

 

Formålet er: 

At du som træner får en forståelse for, viden om og praktiske idéer til, 

hvordan du planlægger, organiserer og tilpasser forskellige idrætsaktiviteter til 

børn og unge med autisme og ADHD. 

At du som træner dermed kan være med til at øge mulighederne for, at børn 

med autisme og ADHD kan gå til idræt i foreningsregi og få gode 

idrætsoplevelser.  

 

Hvad er indholdet?  

 Hvilke kendetegn har børn med autisme og ADHD? 

 Hvilke forudsætninger har børn med autisme og ADHD for at dyrke idræt - 

motorisk, kognitivt og socialt? 

 Organisatorisk, pædagogisk og motorisk planlægning af idrætstræningen, 

hvilke hjælpemidler kan man bruge? 

 Praktiske idéer med fokus på den organisatoriske og pædagogiske 

tilrettelæggelse og formidling. Aktiviteterne vil foregå i en hal 

 Inklusion af børn med autisme og ADHD i foreningsregi 

 Arbejde med at overføre principperne til egen idræt gennem 

dialog/gruppearbejde  

 

Hvordan foregår det? 

Kurset vil være en vekslen mellem teoretiske og praktiske oplæg, dvs. I skal 

medbringe træningstøj og indendørs sko. 

Der vil være både teoretiske og praktiske oplæg fra kursusunderviseren, 

erfaringsudveksling og diskussion mellem kursusdeltagerne og et mindre 

gruppearbejde.  

 

Sted: Erritsø Idrætscenter, Krogsagervej 40, 7000 Fredericia.  

Tidspunkt: Lørdag den 5. november kl. 10.00 - 17.00. 

 

LÆS VIDERE PÅ NÆSTE SIDE 



 

 

Underviser: 

Anette Bentholm - er uddannet idrætslærer og fysioterapeut og ansat på 

Fysioterapeutuddannelsen i Aalborg, UCN. Hun har i perioden 2007-2011 

været projektleder og instruktør for idrætsprojektet En for alle - alle for en for 

børn og unge med særlige behov (primært autisme og ADHD) i I. F. Skørping. 

Igennem de seneste år har hun afholdt kurser i emnet og har i 2013 udgivet 

bogen: ”Idræt flytter grænser – for børn med autisme og ADHD”. 

 

 

Tilmelding: Tilmeldingsfristen er senest den 2. oktober. Du skal tilmelde 

dig på DHIF’s hjemmeside under kurser. Det direkte link er:  

Idræt til børn og unge med autisme og ADHD – hvordan? Fredericia 

 

Der er plads til max. 24 kursister, og optagelse på kurset sker efter ”først til 

mølle” princippet. 

Ved tilmeldingen vil vi bede dig om at skrive lidt om dit hold under 

”bemærkninger”. Det vil give underviseren den bedste mulighed for at 

planlægge kurset. Vi vil gerne vide: 

 I hvilken idræt er du træner/instruktør? 

 Har du et hold målrettet børn med ADHD og/eller autisme? 

 Har du enkelte børn/unge med ADHD eller autisme på dit hold? 

 Hvor mange år har du haft holdet? 

 

 

Pris:  

Medlem af DHIF: 800 kr. Andre: 1.100 kr. 

Vi har samarbejdsaftaler med nogle specialforbund ang. kurser til 

medlemspris, så skriv venligst under ”bemærkninger”, hvilket forbund du 

kommer fra. 

 

 

Yderligere informationer:  

Vedr. kursets faglige indhold er du velkommen til at kontakte underviseren 

Anette Bentholm på e-mail: ANB@ucn.dk.  

Andre praktiske spørgsmål vedr. kurset til uddannelseskonsulent Marianne 

Hornbæk Jensen, tlf. 51 51 15 02 eller e-mail: hoj@dhif.dk   
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