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”Der er begrænset evidensbaseret viden om effekterne af børn og unges delta-
gelse i det organiserede foreningsliv. Erfaringerne peger dog på mange positive 
gevinster i form af forbedret evne til at indgå i sociale sammenhænge og knytte 
relationer samt øget følelse af tilhørsforhold og mod på at afprøve nye aktiviteter. 

Samtidig viser flere undersøgelser, at der er en sammenhæng mellem børns trivsel 
og graden af fysisk aktivitet, og flere undersøgelser indikerer desuden en positiv 
sammenhæng mellem fysisk aktivitet og koncentration og indlæringsevne. Fysisk 
aktivitet har således mange positive gevinster for børn og unge på den korte bane, 
ligesom det er med til at nedsætte risikoen for at udvikle en række livsstilssygdom-
me på den lange bane.”

Uddrag af Socialstyrelsens og Sundhedsstyrelsens pressemeddelelse ved udgivel-
sen af materialet ”Tilbud der gør en forskel – idræt til børn og unge med særlige 
behov”; januar 2016

Se rapporten her

Foreningstilbud til børn og unge
med særlige behov 
 
Hjørring Kommune har prioriteret at rette fokus på udvikling af foreningstilbud til 
børn og unge med særlige behov. Et af initiativerne er at udgive en pjece, der infor-
merer om tilbud til målgruppen.
Det er valgt at definere målgruppen som børn og unge, der har svært ved at profitere 
af de almene tilbud, der er i foreningsregi.
 
Pjecen er lavet i en elektronisk udgave for hele tiden at have et opdateret overblik 
over foreningstilbuddene. For at undgå stadige opdateringer medtages få informa-
tioner om hvert enkelt tilbud og i stedet medtage link til enten hjemmeside eller 
facebook.
   
Vi tror, at et bedre overblik over tilbuddene letter muligheden for at børn og unge 
med særlige behov, får lettere adgang til at deltage i ordinære foreningstilbud. Og 
vi håber at pjecen kan inspirere andre til at udvikle eller eventuelt justere eksiste-
rende tilbud, så målgruppen kan bruge ordinære tilbud. Vi anerkender, at mange 
foreninger allerede i dag gør et flot stykke arbejde for målgruppen, men der er mu-
lighed for i fællesskab at tilbyde endnu flere og målrettede tilbud.
 
Vi vil gerne opfordre til, at foreninger, som har tilbud til målgruppen, men som ikke 
er kommet i pjecen, retter henvendelse til Hjørring Kommune. Det gælder også øn-
ske om samarbejde; spørgsmål om støttemuligheder og andet:

Sine Dam Møller; sine.dam.moeller@hjoerring.dk eller 4122 3734.
Peder Thøgersen; peder.thoegersen@hjoerring.dk eller 4122 3242. 
 
Vi håber I vil tage godt imod pjecen.  Der lavet en hjemmeside, som indeholder  yder-
ligere oplysninger om baggrundsmateriale, aktiviteter, diverse støttemuligheder 
mv. i relation til foreningstilbud til børn og unge med særlige behov.
Se: www.hjoerring.dk/foreningstilbud-til-børn-unge-med-særlige-behov 
 
Venlig hilsen 
 
Inspirationsgruppen for foreningstilbud for børn og unge med særlige behov   
 
Inspirationsgruppen består af: 

Jette Myglegaard; repræsentant for Hjørring Handicapråd 
Birgitte Pedersen; repræsentant for Fritids- og Folkeoplysningsudvalget i Hjørring Kommune 
Sven Bertelsen; Næstformand for Børne-; Fritids- og Undervisningsudvalget 
Sine Dam Møller; By, Kultur og Erhverv 
Peder Thøgersen; By, Kultur og Erhverv
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B75
Bordtennis

B75 er en mødeplads, hvor mennesker mødes omkring deres fælles interesse bordtennis. 

”Mødepladsen” er ikke en lukket plads, men åben for alle der vil deltage på vores betin-
gelser. Vi oplever besøg fra bordtennisspillere fra andre klubber, lande eller kulturer som 
en tilgang. 

Hjørring
Billardklub

Billard

Stedet hvor hygge og kammeratskab vægtes lige så højt som det sportslige.
Har du lyst til at forsøge dig med en sport, der foregår i rolige omgivelser og i et tempo, 
hvor alle kan være med? Vi har plads til børn (fra 10 år), unge og voksne.
Klubben råder over ni billardborde: fire kegleborde, to poolborde, 2 snookerborde og et 
carambolebord og der er instruktion på, så du kan vælge netop denne form for billard 
som du er interesseret i. Der er god plads omkring bordene, selv for kørestolsbrugere.
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www.b75.dk
www.facebook.com/groups/217580141648222
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Hjørring
Handicap Idræt

Svømning

Hjørring Handicap Idræt tilbyder handicapsvømning (både fysisk og psykisk handicap). 
For alle aldersgrupper.

Det foregår i Vandhuset - Hjørring Hallerne

Lykkeliga 
Børn og unge med udviklingshandicap

Håndbold

Lykkeliga tilbyder håndboldtræning til børn og unge med et udviklingshandicap.

Træningen foregår i Taarshallen, lørdag, 10 - 11.

Her er dit nye logo. Rigtig god fornøjelse!

Weltklasse reklame + pr  |  Fjelshøjvej 21, Sdr. Tranders, 9260 Gistrup  |  T. 70 2 3 4 5 6 1  |  www.weltklasse.dk

Skal du bruge hjælp, så ring til Weltklasse på tlf. 70 2 3 4 5 6 1 eller mail info@weltklasse.dk. 
Vi kan hjælpe dig med roll up, visitkort, brochure, skilt, flyer, webdesign og meget mere.
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KOM OG VÆR EN DEL AF

KRUSEDULLE
KIDZ

Et samarbejde mellem flere af kommunens håndboldklubber
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Idræt for
Sindslidende

Badminton 
Bordtennis 
Hit Fit Dans 
Styrketræning 
Svømning 
Volleyball
Spinning

IFS Hjørring er en idrætsforening drevet af- og for mennesker der har eller har haft berø-
ring med det, primært, socialpsykiatriske område.
Vi tilbyder en bred vifte af aktiviteter inden for sport og socialt samvær. Her kan bl.a. næv-
nes volleyball, badminton, styrketræning, spinning, bordtennis, svømning og dans.
Af sociale arrangementer holder vi hvert år forårsfest, sommerfest, julefrokost og derud-
over er der kulturelle oplevelser samt stævner med andre IFS foreninger.

IFS er drevet i tæt samarbejde med socialpsykiatrien i Hjørring Kommune, som bl.a. stiller 
idrætsinstruktører og socialpædagogisk personale til rådighed. Personalet hjælper gerne 

både på sportsligt plan og på det mere personlige plan, hvis man har brug for en god snak

S68
Svømning

Halliwick svømning er træning i vand med en særlig idé. Kom og vær med til svømning og 
træning i vand. 

Træningen er for børn og unge, som har et handicap der forhindrer dem i at deltage i al-
men vandtræning, svømmeundervisning mm. 

Handicap kan være bevægelses handicap, ADHD, spastiker og meget andet.
Principperne i Halliwick tager udgangspunkt i vandtilvænning, for at den enkelte er helt 
tryg ved vandet. Herefter trænes selvstændighed i vandet for svømmeren. Halliwick kan 
være med til at give mange med fysiske handicaps fuldkommen uafhængighed i vandet. 
Fysisk aktivitet er grundlaget for kondition, knoglestyrke og bevægelighed.

Den unge deltager skal ledsages af en forælder eller en anden voksen til hjælp med om-
klædning, gå til og fra bassin og evt. hjælp til at deltage i bassin.

Sundere, klogere, gladere – også børn og unge med handicap.

8 9
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Springteam
Nordjylland

Trampolin

I Springteam Nordjylland har vi trampolinspring for børn og unge (2-18 år) med særlige 
behov. Vi har på holdet tidligere haft børn med Cerebral Parese, børn med hjerneska-
der, men også børn med andre særlige behov. Vi har erfaring for at børnene ikke altid 
har lyst til at hoppe i trampolin hele den time de er i hallen, men vi spiller også gerne 
bold, slår kolbøtter, løber rundt og leger.

Susie, som er træner, har viden både indenfor trampolinspring for børn med særlige 
behov, men også indenfor den pædagogiske del af at give lige nøjagtig disse børn en 
god fritidsoplevelse. Hos os vægter vi højt, at det er en fritidsinteresse og ikke behand-
ling/terapi, men vi glædes over de positive ”bivirkninger” der følger med i netop denne 
type af sport, såsom større muskelstyrke, bedre balance og venskaber på tværs af alder 
og niveau i trampolinspring.

Hvis du tænker det kunne være noget for dit barn, så skriv en mail på:
 holmsusie@hotmail.com

Holdet holder til på Halvorsminde Efterskole og er om søndagen fra kl 15.30-16.30.

Søstjernen
Svømmeklubben Nejst

Svømning

I Hirtshals har vi foreningen Søstjernen, som samarbejder med Nejst om at tilbyde 
sine medlemmer svømning en gang om ugen. Det er en forening, der har plads til 
medlemmer, både store og små, der har brug for lidt ekstra. Det kan være lidt ekstra 
fysisk hjælp, eller måske er der brug for mere plads og ro.
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www.springteamnordjylland.webs.com
www.facebook.com/Springteam-Nordjylland-1590661014546978
www.facebook.com/groups/235938129921046
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Team Klodsmajor
Vrå Gymnastikforening

Gymnastik

Idrætstilbud til børn med særlige behov i Vrå Gymnastikforening. 
Til træning med Team Klodsmajor står den på leg, sjov og masser af foreningsliv! Vi 
tager udgangspunkt i børnenes ressourcer og tilpasser træningen herefter.
 
Vi laver: Redskabsbaner, intro til spring, sansemotorik, boldspil, stafetter, fælleslege 
mm. Vi afslutter hver time med fælles at spille Klodsmajor (heraf navnet på holdet).

Alder: Fra 6 år. Kontakt: Stine -tlf: 40 61 35 75

Tårshallens
Svømmesal

Svømning

Har din krop brug for ekstra velvære så besøg vores 8x17 bassin, der hver Torsdag 
opvarmes til 34 grader. 11:00-12:00 er der frisvømning for handicappede, ung som 
gammel, 50,- incl. ledsager.

Svømmetilbuddet er et samarbejdsprojekt mellem Tårs Ugilt IF og Tårs Svømmesal 
støttet af Hjørring Kommunes Folkeoplysningsudvalg.

Kontakt vores bademester på 60 72 01 40 inden du møder op.
Vi har endnu ikke mulighed for at håndteret liftbrugere.
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Parasport
Danmark

Idræt

Parasport Danmark er et specialforbund under DIF, der gør en indsats for, at flere perso-
ner med funktionsnedsættelse (herunder fysisk handicap, udviklingshandicap og syns-
handicap) bliver medlem af en idrætsforening og får et aktivt fritidsliv – enten i en han-
dicapidrætsforening, på et tilpasset hold i en almen idrætsforening, eller inkluderet på et 
alment hold.

Superleder – Sammen om sport

Projektet Superleder – Sammen om sport kan hjælpe børn og unge med funktionsned-
sættelse ind i den almene idrætsforening. Der findes to modeller i projektet.  
Enkeltinklusion henvender sig til børn og unge under 18 år, der drømmer om at gå til 
idræt med vennerne. Det er oftest børn og unge med fysisk handicap eller synshandicap, 
der med lidt hjælp kan fungere på et alment hold.
Holdinklusion henvender sig til børn og unge på specialskoler eller i specialklasser (med 
fysisk handicap, udviklingshandicap, ADHD, autisme, generelle indlæringsvanskelighe-
der og lignende). Der oprettes i samarbejde mellem en skole og en idrætsforening et fri-
tidstilbud i foreningen tilpasset skolen elever.

Projektleder Superleder – Sammen om sport: 
Stine Sloth Jensen, ssj@parasport.dk, 61 18 57 03

Parasport Danmarks lokale idrætskonsulent kan rådgive i forhold til etablering og tilpas-
ning af idrætstilbud: Jørn Erik Simonsen, esi@parasport.dk, 20 77 57 59

Hjørring Kommune

Springvandspladsen 5

9800 Hjørring

Telefon 72 33 33 33

hjoerring@hjoerring.dk

www.hjoerring.dk
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