
Opsamling på debatspørgsmål forud for selve landsmødet 

 

1) Skal der uddeles medaljer for den afbrudte sæson? 

2/3 eller 3/4 del af turneringen var spillet, og hvordan skal man i så fald finde slutplaceringen. 

 

Region 3 uddeler deres medaljer til holdene, da holdene  har mødt hinanden lige mange gange i 

rækkerne. Region 1 og 2 vil ikke uddele medaljer og finde slutplacering i rækkerne, man forsøger at 

genbruge medaljerne næste år. 

 

2) Skal hold rykke op/ned til den kommende sæson?  

Dem der vil skulle rykke op har ikke været med til FM, da det blev aflyst, og hvis nogle hold har 

være klart bundhold, skal de så have endnu et år i samme række? 

 

Da det ser ud til coronaen vil føre at turneringen ikke kan afvikles på normalvis, og der nok er en del 

spillere/ hold, der ikke vil kunne være med, så vil den normale op og nedrykning ikke nødvenligvis 

være korrekt. 

 

Da man samtid og risikere at ikke alle række kan deltage ved samme stævne, vil det også være 

svært for evt. klassifikatører at vurdere hold i rækkerne op imod hinanden. 

 

Vi må derfor indstille til at trænerne at ekstra omhyggelige, når de vurdere hvilke rækker deres 

hold høre til i ud fra beskrivelserne regelsættets paragraf 2.1 Klassificeringssystem 

 

3) Hvad gør vi med de indkøbte medaljer FM, hvor der er indgraveret årstal ? 

Skal de bruges som det, skal der laves klistermærker til bagsiden, eller skal de helt kasseres og nye 

indkøbes til det kommende FM 

 

Der blev rundsendt en FM medalje (med efterfølgende håndspirt), hvor man havde fået påsat en 

klar klistermærke med tekst, den vil aldrig helt kunnen  dække det indgraverede, da årstalstegnene 

jo ikke er ens. Så den løsning var der ingen der ønskede. 

 

Idrætsudvalget vil derfor ansøge Breddeudvalget om lov til at bruge en del af deres administrations 

til at betale for FM medaljerne. Da man grundet coronaen jo ikke har så mange fysiske møde, og 

derfor ikke så mange udgifter og derfor ikke har behov for alle pengene til administration. 

 

Får man lov til det, vil man så kasserer de indkøbte medaljer, så der kan købes nye ind til næste år. 

 

4) Hvordan organiserer vi bedst arbejdet i regionerne fremover ? 

Vi vil gerne starte med at høre om hvordan man indtil videre har gjort i de forskellige regioner, da 

det vist er meget forskelligt, og vi måske kan lære noget af hinanden.  

Er der nogle opgaver, som man ønsker at idrætsudvalget skal overtage fra regionerne? 

 

Hver region beskrev kort om hvordan deres turnering og udvalgsarbejde fungerede. Det var klart 

at, man gør det forskelligt, har forskellige udgift typer fra regionen til region, nogle kan have en fast 

base til alle stævner og udstyr, andre har udstyret i trailer eller opbevaringsrum og flytter der så 



rundt fra stævne til stævne. 

 

Idrætsudvalget gjorde det klart at ikke ønskede at overtage alt det arbejde regionerne lavede, så vil 

der skulle findes et helt ny idrætsudvalg, og der er jo også folk i regionen, der bedst ved hvordan 

ting bedst organiseres efter deres muligheder. 

 

Så idrætsudvalget opfordre regionen til at sende navne på dem, de forstiller sig skal sidde i de nye 

udvalg i regionerne, som løser opgaverne i regionen. 

 

Parasport Danmark har gjort opmærksom på at de hvert år skal se regnskaber fra regionerne, og de 

ikke ønsker at penge står i privat personernes navne, da de har oplevet en kasserer i et udvalg er 

død og pengene så er røget ind som en del af boet. Udfordringen af er regionerne ”kun” er et 

udvalg og ikke en forening og der for ikke kan få en foreningskonto. Man kan få en konto i 

Parasport Danmarks økonomisystem. Men der er en tung administrativ system, hvor kassereren 

ikke kan få netbank adgang, og alle ind betalinger skal ske til Parasport Danmarks hoved konto, og 

der så i beskrivelsen på overførslen skal stå en andet kontonr. til hvor i Parasport Danmarks 

økonomi system at pengene så skal placeres. Et alternativ kan måske være at pengene kommer til 

at stå på en underkonto i den foreningen som kasserer repræsenterer. Jørn Erik Simonsen tjekke 

om på helt nøjagtigt hvilke krav der til den type løsning. 

 

Der blev spurgt til om fandtes et program der kunne hjælpe med at lave turneringsplaner. Alex 

mente at det ville være svært da der ofte er mange forbehold at tage hensyn til. F.eks. en træner 

har flere hold som så ikke må spille samtidig, eller træner og så skal dømme kampe i bestemte 

rækker.  Jørn Erik forslog, at man snakkede med en IT mand Michal Frandsen Hansen hos Parasport 

Danmark, om det var noget man måske kunne lave. 

 

 

5) Hvad gør vi, hvis det viser sig, at vi ikke må holde stævner som vi plejer, eller f.eks. et klub ikke 

kan deltage i et eller flere stævner på grund af lokal nedlukning. 

Hvordan fasthold vi spillere, hvis ikke vi kan tilbyde en reel turnering 

Vil 2 klubber f.eks. kunne mødes og spille kampe på en træningsaften 

Skal en klub bare tabe de kampe de skulle have spillet til et stævne, hvis de må udeblive på grund af 

lokal nedlukning? 

 

Den kommende tid bliver det nærmest umuligt at planlægge en turnering, da ting kan ændre sig 

med kort varsel og der kan komme lokale nedlukninger m.m. i vejen. 

 

Det er ikke noget krav at man i en række skal nå at møde hinanden mere end engang. Så hvis blot 

alle hold i en række har mødt hinanden en gang, så har man i praksis spillet en turnering og kan 

sende nogle hold videre til FM, men det er klart er hvis der er mulighed for flere runder, er det en 

fordel. 

 

Flexibilitet bliver derfor nøgleordet i et forsøg på at få et turnering gennemført, måde fra klubber, 

regionen og turneringsregler. Corona reglerne er nok eneste der ikke må bøjes. Så længe der er 

begrænsning på forsamlinger til 100 eller sågar 200 kan region 1 og 2 få svært ved at få alle i kamp 

på en dag. Selv om man har 2 haller, må der ikke være dobbelt så mange, da de 2 grupper kan 



mødes, f.eks. ved trænere / dommere der skifter hal, fælles omklædningsrum og kantine. Så det 

aktuelle tal for max forsamlede er det afgørende for hvilke muligheder vi har for stævner/kampe. 

Der blev spurgt om alternative til stævne / kampformer altså en plan B, C m.m. 

 

Vi vil herefter nævne nogle af de muligheder vi ser. Nogle af dem vil måske gøre at nogle hold kun 

får en eller 2 stævner at deltage i, så vi vil opfordre til at klubberne måske arrangerer 

venskabskampe på træningsaftner eller liggende som supplement. Det vil også give nogle 

udfordringer for nogle klubber, hvis de f.eks. skal afsted med nogle hold den ene dag og andre hold 

den anden i stedet for alle spillere på en gang i en stor bus. Nogle klubber kan måske får større 

udgifter til haller, her må man i regionen afgøre om regionskasssen kan/skal hjælpe og/eller om de 

deltagende klubber skal betale lidt ekstra for hjælpe klubberne der holde stævnerne økonomisk. 

(husk at klubberne jo spare licensen fremover) 

 

Løsningsforslag: 

 

Nogle rækker sidder over ved nogle stævner, så det måske kun er 1,2 eller rækker der spiller, alt 

afhængig af hvor mange hold der er i rækkerne. 

 

Hvis ikke der skal være fest om aftenen, så kan kampdagen måske forlænges, så man kan nå flere 

kampe på en dag. Og man kan så vidt muligt lave det sådan at dem der har længst transporttid 

hjem er først færdig, så de komme afsted. 

 

Lave det så nogle klubber spiller et par kampe om formiddagen og så tager hjem og der som 

kommer andre klubber og spiller om eftermiddagen. Det vil kræve at de klubber der spiller om 

formiddagen f.eks. skal være ude af hallen senest en time efter deres sidste kamp, og den nye de 

skal så først kommer efter den time, så man stadig holde regel for max forsamling på alle tider af 

gangen og ikke er for mange i perioden hvor de forskellige hold skal skifte. Det er nok mest praktisk 

for de mindre klubber med 1 eller 2 hold, så alle spillere kan transporteres på engang. 

 

Lave 2 endagsstævner på en weekend, så nogle hold kommer og spiller lørdag og tager hjem og så 

kommer andre hold og spiller om søndagen. 

 

Hvis reglen for max forsamlinger på 100 fastholdes eller måske gøres endnu mindre, kan der blive 

brug for flere stævne datoer,  hvis det er muligt. 

 

I sidste ende, hvis ikke andet er muligt, kan klubberne måske mødes på en træningsaften og afvikle 

en kamp, selv om banestørrelse og bander måske ikke helt lever op til vores normale regler. 

 

Er der nogen der andre forslag, hører vi dem gerne.  

 

  

 

 

 

 


