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Paraidrett
= Idrett for mennesker med en 
funksjonsnedsettelse

11.000 parautøvere registrert i idrettslagene

Klubber: Husk å få registrert antall utøvere med 
funksjonsnedsettelse i ditt idrettslag gjennom 
samordnet rapportering 2021 (2020-tall).

405 parasvømmere registrert til nå (928 i 2019).

Frist registrering: 30. april 2021.
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Målgruppene

- Bevegelseshemmede

- Synshemmede

- Hørselshemmede

- Utviklingshemmede (størst) 

- Skjulte funksjonsnedsettelser
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Hvem jobber med 
paraidrett i Norge og 
kan bistå dere?
Særforbundene (SF):
Kontaktperson paraidrett i alle 55 SF

(Varierer andel av stilling til paraidrett)

Norges idrettsforbund (NIF):
3 sentralt ansatte (overordnede oppgaver,
internasjonalt ansvar)

Idrettskretsene (IK): 

12 fagkonsulenter (ca. 1 i hver idrettskrets)
(Varierer andel av stilling til paraidrett)

Olympiatoppen (OLT):
Leder paraidrett: Cato Zahl Pedersen
Kontaktpersoner OLT-regionalt www.paraidrett.no (i menyen «Kontakt oss»)

.

http://www.paraidrett.no/
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Støtteordninger

Idrettsforbundets støtteordninger
Støtte- og tilskuddsordninger der Norges idrettsforbund 
(NIF) sentralt er involvert i forvaltningen:
- Lokale aktivitetsmidler - LAM (fordeles av idrettsrådene)
- Spillemidler til utstyr
- Stiftelsen Dam
- Oppstarts- og utviklingsstøtte til allidrett for barn og 
ungdom
- Tilskudd til utgifter for politi
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Støtteordninger

Idrettskretser

Enkelte idrettskretser kan ha midler det kan søkes på. 

Ta kontakt med fagkonsulent paraidrett i din idrettskrets for 
mer informasjon.
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Støtteordninger

Særforbund
Det er ulike ordninger for hva de ulike særforbundene 
tildeler av støtte. 

Enkelte har støtteordninger til blant annet arrangementer, 
kurs eller oppstart av tilbud for utøvere med 
funksjonshemning.

Ta kontakt med ditt særforbund for nærmere informasjon

https://www.paraidrett.no/om-idrett/kontakt-oss/kontaktpersoner/
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Støtteordninger

Ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt 
funksjonsevne

Formålet med ordningen er å styrke frivillige 
organisasjoners mulighet til å gjennomføre gode velferds-, 
fritids- og ferietiltak for personer med nedsatt 
funksjonsevne.

Det gis tilskudd til leiropphold, idretts- og 
kulturarrangement. Det legges vekt på tiltak for barn med 
særskilt store hjelpebehov.

Mer informasjon på nettsidene til Bufetat.

https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Likestilling_og_inkludering/Tilskudd_til_fritidstiltak_for_personer_med_nedsatt_funksjonsevne/
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Støtteordninger

Andre 

- Legater
- Stiftelser
- Fond
- TUBFRIM
- Lokalavisenes søknadsordning
- Kommuner, fylke

Se alle støtteordninger på www.paraidrett.no («Søke midler»)

http://www.paraidrett.no/
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Ledsager/ støttekontakt/ 
/fritidskontakt/ treningskompis 

Enkelte utøvere kan trenge ekstra hjelp i form av en 
ledsager/ støttekontakt/ treningskompis som bistår dem med 
praktiske ting, men også assistere utøveren til/fra og under trening. 

I utgangspunktet er det den enkelte utøver sitt «ansvar» å stille med/ 
søke om ledsager/ støttekontakt/ treningskompis, ikke klubbens.

Det skal være støttekontaktordning i alle kommuner i landet. 
En støttekontakt får godtgjørelse fra kommune for å hjelpe utøver til 
å ha et sosialt liv og meningsfull fritid.

En støttekontakt kan rekrutteres i klubben, noe som kan 
gjøre det lettere for å få et raskere vedtak.
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Fritidskontakt/assistent

En fritidskontakt er en lønnet person som har til 
oppgave å gi mennesker med funksjonsnedsettelser 
nødvendig støtte og bistand til kultur- og fritidstilbud, 
først og fremst gjennom organiserte aktiviteter. 

Alle kommuner har ikke både fritids- og 
støttekontakter, og dette er avhengig av hvordan 
kommunen organiserer sine tjenester. 

Ordningen om fritidskontakt er ikke en lovfestet ytelse 
og finnes derfor ikke i alle kommuner.
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Kommunene er så ulike…
Hva kommunene kan bidra med i forhold til ressurser 
rundt personer som trenger ekstra assistanse på treninger og 
arrangementer er så ulikt.

Ta en prat med foreldre!
Ta en prat med kommunen!

Rekrutter frivillige ressurser andre steder:
Frivillighetssentraler Lions
Kiwanis Rotary
Civitan Studentmiljø
Pensjonistforeninger I egen klubb
Sosiale medier Lokalavisa
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Hvordan kan klubber, 
uavhengig av størrelse og 
geografi, bli bedre på 
å tilrettelegge for parautøvere?
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Den første kontakten med 
klubben er så utrolig viktig…
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Vær åpen og nysgjerrig!

Har dere null erfaring med tilrettelegging for personer 
med funksjonsnedsettelse?

Hva gjør dere når dere blir kontaktet av en forelder eller 
en potensiell utøver med funksjonsnedsettelse?

Svarer dere: 
- Vi har ingen tilbud dessverre! 
- Vi har ingen erfaring, men vi vil gjerne se hva vi kan få til. 
Kan vi ta en prat sammen? 



22. april 2021 18 © Norges idrettsforbund

Passer ikke svømming for utøveren 
som har prøvd i din klubb?

Da kan du likevel bidra til at flere barn, unge og 
voksne med funksjonsnedsettelse finner en idrett som 
passer akkurat dem!

Hvordan?

- Kanskje du vet om andre paraidrettstilbud?
- Informer videre om fagkonsulentene paraidrett i 
idrettskretsene. De har god oversikt over tilbud. 

Kontaktinfo på www.paraidrett.no

http://www.paraidrett.no/
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Klubbmøter 

Hva er erfaringene rundt tilrettelegging etter å ha møtt 
hundrevis av klubber?

- Mange klubber gjør en kjempejobb!
- Generelt utfordrende (uansett idrett):
• Nok ressurspersoner rundt gruppetilbud og oppfølging 

av enkeltpersoner som trenger ekstra tilrettelegging 
• Rekruttering
• Kompetanse
• Økonomi
• Anlegg
• Tolk (døve og våre nye landsmenn)
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Informasjon 

Hvor søker folk informasjon om paraidrettstilbud?
Rapport fra Oslo Economics (2020):
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Hvilken informasjon har målgruppen behov for? 

• Informasjon om hvor og når aktiviteten drives. 

• Hvordan aktiviteten drives, og om det stilles krav til 
utstyr eller et bestemt ferdighetsnivå for å kunne delta. 

Rapporten fra Oslo Economics (2020) konkluderer:
Nær alle som ble intervjuet, både innenfor idretten og i 
målgruppen, opplever at det er behov for bedre 
informasjon og kommunikasjon mellom idrettslag og 
målgruppen. 

Informasjon 
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Informasjon 

Klubbene gjør lurt i å ha:

• Oppdatert informasjon på klubbens nettsted  

• Nyhetssaker på nettsted og sosiale medier
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Rekruttering 

Hvordan kan klubber rekruttere parautøvere? Her kommer noen forslag til 
tiltak:

• Ved oppstart av nytt tilbud eller forsterke eksisterende 
tilbud (gruppetilbud): Lag en invitasjon med nyttig og nødvendig 
informasjon.

• Informasjon ut på klubbens nettsider (oppdatert hjemmeside) og sosiale 
medier (her kan man også be særforbund, særkrets/regionalt ledd, 
idrettskretsen, idrettsrådet, lokale interesseorganisasjoner o.a. om å dele 
informasjonen).

• Informasjon til kommunale kulturenheter for barn, unge og voksne 
(tilrettelagt fritid o.l.).

• Oppsøke bo- og habiliteringstjenester i kommunen(e) og/ eller 
aktivitetssenter med tilrettelagt arbeid for utviklingshemmede.
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Rekruttering 
• Ta kontakt med særforbund og idrettskretser for hjelp til rekruttering og 

markedsføring.  

• Ta kontakt med aktuelle kommunale helsetjenester (f.eks. 
fysioterapi, ergoterapi, rehabilitering og helsestasjon) og 
brukerorganisasjoner for å informere om tilbud og se på mulighet for 
samarbeid.

• Oppfordre deltakere / foreldre til å framsnakke tilbudet og markedsføre 
det (jungeltelegrafen - “word of mouth”) ovenfor andre.

• Gi informasjon til lokal/ regional media (aviser, radio og tv).

• Være synlig i lokalmiljøet, delta gjerne med stand på aktuelle lokale 
arrangement.

• Ha tålmodighet! Rekruttering tar tid!
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Dere er ikke alene!

Det er ressurser i norsk idrett som kan hjelpe dere i 
prosessene. Søk «hjelp»!

- Særforbund
- Idrettskrets
- Andre klubber med erfaring
- (OLT)

Norges svømmeforbund: Flotte veiledere/ brosjyrer
Norges idrettsforbund: Para klubbveileder legges ut 
på www.paraidrett.no (under «Aktivitetsbanken»)
Para kompetansebank: Under utvikling

http://www.paraidrett.no/
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Vi tar en prat med…

Triton Lillestrøm   (Natalia Ioannidou)
Ålesund SLK (Janne Muri)

Hvordan er paratilbudet i klubben organisert? 
Hva har vært og er utfordrende?
Hva har vært «suksesskriteriene»?
Hvordan ser klubben på framtida?


