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277 udviklingshæmmede deltog i det årlige idrætsstævne.
Foto: Martin Ravn

Hockeykampene blev fulgt tæt af tilskuere og venner.
Foto: Martin Ravn

et hjemmelavet klaptræ sendte løberne afsted i den lidt råkolde
formiddag. Foto: Martin Ravn

Oki fra esbjerg var både med i boldkast og stod på mål i hockey,
hvor esbjerg vandt sin første kamp stort. Foto: Martin Ravn

Martin til højre var tilfreds med sit løb, mens Lucas var klar til boldkast. Foto: Martin Ravn

Handicappede mødtes
til sport og livsglæde

støtten og heppekoret var på plads, da der blev løbet om kap på
atletikstadion. Foto: Martin Ravn

Kæmpe idrætsfest med 277 udviklingshæmmede til Specialskolernes
Landsidrætstævne ved Sport & Event Park Esbjerg på Gl. Vardevej.
KAmPgEjST
Lars stokbro
las@jv.dk

ESbjERg: Livsglæden og begejstringen lyser ud af deltagerne. Alle jubler, når der
scores mål på hockeybanen
i Blue Water Dokken - også
en enkelt fra holdet, der blev
scoret imod, jubler højlydt.
Det er jo fællesskab og glæde, det handler om.
På løbebanerne på atletikstadion er der lidt blæsende og koldt, men løberne
spurter afsted, der bliver taget tid og diskuteret resultater. Og igen er der masser af
lykønskninger og eufori.
Følelserne bliver ikke gemt
væk, når 277 udviklings-

hæmmede sportsfolk dyster og mødes til den årlige
idrætsfest.
- Det gik fint, det var lidt
hårdt. Men jeg regnede med
at vinde, fortæller Marcus fra
Horsens, da han forpustet
kom over målstregen som
den første løber i det allerførste heat.

22 fra Esbjerg

I år foregår den i Esbjerg
på de fornemme idrætsanlæg på Gl. Vardevej med Esbjergs voksenspecialskole i
Vester Nebel som arrangør.
Skolen bakkes op af en komité fra Specialskolernes
Landsidrætsstævne og Sport
& Event Park Esbjerg.
Thomas Knudsen, leder af
Center for Specialundervis-

ning for Voksne, og hans kolleger får det hele til at klappe. Der er 22 deltagere fra Esbjerg med, og de har trænet
siden august for at vise, at de
kan noget og har det sjovt.
- For nogle er det ikke så
meget konkurrencerne, men
det at være med. Men der er
også enkelte af vores deltagere, der rigtig gerne vil have
guldmedaljer med hjem, så
de har trænet og trænet, fortæller Thomas Knudsen.
- Det gode er, at der er
guldmedaljer i rigtig mange
discipliner og niveauer - der
er sindssygt mange sejre og
medaljer, der skal deles ud.
De unge får en medalje og
en erindring fra dagen, som
ofte hænger på væggen derhjemme.

To lokale fonde har støttet
stævnet, så hjælpere har fået
betalt transport og overnatning, ligesom der er lejet anlæg til hockeybanerne.

Idræt i alle størrelser

Henrik Vallø (Borgerlisten),
formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, fastslog, at sport, samvær og livsglæde er nøgleord for stævnet.
- Ligesom med mennesker,
så kommer idræt og fællesskab i mange former og størrelser, sagde han i talen.
- Det her betyder rigtig meget for de 277 deltagere. Man
kan mærke deres iver og glæde. Stævnet viser, at der skal
være plads til os alle, siger
Henrik Vallø.

FAKTA
SPORT FOR HANDICAPPEDE
Elever fra landets voksenspecialskoler har i over 20 år dystet
ved årlige sportsstævner. Deltagerne er unge og voksne
handicappede i alderen 16 til 30 år, alle med psykiske og/
eller fysiske handicaps. Eleverne dyster i atletik, svømning og
hockey.
Pædagogstuderende fra UC Syd afvikler alternative aktiviteter,
og der er E-sport, som et par af CSV-Esbjergs gamle STU-elever
styrer.
Onsdag aften var der festmiddag for alle deltagere, hvor det
lokale band Bluebird fra Edelsvej spiller.
15 specialskoler indkvarteres på en af byens folkeskoler. I år
deltager Viborg Gymnastik- og Idrætshøjskole med 54 frivillige
og ulønnede hjælpere.
Stævnet er arrangeret af CSV-Esbjerg i samarbejde med
Parasport Danmark og SLIS komiteen. Esbjerg Fonden og Linda
og Oskar Nielsens fond støtter sportsstævnet.

