NYHETSBLAD
Västernorrlands Parasportförbund
Parahockey med Permobil
Måndagen den 18 februari var det dags för Permobil att
prova på parahockey i NHK arena. Permobil hade vunnit en budgivning som musikhjälpen ordnade. Budgivningen gällde en match i parahockey mot parahockeylandslaget och Peter Forsberg.
Till sin hjälp infor matchen så kommer Västernorrlands
Parasportförbunds idrottskonsulent att bistå med tips
och denna prova på dag.

Årgång

, utgåva

Nyhetsbladet
Nyhetsbladet har som målsättning att skickas ut en
gång i månaden med information om kommande
evenemang eller evenemang som varit.
Västernorrlands Parasportförbunds föreningar
uppmanas att skicka in
material till nyhetsbladet
så att det kan publiceras.

Matchen kommer spelas i Enköping den 7 mars och jag
önskar dom lycka till!
Kommande Evenemang!

24 mars
Årsmöte VPSF
Sundsvall

4-5 maj
Förbundsmöte Parasport
Sverige
Arlanda

// Marcus Holm

Sida 2

Konferens 2-3 februari
Helgen den 2-3 februari var det konferens i Stockholm som Svenska Parasportförbundet bjudit in till. Inbjudna var samtliga SDF, idrottskommittéer samt ordföringarna i SDF. Deltog gjorde även styrelsen för Svenska Parasportförbundet
samt större delen av deras kansli. Ämnen som diskuterades var Svenska Parasportförbundets framtida strategi 2025 ( En stark Parasport) samt organisering
av Svenska Parasportförbundet i framtiden ( En framtida effektiv organisation)
och hur inkluderingen i idrotterna i SF fortskrider framöver. Kvällsaktiviteten
var en tävling i musikquiz.
Arbetet skedde i grupper och en kort redovisningen gjordes av varje grupp allt
eftersom.
Det informerades även om nya projekt som startas inom Svenska Parasportförbundet bland annat Vinnova och Para Me.
Konferensen leddes av Linda Torege som tidigare jobbat på Norges idrottsförbund men som sedan en tid jobbar på Svenska Parasportförbundet.
På kvällen den 3 februari var det Svenska Parasportgalan där svenska idrottare
prisas för sina idrottsliga prestationer under 2018.

// Marcus Holm

Sida 3

Kometernas fullträff i Gävle - 7 pallplatser av 14
bowlare

Den 10 februari arrangerades den årliga Heros Striken i Gävle. Det är en av fyra
tävlingar som ingår i XY-striken där Kometerna är en av många föreningar som
ingår. Det är ett samarbete mellan Medelpad, Hälsingland och Gästrikland. I
årets Heros strike deltog över 90 bowlare i olika klasser för att göra upp om medaljerna - ett stort startfält med taggade spelare som ville upp på pallen. Kometernas bowlare stod genomgående för bra resultat men några utmärkte sig lite
extra. Det var inte mindre än sju Kometer som spelade sig upp på prispallen. I
damklassen tog Jenny Nordberg silver i klass A. Angela Nyman spelade hem ett
guld i klass C där hon fick sällskap på pallen klubbkompisen Emma Sjödin som
tog brons.

I herrklassen visade Robert Ivnäs upp strålande spel i klass B som han vann på
finfina 696 poäng. I herrar klass D tog Kometerna hand om hela pallen – guld
till Oskar Wibeerg, Silver till Sander Sjöberg och brons till Calle Högberg. Samtliga spelare kunde återvända hem nöjda med en väl genomförd tävling och en
trevlig dag!

// Kickan Brandström

Sida 4

Ärofyllt uppdrag under SM-veckan

En av alla idrotter som fanns på programmet under SM-veckan var bowling i 3manna lag. Finalerna i både dam och herr
klasser avgjordes 30/1 på Strike Club på
Södra Berget.
Kometerna hade fått det ärofulla uppdraget
att vara fanbärare vid invigningen samt vid
utdelningen av SM medaljerna. Jätteroligt
att en paraförening fick uppdraget.
Vid invigningen bar Kometernas bowlare
Melissa Holmqvist och Robert Ivnäs in
svenska flaggan och bowlingförbundets
flagga.
Under själva prisutdelningen fick Robert sällskap av Emma Sjödin där de båda
fick stå för inramningen vid var sin sida med flaggorna. Samtliga tyckte det var
en rolig upplevelse.

// Kickan Brandström

Sida 5

Prova-på-dag Gärde

Under SM-veckan i Sundsvall genomfördes en
mängd olika aktiviteter förutom själva SM
tävlingarna. Ett antal föreningar erbjöd olika
prova-på idrotter på olika arenor.

Kometerna erbjöd den 1 februari kl 10-17 alla som ville prova på att bowla på en
ny portabel bowlingmatta, ett jättebra alternativ att bowla när man inte har tillgång till en bowlinghall.
Många nyfikna i olika åldrar kom för att testa på bowling och tidvis var det kö
till spelet. Prova-på är bra alternativ för föreningar i rekryteringssyfte. Lennart
och Caroline fanns på plats och hjälpte besökarna som kom för att bowla.

// Kickan Branström

Sida 6

Simframgångar på Malmö Open

Den 9-10 februari arrangerades 43:e upplagan av Malmö Open. Ca 2000 paraidrottare tävlade i olika grenar och sporter på olika arenor runt om i Malmö.
Två av simmarna som gjorde upp om medaljerna i Hillebadets bassäng var Felicia Andersson och Gustav Ljungberg.
Felicia simmade hem fyra individuella medaljer under lördagen. Felicia tog guld
på 200 fritt och 50 fjäril. Hon tog dessutom silver på 100 medley och avslutade
med en bronsmedalj på 50 fritt.
Gustav genomförde också en mycket bra tävling där han simmade hem två silvermedaljer på 50 och 100 bröst.
Båda simmarna kan vara mycket nöjda med sin tävlingshelg i Malmö

// Kickan Brandström

Sida 7

Vinterläger 2019 på Hallstaberget i Sollefteå
Parasportföreningen Orren tillsammans med Sollefteå Kommuns Funktionsstöd
arrangerar detta läger för 6 året. 37 deltagare, föräldrar och ledare hade kul under ett veckoslut med mycket skidåkning.
Det var mycket man hann med under helgen, förutom längdåkning, pulkåkning,
alpin skidåkning och skicart så hann man med att vara på Hallstabergets spa.
Allt fungerade bra med mat och logi. Ser fram mot nästa år med ett nytt läger.

// Pelle Bodin

Ansvarig utgivare
Västernorrlands Parasportförbund
Box 890, Nordichallen
851 24 Sundsvall
parasport.vasternorrland@vnidrott.rf.se
www.parasport.se/vasternorrland
Tel: 070-6054128

