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DM I MEDLEMSBOOST

Med deres Wild Rabbits-hold for børn og unge med 
udviklingshandicap løb Svendborg Basketball Club 
med titlen som Danmarksmester og de 25.000 kr. 
i første udgave af DM i medlemsboost (tidl. DM i 
rekruttering). Skal I være med i dysten om at blive 
den næste idrætsforening, der hiver titlen hjem?

HVORDAN KAN I VÆRE MED?
I bestemmer selv, hvilken indsats der skal få 
endnu flere børn og unge til at melde sig ind i 
jeres forening. Vil I oprette et nyt hold, udtænke et 
helt nyt koncept eller forbedre et af jeres allerede 
eksisterende idrætstilbud? Vil I tænke på tværs af 
handicapgrupper, aldersgrupper eller idrætsgrene – 
eller måske tænke i tilbud for hele familien?
Rammerne er vide, og det eneste krav 
er, at indsatsen er rettet mod børn og 
unge med bevægelses-, syns- eller 
udviklingshandicap.

FÅ HJÆLP I PROCESSEN
Hvis jeres forening bliver blandt de ti udvalgte til at 
være med i konkurrencen, får I tilbudt: 

• Kursus i rekruttering/inklusion/træning af 
mennesker med handicap

• Tilknytning af idrætskonsulent fra Parasport 
Danmark med mulighed for løbende sparring

• Promovering af indsats på sociale medier
• Træningsbesøg
• Promoveringskit

HVORDAN FINDER VI EN VINDER?
Blandt deltagerne findes tre finalister ved en 
afstemning på Facebook. Herefter udvælger en jury 
bestående af tre personer fra parasportens verden 
den endelige vinder ud fra følgende tre kriterier: 
Antal nye medlemmer, arbejdet med indsatsen og 
bæredygtighed.

10 DELTAGERE
Alle idrætsforeninger kan ansøge om at være med 
i DM i medlemsboost. Deltagende idrætsforeninger 
skal være medlem eller meldes ind i Parasport 
Danmark.

Blandt ansøgningerne udvælger vi 10 
idrætsforeninger til at deltage i DM i medlemsboost. 
I udvælgelsen lægges der især vægt på potentialet 
og bæredygtigheden i de beskrevne indsatser.  

DM i medlemsboost 2022/2023 løber 
fra 1. oktober 2022 til 1. juni 2023.  

Nu er der igen mulighed for at være med 
i kampen om DM-titlen og gevinsten på 
25.000 kr. Deltag i konkurrencen om at være 
den idrætsforening, der gør den bedste 
indsats for at rekruttere børn og unge med 
handicap til netop jeres idrætstilbud.

ANSØG NU! 
Ansøg gerne allerede nu og senest den 1. oktober 2022.  
https://submit.jotformeu.com/221813138890356  

YDERLIGERE INFORMATION
Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte 

idrætskonsulent Line Damkjær Kruse, 
e-mail: ldk@parasport.dk, mobil: 5128 7135. 
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