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De Forenede Arabiske Emi-
rater har lige været vært for 
verdens største sportsbegi-
venhed for idrætsudøvere 
med udviklingshandicap.

Special Olympics World 
Games 2019 er samtidig 
den største internationale 
sportsbegivenhed i år. Dan-
mark blev stærkt repræsen-
teret af 89 atleter. Danske 
sportsjournalister var der til 
gengæld ingen af.

Det kan godt være, at de 
sportslige resultater ikke 
når samme niveau som ved 
VM og ordinært OL. Men 
hvad er pressens opgave? 
At dække resultater eller at 
dække sport? Det første er 
bare tal. Det sidste er spe-
cielle historier med dybde, 
følelser og sportsånd.

FORMANDEN HAR ORDET
AF RIKKE SØRENSEN, FORMAND FOR ULF UNGDOM

Dansk sportspresse svigtede 
7.000 atleter i Abu Dhabi

Der var masser af gode 
historier ved Special Olym-
pics World Games 2019. 
Historier om mennesker 
der har brugt flere år på 
at træne sig op til denne 
begivenhed. 

Pressen svigtede, og jeg 
vil helst ikke tro, der blev 
gjort forskel, fordi atleterne 
og spillerne var mennesker 
med handicap og særlige 
behov.

MEN VI DÆKKER
En tur til Abu Dhabi blev 
der desværre ikke råd til. 
Men jeg har brugt et par 
uger på at besøge nogle af 
de deltagere, der har været 
afsted. Du finder deres hi - 
storier inde i bladet. Og nu 
har vi dem solo.

ANNONCESALG:
Dansk Blad Service ApS
Vestergade 11 A · 5540 Ullerslev
Tlf. 70 70 12 25
kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00

info@danskbladservice.dk
– hvortil alle spørgsmål vedr. 
annoncer bedes rettet!

ULF UNGDOM
Dæmningen 58, 7100 Vejle
Tlf. 75 72 46 88
ulf-ungdom@ulf-ungdom.dk
https://da-dk.facebook.com/
ULF.Ungdom

FORMAND FOR ULF UNGDOM:
Rikke Sørensen

ANSVARSHAVENDE 
ULF UNGDOM:
Rikke Sørensen

FORMANDEN TRÆFFES 
PÅ KONTORET:
Onsdag kl. 10.00-15.00
 
ÅBNINGSTIDER FOR 
ULF’S KONTOR:
Mandag kl.  9.00-17.00
Tirsdag kl.  9.00-16.00
Onsdag kl.  9.00-16.00
Torsdag kl.  9.00-16.00
Fredag kl.  9.00-12.30

Telefonen er altid lukket 
kl. 12.00-12.30

DEADLINE FOR 
NÆSTE NUMMER

12.
august
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altid solrigt i Emiraterne, så SOWSG blev 
ikke mindre end en kæmpe oplevelse for 
de danskere, der var udtaget.

Alle havde trænet hårdt for at gøre det 
bedst muligt, og mange af de danske del-
tagere fik faktisk medaljer med hjem. 10 
fik guld, 22 fik sølv, og 20 fik bronze. 

Men det største var og blev oplevelsen. 
Indmarchen hvor alle lande fik kæmpe 
bifald. Og mødet med så mange menne-
sker der alle kender til udviklingshandicap.

ULF Ungdom talte med fire af delta-
gerne, da de kom hjem. Og de kunne 
næsten ikke få armene ned.

Med 89 idrætsudøvere og 36 ledere, træ-
nere, kontorfolk og sundhedspersonale 
var årets danske delegation ved SOWSG: 
Special Olympics world Summer Games i 
marts i Abu Dhabi den største nogensinde.

Over 170 lande stillede op med 7.000 
sportsfolk og i alt var mere end fem mil-
lioner mennesker med udviklingshandicap 
på banerne og tilskuerpladserne i Abu 
Dhabi. 

MASSER AF MEDALJER
Værterne havde arrangeret ture og ople-
velser for deltagerne, og vejret er næsten 

Fire deltagere fortæller om OL for mennesker med udviklings
handicap, der foregik i solrige Abu Dhabi i marts måned.

OL på opleveren

Special Olympics, som står bag SOWSG, er en verdens-organisation, som organiserer 
og udvikler idræt for mennesker med udviklingshæmning og via idrætten arbejder 
med atletens sundhed, selvstændighed og selvværd samt samfundets indstilling til 
mennesker med udviklingshæmning. Organisationen blev stiftet af Kennedy-familien 
i 1968.  Læs mere på www.abudhabi2019.org
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Ida Marie Kjær Jakobsen, 18 år, 
har spillet bowling ca. 10 år og vandt 
sølv i double-bowling og bronze i 
single-bowling:
“Jeg var ret nervøs, da jeg skulle afsted. Men 
jeg fik også trænet dernede, så jeg kunne 
vænne mig til hallen og banerne. Jeg havde 
også undersøgt hjemmefra, hvordan der så 
ud. Det var helt vildt, da folk heppede på 
Danmark. Jeg havde faktisk ikke forventet 
at vinde. Var mest med for oplevelsen og 
det gode fællesskab.”

Andreas Brylle Nielsen, 25 år, har 
 spillet bowling i ni år og vandt sølv i 
double-bowling:
“Det har været et lidt hårdt år med træ-
ning fire-fem gange om ugen – men mest 
fantastisk. Vi var på ture, til arrangemen-
ter, og vi fik pindemadder hos den danske 
ambassadør. Åbningsceremonien var nok 
den største oplevelse. Jeg fik heldigvis opta-
get noget af stemningen på min telefon.”

Celine Eglin, 22 år, vandt bronze 
 sammen med A-landsholdet i dame-
fodbold:
“Det har været en megagod oplevelse. For 
at blive udtaget skulle jeg til en masse 
landsholdssamlinger. Jeg har også været 
på træningslejr i Barcelona og troede selv, 
at vi kunne vinde medaljer. Jeg nød det 
meget. For eksempel da faklen blev tændt 
med den olympiske ild. Det er jo ikke noget, 
man oplever hver dag.”

DE DANSKE UDØVERE STILLEDE OP I TI IDRÆTTER:
Atletik – Badminton – Boccia – Bowling – Ridning – Fodbold – Golf
Rytmisk gymnastik – Håndbold – Svømning
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Patrick Grøn Ploug, 18 år, kom på 
fjerde pladsen med det danske 
A-landshold for herrer:
“Det var ekstremt fedt. Også selv om jeg 
fik en skade i ryggen, da vi spillede mod 
Oman. Det var på grund af en tackling. Vi 
var jo oppe imod de stærkeste af de stærke-
ste, så vi er meget stolte af vores fjerdeplads. 
I semifinalen tabte vi til Korea. Jeg har også 
vundet mange nye venner.”

FAKTA OM SOWSG 
Special Olympics World Summer Games (SOWSG) afholdes hvert fjerde år.
Det arabiske emirat Abu Dhabi var vært i år (2019). I 2015 foregik det i Los Angeles.
Fire dage inden legene var deltagerne indkvarteret i en Host Town, hvorfra de 
 havde mulighed for at snuse til den lokale kultur. Selve stævnet blev afviklet fra 
14.-21. marts.
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TEKST: RIKKE SØRENSEN • FOTO: VISITODENSE

Eventyrhaven er en smuk gammel park, som i sig selv er en oplevelse 
med fine broer, blomster og skulpturer.

Vi mødes klokken 11 for at hygge og snakke om inklusion i virke
ligheden. Byd gerne ind med dine egne erfaringer og meninger.

Her vil formand for ULF Ungdom Rikke Sørensen også fortælle 
om sine oplevelser med inklusion, og hvad hun synes er godt og 
mindre godt.

Klokken 12 tænder vi op i grillen, og efterfølgende spiser vi. 
Når vi har spist, spiller vi kongespil, hvis der er stemning for det.

Arrangementet slutter klokken 15.

Mad og drikke er inkluderet i prisen, som er 60 kr. per person 
– altså 120 kr., hvis man har ledsager med.

ODENSE: Søndag den 18. august holder ULF Ungdom 
sommerhygge i Eventyrhaven i Odense.

ULF Ungdom 
sommerhygger i Eventyrhaven

✗
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TEKST OG FOTOS: RIKKE SØRENSEN

Folk syntes, at især juleturen til Hamburg 
lød spændende, og flere bad om at få 
tilsendt mere materiale.

Efter maden blev der snakket og spillet 
spil som Uno og Memory. Stemningen var 
helt utrolig hyggelig, så man fik lyst til at 
ses igen. Måske til ULF Ungdoms lands-
møde i september, hvor alle medlemmer 
igen er velkomne.

Fire mand gik i køkkenet og lavede lækker 
lasagne. De andre fire dækkede bord og 
gjorde det hyggeligt. Vi spiste lasagnen 
med gulerodsstave, agurkestave og brød. 
Det smagte vildt lækkert.

REJSER FOR ULF’ERE
Mens lasagnen var i ovnen kom Ann Peder-
sen fra ULF Ferie og fortalte om årets rejser. 

Vi var otte og kunne sagtens have været flere til 
“Spis med ULF Ungdom” lørdag den 6. april.

Tophyggelig fællesspisning
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Hvis beskæftigelsesminister Troels Lund 
Poulsen tidligere var i tvivl, så har han 
nu med sine egne ører og øjne oplevet, 
at mennesker med udviklingshæmning 
sagtens kan bruges på arbejdsmarkedet.

Ministeren var nemlig i foråret på besøg 
på min arbejdsplads, Vero Moda i Tarup, 
hvor han fik en kop kaffe og en halv times 
hyggelig snak.

Ministeren kom til kaffe

TEKST: RIKKE SØRENSEN • FOTO: JONAS RIIS

Vi snakkede om mine arbejdsopgaver, 
og om hvor glad jeg er for at gå på arbejde 
og blive behandlet som en god kollega 
ligesom alle de andre ansatte.

Min chef, Anne-Mie, var også med og 
fortalte, at hun er rigtig glad for at have 
mig ansat. Hun forklarede ministeren, at 
jeg løser mine opgaver og tager ansvar 
ligesom de andre på arbejdspladsen.




