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Forord
Dette er et prosjekt som ble satt i gang for å sette et større fokus på å gi klubbene som
har lag for utviklingshemmede et fullverdig fotballtilbud. Prosjektet er støttet av
ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, og vi takker for all støtte og hjelp med å komme
i gang med dette prosjektet.

Sammendrag
NFF har en visjon som sier «Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle». På
Sunnmøre har ikke utviklingshemmede et fullverdig fotballtilbud, og vi ønsker derfor å
sette ekstra fokus på denne gruppa og jobbe for at de skal få mer fotballglede,
muligheter og utfordringer. Målet med prosjektet er å gi utviklingshemmede barn,
ungdom og voksne i Møre og Romsdal et godt kamptilbud samt å bedre klubbenes
kompetanse innen inkludering.
Prosjektet har blitt gjennomført som fire fotballturneringer per sesong i 2016 og 2017,
som har inneholdt det sportslige, det sosiale og det faglige. Klubbene har vært arrangør
hver sin gang, noe som gjør at klubbene også får opplæring i å arrangere turneringer
og bedre kunnskap om inkludering.
Det ble dessverre ikke gjennomført inkluderingsseminar, hverken i 2016 eller 2017. I
2016 pga. for få påmeldte deltagere for å gjennomføre det, og i 2017 pga.
administrasjonsutfordringer.
Prosjektet vil fortsette til neste år, der klubbene igjen vil stå som tekniske arrangører
og kan søke om å få tildelt midler til sine arrangementer.
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Hoveddel
Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet
Prosjektets målsetting

Gi utviklingshemmede et godt kamptilbud, samt klubbene bedre kompetanse innen
inkludering. På den måten gir vi økt status til fotball for utviklingshemmede, større
interesse og dermed flere deltakere på sikt. Langsiktig mål er å få opp flere klubber
som prioriterer aktivitet for utviklingshemmede.
Målgruppe
Målgruppen for prosjektet er utviklingshemmede barn, ungdom og voksne i Møre og
Romsdal.
Bakgrunn for prosjektet

NFF har en visjon som sier «Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle». På
Sunnmøre har ikke utviklingshemmede et fullverdig fotballtilbud, og vi ønsker derfor å
sette ekstra fokus på denne gruppa og jobbe for at de skal få mer fotballglede,
muligheter og utfordringer. Vi ønsker derfor å få gjennomført fire fotballturneringer for
utviklingshemmede. Vi ser også at fagkunnskap rundt aktivitet for utviklingshemmede
og andre som går inn under «inkludering» er mangelfull hos mange. Vi ønsker derfor
å få på plass et årlig seminar med fokus på inkludering, som et supplement til
turneringene.
Prosjektgjennomføring og metode
Prosjektet har blitt gjennomført som fire fotballturneringer per sesong i 2016 og 2017.
Dvs. med første turnering i april og siste i september/oktober. Vi har samarbeidet med
klubbene som har tilbud til utviklingshemmede, slik at de blir stående som teknisk
arrangør hver sin gang. Ved å gjøre det på denne måten, vil klubbene få opplæring og
bli drevne arrangører, som på sikt får stor kompetanse innen fotballaktivitet for
utviklingshemmede. Under alle arrangementene har det vært både kamper,
sosialisering og litt faglig påfyll. Klubbene som har gjennomført turneringene har søkt
og fått tildelt midler til bruk på sine arrangementer.
Sunnmøre Fotballkrets
Postadresse: Sjømannsveien 16, 6008 Ålesund

| Ålesund | www.fotball.no/sunnmore

| Besøksadresse: SBM Arena | Tlf 70114450

Resultat
Prosjektert med fotballtilbud for utviklingshemmede har gått over all forventning. Det
har blitt gjennomført totalt 8 fotballturneringer fordelt over 2 år, der rundt 200 personer
har blitt nådd årlig. Dette er et flott tiltak som er med på å skape fotballglede, muligheter
og utfordringer for utviklingshemmede som ikke har mulighet til å delta i den vanlige
organiserte fotballen på Sunnmøre. Prosjektet har også bedret kompetansen til
klubbene innen inkludering og det å gjennomføre arrangement. Det ble dessverre ikke
gjennomført noe seminar med fokus på inkludering i 2017. Dette på grunn av endringer
i administrasjonen som gjorde at ny person ble ansvarlig for prosjektet, og det ble litt
utfordringer rundt prosjektet. Vi prøvde å arrangere dette i 2016, men det ble avlyst på
grunn av for få påmeldte deltagere. Videre har vi foreløpig ikke fått opp flere klubber
som prioriterer aktivitet med utviklingshemmede. Dette har vært tatt opp med flere av
våre klubber, men foreløpig har det ikke vært noen fremdrift her. Vi håper at det kan
være mulig å få til i løpe av de neste årene.

Samarbeidspartnere
Samarbeidspartnere i dette prosjektet har vært klubbene på Sunnmøre og delvis i
Nordmøre og Romsdal som har gjennomført fotballturneringene for fotballag for
utviklingshemmede. På Sunnmøre gjelder dette klubbene IL Hødd, SK Guard og FK
Sykkylven. Fra Nordmøre og Romsdal gjelder dette Molde FK og Clausenengen.

Videre planer og implementering av kunnskap
Dette prosjektet vil vi fortsette med, og midlene vi har fått tildelt gjennom ExtraStiftelsen
har vært svært viktige for å få prosjektet på beina og stabilisert det. Det vil også til
neste år bli gjennomført 4-5 nye turneringer for denne målgruppen, og det langsiktige
målet er at vi får opp flere klubber i Sunnmøre Fotballkrets som prioriteter aktivitet for
utviklingshemmede. Til neste år vil fotballkretsen sette av midler der klubber som har
tilbud for utviklingshemmede kan søke om støtte til gjennomføring av turneringer.
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