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DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN KUNGÄLVS HANDBOLLSKLUBB

PARAHANDBOLL INTEGRERAS
MED BOHUS CUP

Skadevi Cup i november 2018.

Skadevi Cup i november 2018.

n Under förra årets Bohus cup arrangerades handbollsdelen
av special olympics i Göteborg. Detta arrangemang slog så
väl ut att de till årets upplaga av Bohus cup bestämde sig för
att integrera parahandbollen i det ordinarie Bohus cup.
DET ÄR ÅTTA LAG sammanlagt anmälda

till Parahandbollsklasserna. Tre
rullstolshandbollslag och fem till den
gående klassen. Av dessa åtta lag så
kommer ett lag från Norge och ett lag från
Danmark.
– Det känns tillfredsställande att vara
en del i den växande rörelsen för integration av intellektuellt eller fysiskt funktionsnedsatta med den ordinarie idrottsrörelsen, säger Mats Bengtsson på Bohus
cup.
SVENSKA HANDBOLLSFÖRBUNDET

tycker att alla ska ha rätt att träna
och spela handboll. Därför finns ett
projekt som svenska postkodsstiftelsen
stöttar ekonomiskt under två år för
att få parahandbollen till en naturlig
del av svensk handboll. Detta innebär
bland annat att utveckla sporten för
personer med funktionsnedsättningar,
parahandbollen ska finnas representerad
i alla 13 handbollsdistrikt, man ska också
anpassa redan befintliga turneringar och
utbildningar samt sprida information om
sporten.
– Det betyder såklart jättemycket att vi
äntligen får spela, precis som icke-funk-

Vi startade laget
med förhoppningen att ge fler möjligheten till att bli en del av
världens bästa idrott.

tionsnedsatta, i en stor handbollsturnering. På lika villkor. Fantastiskt att Bohus
cup visar framfötterna för svensk handboll, säger Julia Johansson på Svenska
handbollförbundet.
Hon menar att alla funktions
nedsättningar är olika och unika men på
en handbollsplan behöver du inte vara
bäst på allt för att vara bäst på en position
vilket gör att oavsett funktionsnedsättning har du möjlighet att bli en spelare i
absolut världsklass.
– Vi hoppas, genom deltagandet i
Bohus cup, kunna visa parahandboll för
publik och föreningar och bidra till ökad
förståelse för att alla kan spela handboll
och att alla kan tävla. Vi hoppas utöver
det på en jämn turnering med händelserika matcher, säger Julia Johansson.
ESKILSTUNA PARASPORT kommer att

delta i Bohus cup med två lag i den gående
klassen.
– Parasport Eskilstuna Handboll är ett
lag bestående av ca 25 killar och tjejer, i
åldrarna 12–30 år, med olika intellektuella
och lindriga fysiska funktionsvariationer
(mild IF, medelsvår IF, asperger, epilepsi,
CP, Down Syndrom, synnedsättning). Vi
startade laget i januari 2018 med förhoppningen att ge fler möjligheten till att bli
en del av världens bästa idrott, säger Ida
Lundquist, ledare i Parasport Eskilstuna
Handboll.
PARAHANDBOLLEN är idag under en

positiv utveckling, där man blir fler och
fler spelare och lag.
– Att Bohus cup är med som en del i

Frida Tenglin ger tränaren Catharina Isaksson Lundquist en
high-five på träning i Eskilstuna.

denna utveckling är vi väldigt tacksamma
för. Det kan ge fler chansen att ta del av
parahandbollen. Vi hoppas på spännande,
tuffa och roliga matcher under Bohus cup.
Handboll är en bra sport för alla. Handbollen möjliggör en chans till utveckling
inom flera delar. Förutom fysiska moment
så som kondition, styrka, koordination,
snabbhet kan man som handbollsspelare
även utveckla sin roll som individ i en
grupp, i ett samspel, både på och utanför
plan. Man får lära sig att man behöver ta
hjälp samt hjälpa andra för att få det att
fungera så bra som möjligt. Sen är det ju
en kul idrott, och tycker man att det är
kul, då vill man också utvecklas, oavsett
förmåga, säger Ida Lundquist.
ställer upp i Bohus cup
med ett lag i parahandboll rullstol och
med några spelare från det gående laget
som kommer spela i ett mixat lag med
andra föreningar.
– Vi är cirka 30 aktiva i parahand
bollen i föreningen. Precis som alla andra
lag så vill vi också tävla och tycker de är

IFK KRISTIANSTAD

Aria Salehi och Oskar Kangas på handbollsträning
i Eskilstuna.

roligt, så vi är jätteglada att Bohus cup
har skapat ytterligare en möjlighet för vår
målgrupp att kunna spela matcher, säger
Albin Svensson på IFK Kristianstad och
fortsätter:
– För oss i Kristianstad är handboll
en stor sport och då är de klart att alla
vill utöva den. Vi är väldigt glada att vår
förening satsar på parahandboll. Då det är
första gången så ska det bli väldigt spännande att delta. Vi har ju sett att det även
kommer lag från Norge i rullstolsklassen,
så de ska bli kul med nytt motstånd.

