
 

 
Adresse: Norges Idrettsforbund, v/Norges Døveidrettsutvalg                                                   Medlem av: 
0840 Oslo, Norge                                                                                                                      International Committee of Sports for the Deaf                                                                                     
Telefon:   +47 21 02 90 00                                                                                                        European Deaf Sport Organization 
E-mail:   paraidrett@idrettsforbundet.no                                                                                   Nordic Baltic Deaf Sports Federation                                                                                   
Web:      www.doveidrett.no                                                                                                        

Norges Døveidrettsutvalg 

Norwegian Deaf Sports Organisation (NDI) is a committee under the 
Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sports 

 

Referat Norges Døveidrettsutvalg 2019 - 2023 
 

Tid: 13. juni kl 16.30 – 21.00, Idrettens Hus Ullevål. 
 
Tilstede: Morten Sletten, Bjørn Røine, Ole Jørstad, Erik Garder, Tanja Aas, Guttorm 
Edman Jørgensen og Mette M. Berg.  
Tegnspråktolker: Solgun Flølo og Magni Øveraas 
 
Meldt forfall: Margareth Hartvedt, Ingvild Wilson Skjong 
 

 
Sak 97/2019 – 2023 Referat fra møtet 5. februar -22 
Vedlagt referat fra møtet 5. februar -22.  
 
Vedtak: Protokollen er godkjent og legges ut på nett 
 
 
Sak 98 /2019 – 2023 Rapport fra Deaflympics 2022 
Se vedlagte rapport. 
  
Vedtak: NDI sender en rapport til ICSD med kommentarer hva gjelder ikke tilfredsstillende områder 
under Deaflympics. Rapporten sendes de særforbund som har sendt utøvere. Rapporten og tas til 
etterretning. 
 
 
Sak 99/2019 – 2023 Rapport fra Ledermøte i NIF 
Tre saker som ønskes tatt opp i utvalget som følge av ledermøtet i Tromsø:  
 

1. Påfallende få av deltakerne i ledermøtet hadde noen kunnskap om døve, døveidrett og 
Deaflympics. Ønsket er at Døveutvalget fremmer et forslag til idrettsstyret? om at fremtidige 
Deaflympics også bør bli nevnt i toppidrettssjefens oppsummering av OL / PL eller er et annet 
sted mer korrekt?  

 
2. Ref. sak 9.1.2 i ledermøtet 2022. I sonderingen om Norge skal arrangere OL i 2030/34 bør vi 

se på muligheten til at Norge kan søke om å arrangere Deaflympics i 2030/34 også, i og med 
at det også er satt i gang prosesser for å arrangere Special Olympics i 2033?  

 
Vinter-OL er en sårbar idrett i døveidretten, med kun 500 deltakere (enda mindre de tidligere 
mesterskapene). Kan det være aktuelt å se på muligheten for å samarrangere Vinter PL og 
Deaflympics. Norge, som tidligere har vært åpen for å legge Deaflympics inn i Paralympics, 
burde kanskje ta en lederposisjon internasjonalt mot ICSD og dets medlemsland for å få inn 
vinteridretten her som et forsøksprosjekt. Jeg tror både PL og DL vil tjene på dette. I 
Sommer-OL ser jeg at det vil være litt mer problematisk, da det er flere idretter der som ikke 
står på hverandres program, og det kan kanskje bli et voldsomt stort arrangement siden DL 
har 2500 deltakere alene.   
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Norwegian Deaf Sports Organisation (NDI) is a committee under the 
Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sports 

Døveidrettsutvalget ber derfor idrettstyret se på muligheten for å også inkludere Deaflympics 
inn i en eventuell planlegging av OL/ PL eller muligheten for å få 3 olympiske leker i ett og 
samme arrangement.  

 
3.  Ref. sak 9.1.1 i ledermøtet 2022 - representantfordeling idrettstinget. Det er her foreslått 4 

nye modeller til ny fordeling av representanter til tinget. Ingen av modellene (ei heller modell 
0), tar hensyn til direkte representasjon fra paraidretten, med unntak av 1 parautøver valgt 
fra paralympics-utøverne. Man er derfor avhengig av at inkluderingen allerede er gjort 
gjennom de andre leddene. Skal utvalget kommentere noe på det?  

 
Videre, bør man oppfordre para-utøverrepresentanten til å ta kontakt med de andre 
utvalgene (eller utvalgenes utøverrepresentanter) innimellom, eller før et idrettsting, for å 
sikre seg at alle deler av para har en reell mulighet til å komme til ordre om det skulle være 
noe? 

 
Vedtak: NDI ser på hvem og i hvilken sammenheng det er naturlig at de rapporteres til hele norsk 
idrett om Deaflympics. Saken angående et mulig fremtidig Deaflympics tas opp i neste møte.  
 
 
Sak 100/2019 – 2023  ICSD Kongress 2022 
NDI’s representanter på ICSD sin Kongress vil være Morten Sletten og Margareth Hartvedt. Bjørn 
Røine vil være observatør. Kongressen finner sted i Østerrike 9. – 10. september 2022. NDI har sendt 
inn 4 lovendringsforslag. Se vedlagte forslag.  
 

o Bjørn Røine er nominert som medlem til Ethics Commission 
o Andrea Hjellegjerde ble nominert som medlem i utøverkomitéen i ICSD.  Valget av 

utøverrepresentanter fant sted under Deaflympics.  
Andrea Hjellegjerde fikk ikke tilstrekkelig antall stemmer til å bli som medlem i ICSD sin 
utøverkomité. 

 
Vedtak: Informasjonen tas til etterretning 
 
Sak 101/2019 – 2023  Parastrategien  
Se vedtaket sak 90/2019 – 2023.  2 personer har sendt innspill på områder som NDI kan jobbe med 
fremover. Disse innspillene er samlet i et eget dokument som følger vedlagt. NDI prioritere bør finne 
3 områder som man velger å sette fokus på og jobbe med videre.    
 
Vedtak: Morten komprimerer referatet fra høringsrunden for parastrategien. NDI plukker 3-4 
områder derfra. Saken behandles i neste møte. 
 
 
Sak 102/2019 – 2023  Informasjonssaker 

a) Mail fra Norges Døveidrettens Fond v/Kennth Ommundsen 
b) Fagkonsulentene skal holde et webinar om døveidrett i september. Et par av utøverne fra 

Deaflympics er invitert til å holde innlegg. 
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering.  
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Sak 103/2019 – 2023 100 års jubileum i 2025 
Viser også til sak 67/2019 - 2023 og 87/2019 – 2023.  
 
Vedtak: Saken utsettes til behandling i neste møte. 
 
 
Sak 104/2019 – 2023 Klubbesøk høsten 2022 
Vi må sette opp agenda for klubbesøkene. 
 
Vedtak: Klubbansvarlig Guttorm og Morten tar kontakt med klubber og parakonsulent og invitere 
NDI til møte. Møtene fordeles mellom NDI-styrets medlemmer.  
  
 
Sak 105/2019 – 2023  Representasjoner: mesterskap, landsmøter og arrangement fremover. 
Representasjonsoppgaver høsten 2022.  
 
Vedtak: Danmark’s 100års jubileum Morten Sletten. 
 
 
Sak 106/2019 – 2023 NM Veka 
Fra Tanja: Ble sittende å følge med på NM veka hvor det er med mange ulike idretter inkludert 
paraidretten. Burde vi prøvd å få med enten futsal eller bowling, eller andre idretter her etter hvert? 
Vise nasjonalt at vi også har egne konkurranser? 
 
Vedtak: Flyttes til neste møte 
 
 
Sak 108/2019 – 2023 Eventuelt 
 

a) Morten er sykemeldt frem til august. Margareth Hartvedt overtar som leder frem til Morten 
er tilbake fra sykemelding 

b) Oppføling av sak 96/2019 – 2023. Har ikke mottatt noen rapport fra arbeidsgruppen under 
ekstraordinær generalforsamling. 

c) Norges Døveforbund ønsker å ta opp med Slottet at utøvere fra Deaflympics ikke har blitt 
invitert til Slottet som OL og PL utøvere er blitt 

d) Bowling. NBF sender nominering av utøver til utsatt Deaflympics i bowling som skal 
gjennomføres i Malaysia høsten 2022. NDI ønsker at NBF skal sende nomineringen til NIF. 

e) NFFH. Ingen nye personer har meldt at de ønsker å bidra i utvalget arbeid og utvalget er 
derfor lagt på is. Det blir ikke gjennomført noen arrangementer i 2022. 

 
 
Neste møte 12. september 2022 
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