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Norges Døveidrettsutvalg 

 
Hei alle døveidrettslag!       1. februar 2021 
 
 
Nå har vi lagt året 2020 bak oss, og er i gang med et nytt år. Som dere vet, så måtte vi dessverre 
avlyse fjorårets døveidrettsseminar som følge av pandemien. Samtidig synes NDI-utvalget at det 
er lenge å vente til høsten 2021 med å ha et felles seminar, så i mellomtiden ønsker NDI-
utvalget å gjennomføre fire to-timers digitale samlinger frem til sommeren.  
Første samling gjennomføres torsdag 18.februar, fra klokken 19.00 – 21.00. Temaet her vil dreie 
seg om punktene som dere har tatt opp under klubbesøkene som NDI-representant og 
parakonsulenten har gjennomført med dere.  
Temaer m.m. for resten av samlingene ønsker vi å etablere sammen med dere slik at vi har 
fokus på det som dere ønsker å ta opp / utvikle kunnskaper om. Det vil også være muligheter 
for å invitere eksterne forelesere til disse samlingene dersom det er et tema som tilsier behov 
for det. 
 
Vi har satt opp følgende samlinger: 

● 1.samling: Torsdag 18. februar, kl. 19.00 – 21.00 

● 2.samling: Torsdag 8. april, kl. 19.00 – 21.00 

● 3.samling: Torsdag 20. mai, kl. 19.00 – 21.00 

● 4.samling: Torsdag 24. juni, kl. 19.00 – 21.00 

 

Under første samling kan vi drøfte endring av dag (torsdager) hvis det passer dårlig for mange. 
To personer fra hvert døveidrettslag (styremedlemmer) inviteres som aktiv deltaker med 
talerett til hver samling. Resten av styret kan følge med som observatører, med kameraet 
avslått. Vi trenger en begrensing pga. skjermavlesning. Vi oppfordrer til at de to samme 
personene deltar hver gang, men hvis en skulle bli forhindret på kort varsel, så kan selvfølgelig 
en annen fra styret delta istedenfor. Hver deltaker trenger sin egen kamera og skjerm.  
 
Vi samles på Zoom: 
https://oslomet.zoom.us/j/65623388841?pwd=NXBpSzVCcHBsVjlZeG1JUm00dlRxQT09  
Møte-ID: 656 2338 8841 
Passord: idrettNDI 
 
Ved spørsmål kan vi kontaktes pr. e-post: paraidrett@idrettsforbundet.no   
 
Vel møtt til digital samling! 
 
Med sportslig hilsen fra 
Norges Døveidrettsutvalg 

mailto:doveidrett@idrettsforbundet.no
http://www.doveidrett.no/
https://oslomet.zoom.us/j/65623388841?pwd=NXBpSzVCcHBsVjlZeG1JUm00dlRxQT09
mailto:paraidrett@idrettsforbundet.no

