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Kandidat til byrådet på trods af
muskelsvind
Kort om Mads Georgi:
• Er 25 år og bor i Viborg
• Har muskelsvind (kongenit muskeldystrofi)
• Var aktiv medlem af Viborg Elhockey under Lavia i 13 år
• Stiller op til kommunalvalget for
SF
Kandidat til byrådet på trods af muskelsvind.
Jeg har fået lov til at fortælle Jer lidt
om, hvilke overvejelser jeg havde
forud for at stille op til byrådet for
SF til kommunalvalget til november.
Det var i sig selv ikke en nem beslutning. Jeg tænkte meget over, om
jeg overhovedet havde evnerne til at
være politiker, men det fik jeg dog
hurtigt overbevist mig selv om, at jeg
nok skulle lære, hvis jeg vil være så
heldig at blive valgt ind.
Derudover tænkte jeg også meget
over, hvordan vælgerne vil se på mig,
når jeg har et handicap og sidder i
kørestol. Vil de se ned på mig som
om, at jeg ikke er god nok til at sidde
i byrådet, fordi jeg har et handicap?
For jeg vil ikke bedømmes på mit
handicap, men i stedet på hvem jeg
er som person og hvilke holdninger,
jeg har. Jeg kan dog ikke styre, hvad

folk synes om mig og mine politiske
holdninger, men jeg ville gøre alt for
at folk betragter mig som en ligeværdig kandidat, hvor mit handicap
træder i baggrunden.
Jeg ønsker af samme grund ikke,
at vælgerne vil se mig som ”ham
den handicappede, der stiller op for
at brokke sig”. Selvfølgelig har jeg
nogle holdninger omkring handicappolitikken i Viborg Kommune, men
inden jeg stillede mit kandidatur til
rådighed, traf jeg et valg. Jeg besluttede, at jeg ikke på noget tidpunkt
ville nævne mine holdninger omkring
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handicappolitikken medmindre, jeg
bliver spurgt ind til det. Netop for
at undgå, at folk vil huske mig som
”ham den handicappede, der stiller
op for at brokke sig”. Jeg vil hellere
blive valgt på mine holdningerne
omkring det samfund, som optager
Familien Danmark – og det er desværre ikke handicappolitik.
Vil vende handicappet til noget
positivt
I stedet for at tale om mit handicap
som en hæmsko prøver jeg at vende
det til en fordel. Jeg har levet med
mit handicap på godt og ondt i alle
mine 25 år, hvilket har givet nogle
knubs undervejs, men det har samtidig også gjort mig til en stærkere
person. Jeg giver ikke op, selvom jeg
møder lidt modstand, hvilket jeg ser
som en stor fordel i en til tider barsk
politisk verden.
Jeg er kommet langt på min vilje
og stædighed, når det har set mest
sort ud. Det har blandt andet fået
mig igennem en handelsgymnasiel
uddannelse og skaffet mig et frivilligt
skribentjob på folkebladet, selvom
jeg er ufaglært.
Den vilje og stædighed ligger også
bag min beslutning om at gå ind i
politik. Jeg vil ikke lade mit liv styres
af mit handicap. Jeg vil ikke bare
sidde derhjemme og trille tommelfingre, imens førtidspensionen tikker
ind på kontoen hver måned. Jeg vil
gøre nytte der, hvor jeg kan og på

den måde give noget tilbage til samfundet. Jeg vil gøre noget for Viborg
Kommune. Jeg vil være med til at
sætte mit præg på, hvordan kommunen udvikler sig.
Grøn politik
Det var lidt om mine tanker om at
stille op til byrådet for SF til kommunalvalget. Jeg går som nævnt ikke
på valg for at få indført en anden
handicappolitik, selvom jeg selvfølgelig har nogle holdninger til, hvordan den kunne optimeres.
Jeg går i stedet på valg med en ambition om at gøre Viborg Kommune
til en grønnere og mere bæredygtig
kommune at bo i. Viborg Kommune
er én af de kommuner i landet, der
udleder mest CO2 pr. indbygger. Det
skal ændres, hvis Danmark skal leve
op til FN’s klimamål. I Viborg Kommune vil jeg nedbringe CO2-udslippet ved blandt andet at få omstillet
energiforsyningen til 100 % vedvarende energi inden år 2024 samt
indkøbe en vognpark af tjenestebiler,
som udelukkende består af eldrevne
køretøjer. Ligeledes er det vigtigt, at
Viborg Kommune bliver bedre til at
genbruge og genanvende forskellige
ressourcer lige fra byggematerialer til
borde og stole i klasselokalerne.
I kan læse mere om min politik på
min facebookside, som I finder på;
https://www.facebook.com/
madsgeorgi.sfviborg/
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Bernd Best 2017
Torsdag d. 6. april tog Full Pull Viborg til Köln for at deltage i Europas
største rugbyturnering for klubhold.
Vi var en trup på 14 dvs. 6 spillere, 1
træner, 1 hjælpetræner, 1 mekaniker
og 5 hjælpere. Vi boede på et lille
hotel ca. 30 km. fra hallen.
I år var der tilmeldt 36 hold fordelt
i, Champions League, Professionel
League, Advanced League og Basic
Leauge. Vi deltog i Basic Leauge
hvor vi var 10 hold fordelt i 2 puljer.
Inden turneringen startede var vi
lige med til at sætte verdensrekord.
En stærk mand som hedder Franz
Muellner skulle trække 100 kørestolsbrugere. Det klarede han nu
forholdsvis let, og det virkede lidt
som om, at det mere var et spil for
galleriet. Men en sjov måde at starte
turneringen på, som i år blev holdt
for 18. gang.
Vores første kamp var mod Hamburg, som vi vandt 32-40 så humøret
var højt, til næste kamp mod Ulster
Lions. Den startede også godt, men
med lidt uoverensstemmelser i truppen, gik det desværre den anden vej
og tabte kampen 32-41. Om aftenen
spiste vi og hyggede på den lokale
restaurant/krostue. Der efter var vi
et par stykker, der lige fik en enkelt
godnatdrink ovre på sandbaren.
Lørdag skulle vi først møde Wilde
Schwaben Schmiden, en rigtig god
og tæt kamp som vi desværre tabte

38-42. Næste kamp var mod Danube Steelers også en god kamp,
selv om den endte 27-43 til de
andre. Efter kampene trængte vi til
frokost, som blev indtaget ude i det
gode vejr. Helle og Karsten havde
lavet frikadeller, bagt pølsehorn
og kage. Købt pålæg, brød, frugt,
chokolade, øl og sodavand, så der
manglede ikke noget. TUSIND TAK
FOR DET. Vi var tilbage på hotellet ved 16 tiden, så der var tid til
afslapning eller hvad man nu brugte
tiden på, inden vi igen skulle indtage
aftensmaden på den lokale.
Søndag skulle vi spille om 7-8 pladsen mod Rugbylöven Leipzig. Endnu
en rigtig god kamp, særligt fordi
vi vandt den med 33-41. Så vi er
kravlet et par pladser op, ad stigen
siden sidste gang. Da vi havde pakket bilerne, sluttede vi af med Helle
og Karstens gode mad i det super
dejlige solskinsvejr, inden vi igen
drog mod Danmark.
Tak til alle, for en super god og rigtig
hyggelig tur.
Hanne.
Full-Pull.
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Her kan alle være med
– 36 børn gav de gas på årets
fedeste sportsskole.
Igen i år lykkes det at få arrangeret
og gennemført en hel fantastisk
sportsskole her i Viborg. Parasport
Danmark har i samarbejde med
de lokale foreninger VHIF (Viborg
handicap idrætsforening), Ørum
Idrætsforening og LAVIA Viborg for
10. år i træk afholdt en af landets 10
sportsskoler for børn og unge med
særlige behov.
Der var 36 spændte børn der mødte
op mandag morgen i Stadionhallen.
36 børn med hver deres personlige
udfordringer i form af fysiske- eller
psykiske handicap.
Flere af deltagerne var gengangere
fra tidligere år på sportsskolen, men
i år var der også en stor flok nye
deltagere.
Alle 4 dage startede med at vi mødtes i hallen og fik sagt godmorgen.
Herefter blev fodboldholdet sendt af
sted til B67s boldbaner i Finderuphøj. De resterende startede så med
fælles opvarmning i hallen, inden
de delte sig op i de 2 haller på hhv.
”El-hockey og kørestolsidræt” og
”gymnastik”.
På ”el-hockey og kørestolsidræt”
blev der spillet el-hockey med stor
engagement. Men det gik også

op for drengene, hvor fedt det er,
at spille kørestols-rugby….og hvor
hårdt. Flere af deltagerne prøvede
dette for første gang og blev hurtigt
grebet af sporten. Holdet bestod af
en blandet gruppe af drenge lige fra
multihandicappede og til gående
spillere. Så der var udfordring for alle,
da det for nogen, var første gang de
sad i en kørestol.
På ”gymnastik” prøvede de en bred
vifte af aktiviteter; dans, fangelege,
faldskærm, airtrack, forhindringsbaner og en hel masse andet.
En gruppe af de store piger lavede
deres egen serie med hulahopringe,
helt på eget initiativ. Også her var
deltagerne meget forskellige, men
alle var aktive og deltog på hver
deres niveau. Det er noget af det
fede ved sportsskolen. Det er ikke
sikkert at alle er lige interesseret i
den igangværende aktivitet, men så
finder de bare selv en måde at være
aktive på. Her er det nemlig helt
okay lige at trække sig lidt og få en
pause.
Fodboldholdet var i år en gruppe
friske drenge. De gik til den på
banerne og fik trænet en masse
forskellige skud, og hver dag kom de
glade tilbage og fortalte om de mål
de havde scoret og specielt når de
havde scoret på instruktørerne.
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Hver eftermiddag var der fællesaktiviter, hvor deltagerne var sammen på
tværs af de valgte idrætter. Mandag var alle i ”Bowl n’ fun” og vælte
kegler. Tirsdag blev afholdt årets
”Olympballade” hvor deltagerne var
delt op i hold og derefter skulle rundt
til forskellige poster med aktiviteter.
Onsdag er der traditionen tro besøg
af ”Hop og Rul”, som kommer med
hoppeborg, rodeotyr og superjumper. Her var der mange der fik
overskredet grænser og fik kæmpe
sucessoplevelser.
Torsdag sluttede vi af med opvisning
af de forskellige idrætter. Igen i år
måtte vi instruktører erkende nederlaget til de seje fodbolddrenge,
selvom vi kæmpede hårdt. Drengene
fra ”El-hockey og kørestolsidræt”,
valgte at vise hvor sindssyg fed en
kørestolsrugbykamp er. Der var gang
i den og en lille smule larm, både
fra publikums tilråb men også når
stolene bragede ind i hinanden.
Gymnastikholdet lavede en flot
opvisning med bl.a. danseshow i en
lidt mørk hal, iført lysende kasketter
og pandebånd, forhindringsbane og
pigerne opførte helt selv deres fede
hulahop-serie.
Hele ugen sluttede vi af med diplom
og medaljeoverrækkelse. Stolte
deltagere blev hver i sær råbt op og
modtog deres diplom og medalje
for at være med til at afholde endnu
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en fantastisk fed sportsskole her i
Viborg.
Det er en stor opgave at få så
mange børn med individuelle særlige
behov til at fungere sammen. Men
dette lykkes fantastisk godt og uden
tvivl er idrætten og de fælles aktiviteter med til at gøre dette muligt.
Det er så fedt at se hvordan børnene
hjælper hinanden og danner nye
relationer på kryds og tværs, men
også at se glæde når tidligere deltagere mødes igen år efter år.
Flere af deltagerne vil have store
udfordringer ved at skulle deltage på
almindelige sportsskoler grundet et
fysisk handicap eller da de har store
udfordringer ved at indgå i sociale
relationer. Men dette bliver muligt på
Parasports sportsskole, da der er
instruktører der har stor erfaring med
målgruppen.
Det er en fantastisk oplevelse at se
den glæde idrætten og samværet
med ligesindede giver børnene.
Vi glæder os allerede til at give en
stor gruppe børn og unge en fantastisk uge igen i sommeren 2018.
På ”DHIF sportsskole Viborg” på
Facebook, kan man se alle billederne
fra årets sportsskole.
For at sportskolen kan gennemføres,
er vi meget afhængige af økonomisk
hjælp udefra. Og igen i år har vi fået
stor opbakning fra lokale loger og fra

Viborg Kommune. Så vi skylder en
kæmpe tak til følgende loger for at
bakke op om vores projekt; Wibergis, Sct. Kjelds loge, Lions Borgvold
og Viborg Kommune.
Herudover har vi fået sponsorgaver
fra en masse forskellige steder både
lokal og fra andre steder i landet. Så
også en kæmpe tak til:
Rema 1000 på Ringvejen, Midt
frugt Viborg, Legeland Viborg, Bowl
n’ fun, Djurs sommerland, Fårup
sommerland, Klatrepark Ålborg og
Randers, Randers Regnskov, Søster
Lagkage, VHK, Viborg Svømmehal,
Turist Viborg, Toys ”R” Us, McDonald’s Viborg, Jyllands Parkzoo,
Daglig Brugsen Ørum, Klippehjørnet
Ørum, IT EXPRESS og Ørum vandværk.
Vi ses igen og forhåbentligt med en
hel masse nye deltagere i sommeren
2018. Tak for i år.
På vegne af arrangørgruppen og alle
instruktører
Dea Høegh
Sportsskoleleder.
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Klar til en ny sæson i 2. Division
Sommerferien er slut og Green Hornets er i gang med træningen igen.
Alle spillere er klar til en ny sæson.
Spillerne er enige om at de har
savnet hinanden så det er godt at
komme i gang igen. De unge er klar
til at gi’ den gas og satser på revanche i de kommende kampe. Sidste
sæson i 2. Division bød på svære
modstandere. De unge ser frem til
at give de andre hold endnu mere
modstand og gerne med sejre til
følge.
Spillerne har følgende kommentarer
til næste sæson.
Mathias: ”Vi kommer til at vinde
nogle kampe. Det bliver en god sæson og jeg håber jeg kommer til at
score 10 mål”.
Gustav tilføjer: ”Vi kommer til at vinde
to kampe. Vi er seje fordi vi spiller
mod nogle der er meget ældre. Og
jeg synes vi har nogle gode trænere”.
Philip siger: ”Det bliver sjovt og ja vi
vinder nogle kampe”.

Tobias: ”Det bliver godt at komme i
gang igen og det bliver sjovt når vi
vinder”.
Laurits siger: ” Vi kæmper godt til
træning, vinder vi så er det godt
og taber vi er det ok. Jeg tror det
bliver lidt blandet. Bare vi gør vores
bedste. Jeg håber jeg kommer til at
score et mål på straffe”.
Rasmus: ” Vi træner godt og jeg tror
måske vi kommer til at vinde. Det
er fedt at komme i gang igen og se
vennerne igen”.
Elisa siger: ”Jeg forventer vi forbedrer
os. Vi skal lære af de fejl vi lavede
sidste sæson, så vi kan vinde over
de andre hold”.
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Idrætsaktiviteter 2017
I handicapidrætsforeningen LAVIA er det muligt, at dyrke forskellige
idrætsaktiviteter for fysisk handicappede i alle aldre.
LAVIA ønsker gennem idrætsaktiviteter at fremme den enkeltes
velvære og skabe socialt netværk.
Idræt kan være en god hjælp til at komme i bedre fysisk og psykisk
form og dermed forbedre livskvaliteten.
Idrætsaktiviteterne tilpasses den enkeltes behov og ønsker.
I nogle idrætsgrene er der mulighed for at deltage i turneringer.
Hjælpere kan deltage efter aftale.
Foreningen er medlem af Dansk Handicap Idræts-Forbund med ca.
140 medlemsforeninger. LAVIA Viborg har ca. 146 medlemmer.
Optagelse i idrætsaktiviteten sker ved henvendelse til kontaktpersonen for den ønskede aktivitet.
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KØRESTOLS-BASKETBALL
Tirsdag kl. 19.00 – 21.00
Houlkærhallen,
Odshøjvej 65, 8800 Viborg
Kontakt: Per Nielsen
Østergade 21, 8444 Balle
Tlf: 23 46 86 87
E-mail: Per1ben@hotmail.dk

KØRESTOLSRUGBY
Onsdag kl. 18.00 – 20.00
Hald Ege Idrætscenter
Birgittelystvej 2, 8800 Viborg
Kontakt: Karsten Degling
Grøntoften 17, 6800 Varde
Tlf: 40 26 54 05
E-mail: degling@outlook.com

BOWLING

EL-HOCKEY

Mandag kl. 19.00 – 20.00
Bowl’n’Fun, Tingvej, 8800 Viborg
Kontakt:
Svend Aage Clemmensen
Pebermyntevej 69, 8800 Viborg
Tlf: 86 61 20 09
E-mail:
svendaageoganitaclemmensen@os.dk

Børne- og ungdomshold
Fredag kl. 16.30 – 18.00
Rødkærsbrohallen
Brandstrupvej 25, 8840 Rødkærsbro
Kontakt: Morten Ørsnæs
Jyndbjergvej 10, 8850 Bjerringbro
Tlf: 30 55 58 43
E-mail: morten.oersnaes@gmail.com

VARMTVANDSSVØMNING

SVØMNING

Torsdag kl. 13.45 – 15.45 (2 hold)
Torsdag kl. 16.45 – 19.45 (3 hold)

Torsdag kl. 17.00 – 18.30
Søndre Skole
Koldingvej, 8800 Viborg
Kontakt: Ole Berg
Tyttebærvej 16, 8800 Viborg
Tlf: 61 71 22 87
E-mail: hosberg16@gmail.com

Voksenspecialskolen
Rosenstræde 6, 8800 Viborg
Kontakt:
Ellen Sehested
Nørresøbakken 76, 8800 Viborg
Tlf: 29 80 79 34
E-mail: ellen.sehested@gmail.com

ATLETIK OG GO-KART
Træning og løb efter aftale
Kontakt: John Hinrup
Sjørslevvej 8, Sjørslev, 8620 Kjellerup
Tlf: 20 33 23 78
E-mail: john@full-pull.dk

RACERUNNING
Har man interesse i Racerunning,
kan det foregå i Randers Freja Racerunning.
Kontaktperson:
Susanne Ladefoged
E-mail: susprivat2017@gmail.com
Tlf: 31 33 32 58

15

Lavia Viborg

Foreningsoplysninger bestyrelse
Formand:
Svend Aage Clemmensen
Pebermyntevej 69,
8800 Viborg
Tlf. 86 61 20 09
E-mail: svendaageog
anitaclemmensen@os.dk
Næstformand:
Per Nielsen
Østergade 21, 8444
Balle
Tlf. 23 46 86 87
E-mail:
Per1ben@hotmail.dk
Kasserer:
Jens Holst, Møgelbjergparken 44,
8500 Grenaa
Tlf. 86 30 05 65 / 20
43 56 65
E-mail:
jensholst@mail.tele.dk
CVR 28175310 –
Sparekassen Djursland
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Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Ole Berg
Tyttebærvej 16, 8800
Viborg
Tlf. 61 71 22 87
E-mail:
hosberg16@gmail.com
Karsten Degling
Grøntoften 17, 6800
Varde
Tlf. 40 26 54 05
E-mail:
degling@outlook.com
Ellen Sehested
Nørresøbakken 76,
8800 Viborg
Tlf. 29 80 79 34
E-mail:
ellen.sehested@gmail.com
Morten Ørsnæs
Jyndbjergvej 10, 8850
Bjerringbro
Tlf: 30 55 58 43
E-mail:
morten.oersnaes@
gmail.com

Parasport Danmark
Idrætskonsulent
Grethe Shøler Pedersen
Tlf. 23 30 43 45
Skottenborg 12 – 14
8800 Viborg
E-mail: gsp@parasport.dk

Webmaster:
Marc Clemmensen
Tlf. 29924881 efter kl.
16.00
E-mail:
marcjc22@gmail.com
Hjemmeside www.
lavia-viborg.dk

Lavia - Nyt:
Susanne Larsen, Grønnegade 14,
stuen, lejlighed 1,
8800 Viborg
Tlf. 26 49 43 17
E-mail:
info@lavia-viborg.dk
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