
Konferensen arrangeras av: I samverkan med:

Konferens i samband med World Cup Volt Hockey  
Fredag - Lördag 9/10 - 10/10

I samband med elhockey-turneringen World Cup Volt Hockey bjuder Svenska Innebandyförbundet i 
nära samarbete med Parasport Sverige och RF-SISU in till en konferens. Idéen med konferensen är 
att vara ett forum för kunskapsutbyte och tid för samtal kring parainnebandy och vilka möjligheter 
för verksamhet som idag finns. Under konferensen kommer vi få en grundläggande föreläsning om 
parasporten och dess målgrupper. Vi kommer att prata utbildningsutbud i frågan samt ge tid för 

dialog och frågor om hur det går att arbeta med parafrågan regionalt.   

Delar av konferensen kommer det gå att se i efterhand, men dessvärre inte alla vilket gör att vi inte 
kan göra den helt digital. Konferensen kommer 
däremot att Covid-anpassas, För att kunna göra 

bästa möjliga anpassningar behöver ha 
ett maxantal av deltagare. SIBF står för boende 

(1 natt i enkelrum) samt resekostnad för 
20 distriktsanställda. SIBF kommer att prioritera  

så att så många distrikt som möjligt kan 
medverka. 

Tid: Fredag 9/10 11.30- Lördag 10/10 11.30   
Plats: Clarion Hotell Winn samt 

Gavlehovshallen, Gavlehovsvägen 19 i Gävle  
Anmälan: Görs till Inez Rehn via 

till inez.rehn@innebandy.se.   
Bokning av resa: Görs till Katrin Bellander via mail 

till katrin.bellander@innebandy.se   
Bokning av logi: Görs till Jakob Westerlund via mail 

till jakob.westerlund@innebandy.se   

Sista dag för anmälan är 25/9! Vid frågor, kontakta 
Inez Rehn, 076-010 73 34  

Program: 
Fredag 9/10   

11.30 Tid för att checka in på Clarion Hotell Winn, transport 
erbjuds från hotellet till arenan där det serveras lunch  

13.00 Introduktion samt info om konferensen och en kortare 
genomgång av status för inkluderingsprocessen 

13.30 Vad är Parasport och vilka är våra målgrupper? 
Kunskapsblock lett av Parasport Sverige  

15.00 Fika  
15.15 Hur kan vi arbeta regionalt? RF-SISU Stockholm och 
Södermanland håller i ett diskussionsblock om hur vi kan 
arbeta med Parasport regionalt och vi får ta del av goda 

exempel   
17.00 Summering av dagen  

Gemensam middag och samverkanstid sedan på kvällen  

Lördag 10/10  
9.30 Vilka möjligheter till utbildning finns? Parasport Sverige 
och Svenska Innebandyförbundet informerar om Innebandy-

specifikt och generellt utbildningsmaterial  
11.00 Tid för frågor. SIBF, Parasport Sverige och RF-SISU 

svarar på frågor samt introducerar kontakt för vidare arbete 
etc 

11.30 Lunch och hemresa   
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