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Deadline
Halliwisen nr. 1 - 2020 Onsdag, den 1. februar 2020 

Ansvarlige: Inger Jensen og Christine Hjortkjær

Har du husket
at betale
kontingent for 2020?

Enkeltmedlemmer
pr. år 200 kr.

Klubber/institutioner
pr. år 500 kr.

Reg. nummer: 8117
Kontonummer: 33 555 99
Mail til hanne@bjorling.dk, hvis du har 
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Indholdsfortegnelse:

Skriv til os...
Kvalitet i hverdagens Halliwick må

være det vigtigste for os alle.
Derfor vil vi gerne inddrage flere

i disse drøftelser. 
Skriv til os og kom med dine tanker

og ideer til uddannelserne
og temadage indenfor Halliwick.

Send til hasam@halliwick.dk
og skriv i emnefeltet HALLIWISEN
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Det første jubilæum var markering af, at det er 

70 år siden grundlaget for Halliwick konceptet 

blev lagt. Mac’s kone Phyl McMillan har beskre-

vet, hvordan de to besluttede, at det umulige 

skulle gøres muligt (i min oversættelse)*:

I 1949 afholdt Southgate Seals Swimming 

Club i London et svømmestævne som led i et 

lokalt velgørenhedsarrangement til fordel for 

‘The Halliwick School for Crippled Girls’. Seks 

af pigerne fra denne internatskole for han-

dicappede piger blev inviteret til at være til 

stede som tilskuere. Mac, som var klubtræner, 

organiserede svømmestævnet, og jeg havde 

jobbet med at passe pigerne. 

Mens vi diskuterede svømmestævnet i bus-

sen hjem spurgte Mac, om hvordan pigerne 

havde haft det. Jeg svarede at: ”Deres ansigts-

udtryk fortalte mig, at to var virkelig kede af det 

- ’Hvad har dette med mig og mit liv at gøre?’. 

Og de andre ansigter sagde tydeligt ’Hvis vi kun 

kunne komme herhen og gøre det samme!’”. 

Mac var stille i lang tid (hvilket ikke skete ofte) 

og så sagde han ”Hvorfor ikke”?

Det var for 70 år siden, og 45 år senere 

blev IHA, det Internationale Halliwick Forbund 

stiftet i Bad Ragaz, Schweiz. Derfor kunne man 

ved festmiddagen ved IHA’s generalforsamling 

i september markere 2 jubilæer: 70 og 25 år. 

Harald

*    www.halliwick.org/wp-content/

uploads/2011/11/HalliwickStory.pdf

International Halliwick Association,
IHA, fejrer 2 jubilæer

Til venstre IHAs tidligere formand Katja Groleger Sršen og til højre IHAs nuværende formand Anna 

Olasińska.
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International Halliwick Association holder gene-

ralforsamling én gang hvert andet år. Årsagen til 

dette er hovedsageligt, at det er en ret bekostelig 

affære for de fleste at rejse til mødet, og derfor 

er det lidt nemmere at overkomme, hvis vi kun 

mødes hvert andet år.

Dette var den første regulære generalforsam-

ling efter flytningen af IHA’s hjemsted fra Holland 

til Danmark. For at stadfæste, også overfor de 

danske myndigheder, at hjemstedet nu er i 

Danmark, blev det anset for meget vigtigt, at 

denne første ordinære generalforsamling blev 

holdt her i landet.

Der var 15 punkter på dagsordenen samt 

næsten lige så mange underpunkter, hvoraf 

mange blev anset for meget vigtige af de for-

skellige deltagende folk/lande.

Første punkt, der skabte noget debat, var 

hvem der er stemmeberettigede og med hvor 

mange stemmer. Specielt blev der brugt nogle 

ord på at beskrive, hvordan fuldmagtsstemmer 

kan bruges. I IHA med tilhørsforhold i Danmark 

(Ny IHA’s) vedtægter står der, at fuldmagt kan 

gives skriftligt til bestyrelsen før generalforsam-

lingen. Forslag til afstemning fremgår af indkal-

delsen til generalforsamlingen. Fuldmagten kan 

kun gælde for det oprindeligt fremsatte forslag 

eller hvis der er foretaget ændringer, må dette 

kun være ændringer der gør sproget bedre 

Fortsættes side 9

IHA’s generalforsamling
september 2019 i Jyllinge

Bestyrelsen på en lang række til højre og Harald som ordstyrer.
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eller beskrivelsen mere klar, ellers bortfalder 

fuldmagtsstemmer. Der var også diskussion om, 

hvordan man skulle håndtere fuldmagt fra et 

individuelt medlem fra et land uden et nationalt 

forbund, hvis der fra det samme land samtidigt 

deltog et individuelt medlem ved generalfor-

samlingen, og de to ikke var enige om hvordan 

der skulle stemmes. Konklusionen blev, at ved 

uenighed måtte de begge afstå fra at stemme. 

Trademark-sagen for Halliwick i EU kører på 

skinner, men der er ikke penge i IHA’s kasse til 

at søge flere trademarks lige nu.

Der var indkommet 5 forslag, der skulle tages 

stilling til. To forslag omhandlede æresmedlem-

skaber. Det ene var en uddybning af reglerne 

for at blive æresmedlem. Her blev den del med 

at personer, der har doneret en betydelig sum 

til IHA, kan komme i betragtning, diskuteret en 

del, men blev til sidst accepteret af flertallet. 

Æresmedlemmer er fritaget for kontingent og 

kan deltage i IHA kurser og konferencer uden at 

skulle betale for selve deltagelsen. Den anden 

del var et forslag om, at overføre de æresmed-

lemmer, der var æresmedlemmer i det gamle 

IHA registreret i Holland, til ”det nye” IHA i Dan-

mark, samt at optage James McMillan, Phyl 

McMillan og Joan Martin, der er ikke nulevende, 

på listen over æresmedlemmer. Denne anden 

del af forslaget blev selvfølgelig vedtaget,

Næste forslag omhandlede IHA Emeritus 

Halliwick Lecturer. Emeritusser er meget erfarne 

undervisere, der har nået en vis alder eller andre 

specielle omstændigheder, der gør at vedkom-

mende ikke kan have hovedansvaret for et helt 

grundkursus. Disse emeritusser fritages for den 

normale procedure om at skulle være aktiv i 

forhold til kurser indenfor de sidste 3 år. Dette 

forslag blev også vedtaget.

Forslaget om at betale 2 EUR til IHA for hvert 

udstedt kursusbevis, var også oppe og vende 

ved den forrige generalforsamling. Det blev 

også denne gang grundigt diskuteret. Nogle folk 

bekymrede sig om besværet med at holde styr 

på og inddrive pengene. Årsagen til forslaget 

er et forsøg på at få lidt flere penge i kassen, 

specielt til at kunne køre nogle flere trademark-

sager igennem i andre lande. Efter en grundig 

diskussion blev forslaget vedtaget.

Sidste forslag var en vedtægtsændring der 

skulle give uddannelses- og forskningsudvalget 

ret til selv at udpege op til 2 nye medlemmer, 

mellem 2 generalforsamlinger, hvis det findes 

nødvendigt. Dette skal ses i lyset af, at de i 

den sidste periode har ”mistet” flere medlem-

mer, end der var suppleanter. Dette forslag 

blev nedstemt.

Økonomien blev gennemgået. I forhold til 

budgettet blev der snakket om hvor meget kon-

tingentet burde stige set i forhold til det beløb 

men forventer at kunne få ind ved de 2 EUR per 

udstedt kursusbevis. Ann Thomsen fremlagde 

også et delregnskab for at vise, hvad der blev 

af de sidste penge fra IHA i Holland.

Valg til hovedbestyrelse, uddannelses-,
forsknings- og stævneudvalget
Formand blev igen Anna Olasinska fra Polen. 

Ilanit Weigenfeld Lahav (Israel), Katja Groleger 

Sršen (Slovenia) og Merav Hadar Frumer (Israel) 

var blevet nomineret til hovedbestyrelsen og 

blev alle valgt.

Uddannelses- og forskningsudvalget havde 

mistet 2 medlemmer i løbet af den sidste periode 

og havde derfor brug for alle 5 medlemmer. 

Nomineret og valgt blev: Fezia Tyebally (Malay-

sia), Jean Pierre Maes (Belgium), Konstantinos 

Chandolias (Greece), Maria Montserrat Gutiérrez 

Bassas (Catalonia) og Yael Yoshei (Israel).

Stævneudvalget består nu af: Charlotte Han-

sen (Denmark), Ivan Perzel (Croatia) og Maciej 

Kampa (Poland).

Generalforsamlingen havde overskredet sin 

berammede tid en del, men alle var super gode 

til at stramme deres indlæg op resten af dagen, 

så galla-middagen blev nået i god tid.

Hanne
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En solbeskinnet weekend i september mødtes 

Halliwick Lecturers, Senior Lecturers og Trainee 

Lecturers for at udveksle viden og erfaring inden-

for Halliwick konceptet. Titlen var ”Beyond the 

Basic”, altså oplæg til at vi ikke skulle ”starte ved 

Adam og Eva”, men kunne mødes med en fælles 

grundlæggende viden og arbejde os op derfra. 

Et godt oplæg, som dog ikke helt slog igennem 

i praksis. Eller også har vi et forskelligt niveau 

for, hvad vi anser som grundlæggende viden, 

hvilket jo ikke er utænkeligt med så mange lande 

og forskellige kulturer repræsenteret. Vi var 31 

personer fra 14 forskellige lande. Fra Brasilien 

i vest til Malaysia og Japan i øst. Fra Danmark i 

nord til Israel i syd. Så ja, det blev en weekend 

på engelsk. Heldigvis var engelsk andetsprog 

for de fleste af os, så det blev ikke så svært og 

pinligt som frygtet. Med til at skabe tryghed 

for mig var det, at vi dels var 4 fra Danmark og 

så, at det foregik i Danmark. Vi var i Jyllinge på 

Sjælland. Via JGI-Swim og med stor hjælp fra 

klubbens leder Connie, havde vi fine forhold i 

deres lokaler til både teori og praksis.

Jyllingehallernes ”madmor” sørgede for læk-

ker frokost alle dage. Hun havde gjort meget ud 

af at lave en sund buffet, der tilgodeså diverse 

behov for specialkost (glutenfri, vegetar mm).

Forud for weekenden er helt sikkert brugt 

mange timer på planlægning, koordinering og 

kommunikation om alle detaljer. IHA Education 

og Research Committee har fundet et bredt 

udvalg af oplægsholdere. Niveauet svingede fra 

”oplevelser fra daglig praksis” til kort gennem-

IHA Lecturers Course 2019
 = Internationalt Seminar for Halliwick-undervisere

Fortsættes side 13

Bodil og Hanne orienterer om IHA’s Persondataforordning (dansk model).
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gang af en phd. Generelt var der primært fokus 

på anvendelse af Halliwick til børn. Men godt 

spredt over forskellige diagnosegrupper (ADHD 

og autisme, CP og leddegigt), dermed kunne jeg 

i nogen grad relatere til mit eget arbejde med 

voksne med erhvervede hjerneskader.

Fra Danmark åbnede Harald weekenden med 

at oplæg om Halliwick ift habilitering og reha-

bilitering. Han kom med eksempler på hvordan 

Halliwick kan støtte en persons udvikling og/eller 

genvinde tidlige færdigheder set i henholds-

vis habiliterings- og rehabiliteringsperspektiv. 

Han understregede derved vigtigheden af IHAs 

arbejde med udbredelse af Halliwick Koncep-

tet. Men også vigtigheden af dokumentation 

af kvalitative værdier som livskvalitet, styrket 

selvfølelse osv., således at Halliwick fortsat kan 

være et anerkendt og betydningsfuldt koncept 

til træning i vand.

Bodil og Hanne havde et oplæg om GDPR. 

Hvilke oplysninger er følsomme? Hvad må 

opbevares og hvor? Hvad skal der samtykke-

erklæring til især ift billeder? Det er et emne, 

der er brugt meget tid på i Danmark/HASAM og 

som vægtes ift at have fyldestgørende samtyk-

keerklæringer.

I bund og grund er lovgivningen bygget op 

omkring almindelig sund fornuft ift vigtigheden 

af at tage vare på oplysninger om potentielt 

sårbare personer. Men det bliver selvfølgelig 

altid mere langhåret, når det skrives og fortolkes 

i lovgivningssprog. Det er min fornemmelse, at 

vi i Danmark/HASAM tager emnet langt mere 

alvorligt end de gør i de andre lande. Så Bodil 

og Hanne var på et svært, men vigtigt arbejde ift 

formidling af reglerne. Og da tidsplanen var pres-

set og var skredet yderligere undervejs, blev det 

svært at nå. Der var dårlig tid til de spørgsmål, 

som måske ellers havde kunne øget de andre 

landes forståelse for emnet. Men de lagde en 

god bund for det videre arbejde internationalt 

for at få ordentligt styr på reglerne.

Personligt synes jeg to oplæg fra Israel var 

de mest givende. Yael fortalte om, hvorfor det 

er vigtigt at lege, og hvilke færdigheder der er 

nødvendige og som udvikles ifm leg. Det brugte 

hun til samtidig at belyse, hvorfor børn med 

autisme har svært ved at lege som andre børn.

Nir havde et meget inspirerende oplæg. 

Han præsenterede et studie af, hvad der kan 

forbedre underviseres evne til overførelse af 

egen teoretisk viden til udførelse i praksis. Der 

blev arbejdet reflekterende og evaluerende med 

specifikke cases.

I løbet af weekenden var der 2 seancer i 

svømmehallen.

Englændernes seancer blev for mig mest 

en repetition af nogle af de færdigheder, vi 

arbejder med på grundkurset. De formåede 

desværre ikke at løfte sig ret meget op over 

”Adam og Eva-niveauet”. Hovedaktiviteterne 

var pakkepost i rundkreds og som par-øvelse, 

kolbøtter med forskellig støtte og delelementer 

af tværakserotation og kombineret rotation.

Så var der mere læring ved Malou fra Brasi-

lien. Hun havde forinden haft et teoretisk oplæg, 

som hun fulgte op med aktiviteter i vand om-

handlende balance i ro. Her blev der sammen 

afprøvet og reflekteret over betydning af krop-

pens position og bevægeretning samt turbulens 

i vandet ift at holde balancen.

En vigtig del af at mødes i de internationale 

Halliwick-sammenhænge er også det sociale. 

Det skete flittigt i pauserne, men især ved den 

fælles middag lørdag aften på det nærliggende 

Hotel Søfryd, hvor flere overnattede. Ved mid-

dagen fejrede vi dobbelt fødselsdag: 70 år for 

Halliwick og 25 år for IHA. Det blev gjort på fin 

maner med fødselsdagssang på alle repræ-

senterede sprog og en meget flot og lækker 

fødselsdagskage.

Efter en lang weekend på engelsk, kunne 

jeg glæde mig over at være en af dem med 

kortest transporttid. Næste gang bliver den lidt 

længere… for ved det internationale møde i 

2021 er det planen vi skal til Polen.

På gensyn

Christine Hjortkjær, Trainee
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Tid:
Lørdag den 21. marts 2020
kl. 9.00-ca. 16.30

Sted:
Lejbjergcentret, Sonjavej 2,
9000 Aalborg

Program:
Se www.halliwick.dk, idet kurset dog fortrins-

vis vil handle om de nævnte psykiske diag-

noser.

Formiddagen vil gå med oplæg fra dygtige un-

dervisere, som ph.d og fysioterapeut Anette 

Bentholm, psykomotorisk terapeut Christina 

Hermansen og den erfarne halliwick-instruktør 

Pernille Skovbo.

Emner vil bl.a. være idrættens værdier, barrierer 

og motivation. Der inddrages eksempler og 

emnerne diskuteres.

Efter en god frokost fortsat diskussion med 

inddragelse af mål og dokumentation. Skal vi 

sætte mål og dokumentere/teste? Hvordan kan 

vi drage nytte af den viden og erfaring, der 

findes i det professionelle regi?

Herefter praktik i vandet, hvor vi arbejder mod 

en beskrivelse af, hvordan vi håndterer de præ-

senterede målgrupper, og hvordan vi bl.a. med 

inddragelse af leg, udvikler en given færdighed 

i vand.

Efter en pause og en kop kaffe fortsætter vi med 

evaluering af praktik og deling af aktiviteter. Alle 

fremlægger deres reflektioner fra bassin, og vi 

udveksler ideer til aktiviteter.

Pris: 600 kr. Hvis man ønsker at deltage i års-

mødet og den efterfølgende middag, betales 

særskilt herfor.

Tilmelding senest 21. februar 2020 på

www.halliwick.dk, hvor man også kan finde for-

slag til overnatning, hvis man har behov for det.

Inger Jensen og Pernille Skovbo

HUSK:

Halliwick Suppleringskursus 2020
Tema: Halliwick-konceptet primært set i forhold de usynlige 
diagnoser, som ADHD og autisme
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HASAM tilbyder Halliwick® Grundkursus, som et 

samlet kursusforløb. Kurset svarer til det inter-

nationale Halliwick® Basic Course.

Halliwick®-konceptet er udviklet til at undervise 

alle mennesker i vandaktiviteter – at lære at blive 

uafhængig af hjælp i vandet og at svømme.

Konceptet er i særdeleshed udviklet til menne-

sker med fysiske, psykiske eller andre former 

for funktionsnedsættelser.

Målgruppe: Alle som ønsker at tage en Hal-

liwick instruktøruddannelse til brug i den frivillige 

idræt, i specialundervisning eller i habilitering 

af børn og rehabilitering af voksne.

Mål og indhold:
• At kursusdeltageren tilegner sig en grundlæg-

gende indsigt i Halliwick konceptet.

• At kursusdeltageren kan vurdere en persons 

aktuelle færdigheder i vandet.

• At kursusdeltageren kan udnytte vurderingen 

til at give en person en hensigtsmæssig fysisk 

og psykisk støtte i vandet.

• At kursusdeltageren lærer at analysere akti-

viteter og rekvisitter.

• At kursusdeltageren på begynderniveau kan 

tilrettelægge et undervisningsprogram. 

 

Kurset kombinerer teori og praksis. Der vil være 

praktik med børn og voksne. Under kurset an-

vendes videooptagelser af praktikkerne. 

Kursisten skal sende besvarelse af en skriftlig 

hjemmeopgave inden kursets 2. del til under-

viseren samt bestå en mindre praktisk prøve 

i vand. 

Detaljeret program findes på HASAMs hjem-

meside www.halliwick.dk

På kursets 2. del er HASAM vært ved en middag 

lørdag aften.

 

Kurset afholdes: 
Del 1: 17.-19. januar 2020.

Del 2: 7.-8. marts 2020.

Ans Idræts- og Kulturcenter (AICK) Ans Søpark 

30, 8643 Ans By.

Kursuspris til HASAM: Pris: 5.100 kr. uden 

overnatning.

 

Tilmeldingsfrist: den 6. december 2019. 

Tilmelding på HASAM´s hjemmeside:

www.halliwick.dk 

 

Afbudsregler: Ved afbud efter tilmeldingsfri-

stens udløb indtil 23. december betales 1000,- 

kr. Ved afbud fra d. 24. december og til og med 

d. 6. januar betales 2500, - kr. Ved afbud fra d. 

7. januar og senere betales fuld pris.

 

Arrangør: Halliwick Samarbejdet i Danmark 

(HASAM) i samarbejde med HASI.

 

Yderligere information fås hos Bodil Føns 

Knudsen, e-mail: mail@bodilfoens.dk eller mobil: 

30 55 96 29.

Husk: Halliwick® Grundkursus
Januar og marts 2020

BEMÆRK: NYE DATOER



INDKALDELSE TIL

HASAM’s
ÅRSMØDE

2020
Sted:
Lejbjergcentret
Sonjavej 2,
9000 Aalborg

Tid:
21. marts kl. 17.00

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Forretningsudvalgets beretning v. Bodil.

4. Beretning fra udvalg – Stævneudvalget 
v. Harald.

5. Liste over godkendte undervisere v. 
Bodil.

6. Godkendelse af regnskab v. Hanne.

7. Indkomne forslag.

8. Fastlæggelse af budget og vedtagelse 
af kontingent v. Hanne. 

9. Valg til forretningsudvalget og 2 sup-
pleanter.

 På valg er: Harald og Inger samt sup-
pleanten Trine Aakær Lund.

 Harald er villig til genvalg, det er Inger 
og Trine ikke.

10.  Valg af revisor og revisorsuppleant.

11.  Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på årsmø-
det skal indsendes senest 14 dage inden 
årsmødet til HASAM’s Forretningsudvalg.

19
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HASAMs aktivitetskalender 2020

JANUAR 2020

17.-19. Halliwick Grundkursus, 1. del
 Ans Idræts- og Kulturcenter

26. Kursus i bassinfysioterapi, 2. del

FEBRUAR 2020

29. Stævne, HASI, Silkeborg

MARTS 2020

7.-8. Halliwick Grundkursus, 2. del
 Ans Idræts- og Kulturcenter

21. Suppleringskursus og årsmøde,
 IH, Aalborg

APRIL 2020

18. Stævne HASA, Aarhus
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ISSN 0909-9662
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Formand:
Bodil Føns Knudsen
Blochvænget 9, 5300 Kerteminde 
Mobil 30 55 96 29
E-mail: mail@bodilfoens.dk 

•  Kontakt til foreninger og  
andre myndigheder

•  Undervisningsssektoren  
(kurser og undervisere)

• Kontakt til IHA 
• Salg af S.W.I.M. og WOTA 
 
Næstformand:
Harald Lie
Elmehaven 50, 8520 Lystrup 
Mobil 27 63 27 72
E-mail: hrlie@dadlnet.dk 

• Aktivitetskalenderen
• Kontakt til stævneudvalget 

Kasserer:
Hanne Bjørling
Ny Harløsevej 20 St12, 3320 Skævinge
Mobil 25 37 48 89
E-mail: hanne@bjorling.dk

• Økonomi og medlemskartotek.
•  Ansvarlig for salg af følgende DVD: 

 Mærk vandet: Pris: kr. 130,- 
Water Free: Pris: kr. 70,-

Medlem:
Inger Stokvad Jensen
Valmuevej 8
8600 Silkeborg 
Mobil 30 53 62 63 
E-mail: inger2@s-jensen.dk

Medlem:
Christine Hjortkjær
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2660 Store Heddinge 
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E-mail: ledagergaard@hotmail.com

Suppleant:
Trine Aakær Lund
E-mail: trineaakaerlund@hotmail.com

Redaktør:
Forretningsudvalget

•  Udgivelse af Halliwisen, modtager 
indlæg til Halliwisen.
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