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Grundet den massive nedlukning af Danmark 

pga covid-19 blev mødet holdt delvist online. Der 

var mulighed for fysisk deltagelse hos formand 

Bodil Føns, hvilket en deltager gjorde. Resten 

deltog online via Teams. I alt 17 deltagere.

Materiale til møde (dagsorden, årsberet-

ning, indkomne forslag) var udsendt på for-

hånd. Regnskab og budget blev delt på skærm 

undervejs. 

1. Valg af dirigent: Pernille Skovbo Pedersen 

valgt. Bodil Føns Knudsen (administrator af 

mødet) supplerer undervejs ved behov.

 Mødet er indkaldt rettidigt. 

2. Valg af referent: Christine Hjortkjær skriver. 

Jinnie Friis Evald kontrollerer efterfølgende. 

3. Forretningsudvalgets beretning v. formand 

Bodil Føns.

Beretningen var bragt i Halliwisen nr.1-2021 

forud for mødet og der blev derfor kun trukket 

væsentlige *punkter frem:

* Medlemsantal: 4 æresmedlemmer, 22 indivi-

duelle medlemmer og 12 skoler/institutioner/

klubber.

* Covid-19 gjorde, at FU har ikke holdt fysisk 

møde i år men haft meget kontakt på anden 

vis pga det meget arbejde, der har været 

netop pga covid-19.

Den helt store udfordring har været, at myn-

digheder ikke har kommunikeret på tværs i 

processen. Dermed fik nogle hurtigt fritagelse 

for brug af værnemidler, mens andre først meget 

sent fik et smuthul til at undgå værnemidler i 

svømmehallen. Desværre nåede det at medføre 

mindst en arbejdsskade undervejs.

Grundlæggende kan ALLE nu fritages for 

brug af værnemidler med henvisning til hel-

bredsmæssige årsager. Mange mennesker 

har været med i processen, før vi nåede dertil. 

Fremadrettet skal vi huske at have større fokus 

på snak om hygiejne på vores kurser. Desuden 

er der aftalt et uformelt samarbejde med Svøm-

mebadsteknisk Forening.

• Brug af foreningsadministrator er kommet 

godt i gang. Det er meget nemt at udsende 

nyhedsmails, hvilket er gjort flere gange det 

sidste år.

• Hjemmesiden har fået nyt layout. Mia Kynde 

modtager meget gerne opslag af enhver art 

fra alle medlemmer. Lægger også gerne på 

Facebook.

• Tak til HASI for at hjælpe med svømmere til 

grundkursus. Vi nåede lige at afslutte et kur-

sus inden Danmark lukkede ned første gang 

i marts 2020.

• Inspirationspuljen har været anvendt til en 

afprøvning og faglig drøftelse af Fuldface 

snorkelmasker i Stevnsbadet sommer 2020 

samt Bodil og Mias deltagelse i webinar.

• IHA: Der har været arbejdet med registrering 

af varemærkebeskyttelse af navnet Halliwick 

samt tilhørende logo i EU. Det nye er at be-

greberne habilitering og rehabilitering samt 

svømmekonkurrence med tidshandicap nu 

er indskrevet i teksten.

• Halliwisen: Harald er blevet fast redaktør og 

opfordrer alle til at komme med indlæg. HATO 

bruger det som klubblad.

Vi har et godt og hyggeligt samarbejde med 

Intryk, der sætter bladet og trykker det for os. 

• Til sidst en stor tak til alle der har bidraget og 

arbejdet hurtigt ift covid-19. 

Ingen kommentarer eller spørgsmål. Beret-

ningen betragtes som godkendt. 

Referat fra HASAMs årsmøde 2021
den 7. marts 2021

Fortsættes side 7
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4. Beretning fra udvalg
Beretning fra Stævneudvalg og fra Planudval-

gene er flyttet til henholdsvis side 9 og 11.

5. Liste over godkendte undervisere
Harald R. Lie (Senior Lecturer). Bodil Føns Knud-

sen (Senior Lecturer). Hanne Bjørling Pedersen 

(Lecturer). Christine Hjortkjær (Trainee Lecturer) 

(bliver forhåbentlig godkendt som Lecturer, når 

Danmark åbner igen). Tidligere underviser: Lena 

Andreasen og Anette Spence kan bidrage med 

korte introduktioner. 

Pga covid-19 er det internationalt besluttet at 

perioden hvor indenfor man skal undervise for 

at opretholde sin underviserlicens, udvides fra 

4 til 5 år. Ligeledes udvidelse af tiden man må 

være om at gennemføre grundkurset. 

6. Godkendelse af regnskab
V. kasserer Lis Jørgensen. Med bistand fra Hanne 

Bjørling. Regnskabet fremlagt elektronisk. God-

kendt af revisor.

Kommentar fra Bodil: Vi gennemførte kursus 

primo 2020 velvidende, at det gav underskud da 

vi havde flere ”oversiddere”. I lyset af covid-19 

er det rigtig dejligt, at det blev gennemført. 

Bemærkning fra Harald: Annonce-indtægter er 

væsentlige for regnskabet. Derfor er billeder og 

indholdsrig tekst vigtigt for seriøsiteten af Hal-

liwisen for at sikre indtægten fremover. Ingen 

yderligere. Regnskabet betragtes som godkendt. 

7. Indkomne forslag
FU har indgivet forslag om vedtægtsændring 

mhp fremtidig mulighed for at kunne afholde 

årsmøder delvist digitalt.

Bilag er udsendt sammen med dagsorden til 

mødet. Gennemgås på mødet af Bodil. Seneste 

vedtægter er fra 2019, hvor der blev foretaget 

godkendelse ift æresmedlemmer. Forslag til 

nye vedtægter indeholder nye formuleringer 

ift sproglige rettelser samt tilføjelser af ”skoler” 

som medlemstype på lige for med institutioner. 

Opdatering af at information kan sendes med 

e-mail (ikke kun brev). Pga covid-19 er der en 

generel dispensation til, at foreninger kan holde 

årsmøde online. Forslaget giver os mulighed for, 

at vi også fremadrettet kan afholde årsmøde 

helt eller delvist online.

Det vægtes fortsat at holde årsmøde fysisk, 

når det er muligt, men vi vil gerne sikre mulighed 

for elektronisk deltagelse for ikke at udelukke 

nogen fra deltagelse pga fysisk afstand. 

Bemærkning fra mødedeltager: Opmærk-

somhed på at vedtægtsmulighed for onlinemøde 

betyder, at årsmøde skal afholdes (kan ikke 

aflyses pga pandemi eller andet).

FU ønsker desuden at kunne lave aftale/

fuldmagter om økonomiske dispositioner. 

Ingen mødedeltagere ønskede hemmelig 

afstemning, men for at afprøve de tekniske 

muligheder blev afstemningen alligevel forsøgt 

foretaget hemmeligt via elektronisk afstemning 

i Teams. Konklusion: Det var tidskrævende og 

noget bøvl. Det lykkedes ikke for alle. Derfor 

blev afstemning foretaget ved håndsoprækning 

i Teams. Forslaget vedtaget. Bemærkning: Der 

vil blive arbejdet på en sikker løsning inden 

afstemning i fremtiden. 

8. Fastlæggelse af budget og vedtagelse 
af kontingent
V. kasserer Lis Jørgensen med backup fra Hanne 

Bjørling.

Der er budgetteret med afholdelse af 2 

grundkurser i hhv Rødovre (budgetteret med 

overskud pga fondsmidler via Parasport) og Ans, 

men uvisheden om covid-19-situation gør at vi 

ikke kan være sikre på gennemførelse. 

Kontingentstigning aftalt på årsmøde 2020 

er ikke gennemført i 2021 (der er givet corona- 

rabat), men foreslås effektueret i 2022. 

Budget gennemgået og taget til efterretning.

Kontingentstigning aftalt for 2022: Indivi-

duelle medlemmer: 300,-kr. (nuværende 200 

kr.) Klub/institutionsmedlemmer: 600 kr. (nu-

værende 500 kr.)

Fortsættes side 9
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Desuden aftalt at FU frem mod næste årsmø-

de arbejder på et oplæg til gradueret medlem-

skab for klubber/institutioner ift deres størrelse 

(rabat til klubber med få medlemmer). 

9. Valg til forretningsudvalget
incl. 2 suppleanter
3 medlemmer af FU er på valg og genopstiller: 

Bodil Føns Knudsen, Hanne Bjørling Pedersen 

og Christine Hjortkjær. Alle valgt.

2 suppleanter: nuværende Mette Holleüfer  

Alkærsig og Mia Kynde genopstiller. Begge 

vælges. 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor: Tinne Hjerrild genopstiller og blev gen-

valgt. Revisorsuppleant: Inger Stokvad Jensen 

ligeledes genvalgt. 

11. Eventuelt
Bodil om covid-19: Spørgsmål til om der er 

noget, vi skal være opmærksomme på ifm gen-

åbning af Danmark?

Hvis vi ikke må være tæt igen, kan vi ikke 

tilbyde rendyrket Halliwick.

Skal alle deltagere være testet inden træning?

Anvendelse af Fullfacemasker: OBS: Der er 

ikke taget stilling fra arbejds- og sundheds-

myndighedernes side til anvendelse af dem.

Foreløbig må vi afvente myndighedernes 

udmelding på området.

Hvis man vil være med i en netværksgruppe 

ift covid-19, kan man henvende sig til Bodil. 

Pernille, HASI om svømmearena i Silkeborg: 

Planmæssigt færdigt i medio 2023. Pernille med 

i ”advisory board” som den eneste praktiske 

udfører på specialområdet.

Dirigent: Pernille Skovbo Pedersen

Ingen møder og begrænset kommunikation pga 

aflyste stævner som følge af covid-19. Udvalgs-

deltagere:

Sælungerne, Esbjerg: Karna Gregersen, Lone 

Madsen, Helle Christensen.

HASI, Silkeborg: Andreas Ingerslev og David 

Reuther- Nielsen 

HASA, Århus: Lene Christensen, Stina Christiansen, 

Malene Voigt-Møller

HASAMs FU: Harald R. Lie

I februar 2019 blev indledt et samarbejde med 

Jens Winter, Parasport. Halliwick stævner annon-

ceres via Parasport. Der er også efter ændring 

af deres organisationsstruktur udsigt til et fortsat 

godt samarbejde for både HASA og HASAM. Der 

er god kontakt til deres nye idrætskonsulent Anne 

Dorte Andersen.

Halliwick Gala Group (IHAs stævneudvalg)
Danmarks repræsentant er Stina Christiansen, 

HASA. Yderligere præsentation af deres arbejde 

er bragt Halliwisen nr. 1-2021. 

Der stilles spørgsmål til, hvornår næste inter-

nationale stævne forventes af finde sted: Forar-

bejdet er udsat pga covid-19, så det bliver tidligst 

efteråret 2022.

Opfordring fra HASI til stævneudvalget om at 

informere ud til klubberne så tidligt som muligt ift 

næste stævne. Stina vil melde tilbage klubberne 

løbende efter møderne i det internationale stæv-

neudvalg. Bodil kan desuden bistå med pres på 

processen via IHA. Opfordring fra HASI til at man fra 

dansk side starter det nationale arbejde allerede nu. 

Ingen yderligere spørgsmål eller kommentarer 

og beretningen betragtes derfor som godkendt. 

Beretning fra
Stævneudvalget v/ Harald

Harald Lie
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Beretning fra Plan 2022-udvalg
Udvalget blev nedsat ved årsmøde 2020 med 

det formål at ”analysere og beskrive hvorledes 

HASAM, som organisation skal og kan varetage 

dets forpligtelser jf. vedtægterne”.

Altså: Hvad er der brug for? Hvor skal vi hen? 

Hvad har vi lyst og ressourcer til?

Ideen opstod før covid-19 ændrede verdens-

situationen, vores hverdag og fokus.

Udvalgt delt i 2 undervalg:
Arbejdsmæssig anvendelse af Halliwick v. Chri-

stine Hjortkjær:

Udvalget består af 6 fysio- og ergoterapeuter, 

der anvender Halliwick i forskelligt regi (aften-

skole, privat, offentlig ansættelse).

Der har været afholdt 2 online møder i foråret 

2020 med fokus på at afdække ønsker, behov 

og ideer til fremtidigt virke.

Der har været drøftelser af emner som: 

lokale/ regionale  kontakter, aftenskolehold kon-

tra individuel træning, udbud af videregående 

kurser, fagligt niveau samt kommunikation via 

digitale medier: Afvejning af vidensdeling (også 

til ”gratister”) ift den reklamemæssige værdi.

Interessent-analyse er opstartet.

Udvalgsarbejdet har ligget stille siden i som-

mer, men der har været flere kontakter mellem 

udvalgets medlemmer ifm arbejdet med regler 

og retningslinjer for Covid-19. 

Klubber v. Hanne Bjørling: 5 medlemmer, 

repræsenterer 6 klubber.

Et enkelt online møde i august. Udvalget 

ønsker at mødes fysisk. Håber det kan lykkes, 

når Danmark åbner op igen. 

Ingen spørgsmål eller kommentarer. 

Referent: Christine Hjortkjær

Plan 2022-udvalg
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I efteråret 2020 var HASAM i kontakt med et af 

vores medlemmer, som arbejder i aftenskoleregi 

og pga. daværende retningslinjer skulle anvende 

værnemiddel, fordi han havde mere end 2 hold 

pr. dag. Han blev på første dag dårlig ved brug 

af visir inde i svømmehallen.

Det har været en længere proces med meget 

korrespondance, men vi kan nu med glæde 

meddele følgende: 

Arbejdsskadestyrelsen anerkendte den 19. 

marts, at fysioterapeuten havde pådraget sig en 

arbejdsskade på lungerne ved anvendelsen af 

et visir ved bassinkanten den 29. oktober 2020. 

Fysioterapeuten stod ved bassinkanten ca. 

en meter fra bassinets overløbsrende for at 

overholde afstandsanbefalingen om 2 meter 

mellem underviser og kursist. Ansigtet er ca. 

160 cm over vandoverfladen. Visiret bæres 25 

minutter – pause én time og atter i 15 minutter.

Begge gange blev visiret fjernet pga. hoste, 

sviende øjne, trykken for brystet og hovedpine. 

Nogle timer efter begyndte terapeuten også 

at hoste små hvide skummende klatter op – 

(lignede noget fra en mælkeskummer). I flere 

dage efter oplevede vedkommende vejrtræk-

ningsproblemer. 

Ovenstående medførte, at Arbejdstilsynet 

ændrede deres FAQ på deres hjemmeside den 

11. december 2020, så ALLE kan fritages for 

brug af mundbind/visir med henvisning til pro-

blemer med vejrtrækning eller helbredsmæssige 

udfordringer både i og ved bassinet. 

Vær opmærksom på dit helbred
ved bassinkanten 
I bassinets overløbsrende foregår den største 

stripning af vandet, da vandet opblandes kraftigt 

med den største frigivelse af desinfektionsklorbi-

produkter til luften som resultat. Beretningerne 

om de relative hurtige kropslige reaktioner med 

brug af visir i vandet på 10 -15 minutter og lidt 

længere tid ved bassinkanten, skal give stof 

til eftertanke ift. helbredet også uden brug af 

værnemidler i hallen. 

Undervisere/terapeuter bør desuden være 

opmærksom på ikke at stå ovenpå overløbs-

rendens rist eller kun i kort tid læne sig frem 

over en høj bassinkant med overløbsrenden 

på indersiden. 

Husk:

Med baggrund i nuværende retningslinjer 

kan ALLE fritage sig for brug af værnemid-

ler pga. helbredsmæssige udfordringer. 

Så når du, dine kollegaer, svømmere, borgere 

mv forhåbentlig snart igen kan komme i svøm-

mehallen anbefaler vi, at I gennemtænker hvor-

dan, I kan nedsætte smitterisiko mest muligt og 

samtidig undgå at påføre jer skader pga. brug 

af værnemidler. 

Pas godt på dig selv og hinanden......i og 

ved vandet.

Christine og Bodil

Anerkendelse afAnerkendelse af
arbejdsskade vedarbejdsskade ved
brug af visirbrug af visir
ved bassinkantenved bassinkanten

Bodil Føns

Christine Hjortkjær
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Baggrund
International Halliwick Association (IHA) blev i 

1993 dannet med det formål at fastholde og 

videreudvikle Halliwick metoden i den ånd, som 

James McMillan havde formidlet den til undervi-

sere rundt om i verden. Men alle overleveringer 

fra Mac var mundtlige, så for at underviserne 

skulle have et fælles grundlag, var det vigtigt 

at få nedfældet nogle grundlæggende princip-

per, som alle kunne blive enige om. Det var IHA 

Education and Research Committee (Educ.Com. 

dvs. Undervisningskomiteen), som gik i gang 

med opgaven, og frugten af deres arbejde blev 

godkendt på IHA’s generalforsamling i 2000. Det 

bærer navnet ”The Halliwick Concept 2000”, og 

er uændret Halliwick underviserers principielle 

grundlag.

At have et fælles grundlag er vigtigt, når 

intentionen er, at det grundlæggende skal være 

det samme man bliver undervist i, uanset hvor i 

verden og af hvem man modtager undervisning 

i Halliwick. Men det er også meget væsentligt 

for IHA at have principperne beskrevet for at 

kunne hævde, at det kun er IHA, der kan god-

kende (dvs. autorisere) Halliwick-undervisere. 

Uden konceptet ingen mulighed for at hævde 

autoritet ift. metoden.

Ud over at beskrive vort fælles grundlag, 

valgte Educ.Com. at klargøre begreberne, samt 

at relatere 10-punktsprogrammet til de begre-

ber, som anvendes i beskrivelse af bevægelser 

i anden faglig sammenhæng.

I beskrivelsen af rotationerne valgte Mac en 

terminologi, som for mange var umiddelbart 

forståelig (for eks. betyder ”lateral” på engelsk 

”side” dvs. lateral rotation, rulle sidelæns, mens 

”vertikal” henviste til i hvilket plan bevægelsen 

foregik). Educ.com. valgte at beskrive rotatio-

nerne i en fælles terminologi baseret på de rota-

tionsakser, som kroppen i vand har mulighed for 

at bevæge sig i forhold til. Herved blev der også 

behov for i 10-punktsprogrammet at beskrive 

en tredje rotationsakse, sagittal aksen, som vi 

på dansk har valgt at kalde for ”Midtaksen”.

Halliwick Koncept 2000
Beskrivelsen af Halliwick Koncept 2000 indledes 

med at 

Konceptet er en måde at undervise men-

nesker med vidt forskellige forudsætninger i 

at kunne deltage i vandaktiviteter, at bevæge 

sig uafhængigt i vand og at svømme. Halliwick 

konceptet beskriver grundlaget for læringen af 

disse aktiviteter, og konceptet kan anvendes i 

forhold til alle mennesker, men henvender sig 

specielt til mennesker med fysiske, psykiske eller 

andre former for nedsat funktionsevne.

Konceptet er baseret på den grundlæggende 

opfattelse, at aktiviteter i vand har en række 

fordele af fysisk, personlig, fritidsmæssig, social 

og behandlingsmæssig karakter.

Halliwick Konceptet har påvirket vandtera-

peutiske teknikker og er udviklet til en specifik 

behandlingsform.

Herefter følger en overordnet beskrivelse af 

10-punktsprogrammet:

10-punktsprogrammet danner basis for det prak-

tiske arbejde ved at samle de grundlæggende 

elementer i Halliwick Konceptet i en let tilgæn-

The Halliwick Concept 2000The Halliwick Concept 2000
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gelig og logisk struktur. Gennem de 10 punkter 

kan man følge en udviklingsproces, der går via 

Tilvænning (Mental adjustment), Balancekon-

trol og Bevægelse til personlig uafhængighed 

i vandet. Det følgende er en kort definition af 

disse begreber:

Tilvænning omfatter svømmerens evne til at 

reagere hensigtsmæssigt på forskellige omgi-

velser, situationer og opgaver. Vedkommende 

er nødt til at udvikle evnen til at kunne reagere 

automatisk, uafhængigt og hensigtsmæssigt på 

en række forskellige situationer i vandet.

Balancekontrol er at være i stand til at opnå, 

fastholde og ændre position i vandet på en kon-

trolleret måde. I nye omgivelser og situationer er 

det ofte vanskeligt for nybegyndere at have den 

nødvendige kontrol, hvorfor de ofte har overdre-

vent mange bevægelser. Det er nødvendigt for 

svømmeren at udvikle en fint gradueret balan-

cekontrol for at forhindre uønskede rotationer 

og for at opnå en effektiv kropskontrol.

Bevægelse at være i stand til skabe ønskede 

bevægelser for at kunne udføre en aktivitet på 

en god og effektiv måde med mental og fysisk 

kontrol.

Disse tre begreber, Tilvænning, Balancekon-

trol og Bevægelse, er væsentlige elementer i 

motorisk læring.

En uddybende beskrivelse af de 10 punkter 

kan ses på udgaven af konceptet på www.

HASAM.dk

Et holistisk koncept
I beskrivelsen af Halliwick konceptet anføres, at 

der er tale om et holistisk koncept, der omfatter 

viden om følgende begreber:

Vand
Hydromekanik og Hydrodynamik med speciel 

vægt på de kræfter, der skaber rotation.

Kroppen 
Menneskets balance i vand og den hensigts-

mæssige støtte for at opnå denne.

Ligeværdighed for personer med nedsat 
funktionsevne 
Opmærksomhed på holdningen til personer med 

nedsat funktionsevne, og på hvordan man kan 

fremme inklusion og deltagelse.

Motivation 
Motivation opstår ved at deltagerne oplever 

aktiviteterne som meningsfulde, at man skaber 

mulighed for aktiv deltagelse og fremmer glæde 

og øget uafhængighed.

Udfordring 
At svømmeren bliver udsat for forskellige om-

givelser, situationer og opgaver giver øget op-

mærksomhed, mulighed for at opnå succes og 

udvide grænserne for vedkommendes formåen.

Undervisning og læring
Dette omfatter:

- at lære teknikker - både svømmere og in-

struktører

- at lære bevægelser

- at arbejde uden opdriftsmidler

- at arbejde en-til-en

- at vurdere færdigheder i vand

- at kunne kommunikere

Aktiviteter og lege
Aktiviteter og lege kan fremme læringen ved 

målrettet tilrettelæggelse og give mulighed for 

både at arbejde individuelt og i grupper. Musik 

og sang kan anvendes til at skabe rytme i be-

vægelserne, og venskabelige konkurrencer kan 

styrke indsatsen samt give glæde og fornøjelse.

Grupper 
Gruppearbejde fremmer social interaktion, 

samarbejde, kommunikation og venskabelig 

konkurrence.

Svømmetag 
Skabe fremdrift.
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Ursula Barrett and Jean-Pierre Maes

To Halliwick-undervisere fra hen-

holdsvis Irland (Ursula) og England/

Belgien (Jean-Pierre) har skrevet 

en artikel2 om, hvordan Halliwick-

konceptet kan tilpasses og bruges 

til at opnå en række (behandlings)

mål, som kan beskrives ved hjælp 

af en eller flere komponenter in-

denfor ICF’s begrebsramme. ICF er 

et system udarbejdet til at forbinde 

den medicinske sygdomsbeskri-

velse (diagnoser) og den sociale 

beskrivelse af livsbetingelser, både ud fra per-

sonens egen formåen og ud fra de positive og 

negative muligheder for udfoldelse, der gives 

i omgivelserne. ICF-modellen  kan ses som en 

dynamisk model for samspillet mellem forhold, 

der gensidigt påvirker hinanden. ICF beskrives 

derfor som en bio-psyko-social model fordi den 

muliggør en helhedsforståelse af sygdom og 

sundhed. ICF klassificerer ikke personer, men 

beskriver en persons funktionsevne i sammen-

hæng med den kontekst personen lever i. 

For at fremhæve nogle af de store fordele 

ved Halliwick sætter artiklen fem eksempler 

på Halliwick ”træningsaktiviteter” i forhold ho-

vedkomponenter i ICF: 1. Kroppens Funktioner 

og strukturer og 2. Aktiviteter og Deltagelse. 

Komponenterne Aktiviteter og Deltagelse bliver 

i eksemplerne beskrevet både i forhold til del-

tagelse i vandet og i forhold til mulige positive 

langtidseffekter af Halliwick-træningen. 

Halliwick-konceptet, når det bruges korrekt, 

giver således store muligheder for enkeltperso-

ner, familier og fagfolk for at opnå forskellige 

mål som bedret kondition, en god fritidsaktivitet, 

et godt socialt udbytte osv. Alle mennesker er 

biopsykosociale væsner, og derfor vil enhver 

betydningsfuld  aktivitet eller livsstilsvalg påvirke 

deres funktion og liv. En forståelse af interak-

tionerne mellem domænerne præsenteret i 

ICF-modellen giver os, som instruktør/træner/

terapeut, mulighed for at vurdere ”svømmeren’ i 

en bredere sammenhæng og udnytte det i vores 

planlægning af Halliwick aktiviteter og hermed 

udnytte alle de fordele, som konceptet giver, 

sådan som det er beskrevet i artiklen.

Harald

1 CF: International klassifikation af funktionsevne, funk

tionsevnenedsættelse og helbredstilstand www.apps.who.

int/iris/bitstream/handle/10665/42407/8776760901dan.

pdf?sequence=1088&isAllowed=y

2 Artiklen kan findes under ”Publications” på

www.halliwick.org

OMTALE AF ARTIKEL
The Halliwick Concept according
to the ICF Framework1

Harald Lie
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HASAMs aktivitetskalender 2021

MAJ 2021

29.-30. Halliwick grundkursus, 2. del, HASAM
 og Parasport Frederiksberg, Rødovre (FLYTTET TIL NOVEMBER)

AUGUST 2021

27.-29. Halliwick grundkursus, 1. del, HASAM
 og Parasport Frederiksberg, Rødovre

SEPTEMBER 2021

7.-9. Moving Societies, 24th Rehabilitation International World Congress
 MarselisborgCentret Aarhus - www.riworldcongress2020.com

30. IHA online konference

OKTOBER 2021

1.-2. IHA online konference. 

2. Kl. 14.00: IHA-generalforsamling online

2. Svømmestævne, HASA, Lyseng, Aarhus

8.-10. Halliwick grundkursus, 1. del, HASAM
 Ans Idræts- og Kulturcenter

NOVEMBER 2021

13.-14. Halliwick grundkursus, 2. del, HASAM
 og Parasport Frederiksberg, Rødovre

JANUAR 2022

15.-16. Halliwick grundkursus, 2. del, HASAM
 Ans Idræts- og Kulturcenter
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