Pressemeddelelse:

Unge med muskelsvind skal op i luften og
ind e-sportens verden
Knap 20 unge med muskelsvind samles i den kommende uge på sommerlejr på Musholm, Ferie –
Sport – Konference ved Korsør. Ugen er for mange af de unge den eneste mulighed for at komme
afsted på sommerlejr på lige fod med andre børn, der tager på spejderlejr eller fodboldskole.
I løbet af ugen skal de unge blandt andet prøver kræfter med himlen i et svævefly, dyrke forskellig
slags parasport, debattere med Black Top Team fra Gjellerup ved Aarhus og ikke mindst en tur ind i
E-sportens verden.
Ud over de mange aktiviteter og nye venskaber med ligesindede, giver sommerlejren også de unge
et frirum til at diskutere og dele erfaringer i forhold til mange af de særlige udfordringer og
bekymringer, man kan have, når man har muskelsvind. Lejren giver også mulighed for at de unge kan
spejle sig i hinanden og lejrlederen, som selv har muskelsvind og på trods af sine egne udfordringer
har færdiggjort sin bachelor på universitet og nu er i gang med sin kandidatgrad.
Målet med lejren er, at de unge møder andre i samme situation, får netværk og bliver udfordret ved
at prøve ting og situationer, de måske aldrig har oplevet før. De unge skal have oplevelser, der ikke
sætter fokus på deres handicap, men hvor aktiviteterne er tilrettelagt, så alle kan være med. Målet
er at skabe en uge, hvor hygge, venskaber, sjov og ballade hører med og giver dem ballast til et aktivt
ungdomsliv.

Fakta:
Hvert år deltager mange børn og unge i Muskelsvindfondens aktiviteter. Erfaringerne viser, at de
som deltager også lever et mere aktivt liv i og uden for Muskelsvindfonden.
En tredjedel af unge med muskelsvind går slet ikke til noget i deres fritid, viser en
ungdomsundersøgelse, som Muskelsvindfonden har lavet. Unge med muskelsvind kompenserer ikke
deres manglende muligheder for sportsudøvelse ved at dyrke andre fritidsaktiviteter. Eksempelvis
går kun 3 pct. i musikskole, mens det hos deres jævnaldrende er 11 pct.
Muskelsvindfondendens aktiviteter for børn og unge muliggøres blandt andet af overskuddet fra
Grøn og Cirkus Summarum.
Lejren afholdes på Musholm, Ferie - Sport – Konference, Musholmvej 100, 4220 Korsør og er for
unge fra 12-17 år.

Pluk fra programmet for sommerlejren:
Mandag den 2. juli
kl. 14-18: Svæveflyvetur
Torsdag den 5. juli

kl. 10-12.30: Besøg fra eksperter i E-sport
Kl. 16.00-17.00: Grænseoverskridende dyr kigger forbi

Kontakt lejrlederne for yderligere oplysninger:
Antoniett Vebel Pharao, tlf. 20 94 12 23 eller medlemskonsulent i Muskelsvindfonden Rikke Kaalund,
tlf. 22 65 24 59

