Med vinden i ryggen og smil på læberne
- friluftsliv for mennesker med funktionsnedsættelser
Af Bo Therkildsen, kommunikationsmedarbejder og Tine Soulié, konsulent Handicapidrættens Videnscenter, www.handivid.dk
Hvordan tilbagelægger en spastiker i elkørestol 70 km gennem Østjyllands bakkede og vandrige landskab? Hvordan hugger en blind pige brænde? Hvordan klarer en kvinde med en sjælden sygdom og kunstige hofter 4 dage i det fri? Og hvorfor er det overhovedet vigtigt for mennesker med funktionsnedsættelser at være i naturen?

I september 2014 gennemførte en gruppe på 6 mennesker med forskellige funktionshæmninger sammen
med et følgeteam en 4-dages friluftslivstur tværs igennem Østjylland. En tur, der bl.a. skulle vise, hvilke
værdier naturoplevelser kan have for mennesker med et eller flere handicap. Turen var klimaks på flere års
forberedelser og møder, som begyndte med at en gruppe fagpersoner, der arbejder med friluftsliv og mennesker med funktionsnedsættelser, besluttede sig for at gå sammen om et projekt, der skulle formidle,
hvordan og hvorfor mennesker med handicap kan få oplevelser i naturen. Det er der kommet en bunke
gode erfaringer samt en film ud af. Og på sigt en hjemmeside med mere information om friluftsliv for mennesker med funktionsnedsættelse: www.vindeniryggen.dk.

2

Planen var at gennemføre en flere dages tur i den danske natur med et deltagerhold med vidt forskellige
udfordringer og begrænsninger i funktionalitet – både fysisk og psykisk. Gennem arrangørteamets netværk
fik vi samlet de 6 deltagere og med økonomisk støtte fra Friluftsrådet og Vanførefonden, kunne projektet
gennemføres.

Internat
For at sikre os, at vi alle var trygge ved hinanden, og at vi kunne tage de fornødne hensyn til
deltagernes særlige behov, afholdt vi et internat med en udendørs overnatning på Egmont
Højskolen 14 dage før selve turen. Her præsenterede vi os selv og vores eventuelle særlige
behov. Vi fik desuden prøvet forskellige tilpasninger og aktivitetshjælpemidler af, fandt de
rette cykler og fik prøvet at sove i telt, at lave
mad over bål og at pakke rygsækken ordentligt.

Turen
Selve turen startede en herlig sensommermorgen i september ved Tinnet Krat lidt syd for
Nørre Snede, hvor Gudenåen har sit udspring.
Herfra travede flokken omkring 10 km gennem
mark og skov til Tørring, hvor Gudenåen har
vokset sig rigeligt stor og stærk til at kunne
bære de kanoer, som der efter frokost blev søsat. Med paddelkraft endte konvojen derpå på
lejrpladsen ved Åle til aftensmadtid, og første
nat blev tilbragt i telte, lavuer mm. ved Gudenåens bred.
Dag 2 startede med endnu en bid i kanoer til Gudenå Camping i Brestenbro. Efter en velfortjent frokost blev
der skiftet til cykler af vidt forskellig slags og derpå 10 km. cykling videre til shelter-lejrpladsen ved Lundum
tæt på Horsens.
Dag 3 var igen på cykel ind til Havnen i Horsens, hvor frokosten blev indtaget, inden alle mand hoppede
ombord i to Smakkejoller. De fragtede os ud gennem Horsens Fjord i smukt solskin til Hjarnø Sund ude på
spidsen ved fjorden. Her blev der lavet mad og sat telte op på stranden, inden 4. dags afsluttende sejlads
op langs Østjylland til afslutning og modtagelse på Egmont Højskolen i Hou lidt syd for Århus.
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natur, sundhed, trivsel og livskvalitet.
www.natur-sundhed.dk

3

Turen blev tilrettelagt med afsæt i værdier fra det nordiske friluftsliv. Vi havde derfor aftalt nogle få dogmeregler, som vi så vidt som muligt søgte at overholde på hele turen:





At ingen skulle føle sig presset til særlige præstationer. Fokus var i stedet på at give alle deltagere
en god tur-oplevelse.
At vi ikke sov i hus, men i stedet altid i telt, shelter eller under åben himmel.
At vi lavede al mad over åben ild.
At vi ikke brugte motorer ved transport. Det sidste gik vi dog på kompromis med, da det ikke ville
være værdigt at fratage den ene kørestolsbruger sin muligheden for at være selvhjulpen ved at
bruge sin swiss trac (minitraktor, der kan trække en kørestol bl.a. på ujævne stier). Og så blev der
også tændt for motorerne på smakkejollerne, da vinden var for svag. Af sikkerhedsmæssige grunde
havde vi en RIB med. Desuden fragtede vi tungt gear i bil.

Forberedelser og tilpasninger
En lang række af overvejelser og forberedelser skulle være på plads, før vi begav os af sted:


Vandrerruten skulle være fremkommelig. Det vil sige, at vi så vidt muligt skulle undgå trapper,
stejle skrænter og for sumpet underlag.
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Kørestolene var særligt terrængående; Lotte, som kan bruge armene, anvendte en swiss-trac til at
hæve de små forhjul og trække kørestolen. Jeppe som normalt benytter elkørestol blev skubbet i
en tre-hjulet letvægtskørestol: en slags jogger. Vi trak desuden en cykel med, således at Lilian, der
har kunstige hofter, ind i mellem kunne aflastes fra den slidsomme vandring.
En del grej og baggage blev fragtet i cykelanhængere og trækvogne. Større ting blev fragtet med bil.
Ved kano-isætningsstederne skulle vi kunne anvende speciallifte.
Nogle af kanoerne var udstyret med oppustelige fendere på siden, så de ikke kunne kæntre. Desuden var de udstyret med særlige indstillelige stole eller sækkestole og puder til at sikre ordentlige
siddestillinger.
Lilian tåler ikke sol. Det kan få hendes sygdom til at blusse op. Vi havde derfor en stor paraply med
til at skærme for solen i kanoerne. Og vi havde ligeledes med den sikret os, at Claus, når han pludselig blev træt, kunne få en pause og blive skærmet mod for mange sanseindtryk.
Cyklerne blev udvalgt, så alle kunne være med, med forskellige former for tilpasninger: ladcykel,
tandem, håndcykel assisteret af frontkører med neonvest til at guide pga. synsnedsættelse osv.
En af smakkejollerne var blevet udstyret med lift til at løfte personer om bord. Kørestolene kunne
anvendes som stole og gav den fornødne støtte.

Toiletforhold
En særlig udfordring for mange med funktionsnedsættelser er toiletforholdene. Vi havde sikret os, at der
var tilgængelige toiletter på de tre ud af fire lejrpladser og på de steder, vi holdt pause. En toiletstol blev
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fragtet med bil fra sted til sted. Desuden havde vi som nødløsning medbragt en festivalstol, der var skåret
et rundt hul i.
Uanset om du er bevægelseshæmmet, blind eller slet ikke har et handicap, kan det være en overvindelse og
skabe ulyst ved friluftslivet at skulle være afhængige af andre menneskers hjælp – især til toiletbesøg. Desuden er der for katederbrugere nogle problemstillinger omkring hygiejneforhold. Derfor er toiletforhold et
af de vigtigste punkter, når man skal planlægge sådan en tur, som vi var på.

Lejrpladserne
Vi sov i lavvu’er, telte eller under presenning på to af lejrpladserne og i shelters på den tredje. En shelter
viste sig at være en god overnatningsmulighed for en kørestolsbruger, der kan støtte på sine ben, men har
svært ved at komme op og ned fra jordhøjde. At bevæge sig i siddehøjde er bedre end at kravle rundt i
gulvhøjde. Det kan også være nemmere at forflytte personer i siddehøjde frem for gulvhøjde, hvis der er
behov for det.
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Bålsteder og bord/bænkemulighederne varierede meget. Så deltagerne kunne være med til forberedelser
af mad, hvis der var mulighed for, at det kunne foregå i en højde, der passede dem. Alle var ivrige efter at
deltage.

Tid og hvil
Vi pointerede, at det var fuldt legalt og vigtigt at sige fra og trække sig, når man havde brug for en pause.
For at der skulle være kræfter nok til at nyde turen og til, at alle kunne deltage i de praktiske ting, som at
hugge brænde og lave mad, var der brug for, at transporttiden ikke var for lang, og at der var god tid til at
hvile sig – dvs. trække sig fra fællesskabet, når man var fyldt op af indtryk eller kroppen var træt. Der skulle
være indlagt passende pauser på turene, og der skulle være ekstra god tid til det praktiske ved frokostpauser og på lejrpladserne. F.eks. god tid til, at Hazel, der har et synshandicap, kunne lære at hugge brænde.
Vi sørgede desuden for, at der var 3 mand om en kano, således at det var muligt at tage et hvil, mens vi sejlede.

Hvad har vi lært?
At der er rigtig mange stærke værdier forbundet med friluftsliv vidste vi godt inden turen gennem Østjylland. Måske i særlig grad for mennesker med funktionsnedsættelser, som vi kan se ofte er ufrivilligt indemennesker. Men det giver mening og indhold i tilværelsen at blive beriget med naturoplevelser. Der er til
og med evidens for, at friluftslivet for nogle har betydning ud over det almene og kan have en stærk og omfattende sundhedsfremmende og rehabiliterende effekt.
Hvad vi ikke vidste, var, hvordan det konkret ville kunne lade sig gøre at gennemføre så ambitiøs en tur,
som vi havde lagt op til. Der var de rent transportmæssige udfordringer: hvordan klarer Lotte at håndcykle
over 10 km gennem et ret kuperet landskab? Hvordan får vi flyttet Jeppe, der er hårdt ramt spastiker fra
kano til cykel til båd?
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Der var udfordringer i forhold til overnatnings- og toiletforhold, og der var udfordringer i forhold til, hvordan deltagerne kunne klare 4 dage med knald på, taget i betragtning, at de jo rent faktisk har en række
funktionsnedsættelser, der jo udstyrer dem med nogle forskellige begrænsninger i dagligdagen. Og flere
deltagere syntes, at to transportformer på en dag blev for meget.
Men konklusionen er, at det KAN lade sig gøre. Hvis man planlægger turen grundigt og hvis der er nok støttepersoner, kan man få en fremragende tur, selvom ambitionsniveauet er højt. Især vores bekymringer om
transporten var ubegrundet – alle kom flot igennem både vandring, kano, cykling og sejlads.
Vi blev dog også konfronteret med særligt et dilemma, som der kan hentes en del læring af:
Den lejrplads, som var den mest naturskønne, var også det sted, hvor en af deltagerne oplevede at blive
ked af og frustreret over sine fysiske begrænsninger. Hun følte sig udenfor, fordi hun ikke kunne bidrage
med særligt meget ift. det praktiske arbejde og følte at være tilskuer. Hun sætter pris på at arbejde og er
vant til at få nogle ting fra hånden og være helt selvhjulpen.
Hun oplevede også at stå i den situation, at have brug for hjælp for overhovedet at kunne komme på toilettet. Det var meget grænseoverskridende, for toiletbesøg er normalt noget, hun gerne vil gøre i al ubemærkethed. Og der var ligeledes problemer omkring hygiejnen som katederbruger. ”Vil jeg kun være de steder,
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hvor jeg kan klare mig selv? Så undgår jeg frustrationerne ved at være afhængig af hjælp fra andre – men
jeg går måske også glip af unikke naturoplevelser”, var en af hendes efterfølgende refleksioner.
Mange har udfordringer af psykologisk karakter som følge af usynlige problemer (træthed, smerter) og
svingende funktionsniveau. Mange af disse udfordringer er de samme uanset, hvad diagnosen er. Grænserne for overskridelse af personligt rum og integritet er individuelle, ligesom grænserne for hvad den enkelte kan magte er, især hvis man risikerer at blive så træt, at det forværre ens sygdom eller funktionsevne.
”Hvor går grænsen mellem acceptable smerter og urimelige smerter/træthed? Det er jo ok at blive udmattet/få ondt pga. uvante aktiviteter (håndcykling f.eks.), men hvornår bliver det til (nerve-) smerter som følge
af ens handicap, og som det er ok at sige fra overfor uden at skulle føle sig pylret?” var en af deltagernes
reflektion.

Konklusionen må være, at det er vigtigt i videst muligt omfang at inddrage mennesker med funktionsnedsættelse i planlægning af friluftsliv, således at organiseringen og tilpasningerne efterlever de behov, hver
enkelt har.
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Hvem var med på turen?
Deltagerne
Lillian, 39 år. Har SLE (lupus), som er en immunforsvarssygdom og har desuden kunstige hofter og skader i
begge skuldre pga. medicinbivirkninger. Har boet i Norge i 20 år og er entusiastisk bruger af naturen – når
hun kan komme ud. Er uddannet pædagog med efteruddannelse i teater- og dramapædagogik.
”Jeg har i hvert fald brug for naturoplevelser dagligt. Cykle, strand og skov. Frihed, ro, energikick. Ude i naturen får man hjælp til at fokusere udad på noget andet, på noget større end en selv og ikke blive fanget i
sine tanker og begrænsninger… man får en pause fra sygdommen, og at man på en måde finder ind til den,
man var før. Så man får lidt fremtidstro også. Hver en celle smiler, når man har været ude.”
Svend Erik (kaldet Svende), 44 år. Er mildt udviklingshæmmet. Har siden 2008 arbejdet som skovhjælper i
Naturcenter Herstedhøje, hvor han er særligt ansvarlig for fårene. Bor til daglig i Taastrup med sin kone.
”Jeg har det meget bedre med at være ude hver dag end at være inde i den travle hverdag. Jeg behøves
ikke gå til psykolog, jeg går i naturen. Den sætter ikke nogle krav. Man kan bare gå og hygge sig.”
Hazel, 23 år. Er født blind med ca. 2 % restsyn. Kan se en smule, når det er mørkt. Studerer litteraturvidenskab og spiller goalball på det danske landshold. Bor i Brøndby Strand.
”Hvis jeg kunne, ville jeg dyrke noget mere sport i naturen i stedet for at gøre det indenfor. Naturen gir
mere ro. Jeg vil ikke have noget imod at gå ind i ting på samme måde, som hvis det var indenfor. At hugge
brænde og være med til det hele – det er jo en succesoplevelse.”
Jeppe, 24 år. Er spastiker – og en cool én. Er glad for at rejse og har lige været 3 måneder i USA. Bruger naturen meget og elsker at lave bål og sove under åben himmel.
”Vand gør et eller andet, så jeg slapper af. At chille ud i skov og ved skovsøer får mig til at slappe af både i
kroppen og hovedet. Friluftsliv giver livskvalitet. Jeg er ligeværdig med mine ikke-handicappede venner.”
Lotte, 42 år. Er rygmarvskadet og sidder i kørestol, men er dog i stand til at gå. Desuden født med kraftigt
nedsat syn – 5 %. Laver meget foreningsarbejder i Dansk Handicap-Forbund, RYK, Foreningen Servicehunde
til Handicappede mm.
”Når jeg går tur med min hund, går jeg i mine egne tanker. Det er naturoplevelserne så gode til, at man får
ryddet helt op inde i sin knold. Men friluftslivet har også noget socialt i sig. I løbet af ingen tid er det superhyggeligt, fordi man er fælles om et eller andet. Ude i naturen kan man lettere være stille sammen, fordi
man simpelthen bare sidder og oplever og kigger. Det bliver ikke pinligt, man deler bare den der stilhed
med et andet menneske. Så naturen gør et eller andet ved os”.
Claus, 36 år. Fik en blodprop i hjernen i maj 2014 og har siden døjet med koncentration, overblik og træthed. Er asfaltarbejder og kom fra en hverdag med fuld knald på med familie og arbejde, men har måttet
ændre sin dagligdag radikalt de seneste måneder. Bor til daglig i Kjellerup med kone og 3 børn.
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”Det at komme ud og gå de ture, jeg har gået, har bare været fantastisk. Når jeg er afsted (at fiske), kan jeg
næsten ikke komme hjem igen. Naturen i forhold til koncentrationsbesvær? Den får dig til at slappe af. Jeg
har problemer med at være sammen med mange mennesker. Men i naturen er det stille og roligt, så kan
jeg sagtens håndtere det. Min fysioterapeut spurgte, om jeg ville op på et løbebånd - men ellers tak. Hvis
jeg skal løbe, er det udenfor – og det kommer jeg til”.
Følgeteam
Ulla, 52 år, ergoterapeut, Dybkær Specialskole
Peter, underviser på Egmont Højskolen
Johannes, 40 år, underviser på Egmont Højskolen
Jesper, underviser og IT-vejleder på Dybkær Specialskole
Andreas, 25 år, hjælper for Jeppe
Bård, 46 år, lektor på University College Syddanmark
Tine, 55 år, Idrætskonsulent i Handicapidrættens Videnscenter
Bo, 36 år, Kommunikationsmedarbejder i Handicapidrættens Videnscenter
Desuden fik vi stor praktisk hjælp i forhold til kanosejlads og liftsystemer af Erik og Bo fra DiTFRiLUFTSLiV
samt instruktion og gennemførsel af sejlads fra Mads, Vends Natur- og Motorikskole og Janus, Center for
Kystfriluftsliv.
Det hele blev filmet af Morten, 57 år, filminstruktør
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Filmen Vinden i ryggen
Filmen dokumenterer deltagernes oplevelser og refleksioner over friluftsliv og naturoplevelser på en tur,
hvor værdierne i friluftslivet kommer i spil, samt demonstrerer, at de forskellige aktiviteter kan tilpasses, så
alle kan være med.
Ved at stille skarpt på og spørge ind til deltagernes oplevelser og refleksioner om naturoplevelsers betydning, er filmen vigtig dokumentation for, at friluftsliv og naturoplevelser kan have en særlig sundhedsfremmende og rehabiliterende betydning for mennesker med nedsat funktionsevne. Det er derfor vigtigt, at prioritere mennesker med handicaps adgang til natur højt.
Målgruppen for filmen og den øvrige dokumentationsformidling på hjemmesiden Vindeniryggen.dk, er
mennesker med funktionsnedsættelse, deres familie og venner, natur- og friluftsvejledere, spejdere og ikke
mindst studerende og de fagprofessionelle, som hver dag på vegne af et menneske med funktionsnedsættelse afgør, hvad dette menneske har af behov, og dermed hvad vedkommende skal foretage sig.
Se filmen på http://www.handivid.dk/idraet/praksisudvikling/se-filmen-vinden-i-ryggen/
Det anbefales at sætte undertekster på – tryk på cc nederst til højre på filmskærmen.
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Netværk om friluftsliv for mennesker med funktionsnedsættelse
Handicapidrættens Videnscenter er tovholder for et netværk, som er åbent for alle interesserede. Læs
mere her:
http://www.handivid.dk/idraet/netvaerk-og-interessegrupper/netvaerk-om-friluftsliv/
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