
 
 
 
 
Støt Jan Winther’s deltagelse i Sydney 2019 til World Shooting Para Sport Championships. 
 
---  
 
Skytten Jan Winther på 40 år er hørehæmmet kørestolsidrætsudøver og så er han en af de nyeste på 
skyttelandsholdet under Parasport Danmark.  
 
Jan Winther er en af de sidst tilkomne på skyttelandsholdet under Parasport Danmark, har han desværre ikke haft 
mulighed for at opnå økonomiske støtte fra Parasport Danmark., derfor håber han og Globen Sport inderligt på, at 
der er gavmilde folk derude, som vil støtte en virkelig trængende, ambitiøs idrætsudøver, der ønsker at indfri sin 
drøm; at være elite skytteatlet under Parasport Danmark.  
 
Jan Winther er medlem af HIVO (Handicappedes Idrætsforening for Vejle og Omegn), hvor han træner 5 gange om 
ugen, samt hjemmetræning. Jan Wiinther deltager til de forskellige regions- og danmarksmesterskaber. Hans 
seneste bedrift er titlen som Danmarksmester for andet år i træk (2018 og 2019) i kategorien “luftgevær 10 meter, 
liggende”.  
 
Desuden er Jan Winther også medlem af Globen Sport Aarhus, som er en idrætsforening der støtter sine medlemmer 
både nationalt og internationalt. Globen Sport Aarhus støttede Jan økonomisk, da han deltog til Shooting Para Sport 
i Hannover i maj 2019.  
 
Jan Winther er født og opvokset i Højer, men er bosat i Fredericia og er førtidspensionist. med den baggrund har Jan 
Wither derfor ingen midler økonomisk, til at opnå sin store drøm om at blive elite skytteatlet i Parasport Danmark.  
 
Siden Jan Winthers deltagelse i Hannover har det taget fart. Næste mål er at deltage i VM Sydney 2019. Globen Sport 
Aarhus hjælper derfor Jan med denne indsamling, så han kan blive helt klar og få lov til at deltage til VM i Sydney til 
september – oktober 2019.  
 
---  
 
Hvad søges der støtte og donationer til?  
 



1. Beløb: 50.000,- til ny kørestol.  
2. Beløb: 65.000,- til VM Skydning i Sydney.  
3. Beløb: 25.000,- til deltagelse til træningssamlinger i 2019, 2020 og 2021.  
4. Ubegrænset beløb til øvrige stævner og sportsudstyr i 2019, 2020 og 2021.  
 

Alle donationer fra denne indsamling går ubeskåret til og administreres af idrætsudøveren Jan Winther.  
 
---  
 
Det er desværre ikke lykkedes Globen Sport Aarhus eller idrætsudøveren Jan Winther, at kunne opnå dækning af 
merudgifter til hans kørestol, ledsagertimer, andet sportsudstyr eller hjælpemidler gennem kommunen.  
 
Jan har blandt anden brug for en kørestol med mere komfort. Dette er et udfordring, da Tønder kommune og 
Fredericia Kommune ikke kan blive enige om hvilken kommune der står for at dække udgifter/behov for 
hjælpemidler. Om fremtiden kommer til at se anderledes ud er ikke til at vide.  
 
Derfor ønsker og håber vi også, at denne indsamling vil kunne bidrage nok til indkøb af ny kørestol og deltagelse til 
landsholdsaktiviteterne.  
 
---  
 
Læs mere om Jan Winther her:  
 
September 2018, Boligmagasin LEJLIGHEDEN, Lokalkontor Fredericia  
Jan Skyder aldrig for sjov  
globensport.dk/wp-content/uploads/2018/09/Jan-Skyder-aldrig-for-sjov.pdf  
 
6. maj 2018, JydskeVestkysten  
Jan Winther besejrede 5-dobbelt danmarksmester  
www.jv.dk/toender/Jan-Winther-besejrede-5-dobbelt-danmarksmester/artikel/2608630  
 
23. april 2018, Ugeavisen Elbobladet  
Efter DM-Guld: Jeg havde drømt, at jeg ville vinde  
www.elbobladet.dk/elbobladet/Efter-DM-Guld-Jeg-havde-droemt-at-jeg-ville-vinde/artikel/350510# 
 
 

 
 

 


