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Milepæl for udsatte-idrætten i Danmark
Danmark har fået en ny frivillig landsorganisation for socialt udsatte medborgere. Navnet er
RECOVERY BULLS Danmark. Beslutningen blev taget på en generalforsamling d. 28.12. i
Esbjerg, som er hjemsted for foreningen.
Recovery Bulls har oplevet en stor vækst siden starten for fire år siden. ”Vi har udviklet et stærkt og
bæredygtig koncept for at integrere socialt udsatte i nye, sunde fællesskaber, hvor
omdrejningspunktet er idræt og motion”, udtaler Even Ramsland, stifter og leder af foreningen. ”Og
det er erfaringerne fra Esbjerg, vi nu ønsker at gøre tilgængelige for andre gode kræfter rundt
omkring i Danmark”.
Resultatet for 2018 er netop gjort op, og statistikken taler sit eget tydelige sprog. I Esbjerg er 4.624
deltagere mødt op til foreningens forskellige aktiviteter, hvilket svarer til en stigning på intet mindre
end 115 % i forhold til året forinden. Medlemstallet er ligeledes i vækst. 206 medlemmer tæller
foreningen ved udgangen af 2018, hvilket er en stigning på 37 % i forhold til 2017. ”Det er en
markant understregning af behovet blandt socialt udsatte for at kunne dyrke idræt og motion på
egne præmisser”, siger Even Ramsland. ”Der bliver flere og flere socialt udsatte i Danmark, og de
har store og sammensatte problemer med misbrug, psykiske lidelser, fattigdom, kriminalitet og
ensomhed. Der er et enormt behov for at skabe nye former for fællesskaber, hvor livsmod, sundhed
og trivsel kan styrkes sammen med andre”. Sundhedsmæssigt er der rigeligt at tage fat på.
Sundhedsstyrelsens seneste rapport fra 2016 om sygdomsbyrden i Danmark viser, at socialt udsatte
borgere har omfattende sociale, somatiske og psykiske problemer, og at de i gennemsnit dør 22 år,
før alle vi andre.
Recovery Bulls har i 2018 modtaget Esbjerg Kommunes ærefulde pris som årets frivillige forening.
En kæmpestor anerkendelse af en ny frivillig forening, som i løbet af blot fire år har formået at
sætte udsatte-idrætten på Danmarkskortet. I oktober blev der dannet en ny forening, Recovery Bulls
Slagelse, med Peter Raagaard i spidsen som daglig leder og bestyrelsesformand. Der er store
forventninger til arbejdet i Slagelse, og den nye forening er kommet rigtig godt fra start.
Ambitionen for RECOVERY BULLS Danmark er klar. ”Jeg har en forventning om, at vi inden for
fem år har bidraget med fødselshjælp til fem nye lokalforeninger rundt omkring i Danmark, således
at vi i 2023 er repræsenteret i mindst syv kommuner. Jeg synes, det burde være en selvfølge for et
stort foreningsland som Danmark, at vi i fællesskab kæmper for socialt udsattes lige muligheder og
lige adgang til idræt, motion og fællesskab. Sådan er det langt fra i dag, men det kan jo komme. I
RECOVERY BULLS Danmark vil vi gøre alt, hvad vi kan for at skubbe på den udvikling”, udtaler
Even Ramsland.

RECOVERRY BULLS Danmark udgiver i starten af 2019 en ny bog om pionerindsatsen i Esbjerg.
Bogen præsenterer resultaterne fra en systematisk brugerundersøgelse, ligesom den indeholder
metodeovervejelser, gode råd og tips samt en række portrætter af de mennesker, der står i centrum
for indsatsen.
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