
 

 
Kulturministerens Parasportspris 2019 – kandidater 

- Den øverste kandidat er administrationens anbefaling 
 
 
Lars Larsen 
I 2019 er det 30 år siden, at JYSK med Lars Larsen i spidsen indgik et sponsorat med Parasport 
Danmark. Det gør sponsoratet til et af Danmarks længst løbende sportssponsorater. 
 
Lars Larsen og hans hustru Kristine så i 1988 en gruppe paraatleter, der viste, at man kan opnå 
meget, når man sætter sig for det og arbejder hårdt. Lars Larsen og JYSK har støttet atleterne og 
Parasport Danmark frem mod i alt syv Paralympiske Lege, hvor Kristine Larsen og Lars Larsen har 
deltaget og støttet atleterne. De paralympiske Lege i Rio i 2016 blev Lars Larsens sidste, da han 
døde i august 2019.  
 
Sponsoratet har i høj grad været med til at løfte dansk parasport til internationalt niveau, lige som 
JYSK også har sponsorater i parasportsorganisationer i Norge, Sverige, Rumænien, Finland, 
Tjekkiet og Slovakiet.  
 
Inden sin død fik Lars Larsen indskrevet i sit testamente, at JYSK også fremover skal støtte dansk 
parasport. 
 
 
Tobias Thorning Jørgensen, para-rytter 
Tobias Thorning Jørgensen fra Hjels i Kolding Kommune har i 2019 vundet 2 individuelle EM-
guldmedaljer i para-dressur samt bronze i holdkonkurrencen og indtager en 1. plads på 
verdensranglisten.  
 
Hans flotte præstationer skal ses i sammenhæng med at han blot er 19 år gammel og kun har 
reddet internationale stævner siden 2017. På trods af sin unge alder er han medaljekandidat til 
både PL i Tokyo 2020 og de internationale mesterskaber som følger i de næste mange år.  
 
Tobias lider af en sjælden muskelsygdom, som i høj grad præger hans fysik. I 2018 var han ude 
for et styrt som resultererede i brækkede lårben, korsben, bækkenet og hans venstre arm. I alt fik 
han syv brud. Han gik ind i genoptræningen med stort engagement, vindermentalitet og stor 
portion positivitet, så han allerede 3 måneder efter skaden var tilbage i sadlen, hvilket var langt 
hurtigere end både lægerne og landstræneren havde turde håbe på. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


