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Pararideudvalget 

Rideudvalgsmøde 4.oktober  
Kl. 10-15, Parasport Danmark Brøndby Stadion 20  
 
Dagsorden  
 

 Generel information  
-Oplæg ved jens  
 

 Rollefordeling i udvalget  
-Afklaring og fordeling af udvalgsopgaver  
 

 Planlægning af udviklingsdag  
-Retningsdag med Astrid/Anette, holdtrænere, dommer, Parasport Danmark, Dansk Ride Forbund  
 

 Forbundsarbejde  
-Hvad vil vi, hvad er vigtigt  
 

 Ungdomshold UAF  
-Vi skal ansætte ny træner og kommissoriet for træner skal udarbejdes- evt indhentes fra Parasport Danmarks øvrige UAF hold  
 

 Klassifikatører  
-Vi skal have nye klassifikatører og finde ud af hvad vi kan tilbyde dem – hvordan gør de inden for andre sportsgrene i Parasport 
Danmark  
 

 Kommunikation  
-FB, Instagram, hjemmesider i PD og DRF 
  

 Reglement 2021  
-gennemgang og opdatering af reglementet  
 

 U25  
-ny placering?  
 

 Økonomiansøgning 
 

 Eventuelt  
 

Ad1 

Jens lagde ud med at fortælle om udvalgets arbejde. 

Jonas fortalte om samarbejdet mellem alm sport og parasport og forpligtende fællesskaber. I Parasport Danmark (PD) er 

der en eliteafdeling for A-holdet og et breddeafdeling som udvalget hører under. PD arbejder på at skabe større 

sammenhæng mellem elite- og breddearbejde, så der skabes synergi og en ”fødekæde”. 

Ad2 

Vi gennemgik de opgaver som paraudvalget arbejder med og fordelte områder mellem os;  

Rep.møde/foreningsmøder: Jens, Henrik 

Cups: Nina, Marianne 

Promoveringsarbejde: Marianne, Jens 

Reglement: Helene, Henrik 

Programmer: Henrik, Helene 

Klassifikation: Mette, Jens 

Hold: UAF Nina, Jens 

Hold B: Helene, Jeanette 

http://www.parasport.dk/
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SpecialOlympic: Mette, Karin 

Rytterhenvendelser: Alle 

Økonomi: Mette, 

Udviklingsarbejde/rødtråd: Alle 

Opfølgningsarbejde på nye ryttere: Marianne, Helene 

 

Ad3 

I lighed med tidligere år vil udvalget afholde en udviklingsdag med trænere, elite, relevante officials; vi tænker at invitere 

udvalget, vores 4 holdtrænere, A-holdsleder, 2 klassifikatører, 2 forbundsrep, hhv. PD/DRF  4 sponsorrep., 1 

dommerrep.  

Vi tjekker op på rabat på overnatning. Udvalget holder møde fredag aften med Astrid, Annette og trænere. Resten bliver 

inviteret til lørdag. Datoforslag: den 29/30 januar eller den 26/27 februar. Datoforslagene bliver fastlagt af Astrid og 

Anette. 

Ad4 

Vi venter med punktet 

Ad5 

Hvad vil vi med ungdomsholdet; alder, niveau, samlinger uden hest? Skal holdet deles i to efter alder. Skal 

ungdomsholdet være et rekrutteringshold. Nina, Jonas, Marianne og Jens laver et udkast. 

Ad6 

Jens har fået en henvendelse fra en fysioterapeut som er interesseret i at blive klassifikatør. Vi kunne godt tænke os at 

få en derudover. Vi kunne eventuelt spørge andre para-idrætsgrene. Vi arbejder videre med aflønningsdelen af 

klassifikatører -eventuelt som officials. 

Ad7 

Tydelighed på Facebook, vi ønsker en fælles postkasse som vil blive tilkoblet auto-mali ved henvendelse. Den der har 

”området” svarer mailen- vi hjælpe hinanden med at svare. Evt GPDR problematik undersøges. 

Ad8 

Vi skriver ændringer i reglementet med rødt og sender det til gennemlæsning i udvalget. 

Ad9 

U25 skal réplaceres. Cup-udvalget kigger på mulige rideklubber. 
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