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FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION D16 
  
Från  
Upplands Ridsportförbund angående att sätta pararidningen i fokus. 
  

Motionärerna föreslår att förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda hur pararidning och 
pararyttares deltagande i föreningsverksamhet, ridning och tävling kan förbättras och föreslår 
insatser så som att i effektmålen för Ridsport på individens villkor särskilt lyfta fram 
pararyttares situation, att genomföra fortbildning för dressyrdomare med fokus på att lyfta 
kompetensen för att döma paradressyr och att genomföra fortbildning för ridlärare och 
tränare med fokus på pararidning.  
  
Inom Svenska ridsportförbundet har para länge varit en naturlig del av verksamheten. Den 
förflyttningen som gjorts inom förbundet de senaste 5 åren har möjliggjort att parafrågor som 
tidigare diskuterades i SvRF särskilda Parakommittén flyttats ut i grenkommittéerna. Detta 
som en naturlig del att koppla para till respektive gren och på så vis komma närmare 
sporten. Efter det skapades en referensgrupp för att vara ett stöd i både bredd och sportsliga 
frågor.  
 
I effektmålen för “Ridsport 2025” beskrivs ridsport på människans villkor följande: Ridsporten 
är flexibel och individanpassad till olika målgrupper. Där är pararyttare en viktig grupp som 
ska ha lika goda förutsättningar att utöva sin idrott som alla andra. Därför arbetar förbundet 
aktivt för att kunskap om mångfald och normer ska genomsyra all verksamhet. Det tar sig 
många olika uttryck men satsningar på utbildning för paraledare och inom ryttarutveckling är 
några. 
 
Under 2022 har förbundet fått verksamhetsmedel till paraverksamheten. En insats har riktats 
till att genomföra en kartläggning över hur verksamheten ser ut i medlemsföreningarna idag. 
Den har resulterat i flera insatser som är påbörjade under 2022 och som kommer att fortlöpa 
under 2023.  
 
En ökad möjlighet till deltagande har skapats via Parasatsning 2022 där 2,9 miljoner av 
Riksidrottsförbundet (RF) medel gått oavkortat till medlemsföreningarna för att bedriva 
verksamhet för nya eller befintliga pararyttare/kuskar. De områden som 
medlemsföreningarna främst sökt medel till är ledarkostnader, utrusning och 
tillgänglighetsanpassning. 
 
En del i att utveckla tävling för parautövare har varit att implementera para i 
Ryttarutvecklingsprogrammet. En riktad insats görs på arrangörsträffar för att skapa 
ytterligare tävlingstillfällen för ryttare och kuskar med funktionsnedsättning genom att 
uppmuntra arrangörerna till att lägga in paraklasser. Även i TDB har sökfunktionen 
förbättrats så att det är lättare för utövarna att hitta tävlingar. Förutom att det ingår 
bedömning av para i dressyrdomarutbildningen så sker även fortbildning löpande. 
 
Fortbildning för ridlärare och tränare sker också fortlöpande. Som tilläggsutbildning i ridlärar- 
och tränarrollen rekommenderas Grundkurs Paraledare. Kursen ska inspirera aktiva i 
förening och öka föreningens möjligheter att erbjuda verksamhet för alla.  
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Förbundsstyrelsen föreslår   
att förbundsstämman beslutar att motionen anses besvarad med vad som anförs i 
förbundsstyrelsens yttrande 
 
 
 

 


