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Målgrupp: Personer med funktionsnedsättning 7år och uppåt (Rörelse-, syn- eller intellektuell 

funktionsnedsättning).  

Huvudmål: Inkludera fler personer med funktionsnedsättning i samband med 

tävlingsarrangemang på och utanför arenan.  

Syfte: Stödet syftar till att inkludera fler personer med funktionsnedsättningar i friidrotten. Stödet 

ska stimulera föreningen till att utveckla verksamheten för personer med funktionsnedsättning 

genom ökad kunskap kring parafriidrott.   

 

Till vem vänder sig stödet?  

- Föreningar som vill inkludera personer med funktionsnedsättningar i befintliga eller nya 

arrangemang på eller utanför arenan.  

 

Hur kan föreningen använda stödet?  

- I samband med att föreningen arrangerar en tävling på eller utanför arenan. Stödet ska 

användas för att i befintliga eller nya arrangemang inkludera personer med 

funktionsnedsättning. Stödet kan användas för att köpa in priser, nummerlappar eller 

liknande kringkostnader kring arrangemanget.  

- Stödet kan användas till att utbilda funktionärer i parafriidrottens regelverk och 

klassificering.   

- Stödet kan användas till att köpa in anpassat tävlingsmaterial till målgruppen.   

 

Stödet och tidsram 

Föreningen kan söka ett stöd om 5000kr som betalas ut en gång under perioden stödet är 

sökbart. Föreningen kan söka stödet för perioden 21 februari till 31 december 2022. Sista 

ansökningsdag för verksamhetsstöd är 30 november. Först till kvarn är det som gäller, anmälan till 

stödet kan stängas tidigare.  

Återrapportering ska senast ske den 31 januari 2023. Krav på återbetalning om återrapport inte 

har gjorts! 

 

 

 

 

 



Förutsättningar för att kunna ta del av stödet 

Föreningar som vill inkludera personer med funktionsnedsättning i befintligt arrangemang eller i 

ett nytt arrangemang ålägger sig att genomföra följande:  

- Skapa en inbjudan där det tydligt framgår att personer med funktionsnedsättning 

(intellektuell-, syn- eller rörelsenedsättning) kan delta.  

- Tävlingen ska minst innehålla en av ovannämnda målgrupper och erbjuda minst tre olika 

grenar målgruppen kan delta i.  

- Skicka inbjudan samt länk till arrangemanget till daniel.cortobius@friidrott.se för 

publicering på: https://www.friidrott.se/varfriidrott/Parafriidrott/tavling/  

- Arrangören får en grundläggande förståelse för de olika klasserna samt har koll på vilka 

regler som gäller (se tips och råd). 

 

Hur ansöker föreningen? 

Föreningen ansöker via denna länk om verksamhetsstöd: Parafriidrott – Arrangemang 

Ansökan ska innehålla följande:  

- Generell information om föreningen samt kontaktpersoner. 

- Generell information om arrangemanget föreningen planerar att genomföra, så som 

datum, plats, målgrupp och samverkan med annan organisation.  

 

Vad händer när ansökan kommit in? 

Ansökningar kommer att granskas löpande under perioden stödet går att söka. Eventuella 

kompletteringar av ansökningar kommer ske löpande via mail. När föreningen fått besked om 

godkänd ansökan kommer verksamhetsstödet betalas ut till föreningen omgående. Därefter kan 

föreningen inleda sitt projekt med stöd ifrån Svensk Friidrott.  

 

Tips och råd  

- Innan föreningen bestämmer vilken eller vilka målgrupper arrangemanget ska vända sig 

till, rekommenderar vi att läsa igenom hur Svensk Friidrotts klassningssystem är uppbyggt. 

Materialet förklarar enkelt de olika målgrupperna och vilka grenar de genomför.  

- Innan tävlingen, se till att föreningens funktionärer har tagit till sig av de specifika reglerna 

som gäller parafriidrotten. Det skiljer sig inte i alla grenar och målgrupper, men vissa 

anpassningar förekommer. Tävlingsregler för parafriidrotten hittar du här.  

Kontaktperson:  

Daniel Cortobius, projektledare parafriidrott: daniel.cortobius@friidrott.se / 070-386 42 54 
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