Kommissorium for Pararideudvalget
Pararideudvalget arbejder efter en samarbejdsaftale mellem Dansk Ride Forbund og Parasport Danmark, under de to forbunds
forretningsordener.
Pararideudvalget er sammensat ved tre medlemmer, der udpeges af Dansk Ride Forbund og tre medlemmer der vælges på Parasport
Danmarks Landsmøde for Paradressur.
Udvalget konstituerer sig selv efter hvert Landsmøde.
Pararideudvalget rådgiver og tager stilling til forhold af parariderelateret karakter. Udvalget har endvidere til opgave at fremsætte
forslag, udvikle, implementere og kontinuerligt evaluere tiltag med henblik på løbende at forbedre og udvikle pararidesporten på
breddeniveau.
Nævnt i tilfældig rækkefølge arbejder Pararideudvalget med:


Udvikling og tilpasning af nationale paradressur programmer både for paradressur og Special Olympic



Reglement for paradressur som tillæg til Dressurreglementet



Samlinger for udvalgte ryttere på B-niveau



Samlinger for unge talent ryttere i samarbejde med Parasport Danmark



Samlinger for Special Olympic ryttere/ talentsamlinger



Udvikling af cups og turneringer



Udbredelse af kendskab til Paradressur og Special Olympic



Rådgivning/sparring til Dansk Rideforbund, Parasport Danmark; udvalg, distrikter, ryttere og interessenter



Uddannelse af dommere og officials i samarbejde med Dansk Ride Forbund



Klassifikation af pararyttere og udstedelse af klassifikationskort



Deltagelse i udvalgsarbejde i Dansk Ride Forbund og i Parasport Danmark



Samarbejde med arrangøren af DM omkring afholdelse m.m. af DM i Paradressur



Samarbejde med Zibrasport omkring Paradressur, herunder DM og film om Paradressur og Special Olympic



Sponsorarbejde i forbindelse med Paradressur og Special Olympic



Ansættelse af talenttrænere til Unge talentholdet og B-holdet



Samarbejde med elitetræner/-holdleder samt talenttrænere omkring rød tråd i paradressuren fra bredde til top



Deltagelse i frivillighedsforsamling i Parasport Danmark



Samarbejde med de øvrige nordiske lande på stævneniveau



Udtagelse af Special Olympic ryttere til internationalt stævner sammen med fællestræner



Afvikling af Special Olympics festivaler i samarbejde med Parasport Danmark

Medlemmerne af pararideudvalget har gensidig informationspligt i udvalget og pararideudvalgets opgaver skal til enhver tid udføres i
overensstemmelse med gældende vedtægter og politikker i de to forbund.
Medlemmerne af udvalget, trænere og andre der arbejder for udvalget, arbejder i henhold til GPDR.

