
PARA-SKYDNING
Skydning i Parasport følger de internationale discipliner og der kun få klasser der er

anderledes for de andre, det er for atleter med særlige behov. Para-skydning ligger under

Parasport Danmark og World Shooting Parasport. I Danmark er der et tæt samarbejde

mellem Parasport Danmark og Dansk Skytte Union – Skydesport Danmark, hvor der er 

samarbejde og fællesskab om uddannelse, stævner og træning af alteter i på talent- og 

eliteniveau på PL disciplinerne.

Det er vigtigt at fastslå at Parasport Danmark og Dansk Skytte Union – Skydesport Danmark 

også er forbund for bredden. En para-skytte behøver ikke at have en meget synlig fysisk 

funktionsnedsættelse, så måske går der en rundt i din forening der vil have yderligere 

muligheder for at konkurrer i skydesporten.
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Når skydning for alvor bliver sjovt
Skytteudstyr.com

Udstyrs samarbejdspartner:



PARA-SKYDNING
KENDER DU EN SPORTSSKYTTE DER HAR EN FYSISK FUNKTIONSNEDSÆTTELSE?

• en sportsskytte der mangler en hånd eller en fod 
• en sportsskytte med nedsat bevægelighed eller manglende koordination evne i 

deres ben eller arme

hvis du kender en sportsskytte eller kan se dig selv i ovennævnte målgruppe, så er her 

en mulighed for at deltage i Parasport Danmark Skydning og World Shooting Parasport.

Reglerne om mindstehandicap er udarbejdet efter års erfaring. Med fokus på om en 

konkret fysisk funktionsnedsættelse har betydning for sportsskyttens evne til at præster-

er netop i skydesporten. 
Sportsskytter i parasporten er inddelt i tre klasser under riffel og pistol:

• SH1 som er sportsskytter med funktionsnedsættelse i ben og ryg 

• SH2 her har sportsskytten også funktionsnedsættelser i armene 

• SH3 er for sportsskytten med synshandicap. 

Derudover har vi lerdueskydning, der i parasporten kaldes Paratrap, som har tre 

klasseinddelinger.
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