
PARACYKLING
ET UDFORDRENDE TILVALG 
TIL DIT CYKELLIV?

Har du en permanent fysisk funktionsned-
sættelse, kan paracykling blive et spæn-
dende element i dit cykelliv. Funktionsned-
sættelsen kan nemlig åbne op for nationale 
og internationale konkurrencemæssige 
oplevelser-

Mange danskere kører rundt med større 
eller mindre funktionsnedsættelser, der i 
varierende omfang påvirker deres mulighe-
der for at cykle. Måske er funktionsnedsæt-
telsen skyld i at, de har vanskeligheder ved 
at træde de samme watt som andre. Gæl-
der det dig, og kunne du godt tænke dig at 
køre konkurrence mod andre på lige vilkår, 
så vil vi meget gerne i kontakt med dig.



Hovedsponsorer

Kontakt:
Jesper Hvalsøe, Landstræner i paracykling 
Mobil 20 80 10 05

Teis Gröflin Corneliussen, Idrætskonsulent Parasport Danmark 
Mobil 40 18 17 20

Ny i parasporten: www.nyiparasporten.dk

Klasser i paracykling:
• 2-hjulede: Fx arm-ben amputerede og 

manglende mulighed for cirkulært tråd
• Trikes (racer med to hjul bagpå): Fx per-

soner med CP
• Tandem: For blinde og svagsynede og en 

partner/pilot
• Håndcykler: Fx for personer med skade 

på rygsøjlen.

Paracykling er et spændende 
og udfordrende tilvalg
Niveauet i paracykling er på internationalt plan højt. 
Kravene til træning og engagementet for at begå sig 
blandt de bedste internationalt er tæt på det, der 
gælder i normal cykelsport. 

Hvert år afvikles en række UCI-løb for ryttere med en 
eller anden form for fysisk funktionsnedsættelse. Det 
er løb, der giver dig UCI-point og kan bidrage til store 
oplevelser til World Cup, VM og de Paralympiske Lege.

Nogle af parafeltets stærkeste ryttere har faktisk en 
samtidig karriere i cykelsporten – eller som super mo-
tionist.  Alistair Donohoe fra Australien er et eksempel 
på en international cykelrytter, der både konkurrerer 
som professionel i den almene cykelsport og som sam-
tidig har vundet medaljer ved de seneste to Paralympi-
ske Lege i Rio og Tokyo 

En klassifikation vil afklare 
din funktionsnedsættelse
Hæmmer din fysiske nedsættelse din evne til at cykle 
optimalt, er der mulighed for at køre paracykling. Det 
kan fx handle om nedsættelser af gribefunktionen 
i hånden eller manglende mulighed for et cirkulært 
tråd. Det kan også være et synshandicap eller CP 
(Cerebral Parese). Flere andre ubeskrevne fysiske 
forhold kan klassificeres, så tøv ikke med at henvende 
dig. Den eneste sikre mulighed for en afklaring af dine 
muligheder er ved at blive klassificeret personligt. Her 
vurderes din funktionsnedsættelse, og din korrekte 
paracykel-klasse beregnes. Læs mere om klassfikation 
på Cykling - parasport.dk

Hvad gør du for at komme i gang?
Vi vil gerne i første omgang have en samtale med dig 
om dine fysiske udfordringer og de mål, du har for at 
cykle. Lyder det til, at du har mulighed for at opnå en 
klassifikation, så vil vi i første omgang gennemføre 
en national klassifikation, og efterfølgende skal du 
klassificeres af internationale klassifikatør ved et in-
ternationalt løb. Her vil du så kunne opnå din endelige 
klassifikation.


