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Samtalskvällen

•Frågor & samtal
•Arvsfondsprojekt 5-a-side Live
• Idrott <> Träning <> Rörelse <> Puls <> 
Folkhälsa
•Omställning under pandemin

- Utomhus
- Online

•Testa para-me
•Testa Vision & Motion App
•Testa 5-a-side
•Frågor & samtal



5-a-Side Live

1.Stärk parasport genom brett 
samarbete

2.Erbjud prova-på tillfällen och 
event

3.Starta tre nya verksamheter

RÖRELSE <> PULS <> FOLKHÄLSA



*Bästa träningen är den som blir av. *Enda.*Bästa träningen är den som blir av. *Enda.



Din drivkraft?
Träna helst (a) själv, (b) med andra, (c) både och?



Omställning utomhus och online



Har du gått in på para-me.se?



Har du hört talas om Vision & Motion appen?



Har du testat 5-a-side?
• Blekinge

• Bohuslän-Dal

• Dalarna

• Gotland

• Gävleborg

• Göteborg

• Halland

• Jämtland-Härjedalen

• Norrbotten

• Skåne

• Småland

• Stockholm

• Södermanland

• Uppland

• Värmland

• Västerbotten

• Västergötland

• Västernorrland

• Västmanland

• Örebro Län

• Östergötland

PARASPORT 
DISTRIKTLÄN

TÄTORT

Kontakt etablerat

Kontakt på gång

Verksamhet etablerat



HUR? Universell design för tillgängliga 
platser, metoder och verktyg + Drivkraft

TILLGÄNGLIGHET DELAKTIGHET



Frågor

1. Vad finns det för idrotter som är anpassade för personer med synnedsättningar? 

2. Hur kommer man igång idag om man vill men inte vet hur? 

3. Är personer med synnedsättning för stillasittande idag? Vad tror ni? 

4. Vilka idrotter sysslar ni med själva?  

5. Har ni slutat med någon idrott pga RP? 

6. Hur ställer man om när synen sviker?  

7. Vad tycker ni samhället ska erbjuda för motionsmöjligheter när man ser dåligt?  

8. Ska vi försöka starta något inom RP-föreningen?



Samtalskvällen

•Frågor & samtal
•Arvsfondsprojekt 5-a-side Live
• Idrott <> Träning <> Rörelse <> Puls <> 
Folkhälsa
•Omställning under pandemin

- Utomhus
- Online

•Testa para-me
•Testa Vision & Motion App
•Testa 5-a-side
•Frågor & samtal



Nyfiken?
0733-702593
mark.blake@everlandcommunications.se


