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Antagna av Parasport Sveriges styrelse 2018-06-02

Syfte/Ändamål
Parasportens Hall of Fame (PHoF) har till ändamål att
Hedra de personer som genom sina idrottsliga prestationer och/eller ledarinsatser, eller på
annat sätt har spelat en avgörande roll för den svenska och/eller internationella
parasportens utveckling och berömmelse.
Medlemskap i PHoF utgör den svenska parasportens yttersta hedersbetygelse till dess mest
betydelsefulla idrottsutövare eller ledare, oavsett vilket specialidrottsförbund (SF) man varit
verksam inom.
De allra mest framstående idrottare och ledare som uppfyller kraven ovan, och som
representerat/representerar svensk parasport, eller som haft eller har annan anknytning till
svensk parasport, kan väljas in i PHoF.
Organisationsform
PHoF omfattar hela den svenska parasporten oavsett tillhörighet inom RF-familjen. PHoF
administreras av Parasport Sveriges styrelse.
Kandidatnominering
Nomineringar kan göras löpande, medlemmar i PHoF utses minst en gång vartannat år.
Nomineringsrätt
Person som är medlem i förening som är ansluten till Parasport Sverige och/eller SF som har
idrott för personer med funktionsnedsättning på programmet kan nominera kandidater till
PHoF.
För att säkerställa att samtliga kandidaters insatser och prestationer beskrivs så att de kan
jämföras skall kandidatnomineringen göras på standardformulär som finns på Parasport
Sveriges hemsida.
Nomineringar från enskilda eller förening skall sändas in till Parasport Sverige. Förening och
SDF har rätt att yttra sig men äger inte rätt att stoppa en nominering.
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Kriteria för nominering
Nominerad kan den bli som är, eller har varit, verksam inom svensk parasport som aktiv,
tränare eller ledare under en längre tid samt vara vida känd inom/ha anknytning till den
svenska parasportrörelsen.
Kvalificerade kandidater
Kvalificerad är den som uppfyller något av följande kriteria.
•
•

Ha idrottsliga meriter såsom guldmedaljer vid stora internationella mästerskap eller
utfört idrottsbragd (-er) av synnerlig vikt som representant för svensk parasport.
Ha genomfört nyskapande/banbrytande insatser som på ett påtagligt sätt fört
parasporten framåt, t.ex. spelat en avgörande roll för den svenska och/eller
internationella parasportens utveckling, anseende och berömmelse.

Obligatoriskt kriteria
Kandidat måste för att kunna bli vald;
ha personliga egenskaper som fair play, laganda och integritet och genom det varit ett
föredöme för andra.
Återtagande av medlemskap
Medlemskap i PHoF kan förklaras förverkat och återtas i händelse av brott mot etiska regler,
t.ex. doping, som uppdagas vid någon tidpunkt efter utnämningstillfället.
Utnämningstillfällen
Inval av medlemmar i PHoF genomförs minst en gång vartannat år.
Antalet utnämningar som skall göras vid varje till fälle avgörs av Parasport Sveriges styrelse.
Utnämningarna ska ha officiell prägel och anordnas på ett sådant sätt och vid sådan tid och
plats där så stor medial uppmärksamhet som möjligt erhålls. Parasport Sveriges
förbundsmöten utgör t.ex. sådana tillfällen.
Parasport Sverige och berörda SF beslutar i samråd om tid och plats och program för
utnämningsarrangemangen och ansvarar tillsammans för erforderlig information och
marknadsföring.
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