
Åren 2002 - 2016



1987 – 2002 
Kämpade för att Sverige skulle bilda en guldklubb

Rolf Johansson Bertil Swahn

Rolf med sina idrotts fram-
gångar och många kontakter. 
Hade många samtal med 
Bertil, Hasse och SHIF om 
möjligheten att bilda en GK

Bertil tog kontakt med alla 
SHIF, tidningar, Hasse, Rolf, 
m.fl. med stor envishet.



Kämpade för att Sverige 
skulle få en Guldklubb

Startar  Rekryterings-

gruppen 1976 

Målsättning : ”Rekrytera 

elitidrottare till landslagen

Hans Lindström

Handikappsimningens fader. 
Generalsekreterare i SHIF under 
många år. Spelat en stor roll i 
bildandet av The International 
Paralympic Committee



Invigningen 15 JUNI 2002



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

• Idrottsminister Ulrica Messing deltar vid invigningen 

av Paralympiska Guldklubben lördagen den 15 juni. 

• ”Genom idrotten får vi idoler. Förebilder som väcker 

en känsla av att kan hon så kan jag. Många barn 

med funktionshinder har inte någon i sin vardag att 

identifiera sig med och då blir förebilder inom 

idrotten än viktigare. Jag välkomnar initiativet att 

bilda Paralympiska Guldklubben”, meddelar Ulrica 

Messing.



2002
• Paralympiska guldklubben bildades på restaurang Lustikulla 

(Liljeholmen), Stockholm den 15 juni 2002. Förutom många 

guldmedaljörer deltog också dåvarande idrottsministern Ulrica 
Messing, Olympiska Guldklubbens representant Jörgen 

Sundelin samt SHIF:s dåvarande ordförande Bengt Lindstedt.

• Hennes Majestät Drottning Silvia sände ett telegram, med 
lyckönskningar till det bildande mötet.

• Programmet var:

• 17:30 Konstituerande möte

• 18:30 Välkomstdrink med mingel och därpå några tal 

från SHIF:s ordförande Bengt Lindstedt, 
idrottsminister Ulrica Messing samt SOK:s 
guldklubbs representant Jörgen Sundelin

• 19:15 Middag med efterföljande musik och dans



2002

Rolf Johansson

• Guldklubbens (GK) första 

styrelse:

o Ordförande Rolf Johansson

o Kassör Karsten Inde

o Sekreterare Petter Fielding

o Ledamot Hans Lindström

o Ledamot Anneli Fjaestad

o Suppleant Monika Wetterström

o Suppleant Helen Rönnegard



2003

• En egen hemsida förbereds 

www.guldklubben.se

• Guldklubben (GK) inför 

medlemskort

• Hans Lindström skriver 

målsättning för föreningen

• Första utställning hålls på 

Hjultorget Stockholms mässan

• Vi får en förfrågan att fungera 

som mentor för simmaren Alex 

Racoveanu

Hans Lindström

http://www.guldklubben.se/


GK Syfte och mål
• Inom föreningens ram vidareutveckla idrottsgemenskap även 

efter paralympisk seger 

• Medverka till att Sverige tar fler paralympiska medaljer

• Verksamt bidraga till att marknadsföra svensk paralympisk 

idrott

• Genom personlig medverkan i olika aktiviteter arbeta för att 

förbättra svensk paralympisk idrotts status, nationellt och 

internationellt 



2004

• GK tar fram en folder som kan användas som 

marknadsföring vid mässor och sponsoransökningar

• Hall of Fame utredningsarbete tillsammans med SHIF 

• GK hemsida startar i augusti  www.guldklubben.se

• GK håller ”brainstorming möte”
o Engagera medlemmarna

o Delta i mässor och utställningar

• Verksamhetsplan: CV från medlemmar,  attraktiva 
årsmöten, ordna symposium, lista föreläsare

• GK får 3 nya medlemmar. Sandra Eriksson simning, 
Anders Olsson simning och Irene Slättengren dressyr 

http://www.guldklubben.se/


2004

I juni väljs Tore Nilsson till ordförande



”Hall of Fame” (HoF)
•För idrottsliga toppresultat och prestationer 

finns Guld Klubben.

•Syfte med ”Hall of Fame”: 

•Hedra de personer som genom sina idrottsliga 

prestationer och/eller ledarinsatser, eller på annat 

sätt har spelat en avgörande roll för den svenska 

eller internationella handikappidrottens utveckling 

och berömmelse. 

•

•.



Svenska paralympier från 

Paralympics i Aten 2004 

Sandra Eriksson 
Irene 

Slättengren
Jonas Jacobsson Anders Olsson

Tre nya medlemmar. Sandra Eriksson simning, Anders Olsson simning 
och Irene Slättengren dressyr 



2005
• Diskussion om att ta fram stipendier

• GK ställer ut på SHIF Tankesmedjan Upplands Väsby

• GK Projekt HIHF rapporterades på tankesmedjan av 

Leif Söderberg

• Tore och Bengt Säljer sponsorsimmet på Lidingö 

loppet



2005
• 11 juni håller GK sitt 

årsmöte Park Inn 

Haninge

• Bengt Nirje håller ett 

mycket intressant och 

roande föredrag om 

sina år som 

förtroendevald i SHIF. 

• Blev invald i Hall of 

Fame ”medlem nr 1” 

postumt i Piteå 2007
Bengt Nirje (avled 2006 april)



GK ställer ut på Hjultorget 

Stockholmsmässan



2006

• GK uppvaktar guldmedaljörerna vid hemkomst från 

Paralympics i Turin

• GK ställer ut på SHIF ordf. konferensen i Stockholm

• Guldklubbens namn ändras till Paralympiska 

Guldklubben Sverige

• GK håller årsmöte i Skövde och fungerar som 

prisutdelare på Svenska Handikappidrottsspelen



Guldklubbens årsmöte i Skövde 2006

Årsmötet Billinge hus Föredrag av Ulla Renvall som 

blev invald i IPC Hall of Fame



2007

• GK deltar med utställning på Hjultorget 

Stockholmsmässan

• GK deltar i SHIF:s förbundsmöte, Piteå 4-6 maj

• ”Hall of Fame” etableras via HIHF och SHIF

• Handikappidrottshistoriska

föreningen bildades 

31 mars 2007



”Hall of Fame” utnämnda vid förbundsmötet i Piteå 2007

Meriter

Gabriella von Hage

• Medlem nr. 3  

• 5 Paralympics guld och 

14 silver.

• 6 VM guld och 13 silver

• 23 EM guld och 2 silver



”Hall of Fame” utnämnda vid förbundsmötet i Piteå 2007

Jonas Jacobsson

• Medlem nr. 4

• Meriter

• 16 Paralympics guld, 2 

silver och 9 brons.

• 15 VM guld, 10 silver 

och 3 brons 



2008

• GK håller sin första stämma den 1 juni i Bollnäs,

Jan Thulin väljs som ordförande.

• Med hjälp av SUH fungerar GK som prisutdelare på 

Svenska Handikappidrottsspelen.

• Paralympics i Beijing

Jonas Jacobsson tar 3 guld och

Anders Olsson tar 2 guld



GK delar ut första stipendiet 

• Niklas Almers, friidrott.

Guldklubbens motivering:

"Har järnvilja och stor 

träningsdisciplin, samt vill 

nå dom stora målen”.

• Niklas erövrade 5 guld vid 

junior-VM i Johannesburg, 

Sydafrika", april 2008 samt 

en finalplats på 200 m vid 

senior VM i Taiwan Niklas Almers



Överlämnandet på SHIF förbundsmöte 

i Skövde 2008



”Hall of Fame” utnämning i Bollnäs  2008

• Rolf Johansson
medlem nr. 8  

• Friidrott

• Lars Löfström
medlem nr. 9

• Friidrott

• Hans Lindström
medlem nr. 5  

• Ledargärning

• Bengt Olofsson
medlem nr. 6

• Ledargärning

• Monica Säker
medlem nr. 7  

• Friidrott



”Hall of Fame” utnämning i Bollnäs  2008

Stående: Hans Lindström, Kari Marklund (dåvarande SHIF ordfö.)

Sittande: Rolf Johansson, Bengt Olofsson och Lars Löfström



2009

Middagen den 5 sep• GK deltar vid SHIF:s 

förbundsmöte den 8-10 

maj i Eskilstuna. Jan 

Thulin representerar 

Guldklubben.

• Medlemsträff hålls den 

5-6 september i 

Haninge.

Temat på denna träff 

var

”Ett trevligt umgänge 

med nostalgi.”



”Hall of Fame” utnämnda i samband med  SHIF/SPK:s 

förbundsmöte 2009 i Eskilstuna

• Bengt ”Fimpen” Lindberg 
medlem nr. 12  

• Bänkpress

• Sven-Eric Carlsson
medlem nr. 10  

• Ledargärning

• Benny Nilsson
medlem nr. 13  

• Bänkpress



2010

Föreningsstämman avhölls 
den 24 april på Quality 
Winn Hotell.

Jan Thulin omvaldes som 
ordförande för 2 år.



Guldklubbens andra stipendiat

Zebastian Modin

15 år från Frösön 

• Längdskidåkning

• Motivering: 

”En klok och mogen 

idrottskille som genom 

målmedveten träning nått 

goda framgångar i en av de 

mest konditionskrävande

idrotterna.” 
Zebastian Modin



Guldklubbens tredje stipendiat

Rasmus Lundgren,

19 år från Tomelilla 

• Kälkhockey,

Klubb: FIFH Malmö

• Motivering:

”En idrottskille med 

vinnarskalle som redan vid 

unga år visat goda 

ledaregenskaper och tydlig 

fokusering på elitnivå.” 
Rasmus Lundgren



2010

• GK passar på att fungera som Prisutdelare vid SM i 

Showdown

Zebastian Modin Jan Thulin delar ut priser



2011

• Tore Nilsson representerar GK vid SHIF/SPK:s 

förbunds-möte den 6-8 maj i Göteborg. 

• GK har sin medlemsträff den 1 oktober 2011 i 

Haninge. 

• Vår förste stipendiat, Niklas Almer tog full pott med 

fem guld vid JVM i friidrott detta år.



2011
• Vice ordförande Lena-Marie Hagman går in som 

ordförande den 1 juni 2011 med anledning av att 

Jan Thulin avgår p.g.a. arbete utomlands.



”Hall of Fame” utnämnda i samband med  SHIF:s förbundsmöte 

2011 i Göteborg

• Ola Rylander
medlem nr. 17 

• 1 Paralympics guld

och 1 brons.

• 2 VM guld och 2 silver.

• Gunilla Åhrén
medlem nr. 16

• 4 Paralympics guld,

1 silver och 1 brons

• 2 VM guld, 2 silver och 

1 brons



Guldklubbens fjärde stipendiat

• Emil Andersson,

18 år från Örebro 

• Bordtennis

Klubb: BTK Safir, 

• Motivering:

”En smart, cool, målinriktad 

och träningsflitig ung kille 

som har förmågan att vara 

bäst när det gäller.”
Emil Andersson



Guldklubbens femte stipendiat

• Joakim Lindblom

19 år, basket 

• Motivering:

”Strålande spel och 

avgörande insatser vid EM i 

Italien 2010, U-22 landslag i 

rullstolsbasket. En strålande 

säsong i klubblaget 

Norrköping Dolphins med

SM-guld 2010”.
Joakim Lindblom



2012 Paralympic London
Simmar Guld

Maja Reichard

Bordtennis Guld

Anna-Carin Ahlqvist



2012 Paralympic London

Rullstolstennis Guld

Peter Wikström o Stefan Olsson

Skytte Guld

Jonas Jacobsson



2014

Helen Ripa     
Guld i 15 km klassisk 
längdskidåkning.

Vid Paralympiska Spelen i Sotji 
2014, kvalificerade sig 1 ny svensk 
guldmedaljör för medlemskap i 
Guldklubben

Guldklubbens uppvaktade 
Helen Ripa när hon kom hem 
från Sotji med en blomsterkvast, 
på Arlanda. John Friesland 
tackade Helen för hennes fina 
insatser på 15 km och 
silvermedalj



Stipendier 2014
• Guldklubbens 

Talangstipendium 2014 

tilldelas: Karl Forsman, 

Simklubben Ägir 

Östersund.

• Motivering: För hans 

målmedvetna simmar 

satsning under flera år.  

Blev det fina presta-

tioner vid debuten i 

Montreal.

Karl Forsman Simklubben Ägir



Stipendier 2014
• Guldklubbens 

Talangstipendium tilldelas: 

• Lisa Ly Goalball,  MIS,  

Göteborg

• Motivering: 

• för hennes lovande 

utveckling mot allt större 

uppgifter i goalball, via 

stabilt försvarsspel till en allt 

mer fysisk och 

spelfördelande nyckelroll i 

sitt lag och för sin talang 
som förebild och 

stöttepelare



2015 medlemsträff 
Halmstad

Den 12 september 2015 höll GK sim medlemsträff i Halmstad på 
Hotell Scandic Hallandia, Träffen sponsrades till stor del av 
Halmstad Kommun. Jonas Andersson tog den första kontakten 
med Kommunalrådet Anders Rosén (S). 28 st. deltog.



Guldklubbens tionde 
stipendiat

Guldklubbens Talangstipendium 2016: 
Tomas Hjert, Nacka HI

Motivering: Trots sin relativt 
låga ålder och korta tid inom 
sporten, har Tomas utvecklats 
rekordsnabbt, till en 
nyckelspelare såväl i 
klubblag som landslag. Han 
är en osedvanligt talangfull 
och komplett rugbyspelare. 
Med bakgrund från hockeyn 
är lagtänket fullt naturligt för 
honom. Han utstrålar 
seriositet och glädje i sitt 
idrottande och peppar sina 
lagkamrater.



2016 stämma & medlemsträff 
i Vänersborg

Bertil Hellmans (S) (regerings 
tjänsteman

Hans Lindström ÖL om sitt  
Flygarliv

KF Ordf. Lars-Göran Ljunggren o Maud Rudquist > höger



2016 stämma & medlemsträff i 

Vänersborg

Ordförande för stämman Bertil Hellman (S) (Regerings tjänsteman)Lars Löfström Om bestigning av 
Kilimanjaro 



Våra samarbetsparter

Retriever Sverige AB



Logga



Idrotten från 60 – 80 talet







Tack för mig

• Tore Nilsson


