
Paralympiska Guldklubben 

Stipendiater 

2008 - 2019 



Guldklubbens sjuttonde stipendiat 

Nicklas Westerberg, Eskilstuna 
Nicklas är ett träningsfenomen som tränar 
otroligt tufft. Framgångarna har varit 
enormt stora under året och under EM tog 
han en sensationell bronsmedalj efter att 
ha besegrat världsettan och flera 
paralympiska mästare. 
 
Framgångarna har givit honom en rejäl 
skjuts upp på världsrankingen och han har 
nu en plats till Paralympics 2020 i sikte. 
 
Med denna utvecklingskurva kommer han 
skörda stora framgångar på de största 
arenorna i framtiden. Nicklas är förutom en 
mycket bra pingisspelare, en mycket 
hjälpsam person som alltid är redo att 
ställa upp där det behövs 

 

Guldklubbens Talangstipendium 2019 



Guldklubbens sextonde stipendiat 

Louise Jannering, Uppsala 
Louise började tävla internationellt 
2016 och har på kort tid etablerat sig 
i landslaget inom Paracykel. Hon är 
ett föredöme och väldigt bra förebild 
för alla. 

 

Att vara synskadad i en idrott som 
kräver konkurrenskraftig utrustning 
är bara det en resa i sig. Louise har 
som målsättning att kvalificera sig 
och bli uttagen till den svenska 
truppen till Tokyo 2020.  

Guldklubbens Talang-stipendium 2019 



Guldklubbens femtonde stipendiat 
Guldklubbens Talang-stipendium 2018 

Rickard Nilsson, Påvelunds TBK 

Motivering: 

Rickard är en träningsvillig, 
målmedveten talang med stor 
spelförståelse och fin bollkänsla 
ett föredöme som idrottare både 
på och utanför banan. 
 

Rickard rankas för närvarande 
som nummer 9 i världen 

efter bland annat bronsmedaljer 
vid Spanish respektive Irish Para-
Badminton International 2018. 

 



Guldklubbens fjortonde stipendiat 
Guldklubbens Talang-stipendium 2018 

Rebecka Sternisa Bellander, Oskarshamns TK 

Motivering: 

Rebecka har med heltids-
satsning på hemmaplan och 
fina resultat på världstouren 
för närvarande rankad som 
nummer 43 i världen i singel 
och dubbel  visat att hon kan 
nå absoluta toppen. 



Guldklubbens tolfte stipendiat 
 

Guldklubbens Talang-stipendium 2017: Aron Andersson, SK Vitesse, Skövde  

 
 

• Motivering: Efter två år som 
senior har han på kort tid 
klättrat på världsrankingen 
och rankas topp-25 i världen 
i alla de alpina grenar han 
deltar i. 



Guldklubbens elfte stipendiat 
 

Guldklubbens Talangstipendium 2017 tilldelas: Emelie Endre, IFAH och Hammarby IF 
BTF 

Motivering: Emelie är en riktig 
kämpe med bl. a. US Open-brons och 
Para-SM-silver (2016). 
 
Hennes goda inställning smittar av 
sig på alla andra runt omkring henne. 
Genom att – med viljan att hela tiden 
utvecklas – fortsätta jobba på alla 
delar och detaljer i sin träning, 
kommer Emelie förhoppningsvis nå 
nya framgångar och slutmålet är att 
bli bäst i världen. 



Guldklubbens tionde stipendiat 

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. 

 

Guldklubbens Talangstipendium 2016: Tomas Hjert, Nacka HI 



Guldklubbens nionde stipendiat 

Guldklubbens Talangstipendium 2014: Karl 
Forsman simning, SK Ägir, Östersund 

 

Motivering: För hans mål-medvetna 
simmar satsning under flera 
år.  Blev det fina prestationer vid 
debuten i Montreal med en 
finalplats och sluttiden 1.40.61.  
 Vid NM & International Paragames 
november 2013 Stockholm.  Satte 
Karl Svenskt rekord (Guld) på 100 
meter Bröstsim, 1.35.90.  Tiden 
rankades 2:a plats på 
världsrankingen, 23 hundradelar 
bakom världsettan.  Paralympics är 
nästa stora mål. 



Guldklubbens åttonde stipendiat 

Guldklubbens Talangstipendium 
2014: 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 på plan 
och i laget. Med ett EM-brons 2011 
i landslaget är siktet nu inställt mot 
permanent landslagsplats och 
Paralympiskt kvalspel. 



Guldklubbens sjunde stipendiat 

• Helene Ripa Längdskidor 
Haninge SOK 

• Motivering: För hennes 
framgångsrika nystart på 
längdskidåkning som med 
fokuserad målinriktning 
och satsning lett till 
resultat i absolut 
Paralympisk världsklass  



Guldklubbens sjätte stipendiat 

• Filip Silvstrand Olsson, 17 
år, Nacka HI 

• Motivering: För lovande 
debut i kälkhockey-
landslaget under B-VM, 
med visad god ut-
vecklingspotential och 
inriktning mot fortsatt 
hårdträning med hög 
målsättning. 



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 



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 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 



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 



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 


