Paralympiska Guldklubben
Unga vinnarskallar belönas!
Årets Stipendiater 2010



Guldklubbens Talangstipendium tilldelas: Rasmus Lundgren,
Tomelilla
Kälkhockey, Klubb FIFH Malmö
Motivering:
En idrottskille med vinnarskalle som redan vid unga år visat goda
ledaregenskaper och tydlig fokusering på elitnivå.

Rasmus är 18 år spelar kälkhockey i FIFH Malmö. Han började redan
som sjuåring och 2005 kom han med i landslaget. 2006 blev han som
13-åring den yngste kälkhockeyspelaren genom tiderna att delta vid Paralympics i Turin. Han
vill efter avslutade studier resa till Kanada för att spela kälkhockey. Hans vision är att bli bäst
i världen. Sveriges förbundskapten Janne Edbom menar att Rasmus Lundgren är en av
Sveriges viktigaste spelare.

Längdskidåkaren Zebastian Modin, Frösön, och kälkhockeyspelaren Rasmus
Lundgren, Tomelilla, får Paralympiska Guldklubbens Talangstipendium för 2010.
Stipendierna delas ut nu i helgen i Stockholm och Malmö.





Guldklubbens Talangstipendium tilldelas: Zebastian Modin,
Frösön
Längdskidåkning, blind med ledsagare
Motivering:
En klok och mogen idrottskille som genom målmedveten träning
nått goda framgångar i en av de mest konditionskrävande
disciplinerna.
Plats och tidpunkt för utdelning
SHIF’s elitsamling, Hotell Scandic Ariadne, Stockholm lördagen
den 13 februari.

Zebastian Modin är 15 år och blind längdskidåkare. Efter grundskolan vill han studera på
skidgymnasiet i Östersund
Han har deltagit på två världscuptävlingar, säsongen 08-09.
- Stipendiet kunde inte ha kommit lägligare. Jag körde nyss sönder ett par skidor och
pengarna ska jag använda till ny utrustning, säger Zebastian när han får höra
nyheten.
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Paralympiska Guldklubben
Fakta
Paralympiska Guldklubben, GK, är föreningen för paralympiska idrottare som erövrat minst
en guldmedalj, vid paralympiska vinter- eller sommarspel. Klubben har 139 medlemmar
GK har genom initiativ och arbetskommitté bidragit till att utreda handikappidrottens historia
samt att etablera handikappidrottens Hall of Fame.
GK har sedan 2008 delat ut stipendier till unga idrottare enligt GK’s statuter.
Hemsida: www.guldklubben.se
Syfte och mål
Inom föreningens ram vidareutveckla idrottsgemenskap för de som erövrat en paralympisk
guldmedalj och att medverka till att Sverige tar fler paralympiska medaljer.
Bakgrunden till Guldklubbens talangstipendier
GK bidrar genom årlig stipendieutdelning till att uppmuntra och stimulera unga och ambitiösa
idrottare som visat sig vara redo för deltagande i paralympiska spel.
GK vill genom sitt arbete synliggöra svensk handikappidrott
GK vill verka för att Sverige erövrar fler paralympiska medaljer
Statuter för GK talangstipendier
 vara under 20 år
 vara en lovande idrottare med hög träningsvilja,
 visa stigande resultatnivå,
 vara på väg till Paralympics vinter- eller sommarspel
 ha en definierad målsättningsprofil.
 Vara svensk medborgare och bosatt i Sverige
Kontaktinformation
Ring ordförande Jan Thulin, 076-8274130
E-post sjthulin@telia.com
Post Paralympiska Guldklubben c/o Jan Thulin, Skolvägen 1, 428 35 Kållered
Hemsida: www.guldklubben.se
Web och press: Tore Nilsson 0340-520845, 070-5822871

Postadress
Paralympiska Guldklubben
c/o Jan Thulin
428 35 Kållered

Telefon
031- 795 1305

E-mail/Web
info@guldklubben.se
www.guldklubben.se

Postgiro
33 47 13-5

Org.nr
802412-3955

