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Parasportgalan 2018
Parasportgalan bjöd på presentationer av
enorma prestationer.
IPCs tidiga förkämpe, Hasse Lindström och
förbundets mångårige ordförande Kari
Marklund, närvarade som hedersgäster.
Bland utmärkelserna kan bland andra
nämnas Årets lag, där silver-lirarna från Rio
fick revansch på sina banemän under
2017, samt Årets manliga prestation där
London-vinnaren i tennis-dubbel Stefan
Olsson vann Wimbledon-singeln senast,
genom vinst över flera Paralympicsvinnare,
samt över världsettan.
Våra Talangstipendiater fick här också sina
diplom.
Vi håller nu tummarna för alla svenska
idrottare vid Paralympics om bara några
veckor.
Parasport Sveriges Hall of Fame
Inval till Parasport Sveriges Hall of Fame
(HHoF) – den svenska parasportens
yttersta hedersbetygelse – offentliggörs
normalt under förbundsmötena, nästa gång
2019.
Eventuella inval diskuteras i dagsläget, men
inget är ännu bestämt.
Mentorsprogrammet
Enkätsvaren vi har fått in från er – om att
bistå som mentorer inom
parasportförbundets elitarbete – planeras
att analyseras av förbundet under slutet av
februari. Även om det är relativt få av oss
som börjar denna resa, så låt oss hoppas
att samarbetet kan börja byggas utifrån en
stabil grund. Få och engagerade mentorer
kan i inledningen vara bättre än
överambitiöst och övermäktigt. Säg till om
du vill vara med!

februari 2018

Medlemsavgift
Glöm inte att betala in medlemsavgiften för
2018 (minst 100 kr).
Plusgiro 33 47 13 – 5
Ange namn och födelsedata (första sex
siffrorna).
Vi vill ha kvar dig som medlem – du som
åstadkommit din bragd – för att vår förening
ska vara stark.
Betala därför din avgift och ge ditt stöd till
övriga medlemmar. Tack!
Tänk på att många medlemmar är en styrka
i samtal med förbundet, samt i våra
samarbeten med kommuner och regioner.
En stark förening behöver dessutom driftiga
medlemmar.
Ta gärna kontakt med föreningens
valberedning, inför den tidiga sommarens
stämma. Vi återkommer med information
och kallelse när plats och datum är
bestämt.
(Se vår hemsida för kontaktuppgifter, under
”Funktionärer”).
önskar
Styrelsen,
Petter Edström, Tore Nilsson, John
Friesland, Jonas Andersson,
Bengt Olofsson, Kerstin Wiksén,
Nils-Åke Lindahl
PS:
Du kan läsa mer om våra aktiviteter på
http://www.guldklubben.se/ och hos
Facebook-gruppen
Paralympiska Guldklubben Sverige.
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