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Medlemsmötet 2017
Ett stort till alla er som var med på
medlemsmötet 3-4 juni i Haninge!

2) Aaron Lindström (Alpint)

En sammanfattning (skriven av Tore m.h.a.
Bengt) är publicerad på vår hemsida, samt i
vår Facebook-grupp.

under de kommande åren.

Med tanke på att detta är Aarons andra år som senior
åkare så är detta en person vi hoppas få se mycket av

Det mest imponerande med Aaron är på vilken kort tid
han har klättrat genom världsrankingen. Att vara rankad

Värt att nämna särskilt från medlemsmötet
senast, är det Mentorsprogram som vi har
tagit fram och nu hoppas kunna få etablerat
inom ramen för parasportförbundets
elitarbete.
(se separat bilaga till detta nyhetsbrev)
Årets talangstipendiater
1) Emelie Endre (bordtennis)
•

2016 US Open brons damer lag 6-10

•

Para-SM 2016 silver damer klass 6-10

•

Regions top 12 öst 4:e plats 2016

•

Brons i damernas division 2 östra 2016-2017

Genom att fortsätta jobba på alla delar i sin träning med
viljan att hela tiden utvecklas, hitta och slipa på detaljer
kommer Emelie förhoppningsvis nå nya framgångar och
slutmålet är att hon blir bäst i världen. Emelie är en riktig

top 25 i världen i alla de alpina grenar han deltar i är en
stark bedrift (13 plats i super-G).

Medlemsavgift
Glöm inte att betala in medlemsavgiften för
2017 (minst 100 kr).
Plusgiro 33 47 13 – 5
Ange namn och födelsedata (första sex
siffrorna).
Tänk på att många medlemmar är en styrka
i samtal med förbundet samt i våra
samarbeten med kommuner och regioner.
Det är också viktigt att vara många
medlemmar för att mentorsprogrammet ska
kunna bli det rikstäckande nätverk och den
betydande del i yngre förmågors
framgångar, som vi hoppas.

kämpe och hennes goda inställning smittar av sig på alla
andra runt omkring henne.

Styrelsen,
Petter Edström, Tore Nilsson, John
Friesland, Jonas Andersson,
Bengt Olofsson, Kerstin Wiksén,
Nils-Åke Lindahl
PS:
Våra aktiviteter
Du kan läsa om våra aktiviteter på
http://www.guldklubben.se/ och hos
Facebook-gruppen
Paralympiska Guldklubben Sverige.
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Mentorsprogrammet
För att detta samarbete med förbundet ska
bli verklighet behöver vi utse några frivilliga
guldklubbsmedlemmar, som kan ställa upp
med stöd och råd kring den aktives
livspussel, tillsammans med tränare,
föräldrar och förbundet.
Detta är ett första steg som undersöker ert
intresse att bidra med era erfarenheter.
Nästa steg blir att – baserat på vad ni har
svarat – kartlägga hur och var man skulle
kunna bygga upp ett samarbete med aktiva.

4) På vilket sätt tror jag mig kunna hjälpa?
(Mentorsprogrammet ska komplettera, inte
på något sätt ersätta, befintligt elitarbete
inom Parasportförbundet)
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Tänk på att detta är en möjlighet till
utvecklande och lärande – även för oss –
inte bara för den aktive!

______________________________________

1) Vad heter jag? (textat)

Skicka in denna bilaga till adressen eller
epost-adressen som står skriven i sidfoten,
senast 17 september.

_______________________________
2) Tror jag mig kunna ge ett mervärde för
den aktive? Vill jag det? (Stryk under ditt
svar)

Tack för hjälpen, att vilja ge tillbaka till
idrottsrörelsen!

JA / NEJ

3) Vilken/vilka region/-er kan jag hjälpa till i?
–Var bor jag, eller var är jag (fortfarande)
starkt involverad (familj, föreningar etc)
________________________________
________________________________

Sida !2 av !2
Paralympiska Guldklubben Sverige
C/O Petter Edström, Döbelnsgatan 95, 113 52 Stockholm
E-post: petter.edstrom@gmail.com

