Paralympiska Guldklubben
2012 års stipendiater
Guldklubbens Talangstipendium tilldelas: Helene Ripa Haninge SOK
Motivering: För hennes framgångsrika nystart på längdskidåkning som med
fokuserad målinriktning och satsning lett till resultat i absolut Paralympisk
världsklass
Plats och tidpunkt för utdelning:16 maj i samband med båtresan till
Sveriges Paralympiska Kommittés ”vinter-camp” på Lillsved.
Paralympiska Guldklubbens representant:
Hans Lindström Vice Ordförande 070-772 2062

Helene Ripa
Helene har tidigare Paralympiska meriter som simmare men har sedan några år framgångsrikt satsat på
längdåkning på skidor och seglat upp som starkt medaljhopp inför Sochi 2014. Förutom guldmedaljer i sin
Världscupsdebut i december gick hon i mål som 87:a i årets Tjej-Vasa och spädde på med bland annat VM-guld
i sprint 2013.

Guldklubbens Talangstipendium tilldelas: Filip Silvstrand Olsson, 17 år,
Nacka HI, Bor i Udevalla
Motivering: För lovande debut i kälkhockeylandslaget under B-VM, med
visad god utvecklingspotential och inriktning mot fortsatt hårdträning med
hög målsättning.
Plats och tidpunkt för utdelning: 16 maj i samband med båtresan till
Sveriges Paralympiska Kommittés ”vinter-camp” på Lillsved, Stockholm.
Paralympiska Guldklubbens representant:
Hans Lindström Vice Ordförande 070-772 2062

Filip Silvstrand Olsson
Meriter
•
Landslagsspel oktober 2012 i Stockholm mot Norge
•
Klubbturnering Stockholm Games november 2012 för Nacka HI
•
Landslagsspel B-VM turneringen i Serbien november-12.
•
Landslagsspel vid New Year Cup i Ryssland nu i december -12
•
Landslagsspel Finland januari -13
•
Klubbturnering Malmö Open februari -13 för Nacka HI
•

Paralympic Winter World Cup i Sollefteå
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Paralympiska Guldklubben
Regler för Guldklubbens talangstipendier
 vara en lovande idrottare med hög träningsvilja, visa stigande resultatnivå.
 Vara på väg till Paralympics vinter- eller sommarspel och ha en definierad målsättningsprofil.
 Målet är att kunna dela ut stipendiet till minst en kvinnlig och en manlig idrottare
 Kandidater till stipendiet identifieras i samarbete med Sveriges Paralympiska Kommitté och föreslås till
Paralympiska Guldklubbens styrelse för beslut.

Bakgrunden till Guldklubbens talangstipendier
Guldklubben bidrar genom årlig stipendieutdelning till att uppmuntra och stimulera ambitiösa idrottare som visat
sig vara redo för deltagande i paralympiska spel.
Guldklubben vill genom sitt arbete synliggöra svensk handikappidrott
Guldklubben vill verka för att Sverige erövrar fler paralympiska medaljer

Allmänt
Paralympiska Guldklubben, är föreningen för paralympiska idrottare som erövrat minst en guldmedalj, vid
paralympiska vinter- eller sommarspel. Klubben har 145 medlemmar varav 14 postuma.
Guldklubben har genom initiativ och arbetskommitté bidragit till att utreda handikappidrottens historia samt att
etablera handikappidrottens Hall of Fame.
Guldklubben har sedan 2008 delat ut stipendier till idrottare enligt Guldklubbens statuter. Utdelningen sker av
företrädare för Guldklubben.

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.

Kontaktinformation
Skicka E-post till tore.nilsson@guldklubben.se (Ordförande Tore Nilsson Telefon 070-582 2871) eller skicka
post till
Paralympiska Guldklubben c/o Tore Nilsson Brunnsäpplets väg 17 432 46 Varberg
Faktainformation går att hitta på Guldklubbens hemsida: www.guldklubben.se

Postadress
Paralympiska Guldklubben
c/o Tore Nilsson
Brunnsäpplets väg 17
432 46 Varberg

Telefon
070-582 2871

E-mail/Web
Postgiro
tore.nilsson@guldklubben.se 33 47 13-5

www.guldklubben.se

Org.nr
802412-3955

