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Styrelsesammanträden
Under mandatperioden har styrelsen haft tio sammanträden per telefon och ett i Jönköping.

Medlemmar
Vid utgången av 2015 hade PGK 127 medlemmar (varav 48 har bidragit)

Hedersmedlemmar
Vid stämman 2014 valdes, David Lega och Lena Mari Klingvall som hedersmedlemmar.

Avlidna medlemmar
Bengt (Fimpen) Lindberg sep 2014, Bänkprss. Tog Guld 1980, 1984, 1988, 1992
Leif Hedman Januari 2015, Friidrott Tog Guld 1980 60m Rullstol och 1984 100 m Rullstol .

Paralympiska Spelen i Sotji 2014
Vid Paralympiska Spelen i Sotji 2014,
kvalificerade sig 1 ny svensk guldmedaljör för
medlemskap i Paralympiska Guldklubben
(PGK):
2012 fick Helen Ripa Guldklubbens stipendier
med
Motiveringen: För hennes framgångsrika
nystart på Längd- skidåkning som med
fokuserad målinriktning och satsning lett till
resultat i absolut Paralympisk världsklass

Foto av Martin Naucler

Helen Ripa
Guld i 15 km klassisk längdskidåkning.
Uppvaktning
Guldklubbens uppvaktade Helen Ripa när hon
kom hem från Sotji med en blomsterkvast.
John Friesland tackade Helen för hennes fina
insatser på 15 km och silvermedalj på mix
stafett (Helen och Zebastian) och hälsade
henne välkommen som medlem i Guldklubben.
Även Zebastian Modin fick en blomsterkvast.
Guldklubbens stipendiat 2010
Paralympic-silver sprint skate, Sotji 2014
Paralympic-silver stafett, Sotji 2014
Paralympic-brons 20 klassiskt, Sotji 2014

Hemsidan
Guldklubbens hemsida har varit i full drift med ca 34.400 besökare. Tore Nilsson har som webmaster
flitigt uppdaterat informationen. Retriever Sverige AB har genom John Friesland levererat en mycket
uppskattad och bra nyhetstjänst med samlade nyheter om idrott för funktionshindrade.

Verksamhetsbidrag
Paralympiska Guldklubben har under perioden mottagit verksamhetsbidrag från Svenska
Handikappidrottsförbundet samt ekonomiskt stöd från Team Olivia AB och
Retriever Sverige AB

Talangstipendier 2014
Paralympiska Guldklubbens
Talangstipendium tilldelas:
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.
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Lisa Ly
Paralympiska Guldklubbens
Talangstipendium 2014 tilldelas: Karl
Forsman, Simklubben Ägir Östersund.
Motivering: För hans målmedvetna
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.
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Karl Forsman

Medlemsträff
Den 12 september 2015 höll GK sim medlemsträff i Halmstad på Hotell Scandic Hallandia, Träffen
sponsrades till stor del av Halmstad Kommun. Jonas Andersson tog den första kontakten med
Kommunalrådet Anders Rosén (S).
Träffen blev en riktig hitt, full av
nostalgi, glädje och mycket skratt.
PÅ programmet hade vi föreläsningar,
där ett av dessa var Kerstin Wiksén som
visade bilder från sin hemsida
Nostalgiska tävlingsbilder från 1970 till
år 2000. Vilket var riktigt uppskattat av
alla. Ett seminarier hölls bland alla
deltagarna. Varje deltagande, fick
uttrycka sina förslag och åsikter. Vilka
noterades (sammanfattades) på ett stort
block.
PGK vill tacka Halmstad Kommun
för det stöd vi fick till PGK medlems
träff.
-

Inspirera (vara murbräcka)

-

Dela med oss av våra
erfarenheter

-

Förmedla historien

-

Ungdomsläger

-

Vara ledare och förebilder

-

Skapa egenvärde, (att få dela
erfarenheter med andra med
samma erfarenheter)

Hall of Fame
Vid Svenska Parasport Förbundets förbundsmöte den 9-10 maj 2015, invaldes Bengt-Gösta
(Gösen) Johansson i Hall of Fame som medlem
nr 21.
Han var en av tre personer som utvecklade
kälkhockeyn i mitten på 1960-talet. Dessutom
har han deltagit i hela tolv Paralympics (sex
vinterspel och sex sommarspel), där han har
tagit medaljer, av alla valörer, i fem olika
discipliner. De Paralympiska Gulden erövrades i
5-kamp 1976 Toronto och Kälkhockey 1994
Lillehammer

Anders Rose’n och Jonas Andersson

Media och PR
Det har rapporterats om PGKs aktiviteter i tidningen Handikappidrott (Numera Parasport Magasin)
samt Parasport Sverige hemsida, Hallands Posten, med flera tidningar, Guldklubbens hemsida och
Guldklubbens Facebook konto,

Samarbeten
SHIF/SPK
Vid SHIF:s förbundsmöte i Malmö 2015 9-10 maj, representerades PGK av Tore Nilsson
Guldklubben informera om talangstipendiet samt tackade för inbjudan från förbundet.
PGK framfört önskemål om att vid lägliga tillfällen medverka vid träffar då specialidrottsförbunden
med inkluderad handikappidrott deltar.
Slutord
Paralympiska Guldklubbens verksamhet, som nu pågått under 14 år, kan förenklat sammanfattas i två
huvuduppgifter, att verka som kamratförening för paralympiska guldmedaljörer och att genom
föreningen verka för ökat stöd till svensk paralympisk idrott. I detta är fortsatt utveckling av
talangstipendiet en viktig del. En annan lika viktig del är den kader av framstående förebilder som
utgör vårt medlemskap, och som inspirerar unga personer med funktionshinder till att satsa mot
idrottens högsta möjliga idrottsliga mål och medlemskap i Paralympiska Guldklubben. Styrelsen vill
med detta rikta ett stort tack till alla som bidragit och bidrar till Paralympiska Guldklubbens
verksamhet i denna anda.

Varberg den 20 mars 2016

_________________
Tore Nilsson
Ordförande

_________________
Kerstin Wiksén
Vice Ordförande
(Suppleant)

______________
Gert Nilsson
Kassör

_________________
Bengt Olofsson
Sekreterare

_________________
Jonas Andersson
Ledamot

______________
Annika Hultqvist
Ledamot

---------------------------Börje Johansson
Suppleant

