Gunnar Berglund
Medlem nr 20 av Svenska Handikappidrottens Hall of Fame

Motivering
Gunnar Berglund tillhörde världseliten i rullstolsbasket under perioden 1970–2000. Svenska
landslaget hade inte uppnått sina stora framgångar, under denna period, utan honom. Gunnar har
deltagit i 8 Paralympic games och representerat landslaget vid 367 landskamper!
När den internationella rullstolsbasketen fyllde 50 år 1996, skrev tre mycket meriterade personer
inom rullstolsbasket boken - ”The 50th Anniversary of Wheelchair Basketball”. Författarna ansåg att
några spelare under åren hade varit exceptionellt bra, dessa spelare fick ett eget stycke i boken,
Gunnar Berglund är en av dem.
Gunnar har också spelat som proffs i ett antal utländska klubbar. Australien 95/96 (Mästare 1996).
Han hade ett bra straffrekord 55 skjutna straffar och 51 mål. Alltså NBA siffror. 1999 till 2003
spelade han i Italien. Europacupmästare (klass 2) med Porto Torres.

Biografi
Gunnar Berglund är född 1952.

Aftonbladet 20 oktober 2000 Foto: Pressens bild

8 Paralympic games
I samband med Paralympics i Sydney 2000 intervjuades Gunnar av Aftonbladet. Han kommenterade
i intervjun sina och lagets insatser i tidigare Paralympic games och inledningen för det Svenska laget
i Sydney. (Hämtat från Aftonbladet 20 okt. 2000 – ”Gunnar blir proffs – vid 47 års ålder”.)
1972, Heidelberg, Tyskland:
–Vi kom på den nedre halvan, jag kommer knappt ihåg det. Men vi fick storstryk av Argentina, det
minns jag.
1976, Toronto, Kanada:
– Det gick ganska bra för mig där, bland annat satte jag 3 poäng på 2 straffkast i ett avgörande
läge. Vi slutade på femte plats tror jag.
1980, Arnhem, Holland:
–Jag valdes till den mest värdefulla spelaren. Det var väldigt kul. Laget kom på sjunde plats.
1984 Stoke Mandeville, Storbritannien:
– Vi vann brons och slog USA för första och hittills enda gången. Vi fick bara stryk i en match, det
var mot Frankrike som vi förlorade med en poäng.
1988, Söul, Sydkorea:
– Vi slog Japan inför 14 000 åskådare och nästan alla hejade på oss. Vi slutade tia.
1992 Barcelona, Spanien:
– Det var väldigt bra arrangerat och det hette Paralympics för första gången och det var väldigt
mycket publik. Det gick inte så bra för oss, det var många knappa förluster.
1996 Atlanta, USA:
– Det var många hedersamma förluster och vi slutade på nionde plats.
2000: Sydney, Australien:
”Gunnar gjorde 20 poäng och var bäste svenske poängplockare i premiärmatchen mot Frankrike i
Paralympics, men det hjälpte inte. Sverige förlorade med 51–50 och Gunnar missade två straffkast
när tre sekunder återstod." Sagt i Aftonbladet: "Jag skulle ha satt dem, men de tog en time-out och
de skickade ner en massa skränande folk bakom korgen, det störde mig.”
-Vet inte hur många sådana lägen jag avgjort tidigare men där tog det slut, säger Gunnar i dag, när
han minns tillbaka.

Tranans laguppställning omkring år 1990

På den tid när Gunnar var på topp var den internationella konkurrensen stenhård. Han hade en stor
del i de Svenska framgångarna. Motståndarna hade en oerhörd respekt för Gunnar och hans
fantastiska ”bolltrollerier” (han fick också smeknamnet El Trollo).
Första turneringen spelar han 1970 S:t Etienne (spelade bara 5 min). Första landskampen 1970 mot
England. 1977 första Topscoorer bucklan vid EM i Raalte.

Gunnar fanns med i laget när Sverige tog:
Brons i EM i Frankrike 1974,
Guld i Stoke Mandeville Games 1982,
Brons i EM i Falun 1982,
Brons på VM (Gold Cup) i Canada 1983
Brons på Paralympics i England 1984.
Dessutom fem SM-guld
1981 var han med i Norrbackas lag och vann Europacupen för klubblag.
Gunnars storhet i den internationella rullstolsbasketen ledde till att han blev Sveriges första
rullstolsbasket proffs på 1990-talet, först i Australien och sedan i Italien. Gunnar är än i dag ett hett
namn i den internationella rullstolsbasketen och det finns lag där ute som vill ha honom med.

1977 Raalte - Bäste poänggörare

Friidrott
Gunnar var också en mycket duktig friidrottare, speciellt i rullstolsgrenarna. På Stoke Mandeville
Games, den 29 juli 1978, ingick Gunnar i Sveriges stafettlag som vann 4 x 60 m, och även slog USA:s
världsrekord, ett rekord som Sverige har än idag (grenen 4x60 m finns dock inte kvar på
programmet). Gunnar ingick även i Tranans stafettlag på 4 x 100 m som vid DM på Källbrinks IP i
Huddinge den 10 september 1984 slog det svenska rekordet med tiden 1.09,2 ett rekord som även
det gäller än idag!

1978 Stoke Mandeville Games. V-rekord 4x60m, 47,8sek.
Fr.v. Gunnar Berglund, Lars Löfström, Birger Nord och Rolf Johansson.

Rullstolsbasketen fyllde 50 år 1996
När den internationella rullstolsbasketen fyllde 50 år 1996, skrev tysken Horst Strohkendl
(mångårig ledare inom tysk basket), Armand ”Tip” Thiboutot (mångårig spelare och ledare i USA)
och Philip ”Phil” Craven (mångårig spelare i det engelska landslaget och numera president i IPC), en
bok tillsammans, - ”The 50th Anniversary of Wheelchair Basketball”. Författarna ansåg att några
spelare hade varit exceptionellt bra, dessa fick ett eget stycke med bild i boken, och en av dem är
Gunnar Berglund.
Utdrag ur boken:
The 50th Anniversary of Wheelchair Basketball: A History
Gunnar Berglund - the international wheelchair basketball player with the most appearanses at over
300. Gunnar first played for Sweden in the early 1970's and immediately hit the headlines with
phenomenally accurate long distance shooting. Averaging over twenty points a game throughout
his career, he could shoot from any distance and was at ease either straight in the hoop or of the
glass. A tremendous wheelchair handler and ball handler who could mesmerize defenders by daring
to hold the ball in front of their face. His extremely quick hands caused many turnovers by his
opponents producing fast break baskets for the quick guards of the Swedish team, Lars Lövström
and Rolf Johansson. A great player who, at times, required better players around him to realize his
true potential.

Fiskekonsult
Gunnar är Fiskekonsult I Stockholms stad.

Största laxen fångad 1997. Vikt 13,3 kg.
Grundkurs i rullstolsbasket
1984 skriver Gunnar Berglund boken ”Grundkurs i rullstolsbasket”, 62 sidor. Utgivare är Svenska
handikappidrottsförbundet,

