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Motivering
Rolf Henriksson var en betydande person i handikappidrotten i Gästrike-Hälsingedistriktet, under
tiden 1960 till 1996 - 36 år!
Rolf var engagerad i den lokala sektionen av Svensk Handikappidrott/DHR, under 1960 talet. I
början av 1969 var han med i den arbetsgrupp, inom DHR, som arbetade fram ett underlag till
bildandet av Svenska Handikapp Idrottsförbundet (SHIF).
Vid SHIF:s konstituerande möte 17-18 maj 1969 valdes Rolf in i SHIF:s första styrelsen. Där hade han
många funktioner, bland annat var han ansvarig för breddidrotten, ledamot i förvaltningsutskottet
och VU. Rolf blev kvar i SHIF:s styrelse i 10 år.
När Gästrike-Hälsinge Handikapp Idrottsförbund (GHHIF) bildades i Sandviken den 29 april 1970,
valdes han till ordförande, en post som han innehade fram till och med 1974. Därefter var han
adjungerad i styrelsen åren 1975 och 1976.
1970 var Rolf också med och bildade Gävle Handikappades Idrottsförening (GHIF). Han valdes vid
bildandet till föreningens ordförande, en post som han innehade till 1971.
Rolf Henriksson tilldelades 1979, som den förste inom handikappidrotten, Riksidrottsförbundets
högsta utmärkelse, Guldnålen.
Rolfs engagemang inom Handikappidrotten i sammanfattning:
- Styrelseledamot i SHIF, 1969 - 79
- Ordförande/ledamot GHHIF, 1970-74 Adj. 1975 -76
- Ordförande/ledamot GHIF, 1970 -71 Vice ordf. 1972-1980 övriga uppdrag 1981-1996
Riksidrottsförbundets Guldnål 1979 - den första inom handikappidrotten

Biografi
Rolf Henriksson är född 1926. Han har varit en betydande person i handikappidrotten i GästrikeHälsingedistriktet, under tiden 1960 till 1996, 36 år!
1958 kom Handikappidrotten till Gävle via utredningskommittén ”Idrott för handikappade och
åldringar” och dess konsulent Alf Nygren. I Gävle bildades Svensk Handikappidrott/DVR med DVR
som huvudman. (DVR bytte namn till DHR 1965.)
Intresset för handikappidrotten började för Rolfs del med ett vådaskott 1959. Kulan som
genomborrade en stängd dörr fortsatte sedan in i buken och fastnade i vänster höft på honom, då
civilanställd på I 14, Gävle.
För Rolf blev träning i vattnet på Strömbadet ett medel i rehabiliteringen. Genom träningen kom
Rolf i kontakt med De Vanföras Riksförbund (DVR). Mötet med personer i samma belägenhet
väcktes hans intresse för handikappidrott, som ett medel att rehabilitera skadade personer. En
viktig milstolpe var när han mötte entusiasten Helge Johansson, Gävle, som då var tränare i
gymnastik och simning vid Solängsskolan.
Rolf hade som ung junior tävlat i simning och vattenpolo för Harnäs SS i bandy för SK Tirfing.
Intresset för simning gjorde att han tog hand om simträningen. De båda parhästarna Rolf/Helge
kom senare att arbeta parallellt inom Gävle Handikappades IF.
På den tiden fanns det ingen handikappidrottsförening. Blinda/synskadade tränade för sig liksom
Cp-skadade, döva och utvecklingsstörda med flera. Denna uppdelning gjorde att det blev för få
utövare i respektive sport. En idé om att bilda en ”ren” idrottsförening hade dock börjat gro, där alla
som ville utöva idrott kunde samlas under ett tak. Det fanns på den tiden inte heller en samlad
nationell kraft inom handikappidrotten.
Rolf hade inte bara kvalifikationer som idrottsledare utan där fanns också goda insikter i
administration. Genom sina uppdrag inom Norra distriktet inom DVR kom Rolf i kontakt med
centralt placerade personer i Stockholm, som tog till vara hans kompetens och intresse för
administration.
Kopplingen till den lokala idrottssektionen i DHR gjorde att han i början av 1969 var med i den
arbetsgrupp inom DHR, som skulle ta fram ett underlag till bildandet av Svenska Handikapp
Idrottsförbundet (SHIF).
Vid SHIF:s konstituerande möte 17-18 maj 1969 valdes Rolf in i den första styrelsen. Rolf hade
många funktioner i den första styrelsen, bland annat ansvar för breddidrotten. Han var också
ledamot i förvaltningsutskottet och förbundets VU med mera. Rolf blev kvar i SHIF:s styrelse i 10 år.

SHIF:s första styrelse. Rolf vid pilen.

Rolf var en drivande kraft i bildandet av specialidrottdistriktsförbundet Gästrike-Hälsinge
Handikapp Idrottsförbund. När GHHIF bildades i Sandviken den 29 april 1970, valdes han till GHHIF:s
första ordförande. Rolf innehade ordförandeposten fram till och med 1974. Därefter var han
adjungerande till styrelsen åren 1975 och 1976
1970 var Rolf med och bildade Gävle Handikappades Idrottsförening (GHIF). Han valdes vid
bildandet till föreningens ordförande, en post som han innehade till 1971. Därefter innehade han
posten som vice ordförande 1972 till 1980 och 1981 övrig styrelseledamot. 1982 var han adjungerad
till styrelsen. Åren 1985 till 1996 var han revisorssuppleant.
Rolf har alltid påpekat att bredden inom handikappidrotten är viktigast dels för rehabilitering och
social samvaro, dels allas lika värde, dels att ingen lämnas utanför. Rolfs motto och ledstjärna har
varit: ”Bredden är grunden för elitidrotten.”
Rolf Henriksson tilldelades 1979 Riksidrottsförbundets högsta utmärkelse Guldnålen, som den
förste inom handikappidrotten.
Rolfs engagemang inom Handikappidrotten i sammanfattning:
- Styrelseledamot i SHIF 1969 - 79
- Ordförande/ledamot GHHIF 1970-74 Adj. 1975 -76
- Ordförande/ledamot GHIF 1970 -71, vice ordförande1972-1980, övriga uppdrag 1981-1996

