Rolf Skoogh
Medlem nr 11 av Svenska Handikappidrottens Hall of Fame

Motivering
Rolf Skoogh var huvudtränare för simlandslagets från 1978 och förde, med hjälp av goda
medarbetare, svensk simning mot de höga höjderna. Rolf avgick 1996 efter Paralympics i Atlanta.
År 2000 när simningen inom SHIF hade det svårt åtog sig Rolf ordförandeskapet för simkommittén,
för att på nytt arbeta upp ett landslag. Framgångarna i Peking visar att han lyckades.
Under Rolfs perioder har Sverige erövrat 108 Guld vid Paralympics och otaliga VM och EM medaljer.

Biografi
Rolf Skoogh är född 1952. Han har själv varit tävlingssimmare. Rolfs talanger som tränare
uppmärksammades tidigt, bland annat var han tränare, för Svenska Simförbundets Juniorlandslag
vid några internationella tävlingar.
I Finspång, där han bodde, tränade han ryggsimmaren Bengt Baron och fjärilsimmaren Pär Arvidsson
under flera år på 70-talet. Bägge tog guld i Moskva 1980.
I slutet av 70-talet var han tränare för Sundsvalls SS som var mycket framgångsrika med bland annat
Dan Larsson som ett flertal gånger blev Svensk Mästare på 100 m frisim.
1977 förlade SHIF:s simkommitté ett veckoläger till Sundsvall, där de fick hjälp med träningen av
Rolf. När SHIF 1978 återigen förlade ett simläger till Sundsvall stod Rolf åter på bassängkanten.
Men nu som tränare och ansvarig för SHIF:s simlandslag. Rolf invaldes då också i Simkommittén.
Rolf var sedan huvudtränare för simningen i SHIF. Tillsammans med Bengt Olofsson förde han
svensk simning mot de höga höjderna. När Rolf avgick 1996 efter Atlanta erhöll han SHIF:s
Hedershumla.
Men år 2000 när SHIF:s simning hade svårigheter åtog sig Rolf ordförandeskapet för simkommittén,
för att på nytt arbeta upp ett landslag som kunde ge internationella segrar. Framgångarna i Peking
2008, visade att han lyckats.
Under Rolfs perioder erövrade Sverige 108 Guld vid Paralympics samt otaliga VM och EM medaljer.
1987 fick Rolf Svenska Simförbundets silvermedalj för sina insatser. Dessutom tilldelades två
simmare utmärkelsen "Årets Idrottskvinna": Annelie Arenstrand (1980) och Magdalena Tjernberg
(1986).

Rolf tilldelas Folksamstipendiet 1988 på 10.000kr.

