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Bildandet av Västernorrlands Handikappidrottsförbund VHIF 1983 
VHIF bildas den 26 februari 1983 på motell Erikslund i Ullånger. 
 
Historien kan sägas börja när dåvarande styrelseledamoten i Svenska Handikappidrottsför-
bundet  (SHIF), Leif Söderberg, flyttar till Härnösand, sommaren 1979, och tillträder tjänsten 
som skadechef vid Länsbolaget i Västernorrland. 
Rigmor Söderberg, Leifs fru, var vid denna tid aktiv i SHIF:s bordtennislandslag. Helt natur-
ligt sökte hon sig till Härnösands HIF och Härnösands BTK för att kunna träna. 
Även Leif sökte medlemskap i Härnösands HIF.  
 
Leif var vid den här tiden verksam i SHIF:s styrelse, förvaltningsutskott och bordtenniskom-
mitté och hade därför en klar bild av den organisatoriska situationen i Västernorrland.  
 
När sedan Leif valdes in i styrelsen för Ångermanlands handikappidrottsförbund var det na-
turligt att han tog upp frågan om en sammanslagning av Medelpads och Ångermanlands id-
rottsförbund. Vid denna tid hade Medelpad endast en ”ombudsman”, Bengt Ström. 
 
Den 20 mars 1982 togs bildandet av VHIF upp första gången i ÅHIF styrelse.  
På försommaren 1982 hade Leif informella kontakter med Landstinget i Västernorrland för att 
diskutera de ekonomiska förutsättningarna och landstingets syn på en sammanslagning.  
 
Vi hade i första hand kontakt med Karin Edlund som handlade handikapprelaterade frågor. 
Det visade sig att landstinget ansåg det var en fördel om handikappidrotten i västernorrland 
kunde samordnas organisatoriskt. Det låg i linje med målen i den pågående friskvårdsutred-
ningen, där landstingsrådet Bo Holmgren hade en ledande roll.  
Utredningen behandlade bl.a. frågan om idrottens organisation och samordning i Västernorr-
land. Vid den här tiden fanns även två idrottsförbund, Medelpads- och Ångermanlands id-
rottsförbund. Det innebar att man hade en mycket ”tung” idrottsorganisation med en rad spe-
cialidrottsförbund med två SDF i länet. 
Bo Holmberg var ordförande i Ångermanlands idrottsförbund. Men i april 1983 när Bo blev 
stadsråd lämnade han över rodret i ÅHIF till John Eric Backlund. 
 
Att handikappidrotten önskade ett samgående i ett Västernorrlands handikappidrottsförbund 
låg helt i linje med Bo Holmbergs mål i friskvårdsutredningen. (Notera att även Västernorr-
lands idrottsförbund bildas strax efter bildandet av VHIF.) 
 
De positiva signalerna från landstinget gjorde att frågan om att bilda VHIF intensifierades. 
Två föreningskonferenser inom ÅHIF planerades till den 8 maj och den 16 oktober 1982.  
 
I början av maj föreslog Leif dåvarande vd för Länsbolaget Arne Björklund, att man skulle be 
om ett lunchmöte med Landstingsrådet och förvaltningsutskottets ordf. Bo Holmberg. 
Detta lunchmöte ägde rum på Stadshotellet i Härnösand den 7 maj 1982. 
Vid mötet diskuterades bl.a. planerna på att bilda VHIF. Bo Holmberg lät då förstå att han var 
mycket positiv till att handikappidrotten i Västernorrlans samordnades i ett SDF och att han 
engagerat sig i frågan. 
Han informerade om att det redan i 1982 års budget, p.g.a. Leif S tidigare diskussioner med 
landstinget, fanns reserverade medel för en eventuell handikappidrottskonsulent i Västernorr-
land. 
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Bo H ansåg att, nu låg initiativet i händerna på handikappidrotten i länet.  
Förutsättningarna för att kunna utnyttja de reserverade medlen var att man enades om att bilda 
VHIF. Kunde man det så fanns medel tillgängliga för att anställa en handikappidrottskonsu-
lent inkl. administrativa kostnader och ett verksamhetsbidrag. 
 
Landstingsrådet Bo Holmberg medverkade dagen efter vid den första föreningskonferensen 
den 8 maj 1982 på Statt i Härnösand.  
Där redogjorde Bo H för förutsättningarna för att handikappidrotten i länet skulle beviljas 
medel till en idrottskonsulent. Förmodligen hade Bo Holmbergs inlägg på konferensen en 
avgörande betydelse för deltagarnas ställningstagande i sakfrågan. 
 
Vid konferensen framkom att en stor majoritet av föreningarna i Medelpad och Ångerman-
land ställde sig positiva till att bilda VHIF.  
Mot bakgrund av detta tillsattes en organisationskommitté, som fick i uppdrag att arbeta vida-
re med frågan om en sammanslagning. Kommittén fick också i uppdrag att i samverkan med 
landstinget arbeta för att anställa en handikappidrottskonsulent i länet. 
Kommittén fick följande sammansättning:  
Lennart Vestin ordf. ÅHIF 
Leif Söderberg sekr. ÅHIF 
Bengt Ström ombudsman MHIF (Medelpad) 
Bertil Edbom Ånge DHR 
 
Den 17 maj inlämnade kommittén en anslagsansökan från ÅHIF och MHIF till Landstinget i 
Västernorrland, rörande medel för en handikappidrottskonsulent. 
 
Den 27 augusti tillstyrker landstingets förvaltningsutskott (82-M 21-2435) kommitténs an-
slagsansökan. 
 
Den 1 november beslutar ÅHIF styrelse att anställa Mats Hamberg som handikappidrottskon-
sulent. 
Mats H var en av 6 kandidater som kallats till intervjuer. Totalt hade 30 personer sökt tjäns-
ten. 
 
Under november månad har ÅHIF styrelse täta kontakter med SHIF:s ordf. och generalsekr. 
samt RF:s jurister, för att säkerställa att det eventuella bildandet av VHIF gick korrekt till. 
Både SHIF och RF tillstyrkte ÅHIF:s föreslagna handlingsplan. 
 
Den 8 december beslutade ÅHIF styrelse att kalla till ett extra årsmöte den 9 januari 1983 för 
att besluta om en eventuell sammanslagning med MHIF. 
Tidpunkten hade valts för att om möjligt kunna upplösa ÅHIF vid det ordinarie årsmötet den 
26 februari 1983 och samma dag bilda/konstituera VHIF. 
 
Vid ÅHIF:s extra årsmöte den 9 januari 1983 beslutades med 14 ja och 4 nedlagda röster att 
föreslå SHIF att ÅHIF skulle ombildas till VHIF.  
Redan dagen efter skickades en formell hemställan till SHIF:s styrelse med en begäran om att 
få slå samman ÅHIF och MHIF till ett VHIF. 
Den 12 januari sändes samma hemställan till RF. 
 
Den 3 februari erhåller SHIF RF:s godkännande till en sammanslagning. 
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Den 4 februari erhåller ÅHIF och MHIF förhandsbesked om att SHIF tillstyrker sammanslag-
ningen. Det formella beslutet fattas vid SHIF ordinarie styrelsesammanträde 25-27 februari. 
 
Den 3 februari går kallelse ut till samtliga föreningar i Medelpad som erbjuds närvara vid om-
bildningen i samband med ÅHIF ordinarie årsmöte den 26 februari 1983 på motell Erikslund i 
Ullånger. 
 
Som planerat konstituerades VHIF den 26 februari 1983 på Motell Erikslund i Ullånger. 
Ordförande vid ÅHIF sista ordinarie årsmötet samt vid det konstituerande mötet i VHIF var 
Ångermanlands idrottsförbunds ordf. Tage Åsén. 
 
Till medlemmar i VHIF första styrelse valdes: 
Lennart Vestin ordf. Örnsköldsvik 
Leif Söderberg, (sekr.), Härnösand 
Bertil Edbom, (kassör), Fränsta 
Inger Edlund, Örnsköldsvik 
Lennart Hörning, Örnsköldsvik 
Jan Bylund, Örnsköldsvik 
Inge Sundin, (vice ordf.), Timrå 
 
Suppleanter: 
Börje Kallin, Ånge 
Lidia Edin, Örnsköldsvik 
Bernt Sjöberg, Sundsvall 
Runa Höglund, Örnsköldsvik 
Clary Sundin, Timrå 
 
Det konstituerande styrelsemötet i VHIF avhölls i anslutning till årsmötet. 
Då fördelades ansvarsområden enligt uppgifterna i parentes. 
Det kan noteras att de viktigaste punkterna vid det konstituerande sammanträdet annars var att 
besluta om:  
- inköp av släpvagn 
- upprätta sponsoravtal med Länsbolaget ang. reklamplats på släpvagnen 
- ”att av reserverade landstingsmedel bekosta montering av dragkrok på Mats Hambergs pri-
vata bil.” 
- att snarast ta fram ett förslag på en logotyp för VHIF. 
 
Så började epoken VHIF och Mats Hambergs enastående insatser för handikappidrotten i 
Västernorrland. 
 
Mats Hamberg f.d. idrottskonsulent på SHIF anställdes formellt som handikappidrottskonsu-
lent i februari 1983.  
Mats är uppvuxen i Långsele och hade varit en profil inom basketbollsporten i Västernorr-
land. Att Mats skulle återvända till hemtrakterna, Härnösand, rönte stor uppmärksamhet i tid-
ningarna Nya Norrland och Västernorrlands Allehanda.  
 
Som utlovat erhöll VHIF anslag som inte bara täckte lönekostnader och administration utan 
också ett ”väl tilltaget” verksamhetsanslag som skulle täcka konsulentens kostnader för att 
arbeta över hela Västernorrland. 
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P.g.a. av det goda samarbetet med Ångermanlands idrottsförbund, Erik Eng, kunde Mats re-
dan från början flytta in i kontorslokaler i anslutning till idrottsförbundets kansli. Det innebar 
att VHIF kunde få administrativ hjälp både vad gällde normal kansliservice men även hanter-
ingen av löner. mm. 
 
Redan1982 sponsrade Länsbolaget i Västernorrland handikappidrotten. I januari 1983 bevil-
jade Länsbolaget ett anslag 10.000:-, för inköp av en släpvagn (Typ Polars minsta husvagn), 
för att konsulenten skulle kunna ha med sig rullstolar och annat idrottsmaterial i sitt informa-
tionsarbetet på fältet. 
Motkravet var att Länsbolaget skulle ha en reklamplats på släpet under 5 år. 
Därmed inleddes att fruktfullt och mångårigt samarbetet med Länsbolaget. T.ex. Länsbolags-
kuppen. 
 
Ett par axplock i det som hände under 80-talet. 

− Ländbolagskuppen. Ett stort antal ny handikappidrottare rekryterades och flera nya fö-
reningar bildades. 

− VM i friidrott och simning för utvecklingsstörda arrangerades i Härnösand 1989.  
Efter VM blev Mats Hamberg var vid den tiden generalsekreterare i INAS-FMH 
(1990-1995) 

 
Stockholm november 2008 
 
 
Leif Söderberg 
Sekr i VHIF 1983-1985 


