
Jag heter Leif Söderberg

Jag är en del av handikappidrottsförbundets historia... 

Den började redan i början av 70-talet.

Förtroendevald och projektledare 

på riksplanet i runt 40 år.

Ca 18 år i SHIF styrelse 

15 år i Förvaltningsutskottet



VHIF:s historia



”VHIF:s historia börjar hösten 1980”

Då tillträder jag tjänsten som skadechef 

vid Länsbolaget i Västernorrland.

1981 väljs jag in i ÅHIF:s styrelsen 



SHIF:s styrelse och FU såg nackdelarna 

med att det inte fanns ett 

SDF i Västernorrland.

Anledningen till att jag hade ett mål 

för mitt engagemang i Västernorrland



Försommaren 1982, har jag kontakter med 

Carin Edlund på Landstinget 

angående ett verksamhetsanslag för 

Västernorrlands Handikappidrottsförbund (VHIF).

Det gav tydliga och positiva signaler.



Den 20 mars diskuterar vi i ÅHIF styrelse 

ett bildande av VHIF, för första gången. 

Styrelsen var till övervägande del 

positiva till tanken. 



De positiva signalerna från landstinget 

gjorde att tankarna på ett VHIF 

intensifierades.

ÅHIF styrelse beslutade att det 

i början av Maj 1982 skulle

hållas en föreningskonferens för hela länet.



Dagen före föreningskonferensen 

hade jag ett lunchmöte med 

Landstingsrådet Bo Holmberg 

på hotell Stadt i Härnösand.



Bo Holmberg informerade mig om att landstinget 

redan i 1982 års budget reserverat medel 

för en handikappidrottskonsulent.

Och i 1983 års budget skulle det reserveras 

ett helt verksamhetsbidrag.

”För att kunna utnyttjade de reserverade medlen

1983 måste ni bilda 

Västernorrlands Handikappidrottsförbund!”



Bo H medverkade vid 

föreningskonferensen dagen efter.

Han förklarade förutsättningarna för att 

handikappidrotten i länet skulle beviljas 

landstingsmedel.



Bo tal på konferensen hade förmodligen 

en påverkan på deltagarnas inställning.

En majoritet av deltagarna var 

röstade för att bilda VHIF

och 

En organisationskommitté bildades.



Organisationskommittén:

Lennart Westin, ordf. ÅHIF

Leif Söderberg sekr ÅHIF

Bengt Ström SHIF:s ombudsman i 

Medelpad

Bertil Edbom Ånge DHR



Nu börjar det!

Den 17 maj 1982 

sänder organisationskommittén 

en anslagsansökan till Landstinget 

angående medel för en handikappidrottskonsulent.

Vi kände oss säkra på att VHIF skulle bildas.



Den 1 november anställs Mats Hamberg 

som handikappidrottskonsulent,

med länet som ansvarsområde.

MHIF kunde inte ta en del i ett arbetsgivaransvar.



Mats arbetade då som idrottskonsulent på SHIF

Mats kapacitet som idrottskonsulent var väl känd.

Mats var en känd basketspelare 

i länet och uppvuxen i Långsele.

”Mats flyttar hem!”

en tidningsrubrik från basket folket i länet.



1983

Den 3 februari får SHIF RF:s godkännande

till sammanslagningen.

Dagen efter får ÅHIF och MHIF 

ett förhandsbesked.



ÅHIF har ett extra årsmöte den 9 januari 1983.

Med 14 ja och 4 nedlagda röster beslutades det 

att man skulle föreslå SHIF 

att ÅHIF och MHIF 

skulle ombildas till 

Västernorrlands Handikappidrottsförbund



Den 26 februari 1983 

på motell Erikslund i Ullånger 

sker det!

På förmiddagen har ÅHIF sitt ordinarie årsmöte där 

delegaterna enhälligt beslutar att upplösa förbundet.

Efter lunch har VHIF sitt konstituerande möte.



VHIF första styrelse

Styrelse:

Lennart Vestin ordf. Örnsköldsvik

Inge Sundin, (vice ordf.), Timrå

Leif Söderberg, (sekr.), Härnösand

Bertil Edbom, (kassör), Fränsta

Inger Edlund, Örnsköldsvik

Lennart Hörning, Örnsköldsvik

Jan Bylund, Örnsköldsvik

Suppleanter:

Börje Kallin, Ånge

Lidia Edin, Örnsköldsvik

Bernt Sjöberg, Sundsvall

Runa Höglund, Örnsköldsvik

Clary Sundin, Timrå



I början av mars erhöll VHIF som utlovat landstingsbidrag. 

Ett anslag som inte bara täckte 

lönekostnader och administration.

Utan också ett ”väl tilltaget” verksamhetsanslag. 



P.g.a. av det goda samarbetet med 

Ångermanlands idrottsförbund 

och kanslichefen Eric Eng, 

kunde VHIF / Mats redan från början 

flytta in i kontorslokaler

på idrottsförbundets kansli i Härnösand.



Vid styrelsens konstituerande möte, 

i Ullånger, beslutades att:

• inköpa en släpvagn

• upprätta sponsoravtal med Länsbolaget

• av landstingsmedel bekosta montering av 

dragkrok på Mats bil.

• snarast ta fram ett förslag på en logotyp 

för VHIF.



Redan från 1982 sponsrade Länsbolaget  

handikappidrotten.

Januari 1983, 10.000:- för inköp av släpvagn.

Motkravet var reklamplats på släpet under 5 år. 

Därmed inleddes mångårigt samarbetet med Länsbolaget. 

T.ex. succén Länsbolags-Cuppen.



Så började epoken VHIF och Mats Hambergs 

enastående insatser 

för handikappidrotten i Västernorrland.





Länsbolagscuppen



Vi kunde också utnyttja min roll som 

skadechef vid Länsbolaget.

Radio Västernorrland sökte ofta upp mig för att 

prata försäkringsfrågor i lokalradion.

Jag tog då alltid chansen att ställa ett motkrav…

Jag vill också prata om handikappidrotten …



I samband med årsmötet 1986 

lämnade jag styrelsen i VHIF.

Jag och Rigmor flyttade tillbaka till 

Stockholm



Mer information hittar ni på Hemsidan

http://www.parasport.se/Distrikt/vasternorrland/

HistorikVHIF/

Eller under menyknappen ”Förbundet” 

och ”Historik VHIF”



Tack för att ni lyssnade!

Och tack till


