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Motivering 
 
Rolf Johansson tillhörde den Svenska världseliten i handikappidrott i 25 år. 
 
Det stora genombrottet internationellt kom 1970 vid världsspelen i S:t Etienne i Frankrike, då han 
vann både 100 m rullstol och rullstolsslalom.  
 
Rolfs stora paradgren under många år var 100 m rullstol, där han slog världsrekord sju gånger åren 
1971 och 1984. 100 m rullstol var vid den här tiden den konkurrenskraftigaste grenen 
internationellt med de absolut största startfälten.  
 
När kälkhockey för första gången kom med som en gren på Paralympics 1994 i Lillehammer, var Rolf 
med och tog guld i en oförglömlig finalrysare mot Norge. 
 
Rolf Johansson är den ende av alla aktiva som har deltagit på hela 11 Paralympics (6 vinter- och 5 
sommarspel) och där tagit 13 medaljer. Han har blivit uttagen i 5 olika idrotter/landslag och tagit 
medalj i samtliga; Friidrott, kälkhockey, basketboll, curling och kälkracing. 
 
2009 firade Rolf 50 år som aktiv handikappidrottare! 
 

Biografi 

Rolf Johansson är född 1944. Karriären inom handikappidrotten började 1959 då han som 15-åring 
kom till Norrbackainstitutet. Han började träna rullstolsbasket och sittande volleyboll tack vare 
skolans entusiastiske gymnastiklärare Bengt Hollén. 1963 spelade han in sig i Norrbackas A-lag i 
volleyboll och 1964 vann hans lag Division 1 i den då största lagidrotten inom svensk 
handikappidrott, med cirka 50 aktiva volleybollag över hela Sverige. 
 
Det stora genombrottet internationellt kom 1970 vid världsspelen i S:t Etienne i Frankrike, då han 
vann både 100 m rullstol och rullstolsslalom. I fransk press var man hänförd över Rolfs 
rullstolsteknik och kallade honom för "Rullstolsfantomen". 
 
Rolf Johansson är den enda av alla aktiva som har deltagit på hela 11 Paralympics (6 vinter- och 5 
sommarspel) och där tagit 13 medaljer. Han har blivit uttagen i 5 olika idrotter/landslag och tagit 
medalj i samtliga; Friidrott, kälkhockey, basketboll, curling och kälkracing. 
 
Rolfs stora paradgren under många år var 100 m rullstol, där han slog världsrekord 7 gånger mellan 
åren 1971 och 1984. 100 m rullstol var vid den här tiden den konkurrenskraftigaste grenen 
internationellt med de absolut största startfälten. Rolf var också en av de bästa i världen på 
rullstolsslalom, en gren som han faktiskt kan kalla sig "Regerande Världsmästare" i, eftersom inget 
nytt VM har arrangerats i slalom sedan 1986, då Rolf vann den eftertraktade VM-titeln. 



 
De stora framgångarna i alla rullstolsidrotter berodde inte bara på att Rolf tränade hårt, utan också 
på att han låg i framkant när det gällde utveckling, trimning och justering av sina rullstolar. Han 
byggde till exempel en egenkonstruerad rullstol helt i aluminium 1980. Den blev den mest 
uppmärksammade rullstolen på Paralympics i Arnhem och han slog dessutom flera världsrekord 
med den. Rullstolen står numera på Riksidrottsmuseet. 
 
I mitten på 60-talet var Rolf, tillsammans med två andra kollegor, med om att starta och utveckla 
grenen kälkhockey, som idag har blivit en världsomspännande gren. När kälkhockey för första 
gången kom med som en gren på Paralympics 1994 i Lillehammer, tog Rolf och hans lagkamrater 
guldet i en oförglömlig finalrysare mot Norge. 
 
I rullstolsbasket var Rolf en av stöttepelarna i landslaget mellan åren 1969 och 1990. Han spelade 
under den tiden 220 landskamper med triumfer som 3:a på VM 1983 och 3:a på Paralympics 1984. 
Rullstolsbasket har Rolf nu spelat oavbrutet alltsedan 1959. 2009 har han utövat denna sport i 50 
år!! Ett rekord? 
 
Övriga meriter: 
51 SM-guld i 10 olika grenar 
Delaktig i världsrekordet på 4x60 m rullstol, 
Svenskt rekord på 4x100 m rullstol och nationsrekordet på 4x100 m rullstol 
Svenskt rekorden på 100 m och 500 m kälke 
Deltagit vid 19 Stockholm Marathon (Han skulle ha kört sin 20:e mara den dag han mottog Hall of 
Fame!) 
 
Utnämningar: 
"Stor Grabb" i både rullstolsbasket och kälkhockey. 
1978, Tidningen Handikappidrotts pris. 
1978, utnämnd till Haninge Kommuns bäste idrottsman. 
1986, Kungamedaljen "för framstående idrottsprestationer". 

 

 

Slalom 1979                                                          Paralympics Arnhem 1980 
 

 

 

Rolf och Lars Löfström i tuff strid på SM 1982   

 


