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Motivering 
 
Sven-Eric "Solla" Carlsson, har en karriär utan motstycke i Svensk Handikappidrott som sträcker sig 
över cirka fem decennier.  
 
Han började som idrottsaktiv, bland de första ursprungspionjärerna, i den trevande utvecklingen av 
tävlingsidrott för handikappade på Norrbackainstitutet, i mitten av 1950-talet. 
 
Hans unika ledarskapsegenskaper uppmärksammades tidigt.  Redan 1959 var han med och bildade 
föreningen Idrott För Alla Handikappade (IFAH), Stockholm. Han satt i styrelsen redan från början, 
för att 1968 bli ordförande. En post som han lämnade först 1985. 
 
1981 valdes Sven-Eric till förbundsordförande i SHIF. En post som han innehade fram till 1997. 
 
Han var Solnaspelens ledare och "primus motor" under nästan 40 år, fram till dess att Solnaspelen 
övergick i Stockholm Games/Solnaspelen 2005. 
 

Biografi 

Sven-Eric ”Solla” Carlsson är född 1940. Solla har en karriär utan motstycke i Svensk Handikapp-
idrott. Han började som idrottsaktiv i den trevande utvecklingen av tävlingsidrott för handikappade 
tidigt på Vanföreanstalten i Härnösand (Haltan) och fortsatte sedan på Norrbacka institutet, i 
mitten av 1950-talet. Via olika tävlingsidrotter övergick han till ett framstående och framgångsrikt 
föreningsledarskap i föreningen IFAH,  som han var med och bildade 1959. Han valdes in i den första 
styrelsen och 1968 till ordförande, en post som han lämnade först 1985. 
 
När Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF) bildades 1969 representerade han IFAH, som en av 
delegaterna vid det konstituerande mötet på Åsö gymnasium i Stockholm. 1981 valdes han till 
förbundsordförande i SHIF, en post som han hade fram till 1997. 
 
Det är Sollas ledarskap som medverkat till hans unika karriär. Han är inte den som stått på barri-
kaderna eller som har påverkat med tydliga inlägg i debatten, men han var ändå med och ledde 
utvecklingen av Svensk handikappidrott i fem decennier. 
 
Han var Solnaspelens ledare och "primus motor" under nästan 40 år, fram till dess att Solnaspelen 
övergick i Stockholm Games/Solnaspelen 2005. 

Som ordförande för SHIF stod Solla vid rodret under uppbyggnadsåren för den nationella ut-
vecklingen mot en gemensam syn på de svåra principiella frågorna som till exempel klassindelning, 
minsta handikapp, integrering/inkludering med RF:s Specialidrottsförbund samt de olika handikapp-



gruppernas och distriktens och regionernas roller. 
 
Han hade demokratiska ledarkvalitéer, orubbligt lugn ledarstil och förmåga att lyssna på andra och 
gjuta olja på de ibland stormiga vågorna i diskussionerna. Hans kloka metodik för att få andra att 
lyssna till varandra, var det som tog SHIF igenom några av förbundets mest framgångsrika och svåra 
år såväl på de internationella tävlingsarenorna som i det nationella förbundsarbetet. Ett arbete som 
ledde fram till utvecklingen av ett modernt och respekterat svenskt idrottsförbund. 
 
Sven-Eric Carlsson har i sin ledargärning gjort sig respekterad och hyllad inom alla läger i svensk, 
nordisk och internationell handikappidrott och under sin verksamma tid har han starkt bidragit till 
den svenska handikappidrottens goda renommé i världen. 
 
I begynnelsen hade Solla även en idrottskarriär inom handikappidrotten, med meriter i bordtennis, 
volleyboll och kälkhockey. Idrottskarriären tog honom ända fram till ett Paralympiskt guld i 
kälkhockey i Lillehammer 1994. Denna oförglömliga första Paralympiska kälkhockeyturnering blev 
den där Solla, till de Kanadensiska motståndarnas förtret - med Wayne Gretzky-numret 99 på ryggen 
- gjorde det allra första och historiska Paralympiska kälkhockeymålet på Kanada i turneringens 
första match, där Sverige vann. Sverige tog sedan guldet när man slog Norge med 1-0 i finalen, inför 
en fullsatt hall i Lillehammer.  
 
Sollas idrott var pingis och han hade du höga mål. På frågan om han uppfyllde målen svarar han: 
”Alla mina mål är mer än uppfyllda. Som tävlande var jag med på två Paralympics, Toronto -76 i 
pingis och Lillehammar -94 i kälkhockey. Att komma med i kälkhockeylandslaget 1994 hade jag inte 
räknat med och att sedan ta guld, fanns således inte med i mina målsättningar.” 
 
Idrottsliga meriter: 
1956-1991, Bordtennis, sittande volleyboll, kälkhockey, boccia, inomhus curling och friidrott. Ca 10 
SM och DM, EM i olika sporter. Nordisk mästare i bordtennis. 

1976, Paralympics, 1/4-final i bordtennis 

1986, VM I kälkhockey. 

1994, Paralympics Lillehammer, Guldmedaljör - Kälkhockey 

Förtroendeuppdrag: 
1959, En av grundarna av idrottsföreningen IFAH, styrelseledamot fram till 1985. 

1965-1975, Ledamot av SHIF bordtenniskommitté och dess ordförande. 

1968-1985, Ordförande i IFAH. 

1970-2005, Ansvarig för Solnaspelen, stor årlig tävling för personer med funktionsnedsättning. 

1977-1981, Styrelseledamot i SHIF 

1981-1997, Ordförande i SHIF 

1982-1990, Styrelseledamot Regionala Europeiska kommittén av ISOD 

1988-1990, Ordförande i Nordiska Handikappidrottsförbundet 

1990-1997, Styrelseledamot Nordiska Handikappidrottsförbundet 

1991-1997, Generalsekreterare i International Paralympic Committee - European Region 



Utmärkelser: 
1986, Kungamedaljen av 8:e storleken i högblått band. 

1987, Riksidrottsförbundets guldnål nr. 2876 

1997, SHIF:s förtjänstmedalj nr 3 vid Förbundsmötet 1997 i Eskilstuna. 

 

Kälkhockeyguld 1994,  
Lillehammer 

 
ISODs Världsspel 1973 

 


