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Olle Rimfors är borta
 
En skidsportens legendar, 
min gode vän och samar
betskamrat under nära sju 
decennier, har lämnat oss. 
Den 5 mars avled i stillhet Olle Rimfors i sin stu
ga i Ullådalen vid Areskutans fot, 98 år gam
mal. 

Född i Mellansverige i maj 1896 flyttade han 
1915, under första världskriget, till Östersund, 
där han blev soldat och officer på Jämtlands 
fältjägarregemente fram till 1950, då han pen
sionerades. Han hade då majors titel. 
Olles brinnande kärlek till fjällvärlden och 

skidsporten gav honom spåret till Skidfräm
jandets två förgrundsmän, ordföranden, gen
eralen och armechefen Ivar Holmquist och 
kaptenen och skidpedagogen Gunnar Dyh
len. 

• Kurskamrater på Gel 
Stimulerad av dessa entusiaster steg Olle in 
som elev på GCI, Kungliga Gymnastiska Cent
ralinstitutet, i Stockholm åren 1925-28, då han 
återvände till hemstaden i norr med titeln 
gymnastikdirektör och legitimerad sjukgym
nast. 

På Gel träffades vi som kurskamrater under 
de tre studieåren och kunde därmed samarbe
ta i ett ämne som fångat mitt intresse sedan en 
fascinerande broschyr om St. Anton am Arl
berg i Tyrolen och Hannes Schneiders alpina 
skidskola råkat hamna i mina händer. 

En januaridag 1934 satt vi på tåget till St. An
ton och Schneiders skola. Dessförinnan hade 
vi samarbetat som färd- och kursledare i Stor
lien och Riksgränsen, engagerade av Främjan
det och med Ivar Holmquists välsignelse och 
stöd för att få se hur det såg ut nere i alpvärl
dens snörike. 
I Skidfrämjandets årsbok, i vår egen "På ski

dor i Alperna" (1934), i handböcker och på an
dra sätt fick våra skidälskande landsmän veta 
det mesta om den moderna alpina skidspor
ten, som kommit för att stanna i Norden. 

• Olle Rimfors, en skidsportens legendar, har avlidit, 98 år gammal. Här omgiven av 
två andra skidjättar, Calle 8riandt och Hermann Nogler. 

... ....--

Olle var i många stycken min läromästare i fjäll
kunskap och skidor i allmänhet. Men medan 
hans intresse var mera inriktat på utbildning 
för folk i allmänhet, drogs jag mer och mer till 
den rena tävlingsåkningen i störtlopps- och 
slalombackar. Vid olympiska vinterspelen i St. 
Moritz 1948 var vi dock båda med som ledare 
i den svenska truppen. 

Olles uppdrag var många. 1929-65 var han 
chef för räddningstjänsten i jämtlandsfjällen, 
1950-66 anställd som sportchef vid Fjällked
jans hotellanläggningar i Sälen, Storlien, 
Hemavan-Tärnabyoch Riksgränsen. Han stod 
som ledare för den första SM-tävlingen i sla
lom i Östersund 1937. Under en lång tid var 

han ledare för vidareutbildningen vid Armens 
gymnastik- och idrottsskola. Och mycket an
nat. Han har även bidragit till skidutrustning
ens utveckling och torde vara den första i Sve
rige som rationaliserat vallningsmetodiken. 
Tillsammans med Gunnar Dyhlen skrev han 

1931 boken "Terränglöpning på skidor". 
I den svenska skidsportens historiebok står 

Olle Rimfors namn för alltid inskrivet under 
rubriken skidpionjär och nyskapare. 

Skidfolket bugar sig i vördnad och tacksam
het för den gode läromästaren och skidvän
nen Olle Rimfors. 
Må du, kära Olle, vila i frid. 

SIGGE BERGMAN 

•
 

takt med inte bara klubbar och distrikt utan också skidgymnasier, idrottsplu
ton och högskolorna. 

Det är ett led i vårt mål att samla skidsverige, där klubb, distrikt och AK har 
olika roller, men allt skall samverka. Vi kan inte ha en uppdelning i "vi; klubbar 
och dom i distrikt och förbundet". 
Alla ställer ju upp på sin fritid och då är det viktigt att allt fungerar och sam

verkar så att glädjen finns där. Det är då man når resultat. 
Verksamheten bedrivs i klubbarna och AK vill sätta klubbarna i centrum, 

d vs åkarna och ledarna. Så mycket som möjligt skall lösas i klubbarna, där 
verksamheten sköts. Det leder direkt till svar på många av de frågor som 
ställs. 
Men AK måste också medverka till viss enhetlighet i skidsverige genom att 

bl a sätta regler för tävlingssystemet och se till att utbildningen av tränare och 
ledare blir bra .. 
I det arbetet måste det ibland bli kompromisser, men självklart skall vi inte ha 

regler och ramar som hindrar eller bromsar eller som på annat sätt känns fel 
i klubbarna. 
AK har tagit del av de synpunkter som framfördes i fjol. Vi har också varit ute 

och lyssnat och har en bra bild av vad som kan förbättras. 

• AK sätter mål 
Som alla vet har vi hittills i år arbetat mycket med att få AK:s egen verksamhet 
med våra lag att fungera bra. Det har vi lyckats med, och det är både våra för

bundskaptener, tränare, nominerade åkare och deras klubbar som ska ta åt sig 
äran av det. 
Just nu planerar vi för nästa säsong och då lyfter vi blicken för att åstadkom

ma en utveckling framåt under 4-6 år. 
Vi sätter upp mål och kommer att gå ut och presentera dem. 

Samtidigt som vi nu försöker åstadkomma förbättringar vill även AK komma 
med synpunkter och ställa krav. Vi vill slå ett slag för distrikten. Distrikten kan 
åstadkomma mycket om det finns en efterfrågan. Det finns det fina exempel 
på i år. 

När AK har något viktigt som vi vill hämta in synpunkter på vänder vi oss till 
distrikten. Vi är tacksamma för att distriktsledarna engagerar sig och hoppas 
på en ännu bättre kontakt med AK och att distrikten verkligen hämtar in klub
barnas synpunkter. 

Vi vet att viljan att engagera sig är stark och vi tar alla synpunkter och krav 
som ett tecken på att det är hög tid att sätta igång med förbättringar. 

Vi ser fram mot ett bättre samarbete klubb/distrikt/AK och är beredda att 
engagera många för att tillsammans föra sporten framåt. 

GÖRAN HÄNSTRÖM 
Ordf. AK 
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