
OLLE RIMFORS
SKIDFÄRD
En rEsa gEnom utförsåkningEns historia

av fabian rimfors

312
sidor svensk 

skidhistoria i 

text, ljud
och bild!

”Entusiast är ett ofta missbrukat 
ord, när det gäller Olle Rimfors 
är det ett understatement”

Sundsvalls-Tidning 

”Olle Rimfors är den som betytt mest för 
 utvecklingen av utförsåkning i Sverige, 
Ingemar Stenmark inte  undantagen”

Magasin Åre 

”Som slalompionjär, backexpert, ban-
läggare, fjäll expert, tävlingsledare och 
outtröttlig instruktör må kapten Olle 
Rimfors speciellt nämnas”

På skidor 

”Rimfors, Olof (Olle), 1896–1994, idrottsledare, en 
av banbrytarna för den alpina skidtekniken i Sverige. 
R. grundade Svensk skidlärareförening 1957 och var 
styrelseledamot i Skidfrämjandet. Han var överledare 
för den jämtländska fjällräddningstjänsten 1929–65 
och olympisk ledare 1948 och 1952.”

Nationalencyklopedin

För mer information se gärna www.ollerimfors.se 
och www.jengel.se, eller ring Jengel: 063-10 54 10.



Boken om den svenska 
utförsåkningens fader!

Beställningskupong. Sänd in snarast!

Jag beställer ....... st exemplar av Olle Rimfors 
skidfärd. Betalas mot  faktura vid leverans.

Namn: ..........................................................
Adress: ......................................................... 
.................................................................
Telefon: ........................................................
E-post: ..........................................................

Jengel Förlag AB
Samuel Permans gata 9
831 31 Östersund

Porto

Slalompionjären, skidprofessorn, vallagurun, fjällräven … Det är bara några av 
alla de  epitet som försökt fånga Olle Rimfors genom åren. Han brukar också 
kallas ”den svenska utförsåkningens fader”, eftersom han tog den moderna 
utförstekniken till Sverige i mitten av 30-talet. 

Olle hängav sig helhjärtat åt skidåkningen men hann även med att koka vall-
or, designa skidbindningar, stavar, skidor och fjällpulkor, samt anlägga backar 
från Funäsdalen i söder till Tärnaby i norr. Den svenske  kungen är bara en av 
tiotusentals som Olle Rimfors lärt åka  skidor, från pionjärtiden på 20-talet till 
pensionärsåren som sportchef i Sälen, Storlien, Hemavan och Riksgränsen.

Här skildras Olle Rimfors fascinerande livs  hist-
oria av hans barnbarnsbarn Fabian Rimfors. 
Biografins ryggrad är en tidigare opublicerad 
intervju från 1977 där Olle själv berättar hur 
han utvecklade utförsåkningen, en resa som 
börjar 1896 i Närke och slutar nästan ett sekel 
senare i Åre. 

Boken är inte bara en fängslande berättelse om Olle Rimfors liv utan blir sam-
tidigt en unik färd genom svensk skidhistoria. Åtskilliga svenska skidlegender 
har hjälpt till att komplettera den. Alpine VM- och OS-medaljören Stig ”Solla” 
Sollander har skrivit förordet.

Biografin är på 312 sidor och är rikt illustrerad med 288 bilder. Med följer också 
en CD där du kan höra Olle Rimfors själv berätta sina smått makalösa historier.  
Boken ges ut i samarbete med Jengel Förlag AB. Priset är 345 kr inkl moms. 
Vid köp av minst 20 böcker blir kostnaden 300 kr per bok. Du kan smygtitta i 
boken på www.ollerimfors.se och där går den också att beställa.

Du kan också mejla in din order till Jengel Förlag på info@jengel.se. Ange då samma info som nedan. #


