
 

 

 

 

Källa: Nerikes Allehanda 
 
Jenny Öster Hall tilldelas Lions bragdlejon: ”Vill hoppas fallskärm för 
pengarna” 
 
Jenny Öster Hall har tilldelats Lions Bragdlejon, på 20 000 kronor. För pengarna vill hon gärna 
låta en dröm gå il uppfyllelse: hoppa fallskärm- till hennes mammas förskräckelse. 

 
 

 
Det är Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté som tillsammans med 
Lions varje år delar ut Lions Bragdlejon. Utmärkelsen går till en kvinna och en man med 

funktionsnedsättning som dels har uppnått idrottsresultat 
av bragdartad karaktär, dels genom personliga 
kvalifikationer och insatser varit föredömen för andra 
idrottare med funktionsnedsättning. 
 
I motiveringen till att 22-åriga Vretstorpstjejen Jenny 
Öster Hall får utmärkelsen står: 
 
”Jenny har tävlat framgångsrikt under 2019 i både Judo, 
jujutsu (både i duo och newasa grenar) samt i Brasiliansk 
jujutsu (både i GI och No GI grenar) och hon har 
historiskt tagit ett EM-guld och fyra VM-guld i alla tre 
disciplinerna och i alla grenar.” 
- Jenny är strålande glad, och har tyckt det varit 
mycket svårt att inte nanna få berätta om utmärkelsen. 
Den här våren har varit tråkig med alla inställda tävlingar 
och event, så nu kom utmärkelsen som lite plåster på 
såren och en rolig sak, säger Jennys mamma Yvonne 
Berger. 
 
Jenny Öster Hall i tävlingskläder. Foto: Privat  
 
De 20 000 kronorna är ett välkommet tillskott, då det är 
långt ifrån gratis att tävla. Men det är inte säkert att 
pengarna kommer gå till sportutövandet, då Jenny Öster 
Hall har fler drömmar att uppfylla. 
Högsta önskan att göra för pengarna är förutom att resa ut 

på fler tävlingar i världen- att få hoppa fallskärm! 
–Det är ju som ett stickspår till tävlandet, jag känner mig livrädd att tänka på att hon skulle hoppa 
fallskärm. Men visst, hon är vuxen och får göra vad hon vill med sina pengar. Jag ser det inte som omöjligt 
att det kommer ske, Jenny själv är totalt orädd, konstaterar Yvonne Berger.


