
 
Verksamhetsberättelse 2017 för Handigolfen i Dalarna 

Distriktet har under år 2017 fortsatt att vara delaktigt i arbetet runt Handigolf där 
Dalsjö GK är basen för verksamheten. Klubben hade under perioden 2013-2015 ett 
samarbetsavtal med SGF om att tillsammans med fem andra klubbar i Sverige ingå i 
projektet Handigolf Riks 2013 – 2015  med ekonomiskt stöd från Allmänna 
Arvsfonden. Projektet avslutades 2015 och arbetet nu gäller att få fler klubbar att 
starta upp någon form av handigolfverksamhet med hjälp av distriktet.  

 
Vårt gemensamma arbete är en breddsatsning på Handigolf för personer med 
funktionsvariation inom följande kategorier: Rörelsehinder, Synnedsättning, 
Utvecklingsstörning, Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och Hörselnedsättning.  
Under 2017 fortsatte träningsgrupperna för rörelsehindrade och för de med 
synnedsättning där det genomfördes 7 träningstillfällen per grupp. Det anordnades 
även ”prova-på-aktivitet” för andra grupper. Sju personer i Dalsjö GK har nu ett 
aktivt handigolfmedlemskap.  

Strategin för den framtida verksamheten är att fortsätta att utveckla och förbättra 
vår verksamhet inom områden som kompetensuppbyggnad, informationskanaler, 
nätverksbyggande och resursanskaffningar. Ett bra nätverk är under uppbyggnad 
under ledning av Handigolfgruppen inom SGF. Utbyten av erfarenheter och 
samarbeten över distriktsgränserna är viktiga delar för utveckling. Det går inte att 
själv, varken som distrikt eller klubb, bygga upp den kompetens som vi behöver för 
att ta emot dessa personer, kanske framtida medlemmar, i verksamheten. 

 
Liten rapport från året som gått. Vi genomförde ett planeringsmöte på Samuelsdals 
GK i februari 2017 där även Per Sjöberg, ordförande i Handigolfgruppen inom SGF, 
deltog och delade med sig av sina erfarenheter. Även vår ”basklubb” Dalsjö GK 
hade representanter med på mötet. Klubben Samuelsdals GK ser fram emot att 
kunna erbjuda aktiviteter och i framtiden utveckla ett samarbete mellan klubbarna.  
I juni besökte distriktets representant Göran Åslund en av Handigolftourens 
tävlingar i Värmland för att göra noteringar om vad man måste tänka på för att 
arrangera handigolftävlingar på bästa sätt.  
 
Arbetsgruppen för handigolfen i distriktet har, på grund av tidsbrist och behovet av att ha 
fler engagerade personer från distriktets klubbar till gruppen, inte haft mer än ett par 
möten under året. Så finns det personer i klubbarna som har ett bra nätverk för att nå ut 
till organisationer som arbetar med personer som har funktionsnedsättningar så hör av er 
till distriktet. Det behövs många starka krafter. Vi som arbetar med dessa frågor ser fram 
emot år 2018 och hoppas på att engagera kontaktpersoner från flera av distriktets klubbar. 
Detta för att denna verksamhet ska erbjudas nuvarande och nya medlemmar i klubbarna 
och vara en del av Golfens marknadsföring som en idrott för alla. Vi har ju nu även 
möjligheten att planera för aktiviteter där man kan använda del av sitt friskvårdbidrag även 
till aktiviteter där man provar på golf i olika former. Här finns det utrymme för nya idéer. 


