
   

Välkommen till några aktiviteter i samband med  

Handigolfen Riks Tour Finalhelg! 

Fredag 21/9 till söndag 23/9 2018 på Dalsjö GK 
Dalarnas golfförbund tillsammans med klubbarna Dalsjö Golfklubb, Hagge Golfklubb och Samuelsdals Golfklubb 

bjuder in till en samling där vi får träffa ansvariga för HANDIGOLFEN på riksnivå. Vi får också följa de bästa 

spelarna i landet då de avslutar årets tour-tävling med finalhelg på Dalsjö GK. ”Vi lyfter på hatten för Dalsjö GK 

som fått äran att vara värd för denna fina tävling”.  Ni som är eller har planer på att bli aktiva handigolfare är 

välkomna att anmäla er till samlingen på fredagen. Även ledsagare och handigolfledare i våra klubbar är 

välkomna att anmäla sig. För lördagens följande av tävlingen gäller ”ingen anmälan” utan de som kommer 

samlas och går sedan ut och följer finaltävlingens första speldag.  

Aktiviteter under helgen: 

- Fredag den 21 sep kl 16.20 samlas vi utanför ingången till shopen för att kl 16.30 få träffa Helena 

Brobeck och Per Sjöberg på SGFs Handigolfavdelning. De kommer att berätta lite allmänt om 

handigolfläget i Sverige och sedan informera om vad som gäller för att spela på Handigolf tour. Vi får 

också chansen att ställa lite frågor.  

Därefter samlas vi vid putting-greenen och genomför vi en puttningstävling för de som vill delta. 

 

- Lördag den 22 september kl 8.30 samlas vi utanför restaurangen för att sedan bilda grupper och gå ut 

på banan och följa spelet första speldagen. Vi har ju några spelare från vårt distrikt, med Rasmus Lia 

från Idrefjällens GK i spetsen, som vi måste heja på! 

 

- Söndagen den 23 september får alla som så vill följa sista finaldagen på egen hand. Ingen gemensam 

samling denna dag. 

 

Anmälan av deltagare (kan vara handigolfare, ledsagare eller föreningsledare inom handigolfen) för att vara 

med på fredagens samling görs på e-postadressen    aslundgoran@gmail.com 

Ange namn, mobilnummer och e-postadress för bekräftelse som sänds ut sent torsdag 20 september.  

Anmälan SENAST onsdag den 19 september kl 23.00. Vid frågor - ring  

Göran Åslund, Handigolfansvarig Dalarnas Golfförbund på 070-59 336 59.                   VÄLKOMNA ! 
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