Deltagarna i fredagens demodag för handigolf på Hagge golfbana i Smedjebacken samlade vid första utslag tillsammans med klubbvärdar från Hagge GK, Dalsjö GK och Samuelsdals GK. Foto: Sven Olsson.

Handigolf i Hagge
Fredagen den 7 sep 2018 anordnades ännu en demodag för handigolf på Hagge golfbana i Smedjebacken som ett led
i Dalarnas Golfförbunds, Hagge GK:s, Dalsjö GK:s och Samuelsdals GK:s fortsatta ansträngningar att få fler funktionshindrade att intressera sig för golf som en fantastisk möjlighet till rehabilitering, fysisk utveckling och socialt
umgänge. Sex av Dalarnas aktiva handigolfare ställde upp för att spela en niohålsrunda på Hagges vackra och
välskötta bana tillsammans med representanter för värdklubbarna.
Efter samling och information delades spelarna in i tre lag med två handigolfare och en klubbvärd i varje boll. Genom golfens sinnrika handicapsystem kan människor med helt olika förutsättningar, spela golf mot varandra och
tävla på jämlika villkor. Funktionshindren kan variera. Bland deltagarna på Hagge fanns fysiska hinder i form av
amputerade ben, strokeskador, muskel– och skelettskador och nervskador. Men de funktionshindrade visade att det
går alldeles utmärkt att spela bra golf med ett ben, en arm eller blindhet på ena ögat. Fina, raka utslag och skickliga
inspel och puttar präglade dagens spel. Med hjälp av golfbilar kan spelarna dessutom ta sig fram lika lätt och fort
som spelare utan funktionshinder.
I min boll spelade jag tillsammans med Stig Olsson och Fredrik Lindström. Stig drabbades av stroke för några år
sedan efter ett aktivt liv som bandyspelare, bandyledare och golfare. Stroken gjorde honom blind på vänster öga och
till stor del förlamad i vänster arm och ben. Med envishet och järnvilja och god hjälp av gamla kamrater, har Stig
tagit sig tillbaka till golfen och spelar numera på Handigolf Tour, en nationell tävling för funktionshindrade. Hans
mål är att åter komma ner till det handicap (ca 17) som han hade innan stroken. Han är i nuläget nere på 29,3 och slår
spikraka drives på ca 160-170 m med en arm! Fredrik har en skada sedan födseln med förkrympta ben, som inte ger
särskilt mycket stabilitet för gång. Han spelade fantastisk golf och skrapade ihop 21 poäng på de nio hålen, gott och
väl bättre än hans golfhandicap.
Golfen har för dem blivit en väg ut i samhället, en fysisk motionsform som stärker dem och en social träffpunkt med
rika kontakter med andra människor. De är dessutom synnerligen trevliga människor som med humor och värme gör
golfrundorna till trevliga stunder för alla i sällskapet.
Nya demodagar för handigolfare och funktionshindrade som kan intressera sig för golf, arrangeras på Samuelsdals
golfbana den 20 sep 13-15 och på Dalsjö golfbana den 21-23 sep.
Sven Olsson

