
 

Välkommen till en dag med handigolfaktiviteter 

Golf för alla ! 

Lördagen den 11 augusti 2018 på Dalsjö GK 
Dalarnas golfförbund tillsammans med klubbarna Dalsjö Golfklubb, Hagge Golfklubb och Samuelsdals Golfklubb 

arrangerar en informations- och ”prova på dag” med ett antal aktiviteter. 

Alla klubbar i distriktet och alla organisationer som är inriktade på att hjälpa personer med funktionshinder kan 

anmäla deltagare på adressen nedan. Även enskilda individer kan själv anmäla sig. För er deltagare gäller:  

 Du kan som åskådare följa med några handigolfare i en tävling över nio hål 

 Du får information om handigolf och kan ställa frågor 

 Du kan få prova på att putta lite på puttinggreen 

 Du kan få prova på att slå lite på övningsrangen 

 Du kan få prova på att spela lite på korthålsbanan 

Klubbarna har personer på plats som hjälper till vid de olika aktiviteterna och kan fungera som faddrar. 

Handigolffordon kommer att finnas på plats. Beroende på hur många aktiviteter du vill vara med på så har vi 

tre stycken olika samlings- och starttider. Välj själv vilken tid du kommer av dessa tre: 7.30, 9.00, 10.30 

Program för dagen – ni deltagare bestämmer alltså själv din egen starttid 7.30 eller 9.00 eller 10.30!   

7.30-10.30 Samling (nr 1) kl 7.30 utanför receptionen för er som vill följa några handigolfare då de spelar  

  hål 10-18 på stora banan. Spelstart 8.00. 

9.00-10.30 Samling (nr 2) kl 9.00 utanför receptionen för er som vill prova på någon aktivitet. Pass 1. 

10.30-11.00 Samling (nr 3) kl 10.30 utanför receptionen. Handigolfansvarige för distriktet, Göran Åslund,  

  tillsammans med representanter för de tre arrangerande klubbarna informerar om handigolfen  

  och svarar på era frågor. 

11.00-12.30 Aktivitetspass. Pass 2. 

12.30 Aktiviteterna avslutas och vi rör oss mot lunchrestaurangen. 

12.45-13.30 Dagen avslutas med lunch i klubbens restaurang för de som anmält sig i förväg. 

  Dalarnas golfförbund bjuder på lunchen.   
 

Anmälan av deltagare görs på e-postadressen    aslundgoran@gmail.com    

Ange namn, ålder, mobilnummer och e-postadress för bekräftelse (för alla som kommer). Beskriv gärna vilken 

form av funktionsnedsättning deltagaren har och om ledsagare kommer med samt meddela om deltagaren och 

ledsagaren äter lunch eller ej. Anmälan SENAST söndag 5 augusti kl 18.00. Vid frågor ring Göran Åslund från och 

med fredag 3 augusti (pga semester) på 070-59 336 59.     VÄLKOMNA ! 

 

                                                                       


