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Rapport från Handikappgolfen i Dalarna 

Under april och maj månad har det ofta varit aktiviteter inom Handigolfen. Planerade 

aktiviteter genomförs enligt den plan som lagts under  hösten och våren. Först ut var att vi 

fick besök av personer från strokeföreningarna i distriktet, med ordförande Eva Lindevall-

Engström i spetsen. Vi hade en härlig eftermiddag i fint väder, vilket vi hittills varit 

lyckosamma att få ha vid alla våra aktiviteter, och det var flera personer som provade på 

både att slå på rangen och även prova på spel på lilla banan. Här har aktiviteten även 

bidragit till att man i något fall även anmält sig till nybörjarkurs i klubben och gått vidare 

inom golfen. 

 

 

Gruppen från distriktets strokeförening samlade, tillsammans med klubbens faddrar, nere på 

övningsfältet. Den första instruktionen är viktig för en bra start av dagen. 

  



I mitten av maj var så särskolan på Ljungbergsgymnasiet inbjudna på en prova-på-dag. Åtta 

elever och två lärare kom på besök och hade några trevliga timmar tillsammans. Det är så 

härligt att få uppleva den glädje som man kan se när elever, kanske med rörelse-

begränsningar eller andra handikapp, klarar av att göra något som de kanske inte trodde de 

skulle klara av innan de provade på.  

 

 

 

 

       

Full fart på aktiviteterna med gruppen från särskolan på Ljungbergsgymnasiet. Det krävs full 

koncentration för att få till lyckade golfslag.  

  



Det har även under maj månad genomförts prova-på-aktiviteter med en barngrupp om elva 

flickor och pojkar i åldern 7-15 år i Falun, med en grupp män från Fornby Folkhögskola, en 

grupp från Syncentralen på Falu sjukhus och med personer från Afasiföreningen. Möten med 

information om denna satsning för personer med funktionsnedsättningar har även getts till 

andra organisationer som exempelvis Habiliteringen i Dalarna och Omsorgsnämnden 

Borlänge kommun.  

Det är verkligen hög fart i allt som sker inom handigolfsidan på Dalsjö GK, allt under ledning 

av Bengt Niklasson och Urban Packalén. Vi från Dalarnas golfförbund är oerhört glada för det 

arbete som läggs ner ideellt av klubbens medlemmar.  

 

Författare och fotograf 

Göran Åslund, Handigolfansvarig Dalarnas Golfdistriktsförbund 

 

 

 

                     

 

Teamet för Handigolf ….  Glädje-Gemenskap-Engagemang 


