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Handigolfen i Dalarna fortsätter att utvecklas 

Fredagen den 20 september 2013 genomfördes ytterligare en aktivitet för Handigolf i 

Dalarna. Målsättningen var att finna nya personer med funktionsnedsättning i våra klubbar 

eller bland personer som ännu ej provat på golf. Ett par klubbar hörde av sig och anmälde 

deltagare. Ett nytt område som vi ville prova på var för personer med synnedsättning. Sju 

personer anmälde sig och vi hade en härlig och solig eftermiddag tillsammans på Dalsjö GKs 

fina korthålsbana. Det fungerar alldeles utmärkt att ta sig runt i rullstol eller åka golfbil. 

 

       

Gruppen börjar samlas utanför klubbens handikappanpassade restaurang. Joakim Persson från 

Ludvika kom och provade på handigolf. Stefan Olsson och Ola Rylander har redan stor erfarenhet av 

att spela golf. 

Två personer med grav synnedsättning, varav en helt blind, kom till träffen och vi hade lånat 

lite utrustning av Dalarnas Handikappidrottsförbund, DHIF. Det var en så kallad ledfyr som 

sänder ut signaler som kan ”visa vägen” mot green och hålet. Ett mycket användbart 

instrument för denna kategori av golfare. 

     

Susanne Borg, med kraftigt nedsatt syn, lyssnar noga på vad man bör tänka på innan hon skall göra 

sitt första utslag från tee. Lars Bäcke, helt blind, visade under eftermiddagen att han är en stor talang 

för golf. 



Det var med stor spänning som vi arrangörer med faddrar testade detta för oss så oprövade 

område. Men utfallet blev mycket bra där vi såg att mycket personlig handledning i 

kombination med lite hjälpmedel kan skapa härliga upplevelser för dessa deltagare. 

Efter ett par timmars spelande så var det en mycket glad grupp som skiljdes åt med 

inställningen: ”Detta var kanonkul! Något vi absolut vill fortsätta med!”. 

Detta är ju också det stora målet med vår satsning! Att få personer med olika former av 

handikapp att hitta till golfen och få upplevelser som man inte kan tro att man kan få vara 

med om. 

   

Stig Olsson är en flitig golfare ute på Dalsjö och golfen är en viktig del av hans liv. Initiativtagaren 

Bengt Niklasson instruerar Susanne Borg innan hon med hjälp av signalen från ledfyren kan rikta in 

putten mot hålet. 

Till våren 2014 kommer fler aktiviteter att genomföras för alla målgrupper. Ett samarbete 

med distriktets strokeföreningar har inletts och här har vi en ny målgrupp som vi vill bjuda in 

till golfen. 

Författare och fotograf / Göran Åslund, Handigolfansvarig Dalarnas Golfdistriktsförbund 
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