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Bilden visar en översikt av aktiva Handigolfare med namn i Småland 

Gustav Götstav Ryfors GK, Björn Ljunggren Tranås GK, Daniel Augustsson Skinnarebo Golf 

& Country Club, Gösta Emilsson A6 GK, Stefan Östling Oskarshamn GK och Jens 

Magnusson, Anton Schiber, Ragnar Fransson Växjö GK. Rasmus Vallin Kalmar GK, Mattias 

Classon Emmaboda GK. 

Handigolfen i Småland vänder sig till ALLA som har någon form av funktionsnedsättning. 

Det spelar ingen roll om du är senior eller junior. Etablerad spelare eller bara vill Prova på 

spelar heller ingen roll. Vi hoppas därför att få träffa just dig på någon av våra aktiviteter. 

Vi samarbetar med SGF, Smålandsidrotten, Smålands Handikappidrottsförbund och den nya 

idrottsföreningen i Småland för funktionsnedsatta, Funka för livet Sports Camp. 
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Strävansmål 

Golf borde vara en mycket attraktiv sport för spelare med funktionsnedsättning då man i golf 

spelar mot sig själv och sin egen förmåga genom golfens handicap system. Spelare kan då 

finna glädje i att utvecklas genom att sänka sitt golfhandicap samt kan tävla/spela med andra 

på relativt sin egen förmåga. 

En viktig del av SGDFs handigolf verksamhet är att rekrytera flera spelare, detta bör ske 

genom att delta i/arrangera prova på träffar i samarbete med klubbar. 

För att ha mötesplatser för handigolfare är det önskvärt att ha 3-4 klubbar inom SGDF som 

har handigolf verksamhet. Vi bör därför verka för att nå detta. Dessa klubbar blir då naturliga 

mötesplatser för gemensamma Handigolf aktiviteter inom distriktet. 

SGDF bedriver en gedigen tävlingsverksamhet. Handigolf tävlingar eller tävlingar med 

handigolf klass bör bli en naturlig del av denna verksamhet. Distriktet skall ha en 

tävlingsgrupp för spelare som vill tävla inom golfen där spelare kan mötas för t.ex. träning. 

Denna grupp är också basen för behovet att arrangera tävlingar. 

Vision & Mission 

Vision 

Spelare med funktionsnedsättning skall ha inspirerande mötesplatser där de känner glädje i att 

utvecklas som golfspelare. 

Mission 

Handigolf aktiviteterna skall ge mötesplats för handigolfarna i distriktet som kompletterar 

klubbverksamheten. Aktiviteterna består dels i rekryteringsträffar för nya golfare, dels i träffar 

för redan aktiva golfare, samt att stimulera till deltagande i tävlingar genom att ha en 

tävlingsgrupp med träffar. 

Mål 

 Arrangera/delta i prova på träffar för att rekrytera en eller flera nya spelare per år 

 Arrangera/delta i träffar för att behålla spelare som visat intresse 

 Ha en grupp med spelare med syfte att delta i handigolf tävlingar och som har 

träningsträffar 

 Arrangera tävlingar för handigolfare 

Kontaktpersoner, se http://smalandsgolf.com/organisation/handigolfkommitten/ 

 

 

http://smalandsgolf.com/organisation/handigolfkommitten/
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Verksamhetsplan 2018 

 Breddverksamhet, utbildning av nya handigolfare i Småland 

1. Diskussioner med Kalmar GK, Mårten Olander om 2018 aktiviter i jan. 

2. Vinterträning i Emmaboda/Annan plats- träningshall 

3. Bjuda in till Prova på i någon klubb på Golfens dag den 26 maj  

4. Funka för livet mässa i Växjö 11-12 maj 2018 med Sports Camp,  

5. Stöd till Prova På och kursverksamhet med åtföljande Grönt kort  

Budget, Breddverksamhet,      5 000kr 

 

Tävlingsverksamhet 

1. SGF Handigolftour  inkl.SM 2018, Tävlingsprogram under planering 

2. DM- Småland. Prel. 4-5-6 maj, Emmaboda GK, inkl.träningsläger 

3. Ryder Cup, Småland – Skåne inkl. träningsläger 

4. Gustav Götstav, spelarnas representant i SGF-Handigolfs tävlingskommitté 

Budget, Tävlingsverksamhet,   16 000kr 

 

 

Material,  Budget, Komplettering av utrustning     2 000kr 

Möten Handigolfkommittén, Budget, Vår och höstmöte.     2 000kr 

  

Summa   Bredd, Tävling, Material, Kommittémöten 25 000kr 

 

Gustav Götstav Handigolf gruppen Smålandsgolfförbund   


