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Handledning för genomförande av handigolf

Denna handledning är i första hand avsedd som stöd för faddrar vid genomförande av provapå-arrangemang med handigolf eller vid spel på Lilla Banan.
Utgångspunkter
Dalsjö golfklubb ingår, tillsammans med fem andra klubbar i landet, i ett projekt kallat
Handigolf Riks 2013-2015 med syfte att i samarbete med SGF och med ekonomiskt stöd från
Allmänna arvsfonden utveckla Handigolf i Sverige. För klubbens del omfattar detta att i
samarbete med Dalarnas Golfförbund leda utvecklingen av Handigolf i hela distriktet med
Dalsjö Golf som bas. Projektet ger Dalsjö Golf ytterligare en möjlighet att ligga i framkanten
av utvecklingen i golfsverige och därmed stärka bilden av en klubb med bred verksamhet av
hög kvalitet. Handigolf är för övrigt ett bra exempel på en verksamhet, som kan förbättra
golfens image i samhället.
I inledningsskedet är det fråga om en samhällsinsats, av social karaktär, där ambitionen ska
vara att ge personer med funktionshinder möjlighet att byta isolering och ensamhet mot
glädje och gemenskap. Fokus bör vara att hellre räkna antal skratt än antal slag. Utveckling
mot tävlingsspel får ske alltefter på ett naturligt sätt efter deltagarnas egna önskemål.
Det första intrycket när man kommer till anläggningen är avgörande för besökarens
upplevelse. Det gäller att visa att besökaren är väntad och välkommen, den attityd man visar
besökarna som fadder är således mycket viktig för framgång i verksamheten. Genom att i
fadderskapet vara positiv och visa respekt, lyhördhet och engagemang blir bemötandet
ytterligare ett exempel på det vi kallar ”Dalsjöandan”. Kännetecknande för den att den är
inkluderande och utgår från allas lika värde.
Förberedelser för ett arrangemang
• Alla faddrar ska bära resursväst
• Läs i schemat vad besöket gäller och vilka slag av funktionshinder deltagarna har
• Kom i god tid och ta på resursgruppernas reflexväst
• Kolla i receptionen bokningen av Lilla Banan
• Kolla i receptionen om bokning gjorts av golfbil och ta i så fall ut nyckel till bilen
• Ta ev. ut rangepolletter i receptionen
• Kolla i restaurangen att personalen är informerad om besöket
• Kör ut ev. golfbil och ställ den till utanför bilboden
• Ta ut klubbor, som finns i den s.k. vinkällaren. Nyckel finns i receptionen
• Ta vid behov ut ”Snagväskan” och/eller ”Golf i skolan-väskan”. Finns i förrådet i
golfstudion, nyckel finns i receptionen
Genomförande
• Börja längst ut till vänster på rangen alternativt på området bakom omklädningsrummen
• Fortsätt på Lilla Banan
• Avsluta inom schemalagd tid
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Särskilt för personer med synnedsättning
• Det är en fördel om faddern bär ljusa kläder, som den med synnedsättning ser bättre än
mörka
• Använd en ledfyr för att ange slagriktningen
• Låt deltagare känna var bollen ligger i förhållande till klubban och gör därefter några
svingförsök för att få in känslan
• Ange riktning för slag genom att lägga en vit käpp som riktmärke. Tas bort innan spelaren
slår.
• Visa med handen var slaget kom
• Ange så bra som möjligt hur långt som återstår för nästa slag
• Ge uppgift om hur bollen ligger. I början bör den flyttas till ett jämnt område.
• Vid inspel och långa puttar bör faddern stå bakom flaggan
• Faddern skriver ev. scorekort och lagar nedslagsmärken
Avslutning
• Lägg tillbaka använd utrustning och ställ golfbilen på plats. Lämna in nycklarna i
receptionen eller i greenfeebrevlådan
• Rapportera antalet deltagare i olika kategorier till Bengt Niklasson. Lämna samtidigt ev.
tips till förbättringar av verksamheten.
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