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Ordförandebrevet 2019
Hej kära handigolfvänner!
Tack för en fantastiskt trevlig säsong 2018! Nu blickar vi framåt mot 2019.
Handigolfgruppen består nu av fem personer och två adjungerade.
De nya är:
Susanne Gutke, Strömstad, arbetar tillsammans med Helena Brobeck mot golfdistrikten.
Robin A. Håkansson, spelare från Umeå, som kommer att arbeta med kommunikation och
frågor som rör EDGA.
Christina Lindberg, från Furuboda folkhögskola, är adjungerad i utbildningsfrågor.
Marcus Malo, tourens spelarrepresentant, är adjungerad i tävlings- och spelarfrågor.
Handigolf Tour utvecklas kontinuerligt. Vi hoppas att antalet tävlande ska öka, som ett
resultat av breddarbetet ute i landet.

Några nyheter
Vi förbereder oss på att handigolf kommer att byta namn 2020. All idrott för personer med
funktionsnedsättning i Sverige kommer att kallas paraidrott. Nästa år blir namnet för oss
paragolf.
En annan nyhet är att FUB, Parasportförbundet och Special Olympics har tagit bort
benämningen utvecklingsstörning och använder nu samma benämning som Svenska
Golfförbundet (SGF): intellektuell funktionsnedsättning.
Verksamhetsplanen för handigolfgruppen 2019 finns att läsa på hemsidan.
Tävlingsmanualen 2019 har omarbetats efter utvärdering av spelarintervjuerna 2018. Den
nya manualen finns på hemsidan.
Vi påminner om att alla biltillstånd för kategori 2-spelare kommer att omprövas varje år. Ny
ansökan måste lämnas in före första tävlingsstart. Läs mer här.

Landslag/Internationellt
Inom EDGA är det nu fritt fram för kategori 2-spelare att delta i EDGA Challenge och Access
programmen. Till EDGA:s tävlingsprogram.
Fyra spelare från landslaget kommer att representera Sverigelaget i golf vid Special Olympics
World Sommer Games i Abu Dhabi den 7–21 mars.
EGA European Team Championship for Golfers with Disability 2019 arrangeras i Spanien 46 juni.
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Henrik Stensons Foundation anordnade handicamp 2018 på Barsebäck med landslagen i
samarbete med R&A. 2019 arrangeras Henrik Stenson Handicamp 30 juni–2 juli på
Barsebäck

Våra partners
Vi tackar:
• Henrik Stenson för priser till Handigolf Tour under 2018 samt lägret och stipendier
till Årets handigolfare prestation och utveckling. Dessutom fick sex golfklubbar en
golfscooter vardera.
• MoreGolf som tillsammans med Golfstore bidrar med prisbordet på Handigolf Tour.
• Folksam för stimulansbidragen till golfklubbar med handigolfverksamhet.

Breddutbildning och -utveckling
Under året kommer fokus att förstärkas ytterligare på utbildning och utveckling på bredden i
Golfsverige. Med hjälp av vårt utbildningsmaterial och klubbesök, hoppas vi att förståelsen
och kompetensen inom golf för personer med funktionsnedsättning ska öka dramatiskt på
alla nivåer: rekrytering av nya klubbar med handigolf på programmet, nya spelare, bättre
träningar, bättre bemötande samt ökande golfnytta i samhället.
Det finns 65 klubbar med handigolf på programmet i Sverige. Hösten 2016 tog SGF och PGA
ett beslut att handigolf ska ingå i kursplanen för Högre tränarutbildningen. För andra gången
hölls en heldag teori och praktik om handigolf som genomfördes 9 januari 2019 på Bosön för
15 deltagare. Två av deltagarna från 2018 är redan verksamma med handigolf på sina
klubbar. Och några har anmält att deras examensarbete kommer att riktas in på handigolf.
Vi har också haft:
• Utbildning om handigolf till deltagare inom Högre utbildning administration (HUA).
• ERFA-träff och utbildning för handigolfansvariga i distrikten genomfördes på Bosön
helgen 2–3 februari. 25 personer var på plats från tolv golfdistriktsförbund.
Ett spännande och intressant år 2019 väntar!
Hälsningar
Per Sjöberg
Ordförande i handigolfgruppen, Svenska Golfförbundet

