Handigolf.
GER VÄRDEN FÖR LIVET

Se
möjligheter
Funktionsnedsättning
är inget hinder för
att spela golf.

Vi är alla golfare.
Svenska Golfförbundet bedriver bredd- och elitverksamhet för handigolfare och utbildar golfklubbar
och tränare. Funktionsnedsättning eller inte – alla som
vill ska kunna spela golf.
Golfbanan är en arena där alla kan umgås på samma villkor. Golfspelet
är en fantastisk källa för att hämta kraft, inspiration och glädje.
Sedan 1996 ingår handigolf i Svenska Golfförbundet (SGF). I Sverige finns
många människor med någon form av funktionsnedsättning, en målgrupp
vi välkomnar till golfen.

Breddverksamhet.
SGF verkar för att utveckla handigolfen, öka antalet utövare och göra
handigolf till en naturlig del på en
golfklubb, med fokus på idrotten
istället för på funktionsnedsättning.
Idag har ett femtiotal golfklubbar
i Sverige regelbunden verksamhet för
spelare med funktionsnedsättning.
Målet till 2020 är att öka antalet till 100.

Utbildning för golfklubbar.
Genom utbildningen Handigolf – Se
möjligheter ger SGF kunskap till
golfklubbar som vill starta handigolf.

»Med utbildningsmaterialet och klubbesöken
vill vi stimulera fler att komma igång med
handigolf.« Helena Brobeck, ansvarig för
handigolf på SGF

Materialet kan beställas på golfbokhandeln.se och omfattar bok, webbsida och en studiehandledning. SGF:s
handigolfgrupp gör klubbesök för att
klubbarna ska få hjälp att skräddarsy
sin verksamhet. Till hjälp finns också
distriktens handigolfansvariga.

Stimulansbidrag.
I samarbete med Folksam erbjuds ett
stimulansbidrag till golfklubbar som

har eller vill starta regelbunden golfträning för spelare med funktionsnedsättning. Satsningen syftar till att utveckla golf för personer med funktionsnedsättning till en naturlig del
av en golfklubbs verksamhet.
Ansökan för 2018 görs på golf.se/
handigolf.
Klubbar kan också söka stöd för
handigolfprojekt via Idrottslyftet.

Tävling och elit.
Svenska handigolfare kan
spela på klubbnivå, bli tourspelare, spela sitt eget SM
och nå landslagen.

Handigolf Tour.
SGF arrangerar årligen Handigolf Tour,
en riksomfattande tävlingstour bestående av fem deltävlingar och en final.
På Handigolf Tour är alla lika välkomna, oavsett ålder, kön och funktionsnedsättning. Touren är indelad i två
kategorier:
• Fysisk funktionsnedsättning samt
synskadade (kat. 1)
• Intellektuell/neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning (kat. 2)

Glädje!
Golfens gemenskap
ger värden för livet.

Handigolf-SM.
Handigolf-SM är en av fem deltävlingar på Handigolf Tour och ingår i
Riksidrottsförbundets SM-vecka.

Internationella tävlingar.
SGF arrangerar två internationella
handigolftävlingar i Sverige.
Vartannat år Swedish Open for
Disabled för såväl bredd- som elitspelare, och vartannat år Swedish
Invitational som attraherar några av
världens bästa handigolfare.

Landslag.
Sverige representeras av två landslag för spelare med funktionsnedsättning:
• Handigolflandslaget, för spelare
med fysisk funktionsnedsättning. På meritlistan finns medaljer i VM och EM.
• Utvecklingslandslaget, för spelare med intellektuell/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).
Landslagsspelarna är handigolfens
största inspiratörer. De visar på ett
påtagligt sätt hur golfen hjälpt dem
till ett friskare och bättre liv.
Golfklubbarna och handigolfen har
välkomnat dem och visat på möjligheter. Träningen och spelet har
stärkt dem i kampen att leva med
och övervinna sin funktionsnedsättning.

Stenson
stöttar.
Henrik Stenson är ambassadör för handigolf i Sverige. Spelarna får en förebild och
sporras att nå sina mål, vare sig det gäller
träning, tävling eller landslagsnivå.
Som ett led i sitt engagemang för
svensk handigolf instiftade Henrik och
Emma Stenson 2015 stipendiet Årets
Handigolfare via Henrik Stenson
Foundation. 2017 utökas detta årliga stipendium till två på 25 000 kronor vardera:
Årets handigolfare – Utveckling och
Årets handigolfare – Prestation.
Stenson har också skänkt tre powergolfers, specialbilar som används av golfare med funktionsnedsättning.
Segern i The Open Championship 2016
gav Stenson möjlighet att tillsammans
med Royal & Ancient stötta ett valfritt
projekt. Valet föll på handigolf i Sverige
med fortsatt stöd med transporthjälpmedel till golfklubbar och ekonomiskt bidrag
till ett årligt träningsläger, Henrik Stenson
Handicamp, som har premiär 2017 på
Barsebäck GCC.
»Jag känner starkt för att hjälpa barn och vuxna att
leva ut sina drömmar och se sin potential i livet. Kan
jag ge en första gnista, en uppmuntran till att ta ett
steg för dem själva så är det en härlig känsla.«
Henrik Stenson

SM i handigolf.
Spelas under Riksidrottsförbundets
SM-vecka. 2016 års segrare på damsidan
blev Matilda Jonsson, Karlstad Golfklubb.

Stenson stöttar.
Majorvinnaren är stolt ambassadör
för svensk handigolf.
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