
PARAGOLF:

Spillerutvikling for funksjonshemmede 

og døve golfspillere 

Har du lyst til å jobbe 

målrettet for å bli en bedre 

golfspiller?



Invitasjon til målrettet spillerutvikling

Norges Golfforbund (NGF) inviterer funksjonshemmede og døve golfspillere, 16 år og eldre, til 
målrettet spillerutvikling sesongen 2018. Tilbudet går til golfspillere med hcp 36 eller lavere, 
som også har noe noe erfaring fra å spille spillet. Målet er utvikling for den enkelte, samt å økt 
deltakelse i turneringer. De som deltar må forplikte seg til å spille NM for funksjonshemmede 
evt. NM for døve. Tilbudet har fått navnet «NM gruppe – bredde». 

I tillegg vil det bli et ekstra tilbud for spillere som er aktuelle for EM for funksjonshemmede evt. 
VM for døve. Dette tilbudet har fått navnet «EM/VM gruppe – spissing». Aktuelle spillere 
forventes også å delta i aktiviteter for «NM gruppe – bredde».

NGF dekker kostnader knyttet til trening (trener, greenfee, rangeballer, golfbil). Ut over dette 
må den enkelte selv dekker alle kostnader (reise, opphold, ledsager m.m.).  Henrik Björelind, 
PGA-pro, er ansvarlig for begge gruppene.  

Følgende aktiviteter er planlagt for 2018:

Hva Hvor Når
Samling «NM gruppe – bredde» Strømstad 20.-22. april
Samling «EM/VM gruppe – spissing» Osloområdet 18.mai
Samling «NM gruppe – bredde» Larvik GK 1.juni
Innspill «NM gruppe – bredde» Larvik GK 17.august
NM «NM gruppe – bredde» Larvik GK 18.-19. august
Sesongavslutning «NM gruppe – bredde» Larvik GK 30.september

Spillere i «EM/VM gruppe – spissing» vil fram mot EM/VM få tilbud om individuelle 
treningsdager etter avtale.

Mer informasjon vil bli lagt ut på Golfforbundet – Aktivitetskalender, når nødvendige 
avklaringer er gjort.

PÅMELDING
Har du lyst til å jobbe målrettet med egen golfutvikling sesongen 2018, og til å spille 
turneringer? Deltakelse er gratis, men den enkelte må selv dekke kostnader forbundet 
med reise, opphold og evt. ledsager.

Send en e-post til NGF v/ Gøril Hansen på goril.hansen@golfforbundet.no. 
Frist for påmelding er 6.april. 

https://www.golfforbundet.no/spiller/spille-golf/golf-for-funksjonshemmede/aktivitetskalender

