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Treningssamling for funksjonshemmede og døve

golfspillere

Strømstad GK/Mjölkeröd GK

20.-22. april 2018

Har du lyst til å bli en bedre 

golfspiller?

Invitasjon til målrettet 

spillerutvikling!



Samling for bevegelseshemmede og døve golfspillere

Norges Golfforbund (NGF) inviterer funksjonshemmede og døve golfspillere, 16 år og eldre, til 
treningssamling, 20.-22.april i Strömstad GK/Mjölkeröd GK. Samlingen er for funksjonshemmede og døve 
golfspillere, 16 år og eldre. Spillerne skal primært være klassifisert, evt vurdert til å oppfylle 
klassifiseringskravene til henholdsvis European Disabled Golf Association og International Committee of 
Sports for the Deaf. Deltakerne må ha hcp 36 eller lavere, samt erfaring fra å spille spillet. 

Målet med samlingen 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, som spilles på Larvik GK 18.-19. 
august. Samlingen vil bli fulgt opp med flere treff i løpet av sesongen.

Program:
o Fredag 20.april er det oppmøte kl 12.00 på Strömstad GK. Trening og spill på Strømstad GK.
o Lørdag 21.april er det trening og spill på Mjölkeröd GK. Dette blir en lang dag med trening både før og 

etter 18 hulls spill.
o Søndag 22.april er det oppvarming og 18 hull spill/konkurranse på Strømstad GK. Oppsummering og 

avslutning søndag ettermiddag.

Mer informasjon kommer etter påmeldingsfristen. Tilpasninger vil bli gjort i forhold til gruppens størrelse

Overnatting: 
Vi oppfordrer til felles overnatting i Strömstad, men valg av bosted er opp til den enkelte. Det er reservert 
10 rom på Scandic Laholmen som ligger i Strømstad sentrum. Gi beskjed til NGF dersom du ønsker å 
benytte ett av disse rommene.
o Pris per enkeltrom for to netter er  2980 kr.
o Pris per person i dobbeltrom for to netter er 1790 kr.

Reise:
Den enkelte er selv ansvarlig for transport. Ved behov kan NGF formidle kontakt til andre deltakere med 
tanke på samkjøring.

Kostnader:
NGF dekker kostnader knyttet til trening (trener, greenfee, rangeballer og evt. golfbil. Den enkelte dekker 
selv kostnader knyttet til reise, bespisning, overnatting og ledsager. 

PÅMELDING TIL SAMLING 20.-22.april:
Send en e-post til NGF v/ Gøril Hansen på goril.hansen@golfforbundet.no. 
Ved påmelding ber vi deg gi beskjed om du ønsker å bo på Scandic Laholmen, evt. 
om du ønsker enkeltrom eller dobbeltrom.  

Frist for påmelding er 6.april. 
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