
PARAGOLF

Breddesamling for funksjonshemmede 

og døve golfspillere 

Strömstad GK og Mjölkeröd GK

1.-3. april 2022

Har du lyst til å bli en 

bedre spiller? 

Treffe nye golfvenner?

Bli med til Bohuslän 1.-3.april!



Breddesamling for funksjonshemmede og døve golfspiller

Norges Golfforbund (NGF) inviterer til treningssamling med  PGA-pro Henrik Björelind i 
Bohuslän 1.-3. april 2022. Samlingen er åpen for funksjonshemmede og døve golfspillere, 16 år 
og eldre. Deltakere bør ha noe erfaring fra å spille spillet. Målet er utvikling for den enkelte, 
samt økt deltakelse i paragolfturneringer.  

Egenandel er kr 500,- som faktureres etter samlingen. Ut over dette dekker NGF kostnader 
knyttet til trening (trener, greenfee, rangeballer, golfbil). Den enkelte dekker selv reise, 
opphold og evt. ledsager.  

Når det gjelder overnatting er det opp til den enkelte, men det er booket rom ved Scandic 
Hotel Laholmen:
• Dobbeltrom inkl. frokost og 3-retters middag SEK 1145 per person per natt. 
• Enkeltrom inkl. frokost  og 3-retters middag SEK 1690 per person per natt.
• Gi beskjed ved påmelding om du ønsker at vi reserverer et rom for deg.

Tentativt program
Fredag 1.4. – Strömstad GK
11.30 Oppmøte på driving range, introduksjon og oppvarming.
13.00 Spill. Samling og oppsummering etter runden.
19.30 Felles middag på Scandic Hotel Laholmen.

Lørdag 2.4. – Mjölkeröd GK
09.30 Oppmøte ved puttinggreen; putting og chipping. 
13.00 Spill. Samling og oppsummering etter runden. 
19.30 Felles middag på Scandic Hotel Laholmen

Søndag 3.4. – Strömstad GK 
09.00 Oppmøte på driving rangen, oppvarming.
10.00 Spill. Samling og oppsummering etter runden. Slutt ca. kl 15.30.

Passering av grensen
Fra 21.01.22 er det krav om å vise gyldig koronasertifikat for å komme inn i Sverige, alternativt 
kunne vise at man har testet negativt senest 72 timer før ankomst eller hatt covid-19 i løpet av 
siste 6 mnd. Ved retur til Norge må man registrere seg før ankomst, samt teste seg (gjelder 
uavhengig av vaksinasjonsstatus). De som melder seg på vil få oppdatert informasjon når det 
nærmer seg.

PÅMELDING
Maks. antall deltakere er 15. Det holdes av inntil 6 plasser til potensielle EM deltakere og 
ut over det er det først til mølla. 
Spm. kan rettes til Gøril Hansen på tlf 99576 25 eller e-post paragolf@golfforbundet.no. 

Påmelding sendes paragolf@golfforbundet.no. Frist for påmelding er fredag 18.mars. 
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