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VELKOMMEN TIL

2022 Norwegian Paragolf Open
12.–14. august 2022, Kongsvingers Golfklubb

GENERELL INFORMASJON
2022 Norwegian Paragolf Open er en turnering for funksjonshemmede1 og døve golfspillere som arrangeres i  
samarbeid mellom Norges Golfforbund (NGF) (eier og ansvarlig arrangør) og Kongvingers GK (teknisk arrangør).   
Turneringen er åpen for amatører og profesjonelle født i 2009 eller tidligere som har gyldig medlemskap i golf- 
klubb tilsluttet NGF eller annet nasjonalt golfforbund. 

2022 Norwegian Paragolf Open spilles 2x9 hull / 2x18 hull. Turneringen spilles i to klasser for henholdsvis  
funksjonshemmede og døve: Klasse A for spillere opp til og med hcp 18.4 og Klasse B for spillere med hcp 18.5
–54.0. I tillegg spilles det en 9 hullsklasse hvor funksjonshemmede og døve spiller sammen. Menn og kvinner
spiller i samme klasse (mix).

2022 Norwegian Paragolf Open inngår i Para Norgescup.

       Mer informasjon, påmelding og påmeldingsfrister finner du i Golfbox.

KONGSVINGERS GOLFKLUBB
Strengelsrudvegen 99
2210 Granli
www.kongsvingergolf.no

2022 Norwegian Paragolf Open spilles på Kongsvingers GK, som er en 18-hulls skogsbane designet av Peter  
Nordwall. Banen byr på stillhet, naturopplevelser og golfutfordringer for spillere på alle nivåer. Banen har fem  
par 3-hull, åtte par 4-hull og fem par 5-hull. Banens totale lengder er 6248 meter fra hvit tee, 5833 meter fra 
gul tee og 5121 meter fra rød tee. Kongsvingers GK er sju ganger kåret til Norges beste golfbane via World  
Golf Awards.

PROGRAM
Torsdag 11.august
Ankomst

Fredag 12.august 
Ankomst 
Registrering 
Innspill 
Klassifisering 
Åpning/spillemøte 

TRANSPORT
Med tog
Tog mellom Oslo Sentralstasjon og Kongsvinger Stasjon tar ca. 1 t og 20 min.

Med fly
Nærmeste flyplass er Oslo Lufthavn (82 km).

Det vil være tilbud om transport mellom Oslo Lufthavn og Kongsvinger ved ankomst 11. eller 12. august, 
samt avreise 14. eller 15.august.

1) Begrepet funksjonshemmede inkluderer bevegelseshemmede, utviklingshemmede og synshemmede.

Lørdag 13.august
Første turneringsdag 

Søndag 14.august
Andre turneringsdag 
Premieutdeling   
Avreise 

Mandag 15.august
Avreise

http://www.kongsvingergolf.no
https://www.golfbox.no/app_livescoring/tour/default.asp?language=1044#/customer/18/schedule/2022
https://www.golfforbundet.no/spiller/spille-golf/golf-for-funksjonshemmede/turneringer


HOTELLER
Det er reservert rom ved to hoteller i Kongsvinger (2 offisielle hoteller), og vi vil tilby transport mellom de 
offisielle hotellene og Kongsvinger GK.

Bestilling av overnatting gjøres direkte til hotellet – bestillingen må være gjort 
senest 11. juli. Etter dette gjøres rommene tilgjengelig for andre gjester.

Vinger Hotell
Østre Solørveg 6
2211 Kongsvinger
T. +47 62 88 81 80
M: booking@vinger.no
www.vinger.no

Det er reservert 25 rom på Vinger Hotell, hvorav ett er tilrettelagt for rullestol – ref.nr 99781.  

Overnatting med frokost:
• Enkeltrom kr 940,-/natt
• Dobbeltrom kr 1350,-/natt
• Dobbeltrom + 1 kr 2025,-/natt

Kongsvinger Budget Hotel
Oslovegen 103
2212 Kongsvinger
T. +47 62 20 35 35
M. booking@kongsvingerbudgethotel
www.kongsvingerbudgethotel.no

Det er reservert 5 rom ved Kongsvinger Budget Hotel hvorav ett er tilrettelagt for rullestol – ref. «Golfforbundet». 

Hotellet tilbyr kun rom (ikke frokost). Det er kjøleskap på alle rom og gratis kaffe/te i loungen:
• Enkeltrom
• Dobbeltrom
• Rullestolrom

kr 845,-/natt
kr 945,-/natt
kr 1145,-/natt (inntil tre personer)

PARA NORGESCUP ORDER OF MERIT (OOM)
Resultater vil være tellende i Para Norgescup OoM. 

WORLD RANKING FOR GOLFERS WITH DISABILITY
Resultatet vil være tellende World Ranking for Golfers with Disability for spillere med WR4GD klassifisering 
gjennom EDGA. Her finner du mer informasjon om klassifisering.

Kontaktperson NGF:
Gøril Hansen // +47 995 76 525 // goril.hansen@golfforbundet.no
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