Minnesanteckningar Handigolfkommittémöte 2017-12-11
Deltagare; Anneli, Lisbeth, Marianne, Ulla, Per, Sven-Inge, Robert, Harald
Vi diskuterade igenom sommarens aktiviteter och samtliga var eniga om att utfallet av våra
ansträngningar blivit mycket uppskattade av alla som deltagit. Omfattningen, tolv träningstillfällen
varav hälften på försommaren den andra hälften på sensommaren, kändes lagom att hantera med de
resurser vi haft tillgängliga i form av tränare och ideella insatser att stötta upp med. Robert har stått
för kontinuitet, god pedagogik och han har lyckats hantera denna nya kategori golfare på ett mycket
förnämligt sätt. Hatten av för Robert! Han menade själv att en nyckelfråga för det goda resultatet
varit att så många hjälpt till med sin närvaro vid träningstillfällena. En timma är lagom för träning och
fika efteråt är toppen där man snackar och umgås en liten stund.
Ett bra koncept som vi alltså fortsätter med nästa sommar i ungefär samma omfattning. Samma
upplägg på helger och förmiddagarna med sommaruppehåll i högsäsong. Vi vill gärna slå till på
erbjudandet från Lyckorna om att låna deras korthålsbana någon gång. Kanske kan det vara ett bra
event som avslutning på försommardelen? Att grilla där alla får medaljer på höstkanten är perfekt.
Vi samtalade om huruvida det finns ev. kandidater med fysiska funktionshinder som skulle vara
intresserade av att delta på handigolfen. Det gäller att föra ut budskapet till rätt personer om att
möjligheten finns. Om vi får till något sådant kanske vi får fundera på ytterligare grupper? Per sprider
budskapet via känningar på REHAB och tar även en vända med Lotta på Träningskliniken.
Vi enades om att det blir för svårt att få till ”Julfika” då det är för kort tid fram till jul. Vi avser få till
någon form av aktivitet där vi bjuder in sommarens deltagare någon gång under vårvintern. Planering
vid nästa träff.
Harald har tagit en hel del bilder från Handigolfen att placera hos klubben som en bildbank. Om
någon hittar bra bilder i telefon e.d. så maila dem gärna till Harald.
En verksamhetsberättelse för året 2017 har tagits fram. Mötet menade att den var bra och att den
väl speglade årets händelser. Vi lägger upp den på hemsidan.
En T-shirt med klubbens logga på skulle vara uppskattat tror vi. Harald undersöker kostnader och
finansiering med Eleonore.
Representanter för Passalen har besökt klubben. Det är en ideell allmännyttig förening som verkar
för allas rätt till ett meningsfullt och aktivt liv. Passalens fokusgrupp är barn och unga med
funktionsvariation. Kul att de gav oss beröm för våra insatser och de menar att vi kör vår verksamhet
”helt rätt”!
Dags att söka bidrag för verksamheten av Handigolfen. Det kostar med tränare, fika, grill och
utflykter. Harald kontaktar Eleonore för att ta vägen om kommunen och SGF/BDGF. Angående LOKstöd så kollar Harald/Eleonore. Marianne kollar upp om Viktoriafonden ev. kan skjuta till medel.
Det gör inget om vi blir fler i kommittén, gärna yngre, och vi ser till så att vi ökar från två till tre
ordinarie på listan vid varje träningstillfälle. Harald ser till att marknadsföra kommittén för att locka

fler och tankar om att medlemmar i klubben ev. vill hjälpa till med att finansiera handigolfen. Vi kikar
vidare på former och tillfällen som t.ex. ”Klubbens dag” eller annat. Fundera gärna vidare!
Harald skall skriva artikel i Tee Time om Handigolfen 2017. Han vill gärna göra det som en intervju.
Bra bilder finns på Lisbeth och Viktor/Janne tillsammans. Harald kontaktar dessa för intervju.
Under sommaren gjordes en ansträngning att anordna träning för ensamkommande flyktingar.
Representant från kommunen bjöds in till klubben. Man såg mycket positivt på vårt erbjudande. Tre
träningstillfällen planerades in och kommunföreträdaren skulle föra detta vidare. Klubben ställde
allts upp med klubbens assisterande tränare vid tre tillfällen á ca två timmar. Tyvärr uppfattades
intresset inte speciellt stort då endast 3-4 killar dök upp. Enligt Marianne, som talat med Ingegärd
Gundersvik som är kommunens representant så har antalet potentiella deltagare fallit bort och
Tjörns kommun hanterar inte längre ensamkommande flyktingbarn. Således faller denna aktivitet per
automatik.
Som studiebesök för kommittén nästa säsong siktar vi på Borås som kommit en bit på väg med fysiskt
funktionsnedsatta. En dag för att utbyta erfarenheter och en golfrunda tillsammans. Robert tar
kontakt då han har känningar där.
Nästa möte den onsdagen den 24/1. Bjuder in föreståndare Höviksnäs samt Susanne Guttke och
Stellan från Lyckorna. Harald bjuder in och återkommer med tid.
Tack för en trevlig sammankomst med både reflektion och bra diskussioner om framtiden!
Vid tangentbordet
Harald

