Testa golf!
Friskvård
för ALLA
Mathias är ett
bevis för att golf är
till för alla. Ta del
av hans livsresa på
lyckornagk.se.
Mathias Eriksson

Friskvårdsbidrag
Från och med 2018
inkluderas golfsporten i
friskvårdsbidraget. Detta är
en väldigt positiv nyhet för
dig som spelar golf såväl
för dig som funderar på att
börja.

Vill du veta mer?
Ta kontakt med Stellan
0705-81 30 64
info@lyckornagk.se

Bli en vinnare du oxå!
Jag heter Mathias Eriksson och är 22 år. När jag var fem år fick jag en
hjärnblödning. Hade möjligheten att följa med min särskola till en golfhall vid
åtta års ålder. Tre trappor upp utan hiss. Balansen var inte den bästa så jag
fick hjälp att ta mig upp. Jag fick en golfklubba i min högra hand, min vänstra
går inta att använda på grund av min hjärnblödning. Även mitt vänstra ben
blev skadat så jag haltar väldigt mycket. Balansen var usel.

Nu till det roliga...
De visade hur jag skull stå rätt och tänka rätt. Första slaget blev en piruett så
jag ramlade omkull. Efter ett antal försök visade det sig att jag hade lite talang
för golf, även om jag bara har en fungerande arm. Ledaren sa till lärarna att
den killen ”jag” kunde få glädje av golfen. Jag kan inte springa, hoppa och
skutta som andra barn och ungdomar, så golfen blev en möjlighet att ändå få
vara med.

”Jag är inte ledsen för det jag inte kan göra.
Jag är jätteglad för det jag kan göra.”
Senare i år går jag ut från Furuboda Folkhögskola och har genom golfen fått
en möjlighet att delta i en kurs för unga ledare. Jag är den första
funktionshindrade som fått chansen. För att detta skall bli verklighet behöver
jag din hjälp! Jag kommer under sommaren ha möjlighet att ge dig en
instruktion hur det känns att spela golf. Det är helt kostnadsfritt - alltså gratis!
Du får låna klubbor, bag och bollar. Skulle du fastna för golfen och bli medlem
så har dina anhörig, ledsagare, personlig assistent, utan kostnad möjlighet att
spela tillsammans med dig på vår fina korthålsbana. Dom får också låna
klubbor, bag och bollar. För mer information så är du välkommen att ringa du
min mentor Stellan Ström 0705 81 30 64 eller kom ut till klubben och hälsa
på. Vi har aktiviteter på onsdagar med start klockan 17:00.

Är du sjukskriven?

- Golf på recept! Kontakta Stellan 0705 81 30 64

