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• International 
   golfturnering
• 3 udfordrende baner
• 3 sjove spilledage
• 3  Miniturnering for  

handicappede spillere 
som ikke har fået  
DGU - handicap.

Paragolf-Bornholm Open

Det bli´r en god turnering!
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Handicapvenlige klubber
De bornholmske golfba-
ner er alle certificeret af Pa-
rasport Danmark og Dansk 
Golfunion. Certificeringen 
indebærer blandt andet, at 
klubberne har: 
• Et formuleret ønske om at
   inddrage handicappede i   
   golfsporten
• Handicapvenlig p-plads
• Adgang for evt. førerhund
• Adgang til banen med 
  kørestol og/eller krykker

Bornholms Golf Klub – Rønne
Golfbanen i Rønne er en 
klassisk og smukt anlagt 
parkbane – med en god af-
skærmning for vind. Banen 
skærer sig naturskønt gen-
nem et delvist fredet område 
med mange vilde frugttræer, 
orkideer og et rigt dyre- og 
fugleliv. Du vil opleve en vel-
plejet bane, som af mange be-
tegnes som en af  Danmarks 
flotteste parkbaner.

Nexø Golf Klub – Dueodde
Banen er anlagt i en harmo-
nisk blanding af skov og 
åbent landskab. Rundt om 
banen ligger frodige marker 
og enge med græssende kvæg. 
Lumske søer og drilske vand-
løb gennemskærer banen, så 
du nærmest føler, at du spil-
ler på en ”sea-side-golfbane”. 
Nexø Golfbane ligger tæt på 
Dueodde, som er en af Euro-
pas bedste strande. 

Rø Golfbaner – Old course
Glæd dig til en anderledes 
og flot golfoplevelse på Rø 
Golfbane, som vel nok er en 
af Danmarks mest specielle 
baner med sit rå og klippe-
fyldte terræn. Banen er blevet 
anmeldt af Malcom Campell 
i Golf Monthly: ”En perle. 
Denne bane bør spilles og ny-
des...mange gange.” Banen er 
svær at beskrive. Du er nødt 
til at prøve den.

International golfturnering 
for mennesker med handicap. 
3 dage - 3 baner

Golfoplevelser på Bornholm

Handicapvenlige baner Bornholms Golf Klub - Rønne Nexø Golf Klub Rø Golfbaner

Paragolf Bornholm spilles i 
uge 22 på tre af Bornholms 
flotte golfbaner. Turneringen 
er en international golfturne-
ring for mennesker med 
handicap – hvad enten du er
udviklingshæmmet eller har et
fysisk handicap. Der spilles 
slagspil med hcp i A-rækken 
og stableford i de øvrige rækker.

De bornholmske baner er 
meget forskellige, men alle 
er kendt som udfordrende 
golfbaner med en naturskøn 
beliggenhed. Fra de rå klipper 
på Rø Golfbane til det fineste
hvide sand ved Nexø Golfbane.
Og midt i mellem ligger Born-
holms Golf Klub i Rønne med 
en smukt anlagt parkbane.

Du får rig mulighed for at 
kombinere golfoplevelserne 
med ferie på Bornholm. Hvad 
enten du rejser hånd i hånd 
med den eneste ene - eller I 
har børnene med - kan I glæde 
jer til en smuk og uspoleret 
natur. Mærk atmosfæren i de 
små  charmerende  fiskerlejer.
Smag på de lokale delika-
tesser. Husk at tage solcreme 
med for Bornholm har dan-
marksrekord i solskinstimer.
For yderligere oplysninger og 
de seneste nyheder se:
www.Paragolf-bornholm.dk 

Vi glæder os til at se dig. 

Arne Mikkelsen, Parasport, 
Golfklubberne på Bornholm
Jacob Lund, Team Bornholm

Der er en miniturnering for handicappede spillere, som 
endnu ikke har fået et DGU - handicap og kan spille 
på store baner. I Rønne og Rø spiller en turnering på 
klubbernes par 3 – bane, som starter med en kort in-
struktion af klubbernes træner. På Dueodde spiller vi 
en 18 huls potteturnering.  For gangbesværede er der 
buggy til rådighed.
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Ligger midt i den gamle bydel 
i Rønne med kort afstand til 
centrum af byen. Hotellet er 
i 3 etager med elevator. Sæt 
jer godt tilrette i hotellets 
restaurant og nyd en dejlig 
middag med havudsigt. 
Hotellet har etableret et stort 
og flot spa-område i 2010, 
som hotellets gæster har 
gratis adgang til. Der er gode 
parkeringsforhold.    

Ligger nænsomt placeret mel-
lem Gudhjem by, klipperne 
og havet. Alle lejligheder er 
indrettet for 4-6 pers. og har 
en betagende havudsigt. Der 
er mulighed for lejligheder 
i både stueplan og på 1. sal. 
Lejlighederne i stueplan har 
direkte adgang, mens der er 
trapper op til lejlighederne på 
1. sal. P-pladsen er beliggende 
ved receptionsbygningen 50-
200 meter fra lejlighederne.

I en flot bøgeskov på Born-
holms vestkyst ligger Hasle 
Feriepark. De veludstyrede 
feriehuse er indrettet med plads 
til 4-6 personer og har blot 
400 meter til en af Bornholms 
bedste sandstrande, hvor I kan
nyde den smukke solnedgang. 
Der er ingen trapper i 
området eller i feriehusene. 
P-pladsen ligger i umiddelbar 
nærhed af feriehusene.  

Er beliggende i naturskønne 
omgivelser i Sandkaas. Lejlig-
hederne er indrettet for 2 eller 
2-4 personer og har alle en 
skøn havudsigt. Centrum for 
lejlighederne er den dejlige 
have med sine hyggekroge. 
Alle lejligheder har egen 
terrasse. Der er ingen trapper 
i lejlighederne, mens der 
er ingen eller få trapper i 
området ved lejlighederne.

Hotel 
Griffen

Gudhjem 
Søpark

Hasle 
Feriepark 

Klintely Ferie-
lejligheder

Nemt og enkelt
Vi arrangerer hele rejsen 
for jer med færgebilletter, 
overnatninger, deltagelse 
i Paragolf Bornholm og 
spændende oplevelser på 
Bornholm. Vi har gennem 
mange år lavet ture til og på 
Bornholm. 

Kontakt os gerne for gode 
tips og ideer til interessante 
besøg og de seværdigheder, 
som ”kun” bornholmerne 
kender. 

Overnatningsmuligheder
Under Paragolf Bornholm bor du i velindrettede feriehuse, lejligheder eller dob-
beltværelser. Når du bestiller ophold, beder vi dig oplyse dine særlige ønsker i 
forhold til dit handicap, så gør vi vores yderste for at opfylde dine ønsker.



BORNHOLM

A/S TEAM BORNHOLM 
Ndr. Kystvej 34 • DK-3700 Rønne • Tlf.: +45 5695 8566
info@teambornholm.dk • www.paragolf-bornholm.dk

Øen har også sin helt egen 
historie. I 1100-tallet brugte 
den kristne ridderorden 
Tempelridderne Bornholm som
base for korstogene i de bal-
tiske lande. Tempelridderne 
skal have været i besiddelse 
af nogle af kristendommens 
største skatte - eksempelvis 
den Hellige Gral - og de nyeste 
teorier peger på Bornholm 

som et muligt skjulested.

Mange hundrede år senere 
var Bornholm NATOs frem-
skudte observationspost mod 
østbloklandene samt centrum 
for spændende spionage- og 
afhopningshistorier. 

Bornholm – velkommen til 
golf, sol og oplevelser.

Kontakt os gerne for mere 
information:

A/S Team Bornholm.

Jacob Lund
Telefon: +45 5695 8566

Selv om Bornholm er en 
dansk ø, ligger den faktisk 
nærmere både Sverige (37 
km) og Tyskland (88 km) end 
Danmark (135 km). Bornholm 
har gennem tiderne været 
under såvel svensk som tysk 
herredømme, men i 1658 
besejrede bornholmerne den 
svenske besættelsesmagt og 
gav øen tilbage til den danske 
konge.

Siden begyndelsen af 1900- 
tallet  har  Bornholms  flotte
natur tiltrukket turister fra 
hele Europa. Selv om Born-
holm er  lille i udstrækning 
– den længste distance er 
40 km – er naturen meget 
varierende. Fra imponerende 
klippeformationer til lange 
strande med det fineste hvide 
sand, der er så fint, at det 
tidligere blev brugt i timeglas.

Der hviler en afslappet og 
inspirerende stemning over 
Bornholm. Mange kunstnere 
bliver tiltrukket af denne 
stemning, og øen kan blandt 
andet byde på en række 
dygtige kunstmalere og 
keramikere. 

Bornholm er samtidig et af 
Europas ”fyrtårne” indenfor 
glaskunst.

Gastronomi har også tæt 
tilknytning til Bornholm. 
Rundt omkring på øen finder 
du en række små producenter 
af delikatesser med alt fra 
håndlavede pølser til økologisk 
is og lakrids. Bornholm er 
blevet et kendt varemærke for 
madvarer af høj kvalitet. 
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