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Der var 1, der var 2, der var 3, der var 4, der var 5 på træningspas, så kom 6 og 7 og 8 og 9  
Mentor gir den gas  🏌  ⛳ 🏌 vi får plads.

Golftræningsgruppen 5.11.22


Bagest: Arno, Kaj, Susanne

Forrest: Ole, Benny, Dorte, Mogens, Jette


lille billede Frank

Mogens burde stå helt bagest


Det er jo ham, der står bag os, hver og én.


Træningsredskaberne

Hula hop ring på 4 hjul til put. Vort mål er at komme indenfor ringen om flaget i 1. put fra


hhv 5, 10 og 15 m - Bare sådan!


Det blå reb marker et område på Driving range til f.eks.en spand ca. 40 m ude. Der er en fl. 
Rødvin til den 1, der sender bolden i spanden. Mogens tog rødvinen med hjem igen - Shit!


Hvordan lærer man at sigte?


Med Mogens haglgevær selvfølgelig

Vi finder flaget gennem sigtekornet og lære at 

finde et sigte ud for bolden på rangen.😉 





Der var klogeligt ingen hagl med 


Om golftræningsgruppen - senere døbt Kaninørerne:

Der er naturtalent, talent og de tålmodige



Red.












Der var 1, der var 2, der var 3, der var 4, der var 5 på træningspas, så kom 6 og 7 og 8 og 9  
Mentor gir den gas  🏌  ⛳ 🏌 vi får plads.

Hvorfor kan nogle ikke lære at holde 
venstre arm strakt og


kroppen centreret i ro med højre hofte 
drejet om på ryggen?


Her er det vist ikke kun toppen, der er 
grå 😅

Morten kom forbi og så de mindre hensigtsmæssige  
forsøg på at ramme bold - og flag, 


Måtten var den mest udsatte.


Så kom forløsningen!

Når du har slået 40.000 slag, så sidder den der ⭐ 


Ordene var til stor trøst:

🍀  Jette og Arno ville straks tage fat🍀 


Men vi tog en dyb 
indånding og gik 
til Kaffepausen 

med kage i 
klubhuset. 

☕ 🍰 


Sætter liden til, at 
Wendy kommer 

forbi🧚


