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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.

Hul 6, 1. runde

Kaj levere et slag, der kan høres - og ses, 

da bolden flyver over det nøgne træ i 
midten - mod flaget.


vi er stumme af forbløffelse.

Forbløffelsen bliver ikke mindre, Da han 

gør det igen i 2. runde.

Det eneste vi kan se, er den 
smukke fartstribe bolden 

efterlader på himlen inden vi ser 
den igen tæt på Green.


 


🏌⭐🏌

Kaninørerne 
Miraklernes tid  

Den 22. februar 2023

 Den kyndige P & P spiller 
kan se, at Kaj ikke står på 

hul 6 her på billedet.

Korrekt!


Vi gik i stå. 

Billedet er fra hul 8.



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.

  

Forleden gik Ole hul 2 i 1 under par!

På Green i 1. slag i hul på 2. 💪 


🥇 

Ole’s 1. Birdie
🤩 ⛳ TILLYKKE⛳ 🤩

Godt slået!

Hvad gjorde du?
Det mentor sagde😝

Hul 8  
er kendetegnet ved, at alle træer har mærker 
efter de flestes bolde. Men Ikke Franks


Hul 8 talk 
Hvor blev Franks bold af?

Sigtede han ikke efter hul 6 på 18 huller?


Sigtede!!

Det gør Frank ikke! Han siger, man bare skal slå! 
- og det kan han - så laaannngt. Vi finder aldrig 
den bold. 

Gør ikke noget, tror jeg. Når det bliver forår, 
finder vi hans forråd bag brændestablen på hul 9


Efter en træffer på hvert af de 3 træer i til venstre 
i billedet - i rækkefølge:

Må vist tage skeen i den anden hånd!

Hvad med at prøve det der med at rette 
fødderne ind mod flaget først?

Vi råhygger 🤗

Arno leverer et af sine mange 
gode og lige slag. 


