HAR DU HANDICAP 36 ELLER MERE KUNNE DU TÆNKE DIG AT BLIVE BEDRE?

Så skal du tilmelde dig 2 af vores golfkurser: “UD
AF TEEBOKSEN OG UNDGÅ 3 PUTTS” og/eller “OP
OG I..” Det er GRATIS at deltage i, men du skal
være hurtig, da der kun er plads til 8 deltager på
kurset!

KURSUS 1: “UD AF TEEBOKSEN OG UNDGÅ 3
PUTTS” Hvis man starter med et dårlig drive eller
udslag, har man allerede skabt problemer for sig
selv på resten af hullet. Og hvis man så samtidigt
er typen som bare bruger 3 putts på green, scorer
man nok ikke de store point på hvert hul?
Assistenttræner Michael Nielsen vil undervise jer
i, hvordan man slår et godt drive/udslag fra
teestedet og samtidigt vise jer hvordan man
putter korrekt og dermed have bedre muligheder
for at bruge færre putts! Begge dele er med til at
skabe flere points pr. hul = et bedre handicap...

KURSUS 2: “OP OG I...” Kender du det at du aldrig
har lært, hvordan man laver et perfekt indspil til
green? dine slag bliver enten alt for kort eller alt
for lange. Du slår i jorden i stedet for at ramme
bolden rent eller flækker den og når du så endelig
er på green - så bruger du lige 3 putts på at få
bolden i hullet? Når du, bagefter, så gør
hulscoren op, har du ikke fået alverden i point!
Assistenttræner Michael Nielsen vil i dette kursus
hjælpe dig med ovenstående problemer. Jo
tættere du spiller bolden ind til hullet desto færre
putts har du behov for. Mange gode points går
tabt, når man ikke magter et godt indspil, men
bare rolig, her er der nemlig hjælp at hente fra
Michael! Kurset er gratis, men kun for dem med
hcp på 36 eller over. Der er plads til 8 deltagere og det handler om “først til mølle...

”Ud af boxen og undgå 3 putts”

”Op og i”

Hvem:

Alle med Hcp 36 og derover

Hvem:

Alle med Hcp 36 og derover

Hvornår:

16 Juni. kl. 16:00 - 17:30 Hold 1

Hvornår:

20 Juni. Kl. 10:00 - 11:30 Hold 1

16 Juni. Kl. 19:00 - 20:30 Hold 2

20 Juni. Kl. 12:00 - 13:30 Hold 2

Antal:

Maks 8 deltagere.

Antal:

Maks 8 deltagere.

Pris:

GRATIS

Pris:

GRATIS

Tilmelding:

sms navn og medlemsnr. samt
kursus 1 til 42452262 eller mail
til yaris29@live.dk

Tilmelding:

sms navn og medlemsnr. samt
kursus 1 til 42452262 eller mail
til yaris29@live.dk

Husk at skrive om det er hold 1
eller hold 2 du vil med på

Husk at skrive om det er hold 1
eller hold 2 du vil med på

