Stor succes

Golfafdelingen afholdt introduktionsdag

Af Jesper Bangsgaard, Golfafdelingen
Foto: Mogens Voigts, redaktør
fter et års pause besluttede golfafdeE
lingen, at der igen skulle arrangeres
en introduktionsdag, hvor vi kunne introducere golfspillet til politiere, som havde
fattet interesse for denne idræt.
Indledningsvis kontaktede vi Helsinge
Golfklub, som indvilligede i at stille en
professionel golfspiller og træningsfaciliteter til rådighed for os.
Derefter skulle der findes hjælpere.
Heller ikke her blev vi skuffede, idet en
enkelt henvendelse til medlemmerne gav
17 retursvar med tilbud om hjælp.
Desværre blev der ikke brug for de
mange frivillige, men 7 personer blev
udvalgt.
En stor tak til de mange, der var villige
til at bruge en fridag for at hjælpe golfafdelingen.
Fuld tilmelding - fuldt fremmøde
På grund af sommerpausen i udsendelse
af PI-Nyt blev der ikke bragt en invitation
i vores blad, men rundskrivelser og mund
til mund metoden bragte da også hurtigt

deltagerantallet op på 18 mand, som
nogenlunde er det optimale i forhold til
træningsfaciliteter og muligheden for
undervisning af ”Pro’en”
Med den sædvanlige frafaldsprocent var
det derfor med nogen spænding, at vi på
dagen mødte op på Helsinge Golfklubs
udmærkede anlæg.
Det var glædeligt at se, at alle 18 tilmeldte og de 7 hjælpere alle mødte op.
Efter en kort velkomst ved golfafdelingen blev deltagerne præsenteret for Helsinge Golfklubs ”pro”
Han forklarede kort om Helsinge Golfklub, og de muligheder der var for indmeldelse i klubben. Der var efterfølgende
flere interesserede. Derefter gennemgik
han dagens program.
Lærenemme deltagere
Deltagerne startede med en lektion i puttning ud fra den devise, at det er det golfjern, som man normalt slår flest slag med
under en golfrunde. (For flere’s vedkom

Lars Jacobsen må konstatere, at der
er stor forskel på en golfbold
og en bowlingkugle

mende i skarp konkurrence med sandjernet).
Derefter gik vi til driving rangen, hvor
der blev øvet grundslag fra udslagsmåtterne.
Her blev vist rigtigt mange gode slag,
men også en del spændende ukonventionelle slag med sjove resultater.
Da deltagerne var blevet fortrolige med
bold og jern, blev de sammen med en
hjælper sendt ud på par 3 banen i hold af
3-4 spillere.
En rigtig god dag
De 6 huller på banen blev spillet et par
gange, og i anden runde var der flere af
deltagerne som spillede næsten lige op
med instruktørerne. Flot.
Dagen blev rundet af med en putte konkurrence over 18 huller med præmier til
de bedste.
Alt i alt en rigtig god dag, som vi bestemt har planer om at gentage til næste
år. Så hvis du skulle have fattet interesse
for golfsporten, så hold øje med opslag og
PI-Nyt.

Der blev vist stor flid på driving rangen, og mange fik tilrettet deres udslag
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Artikelforfatteren, med golfkøllen og den fine hat, viser hvordan et slag skal slås.
De imponerede deltagere og een af de andre instruktører, Gert Sejbak ser måbende til

Der blev vist stor træfsikkerhed
på putting grene

Arrangørerne og hjælperne fik en tiltrængt forfriskning efter den gode dag på golfbanen
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