“Begynderkursus i verdens
sværeste boldspil”
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Tirsdag den 21. juni 2022 afholdt Golfafdelingen åbent hus for nye golfspillere.
Scenen var sat på Værebro Golfcenter i Stenløse, hvor praktiske gris på
arrangementet, Dan Berthelin, havde sørget for udstyr, forplejning i form at diverse
sukkerprodukter og vand, blå himmel og en jævn vind fra vest.
I alt 7 medlemmer af PI-København var mødt op på golfcentret, heriblandt 2 trofaste
repræsentanter fra Støtteforeningen - PI-Københavns Venner. Vennerne var igen i år
med til at gøre det økonomisk muligt at gennemføre arrangementet, tak for støtten.
Efter en klædelig kort velkomst fra
formandens side, bød dagen på en
introduktion til de gængse golfslag, spil
på en 9-hullers par 3 bane samt
afsluttende konkurrence på golfcentrets
18-hullers puttinggreen.
Introduktionen var lagt i hænderne på
en af golfcentrets professionelle trænere,
der på pædagogisk vis og 1½ times
intens undervisning fik klargjort os
begyndere til dagens videre forløb med hensyn til slagteknikker.

Næste udfordring var at gennemføre golfcentrets par 3 bane. Som guider var
indskrevet 3 mentorer, Stine, Dan og Jesper, der førte os sikkert gennem banens 9
huller med hensyn til regler, etikette, valg af køller og cowboytricks i al
almindelighed. Vi kunne her konstatere, at golf ser meget lettere ud i TV end det er i
den virkelige verden. Der var vist enkelte episoder, hvor nogle af os løb tør for
talent. Og det var ikke alle, der havde lige så
mange bolde med hjem, som da vi gik ud.
Dagen blev afsluttet på golfcentrets 18-hullers
puttinggreen, der blev spillet med stor
koncentration og i tæt konkurrence. Så tæt at
2. pladsen måtte ud i omspil.
Tak til Golfafdelingen for et godt og super
hyggeligt arrangement. Og ikke mindst tak til
fru Berthelin for velpakkede slikposer. Det er
min opfattelse, at dagens oplevelser har
fostret op til flere nye golfspillere. Godt gået.

