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Værløse Golfklubs Golfhøjskole 2021 

 

Golfhøjskolen, som Motionistudvalget har arrangeret for 2.år i træk  i samarbejde 

med cheftræner Thomas Lindhardt, forløb fra 4.-6.6.21 i forrygende sommervejr. 

Der var 30 deltagere og dermed fuldt antal deltagere.  

Thomas havde lagt et fantastisk træningsprogram, som blev fulgt op af spil på 

shortgame banen og sjove og lærerige golføvelser ved indspilsbanen ved caféen, 

som Robert og Steffen fra Motionistudvalget stod for. Både Thomas og Nikolaj 

sørgede for intens træning af deltagerne i indspil, jern- og driverslag samt 

bunkerslag, og gav lektioner, både på 3 hullers banen og på den store bane, hvor de 

gik med alle i 3 af boldene. 

Lørdagens spil på stor bane var en varm, men hyggelig omgang, hvor 

”banekontrollen” slog uventet til ved hul 7 og forlangte fremvisning af Corona pas 

m.m. Dog drejede det sig bare om en kold forfriskning, som viste sig at være 

tiltrængt i det varme vejr og efter det stejle hul 6. 

P’s café stod for det kulinariske med fælles lækker morgenmad, frokost og middag 

hver dag, hvor man kunne mødes og fortælle hinanden om golfoplevelserne på 

banen og lære hinanden at kende. Der var en herlig stemning, også på banerne, som 

rideskolen bidrog til, idet der samtidigt var ridestævne med masser af aktivitet og 

munter musik.  

Lørdag aften var der indlagt vinsmagning i forbindelse med festmiddagen, hvilket 

bidrog til den gode stemning. Søndag morgen kom Ole de Neergaard som 

repræsentant for regeludvalget og besvarede finurlige spørgsmål fra deltagerne om 

golfreglerne, og bagefter blev der spillet en 9 hullers hyggeturnering. Der sluttedes 

af i det skønne vejr med fælles frokost udendørs og præmieoverrækkelse til 

vinderne af diverse konkurrencer. 

Vi glæder os allerede til næste års Golfhøjskole. 

Motionistudvalget 
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Billedkavalkade 

 

 

 

 

 

 

Træning på par 3 banen 

 

Par 3 bane træning med 

ridebanespringning i baggrunden 

 

Sjov træning i putning 
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Indspilstræning. Bemærk de 

flotte pyramider. 

 

Fælles frokost 

 

9 hullers turnering med 

forfriskende overraskelse 
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Det tog hårdt på cheftræneren! 

 

To af arrangørerne tager sig en 

forfriskning 
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Hygge inden middagen 

 

Fælles middag i høj stemning 

 

Afsluttende fælles frokost. 

 


