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Værløse Golfklubs Golfhøjskole 2022 

 

Golfhøjskolen, som cheftræner Thomas Lindhardt sammen med Motionistudvalget 

har arrangeret for 3.år i træk, forløb fra 3.-5.6.22 i dejligt sommervejr. Der var færre 

deltagere i år, formentlig p.gr.a. efterveer fra pandemien, men 16 deltog, og Thomas 

havde lagt et fantastisk træningsprogram, som blev fulgt op af spil på stor bane og 

en putteturnering med sjove og lærerige golføvelser på indspilsbanerne ved caféen, 

som Erik og Anette fra Motionistudvalget stod for. Både Thomas og Nikolaj sørgede 

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

lektioner på den store bane, hvor de gik med alle deltagere i 3 af boldene de to af 

dagene. 

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

”banekontrollen” slog uventet til ved hul 7 med kolde forfriskninger i form af is og 

sodavand, som viste sig at være tiltrængt i det varme vejr og efter det stejle hul 6. 

Spisehuset 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. 

Fredag aften efter en lækker middag var der et spændende og inspirerende indlæg 

fra Golf Plaisir om rejser til varme lande, inkl. USA og Sydafrika. Lørdag efter frokost 

kom 2 yogainstruktører, som underholdt om yogaens lyksaligheder, og lørdag aften 

holdt Thomas efter en festlig 3 retters middag et meget interessant indlæg om 

fokuseret og målrettet træning, som kan give resultater. 

Søndag blev der spillet en 9 hullers hyggeturnering. Der sluttedes af i det skønne 

vejr med præmieoverrækkelse til vinderne af dagens turnering. 

Vi glæder os allerede til næste års Golfhøjskole. 

Motionistudvalget 
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Billedkavalkade 

 

 

 

Puttekonkurrence 

Konkurrencen var 

hård, koncentrationen 

stor! 
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Det gælder om at holde 

tungen lige i munden 

Man skal ikke 

glemme hyggen! 

Indlæg om golf i 

de varme lande 
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Thomas tegner og 

fortæller 

Turnering søndag. 

Der blev virkeligt gået 

til den! 
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 En tiltrængt forfriskning 

Koncentration nu! 
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Afslutning på en dejlig golfhøjskole 

med uddeling af præmier. 
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