Golfsporten har i den grad fået tag i ægteparret Else og Lars Pedersen fra Nr. Snede. I dag bruger de meget af deres fritid på golfbanen, for som de siger: »Vi bliver så glade af at være herude«! - Foto: Villy Guldbrand Jensen, Brande Bladet

Besøgte Golfens
Dag - og så var
de solgt
- For Else og Lars Pedersen,
Nørre Snede blev et besøg
hos Brande Golfklub på Golfens Dag sidste år starten på
en ny fritidsinteresse og mødet med en masse nye
spændende mennesker.
Af Villy Guldbrand Jensen
Vi har altid dyrket sport, håndbold, fodbold, badminton og
tennis, men aldrig tænkt på
golfspillet, fortæller parret da vi
sætter dem stævne i Brande
Golfklubs hyggelige klublokaler,
men en dag spurgte Kirsten
Storm om ikke jeg havde lyst til
at prøve at tage med til Golfens
Dag i Brande Golfklub, fortæller
Else Pedersen.
- Og så spurgte jeg, hvorfor skal
jeg ikke med? fortsætter Lars
Pedersen.
- Og sådan blev det.

Parret tog med Kirsten og Kim
Storm, som de kendte fra badmintonklubben, og de faldt
straks for klubben.
- Det var hyggeligt at komme
herud, og vi havde en god dag,
hvor alle var positive og vi fandt
hurtigt ud af, at man bliver glad
af at være på golfbanen, fortæller Else Pedersen, der sammen
med manden Lars meldte sig til
begynderundervisning i april
måned sidste år.
Siden har golfen fyldt meget i
parrets hverdag og fritid.

Alle er startet på et tidspunkt,
og man oplever kun ros fra sine
medspillere, der er gode til at
opmuntre en, også når der bliver lavet skæve slag.
Klubben har et begynderudvalg,
der tager imod de nye spillere,
og det har parret oplevet som
en positiv overraskelse.
- Der er ikke mange klubber der
tager så godt imod nye medlemmer som golfklubben, fortæller Lars, og Else fortsætter:
Udover at lære de forskellige
slag, gik folk fra begynderudvalget med rundt på Par3-banen
samtidig med, at de underviste
Netværk blev hurtigt stort os i golfreglerne, så vi alle kunVi kendte ikke ret mange da vi ne tage golfkortet og komme til
startede på begynderundervis- at spille på den store bane.
ningen, men hurtigt fik vi et stort
netværk, og da vi kom på det
største begynderhold klubben De første golfrejser
hidtil har haft, og vi stort set Med golfkortet i hus kunne Else
deltog i samtlige undervisnings- og Lars Pedersen begynde
timer og begynderspil alle gan- rejsen mod et handicap, der
ge, gav det et godt sammen- åbner op for, at man kan få lov
hold, fortæller Lars Pedersen til at spille på andre baner.
der bliver suppleret af Else: Ja, - Jeg meldte mig ind i Ladies
vi kan kun opfordre alle til at Section - en klub for piger i
deltage i begyndermatcherne, klubben - allerede i den første
og man skal ikke være bange sæson, fortæller Else, og i 2018
for at falde igennem.
er Lars fulgt efter i mændenes

pendant Mens Section.
Og den første udenlands golfrejse er overstået - en tur til
Belek i Tyrkiet med golftræneren Jesper Kjeldsen - og senere
i år skal vi på tur med Søren
Rasmussen WineN’Fun, på en
kombineret golf og vinrejse til
Sydtyskland, fortæller parret der
blankt indrømmer: Golfen har
virkelig ramt os!
- Vi finder det livsbekræftende
at komme på golfbanen, og jeg
føler også, at jeg rent fysisk har
fået det bedre, fortæller Lars man går trods alt knap 10 kilometer på en runde golf.
I søndags var der igen Golfens
Dag i Brande Golfklub.
Og her havde vi to af vore tre
drenge med, fortæller Else Pedersen.
Det ville glæde os, hvis de også
begyndte at spille golf - og så
kan de bare komme an på golfbanen, slutter parret, inden Else
10 minutter senere skal ned på
udslagsbanen og have træning.
- Ovennævnte artikel er fra 24.
april 2018 i Brande Bladet (uge
17 side 20 - Focus).

