
Nu lyfter vi från Karlstad mot Girona och spel på 
PGA Catalonya. Den 26-30 mars 2012.



Med en glödande morgonsol, var det tidig start kl.08.00



Fredrik har genomgång av puttningsövningar och närspel.



Louise visar olika puttövningar som hon jobbar med i sin träning.









Fredrik visar bollbanan vid olika chippövningar.







Louise visar olika slag för att komma ur bunkern lättast.



Våran Pro - Fredrik i full sving ute på banan.







Min hund, ”Beda”, lyder mig bättre än du ditt lilla vita ägg!





Tummen upp för en bra laginsats visar Bosse D, Fredrik, Anette och Bosse B.



Ett av många fina hål på banan.





Caroline laddar för ett bra utslag.





En del gömmer skorna under stolen........



............medan andra visar framfötterna.



Samling på terassen efter avslutad golfrunda.







Caroline satsar för ett bra läge på fairway



Om vi svingar som Louise, så kanske vi också kommer lite långre och rakare.





Att få gå i ledarboll, är väl det närmaste man kan komma proffsen, som glad amatör.



Det var gott om bunkrar på Catalonya.



Leif Edström  puttar med Björn Bergman som publik.





Fredrik visade och lärde oss många nyttiga övningar för att bli bättre golfare.





Hasse Blomgren och Gunnar Thilèn i samspråk.



Leif Edström får hjälp med svingen av Fredrik.





Louise under träning på rangen.





Nöjda spelare efter avslutad runda. Hasse, Caroline, Björn och Bosse, efter lagvinsten första dagen .



Det är vid sådana här tillfällen, som ölen smakar bäst. .









I samband med middagen på kvällen. var det prisutdelning från dagens tävlingar.





Våra glädjespridare Louise och Caroline Larsson. Jättekul att ni var med.





Stefan, Fredrik och kikande Caroline.



Med bilder och många fina minnen

från vår klubbresa till PGA Catalonya

den 26-30 mars 2012, - ett stort tack till 

Stefan, Gunnar och Fredrik för ett 

mycket väl genomfört arrengemang

och en trevlig gemenskap.

Text och foto.© Bo Dahlgren.

Foto: Louise Larsson


