
Årets klubbresa 2018, gick till vackra Costa Navarino i södra Grekland.
På fina banor och med god service och trevligt bemötande, blev vistelsen ett härligt golfminne.

Våra ledare var klubbens Idrottschef och Head PRO, Fredrik Eliasson och Tourspelaren Christian Nilsson.

Text och foto: Bo Dahlgren Karlstad Golfklubb.



De anlagda polerna låg vackert inbäddade bland olivträden.





Många fina vyer utmed banorna.



Högst upp på berget i bakgrunden, ligger en gammal borg.



Hål 1 på The Bay Course



Utefter banan var det gott om blommor och gamla vackra olivträd.





På tee, Peter Skytte, Lars-Göran Nilsson och Stig Persson.



På uteplatsen vaktade
falken på småfåglarna, så gästerna

 kunde äta i lugn och ro.



Många vackra blommor lyste mot oss utefter banan. 



Våran golfprofessional Christian Nilsson, laddar för ett långt järnslag.



Jag har
hittat 

bollen sa 
Christian.



 Christian bjöd på lite ”Buskisgolf ” på ett av par 5-hålen. Baggis för en som kan.



Gilla läget. 



Polarna Thomas och Johan i sitt rätta element.



Rums-och golfkompisen Stig Persson, njuter på terassen efter spelet.





De gamla olivträden, kantade banorna och liknade gamla rynkiga statyer.



Vacker vy över ett av alla fina golfhål på The Dunes Course. 



”Larsa”, Lars- Göran Nilsson laddar från tee.





Klubbladet 
ska peka rakt upp

 visar Christian.



Våran Head PRO
Fredrik Eliasson 

hjälper 
Gunilla Beckman

med hur hon ska få 
rätt klubbhållning
 och rätt bollträff
när hon chippar.



Bra Gunilla, intygar Fredrik.



Lagunen Voidokilia, som vi besökte på vår lediga dag, med hyrda cyklar.





På onsdagen, som var ledig dag från golfen, hyrde vi cyklar och trampade till en vacker lagun, 6 km bort. 
Det blev ett dopp i 18°vatten. Friskt. Högt på ett berg vid lagunen låg en gammal borg.



På ett av korthålen hade en hel hundfamilj
okuperat vid tee. Kanske ett hål som vi kan kalla”Dogligg”



Våran Head PRO Fredrik Eliasson,
visar hur vi får rätt tryck på bollen

och bra bollträff. 

En bra träning för att få fart på 
drivern, är att träna på basebollslag i luften.

Att få fart i klubban med handlederna.
Det ska säga ”swish” i draget,

då får du både kunskap och resultat
in på kontot.



Här visar vår Head PRO Fredrik, hur man sätter tryck på bollen i slaget.



”Larsa” hade bokat för första sittningen.

I väntan på utslag från tee, löser Per och Fredrik
banans svåra punkter, eller bara lite morgonsnack.



Hej Lars-Göran! Jag vill göra en intervju med dig om dina nya järnklubbor, säger Fredrik. Var du nöjd med spelet? 
Snabb replik från Lars-Göran. ”Jag gav järnet”.



Våran glade och duktige Head PRO Fredrik Eliasson, har bra drag under galoscherna. 



Här satsar Per Adolfsson med full kraft. 







Thomas Karlsson, till höger övre bilden, 
håller tacktalet för dagens vinst och för dagens högsta poäng. 

Christian och Fredrik instämmer och njuter av deltagarnas fina spel.
Tv. tacktalar Johan Mellgren som blev veckans slutsegrare i Order of Merit.

”Priser i all ära, men gemenskapen i gänget, har gett nya vänner
och en trevlig samvaro”.



Här är vinnarna i olika kategorier från veckans spel.
Från vänster:  Thomas Karlsson, som vann sista dagens tävling på 40 p. Gunilla Beckman, blev 2:a i Order of Merit,

 och Conny Beckman tog tredje platsen. Johan Mellgren gör tummen upp för segern i Order of Merit,
Glada miner och stort ”Grattis”



Varma sköna kvällar med fina solnedgångar och .....................



...........................vacker kvällsbelysning runt om och i alla poler.



Med en fantastisk vecka på Costa Navarino i södra Grekland, 14-21 april 2018,
ett stort tack från oss alla i gruppen, till våra ledare Fredrik Eliasson och Christian Nilsson och till Gunnar Thilén, Golf & Culture 

för ett bra arrangemang och trevlig samvaro med nya golfvänner och många glada minnen.

Plåtade, och skrev Bo Dahlgren, Karlstad Golfklubb. 


