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Så har du brug for dette enkle og effektive kursus i, hvordan du kan udnytte dit golf-potentiale fuldt ud.

Din nye golf-mentor hedder Pia Chartell og er lidenskabelig golfspiller. Hun er også professionel coach for
virksomhedsledere, eliteidrætsfolk og privatmennesker, som ønsker at blive dygtigere til det, de beskæftiger

sig med - og som er klar til at yde en indsats for det.
I denne bog lægger hun sin egen golf-strategi frem i fem enkle punkter, som du nemt og hurtigt kan til-egne

dig trin for trin.

Det er individuelt, om vi har størst udbytte af at arbejde med den mentale eller den tekniske del af spillet.
Derfor skal du lægge din primære indsats, hvor det føles rigtigt for dig. Hensigten med denne bog er, at du
kan blive bedre til at styre dit sind og dine tanker, så du forbedrer dit spil og får større glæde ved at spille

golf.
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