
Breddeliten möter våra svenska proffsspelare på Isabergs GK

För ett par år sen, tror det var 2013, vid ett Smålands Minicamp på Kalmar GK i samband med en
Nordea Tour tävling fick de deltagande 40 ungdomarna under en halvtimme på rangen ställa frågor
och prata med proffsgolfaren Gustav Adell. Det kommer jag ihåg som mycket uppskattat av
ungdomarna och har efter det letar efter rätt tillfälle.
Det tillfället infann sig nu den 10-11 augusti när vi hade Smålands Talanggrupp Breddelitläger på
Isabergs GK i samband med SGT Swedish Golf Tour för herrar.
Dag ett hade vi träning på ett av Isabergs fantastiska övningsområden och tränade närspelsslag. Efter
det gick vi ut och spelade på deras västra bana. SGT herrarna spelade på östra. Jag sprang då på min
gamle polare Jesper Billing som stod och tränade på drivning rangen, som efter segern på SGT 2015
spelat ett helt år på challengetouren och även testat på ett antal tävlingar på Europatouren.
Jämte honom stod hans tourkollega och ledare av Nordiska Ligan, Christopher Feldborg-Nielsen.
Jag hälsade glatt och vi började samspråka en lång stund. Jag berättade om Breddelit för Christopher,
Jesper hjälpte till med fysprogram för Breddelit för ett antal år sen, och han var intresserad av att
träffa ungdomarna.
Vi bestämde att vi skulle träffas på det stora närspelsområdet kommande morgon för de hade inte
starttid förrän på eftermiddagen så det passade bra.
Jag berättade för gruppen vad som skulle hända och de började genast googla och kolla vilka det var
som de skulle träffa.
I över två timmar fick gruppen prata, ställa frågor och se slag av de helt olika golfarna Christopher
och Jesper. Efter det följde lunch innan gruppen fick se hur de förberedde sig för spel på riktigt.
När de sen skulle slå ut följde vi dem i 9-hål och observerade olika delar i hur de spelar, gör och beter
sig på tävling.
Innan vi skiljdes åt hade vi samling och jag bad om feedback på övningarna och på dagarna. De sa att
det var den bästa samlingen någonsin.

Ett stort tack till de fantastiska golfarna Jesper och Christopher som ställde upp för ungdomarna på
ett helt otroligt sätt och till Isabergs GK och framförallt Freddie Damgaard och Jakob Stenkil.
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