
BGK JUNIOR

Vindere der vil vinde!



Hvad viser billedet?

Andre eksempler: KLIK

https://www.youtube.com/watch?v=Zm6R4RHPx5U


Billedet viser….

• Skuffelse
• Vrede

• Frustration

• Fralæggelse af ansvar

• Manglende kontrol

• Irritation

• Ødelagt og dermed ej brugbart udstyr

•Dårlig opførsel på golfbanen



Konsekvens?

• Ødelagt golfudstyr
• Tab af fokus

• Manglende kontrol

• Dårlige scores = dårlige resultater

• Spild af energi 

• Spild af træningsindsats

• Tab af respekt



Vintersæson 2016/2017

1) Målsætninger for Vintersæsonen 2016/2017 – teknisk og 
mentalt

2) Kontrol – og fokusering

3) Etik – og at vinde på fair vis og hver gang!



Målsætninger for Vintersæsonen 
2016/2017 – teknisk og mentalt

Teknisk

Nedskriv hvilke målsætninger du har for

• Køller

• Jern 

• Putter

Mentalt 

Nedskriv hvilke målsætninger du har for

• Træning

• 1. tee

• Chipping

• Greentræf

• Putting



Kontrol – og fokusering



Etik – og at vinde hver gang!



Kan du huske eller kender du denne situation?

Hvorfor gør du det?

Hvad gør du ved det, såfremt du bringer 
dig selv i den situation?

Hvad mister du?

Hvad gør du for at genfinde fokus?



Konsekvens af frustration og vrede?



Konsekvensen af IKKE at miste fokus!



GRATIS TIPS NR. 1!



SMIL…….

Inden du slår første slag på første tee

Inden du slår første slag på fairway

Før hvert indspil

Før hvert put

SMIL når det lykkes!

Samlet:

Hav en positiv tilgang til hver eneste handling – og fasthold fokus når det er relevant!

Øv derfor din pre shot routine – før drive, slag og put – det giver kontrol og fokus kan fastholdes



OPGAVE nr. 1

Inddel dine køller og jern i tre grupper – kølle, jern, rescue!

Kategoriser derefter køller, jern og rescue

1. Kender afstand – sikker hver gang

2. Kender afstand – men ikke sikker hver gang

3. Kender ikke afstand – og bruger dem kun meget lidt

Hvad skal jeg bruge det til? 



Opgave 2: Lav din plan for teknisk træning

Køller, jern og rescue:

• Vedligeholde 1

• Udvikle 2

• Have tålmodighed med 3 – og gøre dem til 
toere efterfulgt af ettere!

Hvad med puttereren – retning eller afstand 
først? Ingen af delene!

• Rutine

• Stance

• Sving

• Boldtræf

• Afstand (e)



Opgave 3: Pre Shot Routine! (PSR)
• Rutine – fordi man bare skal gøre det hver gang – også på rangen, på indspilsgreen, på 

puttinggreeen og vigtigst af alt  – i match!

• Stance

• Sving

• Boldtræf

• Putter: 

• Rutine, Afstand, Stance, Bold, Sving, Træf  derefter varierende afstand



Hjemmearbejde:

• Opgave 1: Målsætning for sæson 2016/2017
• Produkterne skal være klar senest i forbindelse med 

2. samling! 
• Er du klar tidligere er det bare super!

• Opgave 2: Plan for teknisk træning

• Opgave 3: PSR

SMIL





Behov for kontakt?

• Mail: choko@mil.dk

• Telefon/Mobil: 40250661

• Ring gerne såfremt du har spørgsmål – hellere en gang for meget!

mailto:choko@mil.dk

