


Golf oG højskole - easiest swinG 
Easiest Swing – er skabt af den britiske golfpro Brian Sparks i 2006. Brian har ud fra sine 40 års erfaring 
i golfspillet udviklet en unik coaching-filosofi, der hjælper golfspillere i alle aldre med at forbedre deres 
golfsving og nyde dette vidunderlige spil til fulde.

Se bort fra de traditionelle tekniske golfinstruktioner og find dit bedste sving igennem 
Easiest Swings enkle tilgang:

• Mindre belastning på din krop
• Mere nydelse, mindre træthed og frustration
• Forbedret nøjagtighed og bedre score
• At udvikle et mere afslappet, naturligt og effektivt sving 

I 2010 offentliggjorde Brian Sparks sin første bog ”Easiest Swing” og i 2012 og et videoklip på YouTube 
kaldet ’Easiest Swing In Golf.’ I dag drager golfspillere fra hele verden nytte af den vidunderlige kombi-
nation af en mere afslappet og naturlig sving.

Danmarks eneste certificerede ES-coach er golfpro Ian Appleyard og er tilknyttet Hammel Golfklub. Ian 
underviser i golf efter de simple principper i Easiest Swing:

• kropsrotation
• vægtskifte
• koordination
• rytme
• smidighed
• balance

I ugerne  18, 20, 24, 26, 28, 30 og 32 er det muligt at tilvælge undervisning i Easiest Swing på kurset 
Golf og højskole. 

Tilvælger man at få undervisning i Easiest Swing er der en tillægspris på 800 kr. pr. deltager. Undervis-
ningen i Easiest Swing foregår i Hammel Golfkub ved golfpro Ian Appleyard.

Undervisningen i Easiest Swing er en god blanding af 
gruppeundervisning, makkerøvelser, slagtræning
individuel vejledning, spil på bane, hvor man arbejder målrettet 
med øvelser, løbende dialog mellem træner og deltagere. 

Deltagere skal være opmærksomme på, at der ikke spilles hele 
golfrunder før afslutningsmatchen om fredagen.



proGram

Ugens program er lig med det beskrevet i brochuren Golf og og højskole, læs mere på: www.nrgaard.dk 

Nedenstående er kort beskrivelse af programmet vedr. tilvalget Easiest Swing i  Hammel Golfklub 
mandag, tirsdag og torsdag.  Øvrigt program se venligst - Golf og højskole på Nørgaards.

Mandag
Kl. 09.45   Ankomst til Hammel Golfklub og klargøring af udstyr m.v. 
Kl. 10.00   Easiest Swing træning - fokus langt spil
Kl. 12.30   Frokost
Kl. 13.30 - 15.00  Spil på bane
Kl. 15.30 - 17.00  Easiest Swing træning - fokus kort spil
   Hold 2 - undervisning
Kl. 17.00   Afrunding af dagens aktiviteter og transport retur til Nørgaards Højskole

Tirsdag
Kl. 09.45   Ankomst til Hammel Golfklub og klargøring af udstyr m.v. 
Kl. 10.00   Mere Easiest Swing træning m.m.
Kl. 12.30   Frokost
Kl. 13.30 - 15.00  Spil på bane
Kl. 15.30 - 17.00  Mere Easiest Swing træning - kort spil
   Hold 2 - undervisning
Kl. 17.00   Afrunding af dagens aktiviteter og transport retur til Nørgaards Højskole

Torsdag
Kl. 09.45   Ankomst til Hammel Golfklub og klargøring af udstyr m.v. 
Kl. 10.00   Møde i klubhuset - opsamling og gennemgang af dagens program
Kl. 10.15   Finpudsning af Easiest Swing 
Kl. 12.45   Frokost
Kl. 13.30   Spil på bane
Kl. 16.30   Afrunding og evaluering af forløbet i klubhuset og transport retur til NH



Alle kursuspriser er inkl. moms, kost, logi, udflugter, internet, undervisningsmateriale, entre og undervisning.  Pungen kan med 
andre ord blive i lommen under hele opholdet – hvis altså ikke der skal købes postkort eller drikkes et glas vin til maden. 
Der tages forbehold for trykfejl og udefrakommende prisstigninger og tillæg, som Nørgaards Højskole ikke har indflydelse på.

Spørgsmål og tilmelding kan ske ved at 
rette henvendelse til skolens sekretariat  
på telefonnummer 86682300 eller online 
på vores hjemmeside: nrgaard.dk 
eller din tilmelding kan sendes til vores 
adresse: 

Nørgaards Højskole 
Vestre Ringvej 9
8850 Bjerringbro

Titel Tidspunkt Uge Pris

Golf og højskole 
- med mulighed for at tilvælge Easiest Swing

18.04 - 20.04 16 5.395

Golf og højskole 
- med mulighed for at tilvælge Easiest Swing

02.05 - 08.05 18 5.395

Golf og højskole 
- med mulighed for at tilvælge Easiest Swing

06.06 - 12.06 23 5.395

Golf og højskole 
- med mulighed for at tilvælge Easiest Swing

05.07 - 11.07 27 5.395

Golf og højskole 
- med mulighed for at tilvælge Easiest Swing

08.08 - 14.08 35 5.395

Golf og højskole 
- med mulighed for at tilvælge Easiest Swing

08.08 - 14.08 37 4.895


