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Golf - det dybe mysterium Elisabeth Egekvist Hent PDF Forlaget skriver: Hvad er det ved golf, som drager?
Hvad er det, der får folk, som ellers ikke er sportsfanatikere til at begive sig ud på golfbanen, så snart
lejlighed byder sig? Golf er i de senere år stormet frem i popularitet, og golfbaner skyder op overalt i et

forsøg på at imødekomme presset fra de mange nye spillere.

Bogen er et forsøg på at forstå og forklare den indflydelse, som golf udøver på et ofte ubevidst plan. Der er
tale om en anderledes krimi, hvor forfatteren afdækker de lag, som skjuler golfens inderste kerne. Dette fører

læseren gennem det mentale, det spirituelle og det mystiske niveau i golfens univers. Samtidig er der
praktiske råd at hente til forbedring af golfspillet, hvoraf en del nok vil være ret udfordrende for såvel nye

som garvede golfspillere.

 

Forlaget skriver: Hvad er det ved golf, som drager? Hvad er det, der
får folk, som ellers ikke er sportsfanatikere til at begive sig ud på

golfbanen, så snart lejlighed byder sig? Golf er i de senere år stormet
frem i popularitet, og golfbaner skyder op overalt i et forsøg på at

imødekomme presset fra de mange nye spillere.

Bogen er et forsøg på at forstå og forklare den indflydelse, som golf
udøver på et ofte ubevidst plan. Der er tale om en anderledes krimi,
hvor forfatteren afdækker de lag, som skjuler golfens inderste kerne.

Dette fører læseren gennem det mentale, det spirituelle og det
mystiske niveau i golfens univers. Samtidig er der praktiske råd at
hente til forbedring af golfspillet, hvoraf en del nok vil være ret

udfordrende for såvel nye som garvede golfspillere.
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