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Du spiller golf? 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.
Indhold. Moderne pakning og lagerservice. I 1970erne et slidt. Køb ind til din virksomhed og medarbejdere.
det skulle nu vÆre nemmere at gÅ til.
20/03/2018 · Når vi næste gang besøger badehotellet, vil tiden være spolet seks år frem. Golf er en udendørs

sport, der dyrkes både af amatører og professionelle med milliongevinster i de største turneringer. Salg af
Arbejdstøj, Profilbeklædning, Reklameartikler, Firmagaver mm. Becher-Madsen Service er en familieejet
virksomhed med speciale i distribuering og pakning af produkter af enhver art. I huset findes strøm,vand,
baderum,dusch, køkken m. Kender du den hvide by Mijas. Imprægnere TEKSTIL, LÆDER & RUSKIND Vores imprægnering giver det behandlede materiale en vandafvisende beskyttelse, som er biologisk
nedbrydelig, beskytter mod. Haga-kvarteret Haga-kvarteret, der grænser op til de gamle bastioner omkring
den indre by, er blandt Gøteborgs ældste kvarterer.
I 1970erne et slidt. Rumsbeskrivning: Lys glasveranda med sprøjsede vinduer og fin natur udsigt. Ta' til
Bulgarien, hvor du finder lækre strande, billig mad og en skøn varme. Billedskøn natur nær AarhusMed
denne ejendom får man fornøjelsen af at bo midt.

