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Oprindelig kaldte jeg mine oplæg til samlingen af små golfhistorier for "Golfspillerens farfar og andre måske
lærerige historier". Da Anders Dahl Christiansen sagde ja til at tilføre mine historier korrekte beskrivelser af
golfmæssige løsninger for personernes problemer på golfbanen, kunne jeg med det samme se, at jeg burde

slette "måske lærerige".

Instruktionerne er nemlig virkelig lærerige. Mit eget golfspil er blevet betydeligt bedre, efter at jeg har læst
og forstået Anders´ mange, mange tilføjelser og rettelser, og jeg har om nogen forstået, hvad en kompetent

træner, der vil forklare problemerne og deres løsning, kan gøre for en spillers golf.

Jeg håber, novellerne vil underholde dig - og især: at dit golfspil bliver bedre.     

 

Uddrag af bogen
"Jeg bliver nødt til at give dig to straffeslag, Mads."

"Hvad snakker du om?"

"Du trykkede noget ned med din putter på puttelinjen. Det får man to straffeslag for."

"Jeg aner ikke, hvad du snakker om," sagde Mads og stillede sig igen op til sit putt. "Er det for at ødelægge
min koncentration, at du begynder at sige den slags? Jeg gider ikke høre alle dine ligegyldige

regelforklaringer, når vi spiller match!"

"Du er nødt til at overholde reglerne - især måske, når vi spiller match!"

Nu blandede Poul Erik sig. "Man må da godt fjerne løse naturgenstande på greenen, Johannes."

"Ja, fjerne eller børste væk, men man må ikke trykke noget ned."

"Og så vil du give mig to straffeslag? Hvorfor kalder de dig Sigurd Evnesvag? Du hedder jo slet ikke Sigurd
."       

Om forfatteren
Søren Meinertsen, f. 1948, er uddannet lærer og cand.jur. og ejer af Park Bio i København. Han har tidligere

skrevet musicals, revy og tre krimier. Han er en habil golfspiller med handicap på 6,8.
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