
 

Er du senior golfer? 

Er dit golfspil gået i stå? 

Problemer med ryg, skulder eller hofte? 

Synes du golfundervisning er for teknisk? 
 

Så kan ”EasiestSwing” 

hjælpe DIG! 

 

                                                                              



Vil du forbedre DIT golfspil – og få glæden tilbage ved golfspillet? 

Mange seniorgolfere tror ikke, de kan forbedre deres golf, blandt andet fordi der er mange 

postulater, og gamle træningsmetoder 

Som golftræner igennem 45 år, har jeg hørt mange kommentarer fra golfspillere, måske kan du 

genkende en eller flere? 

 Jeg slår kortere og kortere 

 Jeg slår flere og flere dårlige golfslag 

 Jeg syntes ikke, det er sjovt at spille golf mere 

 Jeg er for gammel til at modtage træning 

 Jeg gider ikke få ødelagt mit spil ved at gå til træner 

 Jeg gider ikke stå på drivingrange 

 Jeg forstår ikke, hvad træneren siger 

 Jeg har ikke tid til at træne  

 Jeg kan alligevel ikke lære at svinge som Tiger Woods 

EasiestSwing er svaret på dine udfordringer med dit golfspil. 

“EasiestSwing golf” – blev skabt i 2006 af British Pro, Brian Sparks under navnet Positiv Impact 

golf – forkortet ”PIG”, der bruger sin 40+ års erfaring i golf spillet til at danne en unik coaching-

filosofi, der hjælper golfspillere i alle aldre med at forbedre deres golfsving og nyde dette 

vidunderlige spil til fulde. 

I 2010 offentliggjorde Brian Sparks sin første bog ‘La dans du Golf’. I 2012 satte han et videoklip 
på YouTube kaldet ‘Easiest Swing In Golf.’ I dag drager golfspillere fra hele verden nytte af den 
vidunderlige kombination af et mere afslappet og naturligt golfswing. 
 
Kom ind i denne verden af enkle og, jargon-fri informationer. Lær om ‘La Danse du Golf’ og lær at 
ignorere alle de unødvendige og nedslående tekniske instruktioner, der sandsynligvis har holdt dig 
tilbage, uden at du selv ved det. 
 
Fordelene ved EasiestSwing Golf: 
 
Find dit bedste sving uhindret af traditionelle regler – og lær: 
 

 Mindre belastning af din krop 

 Mere nydelse, mindre træthed og frustration 

 Forbedret nøjagtighed og bedre score 

 At udvikle et mere afslappet, naturligt og 
effektivt golfsving 

 
 

 
Enjoy your journey 

 



 
Fra start sæson 2017 blev Hammel Golf Klub verdens første EasiestSwing golfklub. Der findes 
EasiestSwing instruktører rundt om i verden, men HGK er første klub, der 100 % har indgået i 
samarbejde med Brian Sparks med de unikke EasiestSwing træningsmetoder.  
 
Hammel Golf Klubs HeadPro Ian Appleyard er certificeret EasiestSwing træner, og har siden 
sæson 2017 med stor succes gennemført en lang række kurser. Både individuelle og hold og af 
varierende længde. Kursister er naturligvis fra Hammel, men også fra andre danske klubber, 
norske og svenske. 
 
Derfor er der planlagt en række tilsvarende træningskurser for sæsonen 2022 
 
Rigtig mange kursister har fået “reguleret/tilpasset” deres golfsving efter princippet “EasiestSwing 
In Golf” – eller “Danse golf”, som vi også kalder det, og positive tilbagemeldinger er strømmet ind 
med glade hilsner og fornyet glæde ved golf spillet. 
 
Testimonials: 
 
Tak for en fin træningsdag i sidste uge i forbindelse med mit ophold på Nørgaards Højskole. Og 
efterfølgende runde på jeres smukke baner. 
 
Jeg har kun spillet golf i ti måneder og er ikke nogen vårhare, så niveauet er ikke så højt. Men jeg 
blev meget begejstret for Ian’s træning og de teorier, som ligger bag og tror at de vil kunne gøre, at 
jeg kan nå at blive en tilfreds og glad golfspiller, inden timeglasset løber ud. 
 
”Hedda Sandemose” 
 

 

Brian Sparks sammen 

med Ian Appleyard 

Kursus i HGK  

 

Kursus fakta Boks: 

 Én dags kursus: 09:30 - 15:00 inkl. frokost 

 2 dags kursus: 09:30 – 15:00 begge dage inkl. Frokost 

 Alle kurser er med min. 4 deltager og max 6 

 Tilmelding se www.hammelgolfklub.dk Kurser 

http://www.hammelgolfklub.dk/


Easiest Swing Trænings kalender 2022 

Kursus Tidspunkt Uge Pris 

1 dags kursus 22. april 2022 16 Kr. 1.200,- 

2 dags kursus 5. – 6. maj 2022 18 Kr. 2.400,- 

3 dags kursus 13. – 15. maj 2022 19 Kr. 3.600,- 

1 dags kursus 29. maj 2022 21 Kr. 1.200,- 

1 dags kursus 12. juni 2022 23 Kr. 1.200,- 

2 dags kursus 24. – 25. juni 2022 25 Kr. 2.400,- 

3 dags kursus 7. – 9. juli 2022 27 Kr. 3.600,- 

1 dags kursus 24. juli 202 29 Kr. 1.200, 

 
Alle EasiestSwing Kurser er inklusive frokost i klubbens Café 19 
 
Hammel Golf Klub har tæt samarbejde med Nørgaards Højskole i Bjerringbro, med flere 
EasiestSwing uge kurser i 2022 – se mere info på www.nrgaard.dk  
 
Hammel Golf Klub tilbyder Easiest Swing kurser fra 1-2 personer – eller større grupper. Kan 
tilbydes alle ugens dage – efter ”først til mølle”.  
 
Hammel Golf Klub har samarbejde med en lang række hoteller, kroer og Bed&Breakfast. Se 
venligst www.hammelgolfklub.dk    
 
For mere info vedr. check http://hammelgolfklub.dk/pig/  
 
Spørgsmål vedr. EasiestSwing Træning – send mail til ian@hammelgolfklub.dk   

 

http://www.nrgaard.dk/
http://www.hammelgolfklub.dk/
http://hammelgolfklub.dk/pig/
mailto:ian@hammelgolfklub.dk

