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Golfakademi startas i Nödinge

Graham Crisp har under under Graham Crisp har under under 
sex år förändrat Niclas Fasths sex år förändrat Niclas Fasths 
golfspel i nästan varje detalj. golfspel i nästan varje detalj. 
Nu startar han en golfakademi Nu startar han en golfakademi 
för alla intresserade hos Nödinge för alla intresserade hos Nödinge 
Golfklubb.Golfklubb.

NÖDINGE. Niclas Fasth 
tillhör idag världsspe-
larna i golf – imorgon 
kanske det är du?

I vår startar näm-
ligen hans personliga 
tränare, Graham Crisp, 
en golfakademi hos 
Nödinge Golfklubb.

Många fokuserar 
på golfspelets många 
avancerade sidor 
– Graham ser istället de 
enkla lösningarna som 
de mest geniala.

Den gröna mattan breder allt 
mer ut sig och golfentusiaster-
na kan snart ta fram sin bag. 
I år finns det extra fina möj-
ligheter att utveckla sitt spel. 
Den svenske världsspelaren, 
Niclas Fasths, personliga trä-
nare, Graham Crisp är till var-
dags hemmahörande hos Nö-
dinge Golfklubb. Här tänker 
han nu sprida sina kunskaper 
om den ädla 
s p o r t e n . 
Det ska ske 
i en golfa-
kademi med 
kurser för 
alla spelare i 
alla åldrar – 
oavsett nivå 
och förkun-
skap.

– Vi hoppas kunna komma 
igång runt påsk. Jag ser det 
som en stor utmaning att få 
leda en golfutbildning för allt 
från knattar i sexårsåldern till 
de som redan idag är etablera-
de på touren, säger Graham.

Han menar att det finns en 
viktig filosofi att följa för att 
utveckla golfspelet.

Enkla principer
– Principerna är enkla och jag 
tror definitivt att jag kan för-
bättra alla golfspelare. Ofta är 
det små detaljer i spelet som 

gör att vissa stannar upp i sin 
utveckling, berättar Graham.

Akademin kommer att er-
bjuda allt från privatlektioner 
till mer omfattande kurser.

– När det gäller de som 
redan spelar golf utgår vi från 
en och samma mall. Vi identi-
fierar var de står idag och vilka 
problem som är mest akuta. 
Många fastnar i tekniken och 
tror att allt hänger på det, men 
det kan lika gärna vara menta-
la spärrar som gör att bollen 
inte går dit det var tänkt, på-
pekar Graham.

Intressant exempel
Han har ett mycket intres-
sant exempel. För sex år sedan 
hade Göteborgaren Niclas 
Fasth bekymmer. De usla re-
sultaten satte sig dessutom på 
humöret.

– Under sex år har jag 
ändrat i princip hela hans sätt 
att spela golf, men han har 

också änd-
rats som 
människa. 
Det hänger 
självklart 
ihop. I takt 
med fram-
gångarna 
har humö-
ret svängt 
uppåt, men 

det handlar också om att ha 
rätt attityd till golfen och var 
stark även om spelet darrar, 
berättar Graham.

Redan nu går det bra att 
anmäla sitt intresse till golfa-
kademin via klubbens hemsi-
da. Där berättas det också om 
det nio nya hålen.

– Ja, vi hoppas snart kunna 
gå igång med byggnationen. 
Likaså kommer vi att påbörja 
arbetet med vårt nya klubbhus 
som blir i huvudbyggnaden på 
Backa Säteri, avslöjar Graham 
Crisp som själv har blivit Nö-

dinge-
bo.

– 
Att bo 
granne 
med 
18 hål i 
trädgår-
den var 
för bra 
för att 
låta bli 
att flytta hit.

Nödinge Golfklubb öpp-
nade sina nio första hål under 
sensommaren förra året. Den 
har redan fått fina omdömen, 
vilket kan förklaras med att 
den är byggd med den senas-
te tekniken med sandtäckta 
fairways, ytvattendränering 
och krypven på alla spelytor. 

– Tanken är självklart att 
det ska vara en bana där du 
kan spela större delen av året. 
Det ska egentligen bara vara 
stängt de allra kallaste vinter-
månaderna.

Med andra ord finns det 
alla förutsättningar att ut-
veckla golfspelet i Nödinge.

– Det känns skönt att alla 
vindrar har vänt. Nu blåser 
det bara positivt runt golf-
banan på Backa, avslutar 
Graham Crisp.

Fotnot: Rangen öppnar lördag 24 mars.

– Nu kan du få samma– Nu kan du få samma tränare som världsspelaren Niclas Fasth

Graham Crisp.
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så långt lagret 

räcker

PÅSKLÖPARE
Bordslöpare gul 45x150

Nytt parti barntyger
Nya färger, Fleece och Pälstyger

145:-
2 längder 
+ kappa

PÅSKGARDINER
Gult alt. Grönt

från
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>>Ansvariga på kommunen 
har väl under en längre tid 

haft vetskap om att det 
bland annat har byggts 
ett större antal villor i 

Bohus?<<

www.zackrisson.se
0303-74 51 11,  0707-33 00 80

Gårdar Gårdar 
och villor och villor 

sökessökes


