
 

 

 

Fra deltagere på træningstur til Mauritius med den tidligere succes landstræner, Anders D. Christiansen: 

Kære Anders. 
”Tusind tak for sidst, det var en fantastisk dejlig ferie. Dubai er altid dejlig, men at komme til Mauritius, det må 
enhver "golfer" opleve. Hotellet, omgivelserne, vandet, golfbanen, ja alt var super dejligt, man kan næsten kun 
ønske sig at komme igen. Ikke mindst en utrolig stor tak, til dig, du er fantastisk at have med på en golfrejse…. 
Jeg/vi holder utrolig meget af den seriøse tilgang, du har til din træning, Det er dejligt. Jeg vil gerne sige dig tak for en 
dejlig golfferie, og samtidig håbe på, at du laver en tur i det nye år, og gerne sammen med Livingstone, som jeg kun 
kan anbefale, da det hele bare var i orden og godt.” 
 
Helle Steen, Hørsholm Golf Klub 
 
--------------------- 
 
Kære kære Anders 
Mange mange tak for sidst 
Det var for det første helt som, både ventet og vanligt, rigtig dejligt at se dig og blive undervist af dig. Du er SÅ 
positiv, og du er forståelig, og begge dele er kæmpestyrker OGSÅ for en golfpro :o) 
 Og så er der det med lokalisationen og turen: 
Vi fik så meget energi af Mauritius-turen, at vi har meget lyst til at tage af sted igen. Det var et helt fantastisk sted og 
en total eventyrlig tur. 
 Fra man vågnede om morgenen til man gik i seng igen samme sted var det som paradis på jord. Alt var så frugtbart 
og farverigt og alle var så positive og smilende og hjælpsomme. 
Jeg har aldrig før været på en golfbane, hvor jeg kunne samle og spise modne mangofrugter og minitomater og få 
hakket toppen af friske kokosnødder, så man kunne drikke det friske kokosvand. 
Og så var der udsigt og omgivelser på banen, der var så ufattelig smukke med så intense farver, at man let kunne 
miste fokus på golfspillet. Udsigten fra flere af hullerne, hvor man spillede direkte mod det Indiske Ocean var 
ubeskrivelig. Farverne på lavasten, græs, træer og vand var, så man uvægerlig tror, at der er foretaget foto-
manipulation hvis man ser det på billeder. 
 Vi har været hjemme mindre end 24 timer, men vi overvejer allerede, hvornår vi skal med dig igen. 
 Mange mange tak for denne gang. Vi ses igen, og vi glæder os allerede. 
 
Knus fra Frank Madsen & Hanne Birke, Kalø Golf Klub 
 
--------------------- 
 
Kære Anders. 
Tusind tak for den uforglemmelige oplevelse på paradis øen.  
Dit kæmpe store engagement i hver og en af os spillere var helt fantastisk. Selv om vi bare er helt almindelige 
hyggegolfspillere, bliver vi behandlet som kommende stjerner. Top professionelt (-: 
Ydermere fik vi en helt fantastisk videoanalyse af vores sving, hvor du viser, og fortæller, hvad vi gør godt, og hvad vi 
bør rette op på. Et kæmpe arbejde for dig, men en kæmpe hjælp til os. Hvis 5 stjerner er det højeste, får du 5 
stjerner med en stor pil op. 
Hotellet var en perle og golfbanen er en smuk bane, man aldrig bliver træt af. 
Vi er stadigvæk helt ”høje”. Turen var helt fantastisk. Nu er det bare om at komme i gang med at rette op på svinget. 
Vi skal jo ikke ha’ det samme at vide på næste ferie (-: Tak fra os.  
 
Kærlig hilsen Poul Ø. Nielsen, Furesø & Helle Liljengren, Hørsholm Golf Klub 
 
--------------------- 
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 Se et Iphone galleri fra “Paradis” HER 

https://picasaweb.google.com/102171417474276268666/27Nov2013?authkey=Gv1sRgCMqn6q6O5ufyWA


 
Kære Anders  
Allerførst vil jeg gerne sige dig tak for sidst. Det var en fornøjelse at møde dig. Du er uden sidestykke den bedste 
træner, jeg har mødt. Så tak for det Anders. 
Der gik ikke mange minutter før hverdagen ramte med masser af arbejde, og nu ser jeg frem til at møde dig i 
Hørsholm i sæsonen. 
Søren Pahl, Hørsholm Golf Klub 
 
--------------------- 
 
Kære Anders, 
Tusind tusind tak for sidst! Det var en fantastisk tur vi havde der og meget GOLF LÆRERIGT. 
Du er jo super til at undervise, illustrere og give fin feedback i form af "løft"/ros, og alligevel få frem hvad, hvor og 
hvordan, der skal sættes ind - til samtlige deltagere.  
Tilmed er det fint afpassede golf seancer, der skulle arbejdes med, dvs. vi ikke blev bombarderet med ALT det man 
skal, golfmæssigt set, på én gang. Men en eller to ting dagligt. Det er super. 
Jamen, jeg har kun ros at komme med. Det var en alle tiders tur, flot arrangeret, skønne omgivelser og professionel 
golf undervisning og socialt set, så var det også rigtig rigtig hyggeligt!  
Det er jo meget meget sjældent, man ikke har nogen "anke" (læs: " noget at gøre bedre"). Men jeg har kun ros til dig 
og turen. 
Endnu engang tusind tak for din fine måde at være på, undervise på, og din måde at gøre dagene til en god 
dag/dejlig dag! Naturligvis vil jeg rigtig gerne deltage igen, og melder mig hermed til din næste tur til Mauritius! 
Endnu engang tusind tak for turen. 
 
Kh. Lisa Kryger, Hørsholm Golf Klub 
 
--------------------- 
 
Hej Anders, 
Det var en super tur! Stedet var meget lækkert og faciliteterne tip top – og vejret, nå ja fantastisk….. Vi var meget 
glade for din undervisning, som vi forventer, vi kan få stor glæde af; og bliv ikke overrasket, hvis du hører fra Gitte og 
jeg til opfølgende træning i sæsonen ;-) 
1000 tak for sidst, det var en virkelig herlig tur! Det er helt fantastisk at blive sammenlignet med Tiger Woods og 
andre berømtheder! Vi så ikke lige os selv i den liga … :-) 
Svært at fatte at man nu er hjemme i kulden…… Vi skal helt sikkert have købt dine anmelderroste golf instruktions 
DVD’er. 
De bedste hilsener 
 
Jesper Fuchs, hcp 18. & Gitte Fuchs, hcp. 40, Søllerød Golf Klub 
 
--------------------- 
 
Hej Anders. 
Stort tak for sidst. Det var en fantastisk tur med træning, men det var jeg heller ikke i tvivl om, at det ville blive. Du er 
fantastisk til at undervise. Jeg havde god brug for de ord, du ”satte på” bevægelserne. Det hjælper mig til at huske 
dem, når kroppen glemmer følelsen af svinget. L til X øvelsen er rigtig god. Øver på badeværelset .  Jeg er så glad 
for, at jeg fik gang i mine jern igen. Hele sommeren har jeg nærmest været bange for dem. Opstillingen har ændret 
meget. Før havde jeg slag, der mindede om shank eller kraftig slice. I løbet af de 14 dage i ”paradis”, havde jeg så 
mange "lækre" slag, som jeg ikke har oplevet på en hel sæson. 
 
Endnu engang kæmpe tak for en herlig tur til paradis. Dit tip fra paradis på teetime.dk er et godt tip ligesom alle dine 
andre tips på teetime.dk. Billederne fra dit iphone-galleri er også gode, så jeg har "stjålet" dem.  
 
Kærlig Hilsen Kirsten Skjoldborg, Herning Golf Klub 
 
--------------------- 
 



Kære Anders 
Tusind tak for en fantastisk lækker og lærerig tur. Vi nød dit samvær! 
Jeg må nok sige, at videoerne vi har fået er virkelig instruktive, hvilket vil kunne bruges i den fremtidige træning. Tak. 
Vi kommer tilbage, når vi har fordøjet det hele lidt . En forrygende tur i rigtigt godt selskab. 
Mange hilsner 
 
Conny L. Jakobsen & Hans Jørgen Madsen, Hørsholm Golf klub 
 
--------------------- 
 
Kære Anders. 
Mange tusind tak for din store tålmodighed og hjælp med Golfen. Det har været en kæmpe oplevelse at få træning 
fra dig. Vi har efterhånden prøvet nogle forskellige trænere på vores rejser, men din måde at fortælle og undervise 
på er helt fantastisk. Vi har for første gang fået stor forståelse for de forskellige øvelser, og der vil blive trænet 
intenst, her efter denne skønne ferie. Vil lige indskyde: jeg brændte banen af i dag, 41 point. Så det virker. Håber vi 
får chancen for at møde dig igen.  
Kærlig hilsen 
 
Lone (& John Gislesen), Herning Golf Klub 
 
--------------------- 
 
Se et Iphone galleri fra “Paradis” HER 
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