
Träningsläger Svenska Handikapplandslaget Arcos 2011 

 

Dag 1 – Resa 

Till Arcos åkte ett gäng riktigt laddade golfare som var otroligt sugna på att se lite friskt och 

grönt gräs, känna på lite annat än kalla stenhårda rangebollar från matta helt enkelt. Detta är 

även debut på Arcos för: Alexander Hjalmarsson, Krister Munter, David Schutsander och 

Jonas Andersson. 

Dom flesta åkte från Kastrup men Joakim Björkman flög från Arlanda och Daniel Stark 

(förbundskapten) åkte ner tidigare samma dag. 

Resan för oss från Kastrup är dock en historia i sig. Försening från Kastrup ställde till det 

eftersom  vi på grund av detta missade vårat anslutningsplan vilket gjorde att vi inte checkade 

in på Arcos förrän 03.30… Men däremot mycket glada över att vara framme och att all 

packning fanns med. 

Dag 2 – Komma igång 

Efter en kortare natt och en frukost senare var vi redo för att börja träna. Första dagen har helt 

och hållet handlat om att bli varm i kläderna igen. Eftersom detta är första gången på ”riktigt” 

för många så spenderades förmiddagen på anläggningens fina drivingrange samt 

närspelsområde. 

Efter lunchen var det dags att ge sig ut på banan och några timmar senare summerades dagen 

med blandade resultat men där alla såg fram emot att förbättra spelet allt eftersom.   

Under kvällen åkte vi alla in till byn för att handla småsaker som behövdes inför kommande 

dagar men där vi även köpte med oss mat som vi sedan käkade tillsammans i husen som vi 

bor i på Arcos. 

Med tanke på den korta sömnen och en intensiv första dag på träningslägret så avslutades 

kvällen tidigt. 

Dag 3 – Putt och Chip 

Upplägget under veckan är att vi tränar på förmiddagen och spelar 18-hål under 

eftermiddagen och eventuell egen träning vid behov efter det. 

Under dagens träningspass delades vi in i två grupper där den ena gruppen fick träna chippar 

medans den andra gruppen tränade puttning, fokus på förmiddagen låg på puttning. 

Målet med övningarna som vi jobbade med under förmiddagen var att bli bättre på korta 

puttar respektive att hitta längdkänslan i dom längre puttarna. Greenerna här är både snabba 

och ondulerade vilket gör att en dålig putt straffas hårt och detta gäller även ute på banan. 

Efter maten väntade åter spel där humöret efter alla spelade hål var mycket bättre jämfört med 

gårdagen eftersom alla mer och mer hittat tillbaka till sitt spel. 

Vi har varit kvar på Arcos ikväll där vi tillsammans har haft en härlig kväll med go 

gemenskap och härligt skratt. 

Vi som är här nere på Arcos är: 

Krister Munther, Abbekås GK 

Kjelle Gaude, Romelåsen GK 

David Schutsander, Vasatorp GK 



Alexander Hjalmarsson, Havredal GK 

Jonas Andersson, Mark GK 

Marcus Malo, Delsjön GK 

Joakim Björkman, Fullerö GK 

 

Förbundskapten: Daniel Stark, Halmstad GK 

Rapporteringen, bilder och spelarbeskrivningar från träningslägret kommer allt eftersom 

under veckan. 

Ha det bra och svinga lugnt hälsar Handikapplandslaget. 


