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Golf på hjernen Steen Tinning Hent PDF MYTEN ER VELKENDT: professionelle golfspillere lever en

glamourøs og sorgløs tilværelse på 1. klasse. Men virkeligheden er en anden, det er et nedbrydende liv. Golf
gør ondt langt ind i hjernen, og konkurrencen er mere indædt end nogensinde før. Europa Touren er blevet et
golfcirkus, hvor der ikke altid er rart at være. Golf på hjernen er Steen Tinnings hudløse beskrivelse af livet
som professionel golfspiller igennem næsten 20 år. En beretning om at kikke døden i øjnene, om økonomiske
trængsler, om familiære bekymringer, om sportslig modgang samt den indre mentale kamp morgen, middag
og aften. Men også en historie om sportens eksplosive udvikling og et helt usædvanligt naturtalent, der
virkeliggjorde en drøm, som ingen danskere havde turdet forfølge. Steen Tinning gik pionervejen og

kvalificerede sig som den første dansker til Europa Touren. Men da karrieren gik på hæld, manglede der
noget: At vinde på Europa Touren. Bogen giver en detaljeret skildring af, hvordan man opstiller et mål og
derefter forfølger det energisk, indtil det en dag lykkes. For veteranen Steen Tinning endte som en vinder.
Golf på hjernen rummer afslutningsvis en lærebogsdel, hvor læseren føres igennem det fascinerende spils

mange hemmeligheder. Afsnittene om mentaltræning og coursemanagement inden for golf har ikke tidligere
været beskrevet så indgående som her, ligesom der er gode råd til amatøren, som bare ved at tænke sig en lille

smule om kan spare mange slag ude på golfbanen.
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glamourøs og sorgløs tilværelse på 1. klasse. Men virkeligheden er
en anden, det er et nedbrydende liv. Golf gør ondt langt ind i hjernen,
og konkurrencen er mere indædt end nogensinde før. Europa Touren
er blevet et golfcirkus, hvor der ikke altid er rart at være. Golf på

hjernen er Steen Tinnings hudløse beskrivelse af livet som
professionel golfspiller igennem næsten 20 år. En beretning om at
kikke døden i øjnene, om økonomiske trængsler, om familiære

bekymringer, om sportslig modgang samt den indre mentale kamp
morgen, middag og aften. Men også en historie om sportens



eksplosive udvikling og et helt usædvanligt naturtalent, der
virkeliggjorde en drøm, som ingen danskere havde turdet forfølge.
Steen Tinning gik pionervejen og kvalificerede sig som den første
dansker til Europa Touren. Men da karrieren gik på hæld, manglede
der noget: At vinde på Europa Touren. Bogen giver en detaljeret
skildring af, hvordan man opstiller et mål og derefter forfølger det
energisk, indtil det en dag lykkes. For veteranen Steen Tinning endte

som en vinder. Golf på hjernen rummer afslutningsvis en
lærebogsdel, hvor læseren føres igennem det fascinerende spils

mange hemmeligheder. Afsnittene om mentaltræning og
coursemanagement inden for golf har ikke tidligere været beskrevet
så indgående som her, ligesom der er gode råd til amatøren, som bare

ved at tænke sig en lille smule om kan spare mange slag ude på
golfbanen.
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