”Det var en ny og rigtig sjov oplevelse. Noget man gerne vil prøve igen”. Thomas 15 år.
Tirsdag den 3. oktober havde REE Golf besøg af to 9.-klasses praktikanter – Thomas og Marius som skulle teste hvordan det er at spille golf i en golfsimulator. Da hverken Thomas eller Marius er
golfspillere, havde Claus fra Shoppen tilbudt at lave lidt opvarmning med dem på driving rangen og
putting green, inden de gik ind for at spille.
Her er en beskrivelse af deres oplevelser med deres egne ord:
Vi startede med at komme ind i et rum, hvor de 2 golfsimulatorer var. Vi fik nogle instrukser om,
hvordan man styrede spillet, fx hvordan man valgte bane eller gik på driving rangen (det er hvor
du står og skyder bolden så langt ud du kan og træne dine skud.
Vi startede med at skyde på en driving range, hvorefter man kunne se hvor langt, og hvor hårdt
man skød. Der en lille touchskærm, hvor man så det samme som på lærredet. Det var der fra man
styrede spillet og valgte baner. Man kunne både ændre på vind, vejr, overflade og en hel masse
andet.
Vi valgte den første bane som jeg tror hed ‘’Aviara Four Seasons’’, det var nok ikke den sværeste
bane, men den var stadigvæk svær for os da vi ikke er de bedste golfspillere. Fordi at vi ikke er
særlig gode til golf brugte vi rigtig mange slag og mange gange ramte vi ikke bolden. Derfor var der
flere huller hvor at bolden ikke røg ned i hullet fordi vi kom op på 12 slag.
Det var sjovt at man kunne se hvor hårdt og langt man kunne skyde. Man kunne også se hvilken
vinkel ens skud kom ned på og hvor lige det var. Banerne og videokvaliteten var rigtig god på
simulatorerne.
Det var en ny og rigtig sjov oplevelse. Noget man gerne vil prøve igen.
” Alt i alt var det en rigtig sjov oplevelse, som jeg virkelig kan anbefale”. Marius 15 år.

