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BESKRIVNING

En personlig berättelse om hur man blir en vinnare på golfbanan och i livet. Helen Alfredsson är
golfproffset som vunnit i princip alla tävlingar man kan vinna sedan hon startade sin karriär vid 11 års
ålder. I den här boken berättar hon om sitt liv och de lärdomar hon fått av varje tävling och hur man genom
rätt inställning, hårt arbete och en tro på sig själv kan nå sina drömmars mål. Hon har levt ett brokigt liv
och haft både motgångar och enorma framgångar på världens alla golfbanor. Vinster har följts av förluster,
som givit nya vinster. Boken genomsyras av tanken att man alltid kan välja att se det positiva, ge sig själv
tid att läka och vända motgångar till något positivt. En av svensk golfs absolut största pionjärer. Få
människor har betytt mer för den svenska golfens utveckling än Helen Alfredsson. Svensk Golf
***HELEN ALFREDSSON har haft golf som sitt stora intresse från det att hennes pappa tog med henne
ut på green första gången. Hon var då sju år och sedan dess har hon levt i golfens värld. Helen har vunnit
det mesta, inklusive en stor major, har medverkat i Mästarnas mästare och är en av våra största svenska
proffsidrottare genom tiderna. Idag bor hon halva året i Orlando, Florida, och halva året utanför sin
hemstad Göteborg. Hon jobbar som föreläsare, är engagerad i välgörenhet och är drivkraften bakom
golftävlingen Hjärnslaget.JESSIKA DEVERT är journalist och författare som skriver biografi er om
spännande människor. Hon har frilansat för alla de stora veckotidningarna, skrivit tre barnböcker och
storsäljande biografin Nazibruden, utkommen 2016. 2018 skrev hon och komikern Karin Adelsköld
faktaboken Nu är det kul igen. Nu tar hon klivet in i sportens värld.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

JVM 2018: Filip Sveningsson gjorde självmål när Sveriga vann

Vinner med ett slag med bladen Sky_s ...

Vinnande slag - Resdagboken

Volleyboll är ett lagspel, där lagen skiljs åt av ett nät. Spelet går ut att slå ner bollen på motståndarens
planhalva. Det lag som lyckas med det vinner bollen.

Om sporten - Svenska Volleybollförbundet

En vinnande strategi. Korta ... De som bestämt sig för att göra slag i saken och gå emot marknaden ... Att
komponera ett specialindex är något otroligt ...
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ETT VINNANDE SLAG

https://www.bo-fi.club/?p=ETT%20VINNANDE%20SLAG&ln=se
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