
Julehilsen 

Andetårs elev, tiden går alligevel ikke så langsomt. Golfen fungerer ligesom sidste år, dog med få 

modifikationer i form af lidt mere frihed i træningen. Skolen er til gengæld mere krævende, da jeg 

har valgt at have 6 klasser, i stedet for de normalle 5 klasser. Jeg gjorde det, fordi jeg havde en 

genial ide om at blive double major, som jeg så har droppet igen. Men intet er spildt, nu er jeg bare 

lidt foran med klasserne. Vores sæson har indtil videre været lidt tam, især fordi vores resultater 

ikke har været helt, hvor vi gerne ville have dem. Vi har spillet de samme turneringer som sidste år, 

og jeg er selv tilfreds med det meste af det spil jeg har præsteret og ser stadig masser af potentiale i 

de scores jeg har gået.  

Jeg har igen i år været så heldig, at mine forældre og Nick har besøgt mig, hvilket var utrolig 

hyggeligt. Mine forældre kom for at se vores sidste turnering, hvor vores hold var lidt svækket pga. 

sygdom og skader. Da turnering var færdig, og det officielt var off-season, kom Nick på besøg i en 

uge, hvor vi fik spillet golf og shoppet rigtig meget   

Vi har lige fejret Thanksgiving, hvilket jeg i år fejrede i Washington D.C sammen med Caroline, 

Anna og Camilla. Det var utrolig hyggeligt, vi fik gået byen tynd og set alt der var værd at se. 

Selvfølgelig skulle vi også fejrer Black Friday, hvilket jeg har hørt også er kommet til Danmark. 

Vores kreditkort var nok ret brændende, da dagen var ovre, og vores arme var blevet længere pga. 

de tunge poser, vi havde båret rundt på hele dagen ;)  

Nu er der snart Finals (eksamen), hvilket bliver godt for så kommer jeg snart hjem! I modsætning til 

sidste jul, hvor jeg kun havde 2 eksaminer, har jeg i år 5 eksaminer, så der skal læses lidt mere. Men 

det skal ikke ødelægge julestemningen, som jeg holder i gang med julepyntning og julekalender.  

Håber I har en hyggelig dag, vi ses snart og GLÆDELIG JUL   

Knus  

Malene  

 


