Som jag skrivit om och även presenterat på medlemskvällen så är min målsättning att du ska
få lägre scorer och att ha roligare på banan. Genom att använda en speciell framtagen
modell för att hjälpa spelare på alla nivåer att accelerera lärandeprocessen så att du sänker
din score och får resultat snabbare än någon annan form av undervisning som finns
tillgänglig i Sverige idag. Vi börjar på banan för att förstå ditt spel och skapar sedan en
individuell förbättringsplan för att uppnå dina golfmål. Om din avsikt är att få lägre scorer på
banan, så är det här programmet för dig!
För mer information om Coaching programmet, kontakta mig direkt.
I övrigt så erbjuder jag följande just nu.
Privatlektioner
25 minuter
45 minuter
60 minuter

1 pers
400 kr
750 kr
900 kr

2 eller fler
+200/pers
+200/pers
+200/pers

Paketerbjudanden ( utnyttjas före 22/10 2018 )
Lilla paketet
5 x 25 minuter
Mellan paketet
3 x 45 minuter
Stora paketet
6 x 45 minuter

1850 kr
2100 kr
4100 kr

Boka privatlektion genom att Klicka här
Vänligen notera att träningsbollar inte ingår i priset utan du kommer till lektionen med
bollar.
"Grönt kort" / Introduktion till golfen / Avrostningskurs”
Under 1 dag håller vi en introduktionskurs till golfen, där vi går igenom grunderna inom
närspel och sving samt den teori som behövs för att kunna klara sig på banan.
Denna kurs är även ett utmärkt tillfälle för dig som vill komma igång igen och behöver en
liten uppfräschning av dina kunskaper. Notera att kursen inte per automatik leder till Grönt
Kort, Klubb hcp. Du får information under kursen på hur du gör för att uppnå detta.
Är du inte golfare och bestämmer dig för att bli medlem på Arlandastad Golf så ingår
utbildningen i avgiften. OBS Exklusivt för nya golfare.
Du väljer mellan Nya Banan 3.995 kr Masters 6.500 kr (hela anläggningen)
Endast kurs 995 kr inkl. bollar, lån av utrustning.
Datum och bokning Klicka här!

