
 

 

FJ Shoe fittingevent 26 juni mellan 12.00-17.00 
 

Onsdagen den 26 juni är FootJoy åter på plats på Arlandastad Golf med sitt FJ Shoe Fittingevent då du 
har chansen att göra en skoutpersonlig utprovning med expert från FootJoy.  
 

Det är viktigt att ha rätt skor, det förhindrar trötta ben och fötter vilket även kan förbättra din golf! 
 

På denna skoutprovning får du möjlighet att med en expert från FootJoy testa olika skomodeller, lära 
dig mer om vikten av rätt storlek samt vilken typ av sko som passar din fot bäst. Vi har olika fötter och 
preferenser och vi behöver bara veta vad vi ska leta efter. FootJoy erbjuder flest storlekar och vidder 
och under denna eftermiddag får du professionell hjälp med utprovning och ett första steg mot att 
förbättra din golfupplevelse. 
 

Utprovningen är kostnadsfri och helt utan förpliktelser. Så ta chansen att komma förbi och testa. 
 
Boka tid för personlig utprovning, 
Önskar du en utprovning samt önskemål om en specifik tid rekommenderar vi att du bokar tid för 
garanterad plats. Bokning kan du göra via denna länk:  
https://app.acuityscheduling.com/schedule.php?owner=17109646&calendarID=2828401 
 
Annars gäller drop-in mellan 12.00-17.00. 
 
Vilka är fördelarna med optimal passform? 
 
- Minskar risken för blåsor och skavsår 
En optimal passform minskar friktion, förhindrar glidning vilket i sin tur förhindrar blåsor och skavsår. 
 
- Minskar slitaget på skon så att den håller längre 
En sko med optimal passform behåller formen och minskad friktion minskar slitaget vilket gör att 
skon håller längre.  
 
- Öka din svinghastighet med upp till 21% 
Att använda rätt storlek kan öka din svinghastighet med upp till 21% jämfört med om du använder en 
sko i fel storlek. 
 
Tips för en lycka utprovning 

- En utprovning tar ca 15-20 minuter.  
- Strumpor, ta med dig de strumpor du vanligtvis använder när du spelar golf för att ge så 

rättvis utprovning som möjligt. 
- Om du har ortopediska skoinlägg, ta med dem till utprovningen 
- Informera om andra besvär som tex rygg-eller knäproblem så de kan ta detta i beaktning 

under utprovningen för att säkerställa att du får rätt sko.  

Välkommen den 2 maj! 
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