
Kurser våren 2019  - för nya och vana golfare

ANMÄL dig på tel 0583-349 43 eller info@askersundsgolfklubb.se

Vi träffas fem tillfällen där vi varvar närspel med sving.

GRUPP 4 - Lördagar kl 13.00-13.50 med start 13 april.

GRUPP 5- Lördagar kl 10.00-10.50.  Obs!  Start söndag 9 juni. Uppehåll för midsommar.

Max 8 deltagare per grupp.  Kostnad 695 kr. 

Träningsgrupp mini - 5 tillfällen

med Adam Nässjander

Inget medlemskap behövs för att gå kursen, utan du kan känna dig för under kursens gång.  
Under kurstiden får du använda träningsanläggningen så mycket du vill utan extra kostnad.  
Klubbor håller vi med under kurstiden. Under kursen kommer du tillsammans med vår instruktör  
Adam Nässjander gå igenom de viktigaste områdena inom golfspelet. Du kommer få träna alla  
golfslagen och lära dig det viktigaste och mest förekommande om golfregler och golfvett. 

Kursens omfattning är 4 tillfällen à 2 timmar (tiden kan variera beroende på gruppstorlek) samt 
ett teoripass om 2,5 timmar.
 
Inplanerad kursstart   1) Lördagar kl 09.00-11.00  med start 13 april (ej den 20 april)
 2) Lördagar kl 09.00-11.00 med start 11 maj 
 3) Intensivkurs måndag-torsdag 8-11 juli kl 09.00-11.00. 
  
 Vi startar kurser kontinuerligt efter intresse. 

Kostnad inkl kurslittteratur 1995 kr för senior och 995 kr för junior (0-21 år).

Nybörjarkurs Grönt kort

ASKERSUNDS GOLFKLUBB 

www.askersundsgolfklubb.se   tel 0583-349 43   info@askersundsgolfklubb.se

GRUPP 1   
Tisdagar kl 18.30-19.20 med start 16 april

GRUPP 2   
Tisdagar kl 19.30-20.20 med start 16 april

GRUPP 3    
Lördagar kl 11.00-11.50 med start 13 april

Max 8 deltagare per grupp.
Kostnad 1095 kr.

Pass 1: Sikte och uppställning 
Pass 2: Återkoppling sving och grepp
Pass 3: Återkoppling grepp, transportslag och drive
Pass 4:  Närspel och putt
Pass 5: Sving och sikte
Pass 6: Bunkerslag
Pass 7: Strategi
Pass 8: Närspel och putt
Pass 9: Sikte och uppställning

Träningsgrupp maxi - 9 tillfällen
Träningen vänder sig till dig som redan har Grönt kort och som vill ha hjälp att ta golfen till en ny nivå. 
Fokus ligger på individuell teknik och en förståelse för alla olika slag.


