
 
 

 

Utbildningsprogram 2019 
 

Välkomna till vårens kurser. Nedan ser ni kurserna vi erbjuder under våren. 

Förutom dessa kan ni alltid höra av er med önskemål på privata grupper. 

Ni kan också boka tid för privatlektioner vi har flera typer av privatlektioner att välja  på se här för 

lektionpaket 

Har ni redan Golf –id kan ni anmäl er via https://proplanner.golfbox.dk/  (samma inloggning 

som min golf) 
Eller kontakta oss på mail: tomas@eslovsgk.se 

 

 

 Nybörjar intro 1695:- 

Denna kurs är för de som inte spelat golf tidigare. Vi går igenom grunderna både praktiskt och 

teoretiskt. 

I kursavgiften ingår det lån av klubbor vid kurstillfälle, teoribok med webbinloggning samt 5 gånger 

spel på korthålsbanan (Utnyttjas inom 1 månad från kursstart). Max 8 deltagare minst 4. 

Nybörjar intro A (4*110 min) 

Lör  13 april 13.00 – 14.50 

Sön 14 april 13.00 – 14.50 

Tis   16 april 18.00 - 19.50 

Lör 21 april 13.00 -14.50 

 

Nybörjar intro B (4*110 min) 

Lör 27 april 13.00 -14.50 

Sön 28 april 13.00 – 14.50 

Tor  2 maj    18.00 - 19.50 

Sön 5 maj    13.00 -14.50 

 

Nybörjar intro C (4*110 min) 

Lör 1 juni 13.00 – 14.50 

Sön 2 juni 13.00 - 14.50 

Tis 4 juni 18.00 -19.50 

Sön 9 juni 13.00 -14.50  

 

 

http://www.eslov.golfstore.se/lektionerkurser/lektioner/
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https://proplanner.golfbox.dk/
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Kom igång Kurs 475:- 

Perfekt för att skaka av rosten från vintervilan. 

Vi går igenom Sving, Putt, Chipp, Pitch och Bunker slag fördelat på 2 tillfälle. 

Max 8 deltagare. 

 

Kom igång kurs hcp 37 -54   

22 april 15.00 – 16.45 

27 april 10.00 – 11.45 

Kom igång kurs hcp 36 och lägre 

12 maj 13.00 – 14.45 

19 maj 13.00 – 14.45 

 

Repititionskurs 280:- 

 

Dessa tillfälle är för alla som vill få en repetition av grunderna i sving, putt och chipp/pitch. 

Kanon för er som började spela nyligen och vill få en snabb uppfräschning på grunderna. 

Max 8 deltagare 

Repetition 1  

1 maj 13.00 – 15.00 

Repetition 2  (endast damer) 

4 maj 10.00 – 12.00 

 

Tematräning 150:-/gång 
Medlemmar får var fjärde gång fritt. 

På dessa tillfälle fokuserar vi på en del av spelet vid varje tillfälle 

Gör ditt eget schema och anmäl dig till de som passar dig. 

Max 8 deltagare (5 på bunker) 

Preliminärt schema: 60 min 

22 april 18.15  Fullsving grunder 

6 maj  18.15  Puttning riktning   

9 maj  18.00  Wedge/pitchning 

11 maj  11.00  Puttning längdkänsla 

16 maj  18.00  Bunker 

18 maj  11.00  Driver 

20 maj  18.15  Chippar 

25 maj  11.00  Bunker 

27 maj  18.15  Bota slicen 



 
 

 

 

 

 

Välkomna att anmäla er på Proplanner. https://proplanner.golfbox.dk/ 

Ni loggar in med samma inloggning som på Min Golf 

eller får ni gärna maila : tomas@eslovsgk.se 

Hoppas vi ses på banan 

Tomas 
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