
Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! 

 

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.  

 

FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth och Kim Forsell. 

      
 

Vi erbjuder tillsammans med våra tränare prisvärda Nybörjarkurser "Grönt Kort" med ett omfattande 

innehåll med hög kvalitet som mer än väl följer Svenska Golfförbundets utbildningsplan!  

 

Du tränar i grupp eller i ett privat upplägg där du själv bestämmer dina tider (se information längst ned).  

 

Utbildningen inklusive fina förmåner kostar 1 995:- och betalas i butiken senast 15 minuter innan 

kursstart den första dagen. 

 

Kursens innehåll och förmåner: 

 

- Långa slag  

- Puttning  

- Chippning och Pitchning  

- Bunkerslag  

- Teori innefattande golfvett, regler, banvandring och golfutrustning  

- Lån av klubbor kostnadsfritt under kursen 

- Fri rådgivning inför ditt köp av golfutrustning där du även kan dra nytta av nedanstående Värdecheck  

  och rabatter 

- 500:- Värdecheck gällande under 2014 för köp av Top Flite Executive II eller Wilson Pro Staff HL 

  nybörjarklubbor helset inkl. bag (kan ej användas i kombination med nedan)  

- 10% rabatt i Shopen vid ett köptillfälle under 2014 (kan ej användas i kombination med ovan) 

- Säsongskortet 2014 för 995:- plus Rangebollar (1 195:-) 

- Obegränsat spel på vår bana under 2014 mot halv ordinarie Greenfee för dig och din fadder tills det att  

  du har nått hcp 54  

- Obegränsat spel på vår bana under 2014 mot ordinarie Greenfee efter det att du har nått hcp 54 

- Möjlighet till medlemskap i Ulriksdals GK för 2 500:-/år med fritt spel alla dagar, alla tider på Ulriksdal 

- Möjlighet till medlemskap i Ulriksdals GK för 3 500:-/år med fritt spel alla dagar, alla tider på Ulriksdal 

  och på Nya Banan på Arlandastad Golf 

 

 

Tillkommer gör: 

 

Rangebollar 

 

1 hink = 50 bollar för 45:- 

10 hinkar = 500 bollar för 350:- (35:-/hink) + deposition hinknyckel 50:- 

20 hinkar = 1 000 bollar för 600:- (30:-/hink) + deposition hinknyckel 50:- 

50 hinkar = 2 500 bollar för 1250:- (25:-/hink) + deposition hinknyckel 50:- 



  

Kurslitteratur 

 

Teoribok - Grönt Kort 2012-2015 samt inloggning på Golfförbundets website www.golf.se där du hittar  

                massor av tips och övningar 299:-  

Regelbok - Regler för golfspel 2012-2015 39:- (denna bok är frivillig men bra att ha)  

 

 

Spel på vår bana efter avslutad utbildning 

 

Du är välkommen att under 2014 tillsammans med en egen fadder som har ett officiellt handicap (hcp 36 

eller lägre) spela obegränsat antal rundor hos oss på Ulriksdal från gul/svart utslagsplats för att träna och 

utveckla din golf för att nå hcp 54. 

Du och din fadder betalar då var och en halv ordinarie Greenfee tills att du har nått hcp 54.  

Du bokar starttid för spel genom att besöka butiken eller ringa 08-624 99 50 mellan kl. 10-12.  

 

 

När får du Grönt Kort? 

 

Du får grönt kort och hcp 54 när du har gått din utbildning och  

 

- vid ett tillfälle presterat 18 poäng eller mer vid spel över 9 hål  

 

eller  

 

- vid två tillfällen presterat 14-17 poäng vid spel över 9 hål 

 

från gul/svart utslagsplats på vår bana. 

 

Du måste ha med dig en spelare med officiellt handicap (hcp 36 eller lägre) som markör för att rundorna 

skall vara giltiga. 

 

Du skickar därefter in ditt/dina Scorekort till den klubb du är/blir medlem i och som därefter registrerar 

ditt Gröna Kort / Hcp 54 i golfens centrala IT-system. 

 

 
Spel på vår bana efter det att du har fått Grönt Kort / Hcp 54 

När du har fått Grönt Kort och hcp 54 är du under 2014 välkommen att spela obegränsat antal rundor hos 

oss på Ulriksdal utan krav på fadder från valfri ordinarie utslagsplats mot ordinarie Greenfee. 

 

 

Pris och anmälan 

 

Hela utbildningen inklusive förmåner enligt ovan kostar 1 995:- och betalas tillsammans med Rangebollar 

och ev. kurslitteratur i butiken senast 15 minuter innan kursstart den första dagen. 

(Observera att priset gäller under förutsättning att du fullföljer hela kursen under 2014. Därefter kan 

ytterligare kostnader tillkomma.) 

 

Du anmäler dig genom att besöka butiken, maila (välj länk nedan) eller ringa 08-624 99 50. 

 

 

 

 

 

http://www.golf.se/


 

Kursdatum Nybörjarkurser "Grönt Kort" i grupp sommaren 2014! 

GE1 - Gustaf Ehrnrooth  

Lördag    5/4   09.00 - 15.00  

Söndag   6/4   09.00 - 15.00   Anmälan via mail >>   Ange namn, mailadress och mobilnummer! 

KF2 - Kim Forsell  

Lördag  12/4   09.00 - 15.00  

Söndag 13/4   09.00 - 15.00   Anmälan via mail >>   Ange namn, mailadress och mobilnummer! 

 

GE3 - Gustaf Ehrnrooth  

Lördag  19/4   09.00 - 15.00  

Söndag 20/4   09.00 - 15.00   Anmälan via mail >>   Ange namn, mailadress och mobilnummer! 

 

GE4 - Gustaf Ehrnrooth  

Lördag  26/4   09.00 - 15.00  

Söndag 27/4   09.00 - 15.00   Anmälan via mail >>   Ange namn, mailadress och mobilnummer! 

 

KF5 - Kim Forsell  

Lördag    3/5   09.00 - 15.00  

Söndag   4/5   09.00 - 15.00   Anmälan via mail >>   Ange namn, mailadress och mobilnummer! 

 

GE6 - Gustaf Ehrnrooth  

Lördag  10/5   09.00 - 15.00  

Söndag 11/5   09.00 - 15.00   Anmälan via mail >>   Ange namn, mailadress och mobilnummer! 

 

GE7 - Gustaf Ehrnrooth  

Lördag  17/5   09.00 - 15.00  

Söndag 18/5   09.00 - 15.00   Anmälan via mail >>   Ange namn, mailadress och mobilnummer! 

 

GE8 - Gustaf Ehrnrooth  

Lördag  24/5   09.00 - 15.00  

Söndag 25/5   09.00 - 15.00   Anmälan via mail >>   Ange namn, mailadress och mobilnummer! 

 

GE9 - Gustaf Ehrnrooth  

Lördag  31/5   09.00 - 15.00  

Söndag   1/6   09.00 - 15.00   Anmälan via mail >>   Ange namn, mailadress och mobilnummer! 

 

KF10 - Kim Forsell  

Lördag    7/6   09.00 - 15.00  

Söndag   8/6   09.00 - 15.00   Anmälan via mail >>   Ange namn, mailadress och mobilnummer 

 

 

Fler kurser för sommaren/hösten tillkommer senare! 

 

Du anmäler dig genom att besöka butiken, maila (välj länk ovan) eller ringa 08-624 99 50.  

 

Vi reserverar oss för att någon kurs kan bli inställd p.g.a. för få deltagare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@fairwaygolf.se?subject=Anm%C3%A4lan%20Nyb%C3%B6rjarkurs%20GE1%205/4%20och%206/4%202014%20kl.%2009.00-15.00
mailto:info@fairwaygolf.se?subject=Anm%C3%A4lan%20Nyb%C3%B6rjarkurs%20KF2%2012/4%20och%2013/4%202014%20kl.%2009.00-15.00
mailto:info@fairwaygolf.se?subject=Anm%C3%A4lan%20Nyb%C3%B6rjarkurs%20GE3%2019/4%20och%2020/4%202014%20kl.%2009.00-15.00
mailto:info@fairwaygolf.se?subject=Anm%C3%A4lan%20Nyb%C3%B6rjarkurs%20GE4%2026/4%20och%2027/4%202014%20kl.%2009.00-15.00
mailto:info@fairwaygolf.se?subject=Anm%C3%A4lan%20Nyb%C3%B6rjarkurs%20KF5%203/5%20och%204/5%202014%20kl.%2009.00-15.00
mailto:info@fairwaygolf.se?subject=Anm%C3%A4lan%20Nyb%C3%B6rjarkurs%20GE6%2010/5%20och%2011/5%202014%20kl.%2009.00-15.00
mailto:info@fairwaygolf.se?subject=Anm%C3%A4lan%20Nyb%C3%B6rjarkurs%20GE7%2017/5%20och%2018/5%202014%20kl.%2009.00-15.00
mailto:info@fairwaygolf.se?subject=Anm%C3%A4lan%20Nyb%C3%B6rjarkurs%20GE8%2024/5%20och%2025/5%202014%20kl.%2009.00-15.00
mailto:info@fairwaygolf.se?subject=Anm%C3%A4lan%20Nyb%C3%B6rjarkurs%20GE9%2031/5%20och%201/6%202014%20kl.%2009.00-15.00
mailto:info@fairwaygolf.se?subject=Anm%C3%A4lan%20Nyb%C3%B6rjarkurs%20KF10%207/6%20och%208/6%202014%20kl.%2009.00-15.00


Kursdatum Nybörjarkurser "Grönt Kort" individuellt sommaren 2014! 

 

 
 

Du tränar i ett privat upplägg med Kim Forsell och du bestämmer själv hur du vill dela upp dina timmar 

(t.ex. 1 timme vid 5 olika tillfällen) och väljer fritt de dagar/tider som passar dig. 

 

Kursens innehåll och förmåner: 

 

- Långa slag  

- Puttning  

- Chippning och Pitchning  

- Bunkerslag  

- Teori innefattande golfvett, regler, banvandring och golfutrustning  

- Lån av klubbor kostnadsfritt under kursen 

- Fri rådgivning inför ditt köp av golfutrustning där du även kan dra nytta av nedanstående Värdecheck 

  och rabatter 

- 500:- Värdecheck gällande under 2014 för köp av Top Flite Executive II eller Wilson Pro Staff LCG 

  nybörjarklubbor helset inkl. bag (kan ej användas i kombination med nedan)  

- 10% rabatt i Shopen vid ett köptillfälle under 2014 (kan ej användas i kombination med ovan) 

- Säsongskortet 2014 för 995:- plus Rangebollar (1 195:-) 

- Obegränsat spel på vår bana under 2014 mot halv ordinarie Greenfee för dig och din fadder tills det att  

  du har nått hcp 54  

- Obegränsat spel på vår bana under 2014 mot ordinarie Greenfee efter det att du har nått hcp 54 

- Möjlighet till medlemskap på Ulriksdals GK för 2 500:-/år med fritt spel alla dagar, alla tider på Ulriksdal 

- Möjlighet till medlemskap på Ulriksdals GK för 3 500:-/år med fritt spel alla dagar, alla tider på Ulriksdal 

  och Nya Banan på Arlandastad Golf 

 

 

Tillkommer gör: 

 

Rangebollar 

 

1 hink = 50 bollar för 45:- 

10 hinkar = 500 bollar för 350:- (35:-/hink) + deposition hinknyckel 50:- 

20 hinkar = 1 000 bollar för 600:- (30:-/hink) + deposition hinknyckel 50:- 
50 hinkar = 2 500 bollar för 1250:- (25:-/hink) + deposition hinknyckel 50:- 

  

Kurslitteratur 

 

Teoribok - Grönt Kort 2012-2015 samt inloggning på Golfförbundets website www.golf.se där du hittar  

                massor av tips och övningar 299:-  

Regelbok - Regler för golfspel 2012-2015 39:- (denna bok är frivillig men är bra att ha)  

 

 

http://www.golf.se/


Spel på vår bana efter avslutad utbildning 

 

Du är välkommen att under 2014 tillsammans med en egen fadder som har ett officiellt handicap (hcp 36 

eller lägre) spela obegränsat antal rundor hos oss på Ulriksdal från gul/svart utslagsplats för att träna och 

utveckla din golf för att nå hcp 54. 
Du och din fadder betalar då var och en halv ordinarie Greenfee tills att du har nått hcp 54.  

Du bokar starttid för spel genom att besöka butiken eller ringa 08-624 99 50 mellan kl. 10-12.  

 

 

När får du Grönt Kort? 

 

Du får grönt kort och hcp 54 när du har gått din utbildning och  

 

- vid ett tillfälle presterat 18 poäng eller mer vid spel över 9 hål 

eller 

- vid två tillfällen presterat 14-17 poäng vid spel över 9 hål 

 

från gul/svart utslagsplats på vår bana. 

 

Du måste ha med dig en spelare med officiellt handicap (hcp 36 eller lägre) som markör för att rundorna 

skall vara giltiga. 

 

Du skickar därefter in ditt/dina Scorekort till den klubb du är/blir medlem i och som därefter registrerar 

ditt Gröna Kort / Hcp 54 i golfens centrala IT-system. 

 

 

Spel på vår bana efter det att du har fått Grönt Kort / Hcp 54 

När du har fått Grönt Kort och hcp 54 är du under 2014 välkommen att spela obegränsat antal rundor hos 

oss på Ulriksdal utan krav på fadder från valfri ordinarie utslagsplats mot ordinarie Greenfee. 

 

 

Pris och anmälan 

 

1 person 5 timmar 1 995:- 

2 personer 5 timmar 1 350:-/person  

3 personer 5 timmar 1 095:-/person 

 

plus Rangebollar enligt ovan. 

 

Du betalar din utbildning tillsammans med Rangebollar och ev. kurslitteratur i butiken senast 15 minuter 

innan kursstart den första dagen. 

(Observera att priset gäller under förutsättning att du fullföljer hela kursen senast den 30 september 

2014. Därefter kan ytterligare kostnader tillkomma.) 

Du anmäler dig genom att besöka butiken, maila info@fairwaygolf.se (ange "Grönt Kort individuellt Kim 

Forsell" och önskemål om datum/tid, namn, mailadress och mobilnummer) eller ringa 08-624 99 50.  

 

 

 

 

mailto:info@fairwaygolf.se?subject=Anm%C3%A4lan%20Gr%C3%B6nt%20Kort%20Individuellt%20med%20Kim%20Forsell


Herrträning på Ulriksdals GK 2014! 

 

Välkommen till årets Herrträning med Gustaf Ehrnrooth. 

 

 
 

Träningen riktar sig i första hand till dig som har hcp 36 eller lägre. 

 

Vi tränar olika moment varje vecka, utvecklar din golf och går igenom din utrustning. 

 

Du väljer själv vilka dagar du vill vara med och anmäler dig i förväg till respektive tillfälle.  

Du kan bara vara anmäld till ett träningstillfälle i taget. 

Varje tillfälle är maximerat till 8 deltagare och det är först till kvarn som gäller. 

 

Kostnaden är 200:-/gång plus Rangebollar. 

 

Torsdag  24/4 kl. 19.00-19.50   Sving! 

Tisdag    29/4 kl. 20.00-20.50   Chipslag! 

 

Tisdag      6/5 kl. 20.00-20.50   Puttning! 

Tisdag    13/5 kl. 20.00-20.50   Driver! 

Torsdag  22/5 kl. 19.00-19.50   Pitchslag! 

Tisdag    27/5 kl. 20.00-20.50   Spelövningar! 

 

Tisdag      3/6 kl. 20.00-20.50   Bunkerslag! 

Torsdag  12/6 kl. 19.00-19.50   Sving! 

Tisdag    17/6 kl. 20.00-20.50   Chipslag! 

 

Datum för hösten fr.o.m. augusti kommer senare. 

 

Du anmäler dig genom att besöka butiken, maila info@fairwaygolf.se (ange dag, datum och tid, 
namn, mailadress och mobilnummer) eller ringa 08-624 99 50. 

 

 

 

mailto:info@fairwaygolf.se?subject=Anm%C3%A4lan%20Herrtr%C3%A4ning%202014


Damträning på Ulriksdals GK 2014! 

 

Välkommen till årets Damträning med Gustaf Ehrnrooth. 

 

 
 

Träningen riktar sig i första hand till dig som har hcp 36 eller lägre. 

 

Vi tränar olika moment varje vecka, utvecklar din golf och går igenom din utrustning. 

 

Du väljer själv vilka dagar du vill vara med och anmäler dig i förväg till respektive tillfälle.  

Du kan bara vara anmäld till ett träningstillfälle i taget. 

 

Varje tillfälle är maximerat till 8 deltagare och det är först till kvarn som gäller. 

 

Kostnaden är 200:-/gång plus Rangebollar. 

 

Onsdag 23/4 kl. 19.00-19.50   Sving! 

Måndag 28/4 kl. 19.00-19.50   Chipslag! 

 

Onsdag   7/5 kl. 19.00-19.50   Puttning! 

Onsdag 14/5 kl. 19.00-19.50   Driver! 

Måndag 19/5 kl. 19.00-19.50   Pitchslag! 

Onsdag 21/5 kl. 19.00-19.50   Spelövningar! 
Måndag 26/5 kl. 19.00-19.50   Bunkerslag! 

Måndag   2/6 kl. 19.00-19.50   Sving! 

Onsdag   4/6 kl. 19.00-19.50   Chipslag! 

Måndag   9/6 kl. 19.00-19.50   Puttning! 

Onsdag 11/6 kl. 19.00-19.50   Driver! 

Måndag 16/6 kl. 19.00-19.50   Pitchslag! 

Onsdag 18/6 kl. 19.00-19.50   Spelövningar! 

 

Datum för hösten fr.o.m. augusti kommer senare. 

 

Du anmäler dig genom att besöka butiken, maila info@fairwaygolf.se (ange dag, datum och tid, 
namn, mailadress och mobilnummer) eller ringa 08-624 99 50. 

 

mailto:info@fairwaygolf.se?subject=Anm%C3%A4lan%20Damtr%C3%A4ning%202014


Juniorträning på Ulriksdals GK 2014! 

 

Välkommen till årets Juniorträning med Gustaf Ehrnrooth. 

 

 
 

Välkommen att anmäla din Junior (min. 9 år) till träning varje söndag under ledning av Gustaf 

Ehrnrooth. 

 

Vi går igenom golfens grunder, tränar spelets alla moment, spelar på banan, har tävlingar och 

utrustningskunskap. 

 

Vårsäsong Hcp 0-54 och nybörjare   Söndagar kl. 16.30-17.20   8 tillfällen mellan 27/4 och 15/6 

Höstsäsong Hcp 0-54 och nybörjare   Söndagar kl. 16.30-17.20   8 tillfällen mellan 17/8 och 5/10 

 

Pris - Vårsäsong 1 295:- + Rangebollar eller 200:-/gång + Rangebollar. 

Pris - Höstsäsong 1 295:- + Rangebollar eller 200:-/gång + Rangebollar. 

Pris - Vår- och Höstsäsong 1 995:- + Rangebollar. 

 

Du som inte väljer säsong betalar 200:- + Rangebollar per gång i butiken senast 15 minuter före 

respektive träningstillfälle. 

Du som väljer en eller flera säsonger betalar hela säsongen/säsongerna + Rangebollar i butiken 

senast 15 minuter före första träningstillfället. 

 

Du anmäler genom att besöka butiken, maila info@fairwaygolf.se (ange Vårsäsong, Höstsäsong, 

Vår- och Höstsäsong eller enstaka datum, barnets namn, ålder, din mailadress och ditt 

mobilnummer) eller ringa 08-624 99 50. 

mailto:info@fairwaygolf.se?subject=Anm%C3%A4lan%20Juniortr%C3%A4ning%202014


Junior Camp på Ulriksdals GK 2014! 

 

Välkommen till årets Junior Camp med Gustaf Ehrnrooth. 

 

 
 

Nu är det dags att anmäla till våra populära golfläger under ledning av Gustaf Ehrnrooth 

som riktar sig till unga golfare, etablerade eller nybörjare, mellan 9-16 år. Både killar och tjejer 

är välkomna.  

 

Under förmiddagarna tränar vi sving och närspel och har roliga tävlingar! Efter lunch fortsätter vi 

med spel på banan där vi har olika spelformer varje dag.  

 

Under veckan tränar du tillsammans med våra duktiga instruktörer som ser till att alla deltagare 

oavsett kunskapsnivå får en givande och rolig vecka med mycket golf och nya kompisar. 

 

Det här ingår i kursen: 

 

- Träning med Gustaf Ehrnrooth och hjälptränare  

- Rangebollar  

- Genomgång av din utrustning med tips om kompletteringar 

- Spel på banan alla dagar  

- Lunch 

- Hemlig present  

 

Pris: 1895:- och betalas i butiken senast lägerveckans första dag kl. 08.45.  

 

Läger 1    

Vecka 25   16-19 juni      måndag-torsdag   kl. 09.00-16.00   Anmälan via mail >>    

 

Läger 2    

Vecka 26   23-26 juni      måndag-torsdag   kl. 09.00-16.00   Anmälan via mail >>    

 

Läger 3    

Vecka 33   11-14 augusti      måndag-torsdag   kl. 09.00-16.00   Anmälan via mail >>    

 

Ange lägerdatum, barnets namn, ålder och uppgift om nybörjare/ej spelat på bana eller spelat på 

bana och eventuellt handicap, din mailadress och ditt mobilnummer. 

 

Du anmäler genom att besöka butiken, maila (välj länk ovan) eller ringa 08-624 99 50. 

 

Vi reserverar oss för att något läger kan bli inställt p.g.a. för få deltagare. 
 

mailto:info@fairwaygolf.se?subject=Anm%C3%A4lan%20Junior%20Camp%20vecka%2025%2016-19%20juni%202014%20kl.%2009.00-16.00
mailto:info@fairwaygolf.se?subject=Anm%C3%A4lan%20Junior%20Camp%20vecka%2026%2023-26%20juni%202014%20kl.%2009.00-16.00
mailto:info@fairwaygolf.se?subject=Anm%C3%A4lan%20Junior%20Camp%20vecka%2033%2011-14%20augusti%202014%20kl.%2009.00-16.00


Knatteträning på Ulriksdals GK 2014! 

 

Välkommen till årets Knatteträning med Gustaf Ehrnrooth. 

 

 
 

Välkommen att anmäla din Knatte i åldern 5-8 år till introduktion/träning fem söndagar under 

våren under ledning av Gustaf Ehrnrooth. 

 

Vi går igenom golfens grunder och tränar på ett lättsamt och för barnen kul sätt. 

 

Söndag 11/5 kl. 15.30-16.20 

Söndag 18/5 kl. 15.30-16.20 

Söndag 25/5 kl. 15.30-16.20 

Söndag   1/6 kl. 15.30-16.20 

Söndag   8/6 kl. 15.30-16.20   Anmälan via mail >> 

 

Ange barnets namn, ålder, din mailadress och ditt mobilnummer! 

 

Kostnaden för fem gånger är 595:- plus Rangebollar och betalas i butiken senast kl. 15.15 vid 

kursstart den 11/5. 

 

Du anmäler genom att besöka butiken, maila (välj länk ovan) eller ringa 08-624 99 50. 

 

mailto:info@fairwaygolf.se?subject=Anm%C3%A4lan%20Knattetr%C3%A4ning%2011/5-8/6%202014


Säsongskortet på Ulriksdals GK 2014! 

 

Säsongens stora nyhet! 

 

Välkommen att anmäla dig till träning i grupp över hela säsongen med Gustaf Ehrnrooth. 

 

 
 

Träningen riktar sig i första hand till dig som har hcp 25-54, vill utveckla din golf och har 

ambitionen att sänka ditt handicap. 

 

Du väljer själv vilka av de 23 träningstillfällena med olika teman du vill vara med på och anmäler 

dig i förväg till respektive tillfälle.  

Du kan bara vara anmäld till ett träningstillfälle i taget. 

 

Det ingår även ett specialpass där din sving filmas och analyseras. 

 

Träningstillfällena är maximerade till 10 deltagare och det är först till kvarn som gäller. 

 

Kostnaden för hela säsongen är 1 195:- plus Rangebollar. 

 

Har du gått Nybörjarkurs hos oss under 2013 eller 2014 betalar du 995:- plus Rangebollar. 

 

Tisdag 29/4 kl. 18.00-19.50   KICK-OFF!   Alla är välkomna! 

 

Tisdag   6/5 kl. 19.00-19.50   GUBBS!   Grepp, Uppställning, Balans, Bollposition & Sikte 

Tisdag 13/5 kl. 19.00-19.50   Utslag! 

Tisdag 20/5 kl. 19.00-19.50   Puttning! 

Tisdag 27/5 kl. 19.00-19.50   Pitchslag! 

 

Tisdag   3/6 kl. 19.00-19.50   Chipslag 

Tisdag 10/6 kl. 19.00-19.50   Spelstrategi 

Tisdag 17/6 kl. 19.00-19.50   Bunkerslag   (max 8 personer) 

Tisdag 24/6 kl. 19.00-19.50   Rörlighet, Styrka & Stabilitet 

 

Tisdag   1/7 kl. 19.00-19.50   Pitchslag    

Tisdag   8/7 kl. 19.00-19.50   Bollflyktslagar 

Tisdag 15/7 kl. 19.00-19.50   Spelstrategi 

Tisdag 22/7 kl. 19.00-19.50   Puttning 

Tisdag 29/7 kl. 19.00-19.50   Utslag 

 

Tisdag   5/8 kl. 19.00-19.50   Svinghastighet 

Tisdag 12/8 kl. 19.00-19.50   Chipslag 

Tisdag 19/8 kl. 19.00-19.50   Regler 

Tisdag 26/8 kl. 19.00-19.50   Pitchslag 

 
Tisdag   2/9 kl. 19.00-19.50   Bunkerslag   (max 8 personer) 

Tisdag   9/9 kl. 19.00-19.50   Chipslag 

Tisdag 16/9 kl. 19.00-19.50   Puttning 



Tisdag 23/9 kl. 19.00-19.50   GUBBS!   Grepp, Uppställning, Balans, Bollposition & Sikte 

Tisdag 30/9 kl. 19.00-19.50   Rörlighet, Styrka & Stabilitet 

 

Du anmäler dig genom att besöka butiken, maila info@fairwaygolf.se (ange dag, datum och tid, 
namn, mailadress och mobilnummer) eller ringa 08-624 99 50. 

 

mailto:info@fairwaygolf.se?subject=Anm%C3%A4lan%20S%C3%A4songskortet%202014
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