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Dubbla din golf,
inte kostnaden

Kurser
Gröna kortet - Nybörjare

Gröna kortet-kurs
Vi tar dig från dina första slag tills du spelar själv på en av
våra samarbetsbanor. Som regel löper våra Grönt Kort-kurser
över tre-fyra veckor. Individuella upplägg kan dock avvika.
Följande ingår:
- Åtta timmar praktik med tränare
- Teorimaterial med självtester på nätet
- Bollkort laddat med 400kr
- En månads Fritt spel på Korthålsbanan
- Nybörjarmedlemskap (Golf-id) under två månader som
möjliggör fadderrundor
- Ett fritt speltillfälle på Sisjö Golfklubb
- Erbjudande om medlemskap på World of Golf City Club för
endast 1495kr (ord. 2340kr)
2.295 kr

Fullvärdig medlem för 195:- i månaden.
Genom unika samerbeten kan vi nu presentera ett
helt nytt medlemskoncept som skapar unika
möjligheter för dig som golfare.

INFORMATION & PRISER

Juniorer

Gröna kortet-kurs

895 kr

Är för dig som vill gå en träning för att lära dig grunderna i
golfspelet. Kursen består av 5 tillfällen á 2 timmar och upplägget innefattar både teknikträning och övningar i de olika
spelmomenten, samt genomgång av teoridelar som banvård
och säkerhet.
Vi går igenom både Klara-av utmaningar, samt har spelträning på bana. När kursens är avslutad så har du förhoppningsvis en bra förutsättning för att klara spelgränsen för
att få spelhandicap (sk grönt kort), vilken kan spelas till sig
på vår korthålsbana.
1895 kr
Juniorträning

I vår Juniorträning som löper över säsongen så använder vi
båda våra två anläggningar, vilket ger oss de bästa träningsområdena med range och närspel, samt en korthålsbana och
en stor 9-hålsbana.

Vi tränar 1 tim/dag per vecka, samt har speltider reserverade
på fredageftermiddagar, med intern juniorliga för de som vill.
Se länk, hemsida

För mer info läs mer på www.worldofgolf.se/junior
Observera att bollar tillkommer i de flesta kurser. Fråga i receptionen
efter ev. bollerbjudande i samband med kursstart.

Range

Innehåll

Bollkort ................................................ 2
Årskort ................................................. 2

I medlemskapet i City Club ingår:

- Golf-ID med därtill hörande prenumeration på tidningen
Svensk Golf (en per hushåll)
- 600 fria rangebollar på WoG + 30% på tillkommande
- Fri tillgång till Pitch & Putt-området.

- Fri tillgång till Korthålsbanan på WoG.

- Spel till förmånliga villkor på anslutna golfanläggningar
- Startkit

Medlemskap
195 kr /mån

För mer information läs mer på www.worldofgolfcc.se

Gym

Årskort ................................................... 2
Tillägg till gymkortet ........................... 2

Par 3 banan & Närspel

Greenfee, Säsongskort & Årskort ......... 3

Golf Akademin

Lektioner .& Lektionspaket................ 3
Grupp och företagsträning ................ 4
Kurser ..................................................... 5
Junior...................................................... 5

World of Golf City Club

Medlemskap i Golfklubb....................... 6
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World of Golf®

World of Golf är Europas ledande och mest kompletta
träningscenter för såväl nybörjare som elit.
Här finns 72 utslagsplatser med riktiga bollar från Nassau,
fräscha mattor, högeffektiv infravärme, 35 starka
strålkastare som möjliggör meningsfull mörkerträning
av internationell klass, ett av Europas största närspelsområden, korthålsbana mm.
Varje besök hos oss skall öka din golflust och
utveckla dig som golfare.
Öppetider: mån- tors 9 - 21 fre - sön 9 - 19
Info & Bokning: 031 709 79 80

Range
Bollkort

fr. 200 kr

Pris per boll varierar mellan 1,10 - 1,50 kr beroende på
hinkstorlek, tid och dag. Happy hour: 15% mer bollar i
korgen på måndag-torsdag mellan 9:00-15:30 och hela
fredagar.
Årskort – alltid fler bollar i hinken

Årskort 240 månadsbollar

2200 kr (600kr med gym)

eller 185 kr/mån

4800 årsbollar
Fria bollar (kortet är personligt)

Gym
Årskort

3600kr

eller 300 kr/mån

5880 kr (3400kr med gym)

eller 490 kr/mån

(F riskvårdsbidragsberättigat)

12 månaders medlemskap

2500 kr

eller 210 kr/mån

Tillägg till årskortet

240 månadsbollar
Fria bollar (personligt kort)

Par 3 banan & Närspel

Gruppträning
Lunchträning

Greenfee - Närspel

Dagsgreenfee Par 3 banan och övningsgreen obegränsat en hel dag

120 kr

Endast övningsgreen obegränsat under
en hel dag

25 kr

Närspel – Säsongs- och Årskort

Välkommen till ett roligare golfliv !

Bollkort

4

+600 kr

eller 50kr/mån

+3400 kr

eller 285 kr/mån

Säsongskort för obegränsad träning på
övningsgreen och spel på Par 3 banan
i 5 månader

1.000 kr

Årskort för obegränsad träning på
övningsgreen och spel på par 3 banan
under ett år

1.500 kr

eller 125 kr/mån

Lektioner
Lektioner – Drop-in - Individuell / Par/Grupp

Individuell Avstämning (35 min)
450-550kr*
Individuell Lektionstimme (55 min) 675-825kr*
Lektionstimme i par
(55 min) 795-925kr*
Grupptimme (3-12 pers)
(55 min) 1050-1500kr**
Lektionspaket

Lektionspaket - 4 x 35 min.
En serie lektioner som du lägger upp och disponerar
med din tränare.
1620- 1980 kr*
Lektionspaket - 10 x 35 min.
En serie lektioner som du lägger upp och disponerar
med din tränare.
3825- 4675kr*
Parpaket - 3 x 55 min.
En Serie lektioner som ni i par lägger upp och disponerar
med er tränare.
2130- 2470kr*
* Lektionspriset varierar beroende på val av tränare. Bollar ingår.
** Grupplektionspriset varierar beroende på gruppens storlek.
Bollar tillkommer.

Träningskortet är vårt koncept för alla handicapgrupper.
Med ett Träningskort har du möjligheten att träna med
instruktör flera gånger varje veckan mellan mars-oktober.
Träningarna har olika teman, som du efter egen planering kan anmäla dig till. Nytt för i år är att du inte
behöver binda upp dig utan kan betala per gång.
Drop-in *
Klippkort 5 tillfällen
Årskort

130 kr
595 kr
1995 kr

Vi lägger kontinuerligt upp nya kurser under året.
På www.worldofgolf.se ser du alltid de aktuella kurserna.
* Anmäl dig till Lunchträning via bokningsystemet på vår hemsida eller direkt
till receptionen minst en timme innan träningspassen börjar. Alla pass som
inte har nån bokning 12 timmar innan blir inte av. Max antal personer 12.

Företagsträning

Grupplektioner - för grupper på mellan
1 - 10 personer eller fler

offert

Events - samla personal och kunder till
en kul aktivitet 1 - 100 pers.

offert

Har ni egna önskemål om ett företagsarrangemang så
har vi alla möjligheter att erbjuda många spännande
aktiviteter. För offert kontakta oss på:
info@worldofgolf.se

Info: 031 709 79 80 eller info@worldofgolf.se
Bokning: www.worldofgolf.se
Välkommen till World of Golf på Klubbvägen 20
i Västra Frölunda!

