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ACADEMY
GRÖNA KORTET-KURSER
PRIVATLEKTIONER
GRUPPTRÄNING
MASTER CLASS
SPELLEKTIONER
GOLFSKOLA FÖR JUNIOR & UNGDOM
FYSTRÄNING

Förbättra ditt spel redan idag och boka någon av våra
tre PGA-pros. Boka via vår hemsida eller i receptionen
INDIVIDUELL
Lektion - 55 min
Avstämning - 35 min

FÖRETAGSEVENTS
FÖRELÄSNINGAR

895 kr
595 kr

INDIVIDUELLT PAKET
Litet - 4 x 35 min
Stort - 10 x 35 min

2 125 kr
4 975 kr

PARLEKTION
55 min
90 min

995 kr
1 575 kr

LEKTIONSPAKET I PAR
3 x 55 min
6 x 55 min

2 650 kr
4 950 kr

World of Golfs akademy genomför alla tänkbara
kurser och lektioner inom spelet golf.
Boka redan idag på vår hemsida
eller via receptionen.

T: 031 709 79 80
E: reception@worldofgolf.se
A: Klubbvägen 20
www.worldofgolf.se

ACADEMY
Förbättra ditt spel

NICOLAS KVARNSTROM
			

SENIOR PROFESSIONAL

Det handlar om att få bollen i spel och att få bollen i hål.
Och det handlar om att ha kul under tiden. I min roll som golfpedagog vill jag gärna betrakta mig själv som vägvisare och
inspiratör. Mitt jobb handlar om att handleda och stimulera
Ditt utvecklingsarbete. Ett samarbete med mig innebär att vi
först kartlägger nuläget och tydliggör hur detta skiljer sig från
det tillstånd som Du vill uppnå. Därefter tar vi den enklaste
vägen från A till B.
I allmänna termer handlar en lektion med mig om att låsa upp
kroppen, avlasta knoppen och städa upp i tekniken… så att du
golfar din boll med större effektivitet och är mer tillfreds med
ditt spel.

NICKLAS NYSTROM

TEACHING PROFESSIONELL

Oavsett om det är teknikträning eller spellektion med strategi
på banan så vill jag gärna hjälpa dig öka förståelsen för vad
som händer med bollen och varför det händer vid de olika
slagen. På så sätt kan du bättre coacha dig själv och få ut
resultaten på banan.
Vår Juniorsatsning utlovar också en inspirerande träningsmiljö
för barn och ungdomar, där jag tar huvudansvar för deras
utveckling. Syftet är att barn och ungdomar skall se oss som
det självklara tillhållet både för att umgås och utvecklas inom
golf och andra idrotter.Grunden lägger vi genom koordina-

Golfklubbar: Kils GK, Kungsbacka GK, WoG, Torrekulla GK
Utbildningar: Golftränarutbildningen HTU och årlig fortbildning
via PGA of Sweden): Kommunikologi™; Golf Biodynamics™
Level I & II; TPI-Golf Fitness™Level I & II; Pedagogik; Psykologi;
Träningslära — mm.
Övrigt: Svag för mina två barn, saltlakrits och insiktsfulla citat..

JOHN PARKINSON

TEACHING PROFESSIONAL

Jag har över 20 års erfarenhet som en PGA golfinstruktör på
heltid. Jag har arbetat med några av de bästa golfinstruktörerna i världen, till exempel Peter Cowen och Phil Kenyon.
2012 blev jag den första Trackman University Master från
Storbritannien. Min styrka som instruktör är att snabbt
identifiera bristen i ditt golfspel och där efter korrigera och
ändra för att maximera ditt resultat. Jag brinner för golf och
tycker om att hjälpa golfare på alla nivåer att nå sina mål.
Jag genomför mina lektioner på engelska.
Golfklubbar: Lindrick Golf Club Storbritannien,
Donau Golf Club Tyskland, World of Golf Academy.
Utbildningar: British PGA Qualified, Trackman
University Master, Harold Swash putting certified Level 2.
Övrigt: Talar flytande engelska och tyska

tions- & teknikövningar samt lek och tävlingar, specialanpassad
för respektive nivå.
Golfklubbar: WoG Academy och Sisjö Golf,
Partille Gk Assisterande tränare, Orust Gk
Utbildningar: PGA’s Tränarutbildning, PGA Teaching Summit,
samt löpande fortbildningar inom PGA.

ACADEMY
Boka nu i receptionen
eller på worldofgolf.se

