GRONA
KORTET
LET`S GOLF
Vi tar dig från dina första slag tills du spelar
själv på en av våra samarbetsbanor. Välj att gå

INFORMATION & PRISLISTA

ANLÄGGNINGEN
World of Golf är Europas modernaste och mest
välutrustade träningscenter och mötesplats för
golf. World of Golf erbjuder dig en modern range
utrustad med Toptracer och infravärme, närspelsområde, korthålsbana, gym & Golf Academy.

“Den mest kompletta och bästa golfträningsanläggningen på västkusten!
Jag får allt det jag behöver.”

GRONA
KORTET
Get The Golf Bug

Med vänlig hälsning, Lars Ryberg

en intensivkurs eller att följa ett upplägg som

100%

fortlöper över en till fyra veckor.

FRISK VÅRDSGRUNDAT

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

TRÄNINGSKORTET

KORT OM
KURSEN

- FORTSÄTTNING MED DIN GOLFTRÄNARE
I din kurs ingår drop-in tillfällen via Träningskortet.
Träningskortet ger tillgång till golfträning med instruktör.
Träningarna har olika inriktningar och du anmäler dig till
varje tillfälle. Majoriteten av träningarna genomförs på
Sisjö Golfklubb. Först till kvarn gäller.

BOLLAR
Bollkort laddat med 400 kr ingår i kursen .

BETALNING
Betalning av kurs och bollkort sker vid första praktiktill-

SPEL PÅ BANA
Vid avklarad kurs kan du börja spela på bana. Först med

Grundutbildningen består av 8 timmar
praktik med tränare.
Teori med självtester görs via internet.
Vi erbjuder kurser som spänner över
2-4 veckor eller intensivkurser (1 vecka).
Även privatkurser är möjliga, kontakta
i så fall receptionen på 031-709 79 80.
Från 14 år och äldre, 6-8 deltagare

Pris 2 295:-

sk Fadderrundor vilket är träningsrundor med en erfaren

fället. För att underlätta detta bör du vara på plats ca 15
minuter innan kursstart.

golfare. Faddern hjälper till med säkerhet, speltempo och

FORTSÄTTNING

ser till att du kan koncentrera dig på din golf. Du kan spela

Fortsätt träna med oss på Akademin. Vi tillhandahåller

hur många fadderrundor du vill. Målet är att du ska spel-

fortsättningskurser, organiserade lunchträningar samt

träna och komma in i golfen. En fri fadderrunda på Sisjö

privatlektioner för en eller max två personer.

GK eller Torrekulla GK ingår i kursavgiften.

WORLD OF GOLFS KORTHÅLSBANA
Kursdeltagare har 3 fria spel här.

MEDLEMSKAP
3 månaders nybörjarmedlemskap, med Golf-ID, ingår i kursavgiften för att möjliggöra fadderrundor. Vid avslutad kurs
erbjuds Ordinarie medlemskap i World of Golf City Club för
1 495:-/år, (ordinarie pris 2 340:-)

UTRUSTNING
Under kursen har du möjlighet att hyra utrustning. Dessa
disponeras under hela kurstiden så du kan träna så mycket
du vill. Hyreskostnaden är 250 kr vilket avräknas i sin helhet
om du i samband med kursen köper egna klubbor.

ANVÄND

FRISKVARDSBIDRAG

