
Nytt för 2018, konceptet ”Spelaren i centrum”. 

Vi finns till hands för dig som vill förbättra din golf och oavsett om det är frågor kring 

utrustning, teknik, rörlighets-/styrketräning, kostförändringar, idrottspsykologi eller 

spelstrategi ser vi till att du får den hjälp du behöver. Om det är så att vi själva inte har 

den kompetensen så ser vi till att hamnar hos rätt person i vårt nätverk där du kan få 

den hjälp som du är i behov av. 

Träningskortet är tillbaka 2018 

FÖR DIG SOM VILL TRÄNA I GRUPP OCH HA ETT FLEXIBELT TRÄNINGSUPPLÄGG!  

Träningskortet är som att gå på pass på friskis & svettis. Olika innehåll från pass till pass. 

Du kanske inte har disciplinen att ta tag i din träning själv. Du kanske har svårt att själv 

skapa variation i din träning. Då är träningskortet ett perfekt alternativ för dig.                   

Du väljer själv när du vill träna och hur ofta! 
Olika teman och svårighetsgrad, allt från sving till putt!  
Med ett Träningskort har du möjligheten att träna med instruktör flera gånger varje vecka.  
Träningarna har olika teman som du efter egen planering kan anmäla dig till  
Alla handicapgrupper är välkomna!                             
 
Fokus ligger på att träna under sociala former där övningar utgör stommen i träningen.  
D v s övnings baserade pass där individuell feedback ej är prioritet.  
 
Behöver du även jobba med individuella saker, erbjuder vi alla med träningskortet 10% rabatt 
på privatlektioner under 2018, även på paket.  
 
TRÄNINGSKORTET kommer att finnas i två versioner. 
 

- MAX (när du vill) 
- Vardagar (fram till kl. 16 vardagar) 

 
TRÄNINGSKORTET MAX ger dig ca 300 träningspass att välja på under säsongen, fördelat på 
förmiddag, kväll och helg. 2 295 KR  
 
TRÄNINGSKORTET Dagtid Vardagar välj bland ca 150 eftermiddags- och helgpass. 1 795 KR 

Träningskortet kan köpas här på hemsidan (nedan) eller i receptionen. 



Vi startar v.16 och kör på till och med v.39 (uppehåll v.27-31). 

Träningarna är 50 min långa och du kan gå på hur många pass du vill varje vecka. Dock 

max ett pass per dag. 

Säsongen avslutas i oktober med förtäring och nattgolf! 

Vi begränsar antalet sålda kort till 150 st.   

Fyspass för gofare samt Föreläsningar i regler, kost, utrustning och idrottspsykologi 

finns också med på programmet. 

Bokningsregler 

- Under säsong bokas passen på Landeryds hemsida eller i shopen.  

- Antal platser per träning är 2-10 personer. Först till kvarn gäller. 

- Du anmäler dig senast en dag innan aktuellt pass. 

- Du kan var anmäld till max 2 pass samtidigt. 

- Kortet är personligt.  

Exakta träningstider och innehåll i passen för Träningskorten kommer att finnas på 

hemsidan under mars månad. 

 


