Nybörjarkurs på Öijared 2019 I samarbete med
Även i år erbjuder vi nybörjarkurser med ett flexibelt upplägg! Våra grundkurser omfattar totalt 12
timmar, och består av 4 praktikpass och 1 teoripass. Dessa pass kan man gå i lite olika ordning men
du måste alltid starta med antingen pass 1, 2 eller 3 (se innehåll i passen nedan). Vi hjälper dig lägga
upp en individuell plan för när du går dina pass, när du anmäler dig! Utöver dina 5 pass, ingår även
lån av klubbor under kurstiden*) samt ett spelprov på banan, i samband med klubbens
fadderverksamhet. 300 kr tillkommer för teorimaterial o tillgång till webb-studier.
Teori

Pass 1

Introduktion till Öijared & Grönt Kort (3 h)

Praktik

Pass 2
Pass 3
Pass 4
Pass 5

Sving och Putt (2 h 15 min)
Sving och Chip( 2 h 15 min)
Pitch och Bunker (1 h 30 min)
Sving & Metalwoods, repetition samtliga slag (2 h 15 min)

Pass 2-5 kommer att erbjudas i löpande ordning varje vecka, med start V14.
Min 4, max 8 deltagare per pass*).
Anmälan sker via hemsidan: http://www.oijared.golfstore.se/academy/nyborjare/ eller att ringa
Öijared Golfshop på 0302-373 20. Du får låna klubbor på passen och när du är uppe på Öijared för
att träna själv på egen hand.
*) Ibland kan pass med färre än 4 deltagare ändå genomföras men då blir lektionstiden nedkortad.
Intensivkurser på helg. För dig som vill komma igång snabbare, erbjuder vi också möjligheten att gå
intensivt över en helg, istället för den traditionella kursen. Läs mer här!
Startmedlemskap & nybörjarkurs-paket 2019 för endast 4495 kr!
Om du går nybörjarkurs hos oss, kan du bli sk Startmedlem i Öijared under 2019. Nybörjarkursen
ingår och du har obegränsat spel på vår Park-banan och multibana hela året och kan spela så mycket
du vill, från första dagen! Du får också vara med i den medlemsledda fadderverksamheten, läs mer
nedan.
Pris för nybörjarkurs, Vuxen & Ungdom(15-21 år) är: 1.595 kr per person.
Betalas i Öijared Golfshop. Vill du sedan bli Startmedlem, betalar du mellanskillnaden i Öijareds
Reception.
Anmälan till nybörjarkurs gör du här! Det går också bra att anmäla dig via telefon/på plats, se
nedan.
Anmälan per telefon Startmedlemskap: Öijared Golfklubb, receptionen
Anmälan till bara Nybörjarkurs:
Öijared Golfshop

tel. 0302-373 00
tel. 0302-373 20

För frågor kring kursen, maila oss gärna på: ubbesundberg@gmail.com.
Medlemsledd Fadderverksamhet på Öijared
Varje tisdag kväll from 16 april 2019 och 23 veckor framåt, har vi medlemsledda fadderrundor för
medlemmar på någon av våra banor på Öijared, samling 17.30. (Starttider mellan 18.00-18.36). I
mån av plats får du lov att delta 12 ggr.

