
                   
Utbud och prislista 
svINgLÄRNING - Min filosofi: 

• Golfrörelsen tränas på vintern i inomhuslokal. 
• Golfslagen tränas på range och närspelsområden under säsong. 
• Golfspelet tränas på banan under säsong. 

Schema för lektioner under våren/sommaren. 
  
Lektioner på Naturligtvis GCC (fd Assartorp) bokas på min bokningssida    
Prislista individuella lektioner: 
Lektion - 25 minuter 400 kr (2 personer 500 kr) 
Spellektion 6 hål: 600 kr (2 personer 750 kr) 
 
Halvdagslektioner och Caddielektioner 

Plats: Naturligtvis G&CC 
Innehåll: Genomgång av hela spelet. 
 
Prislista Caddielektion: Vi börjar med lunch och genomgång. Därefter är det 9 håls spel 
(med golfbil) där Hasse agerar "caddie" och diskuterar beslutet inför varje slag. Efter 
spelet blir det fika med utvärdering. Specialpris endast 995 kr!  

Prislista Halvdagslektion: 1 person 1 895:- inklusive fika och lunch. 

2 personer: 1 295:- pp 3 personer: 895:- pp inklusive fika och lunch. 
Anmälan via mail eller telefon 0708-584030 

Du kan lägga till 18 hål* och göra det till en Heldagslektion. Tillägg: 800 kr pp. 
Hasse går med i 9 hål med 1 person och 12 hål om ni är 2 eller 3 personer. 
Anmälan och mer info: info@niblickgolf.se 

 

 



Golflektionspaket  

3:an: 3 x 25 minuter som kostar 1 100 kr (2 pers 1 375 kr) 

5:an: 5 x 25 minuter (alternativt 3 x 45 min) som kostar 1 755 kr (2 pers 2 
195 kr) 

Boka dina golflektioner på nätet. 

 
Gruppträning/Föreläsningar: 

• 50 min 1 200:- / 1 350:- 
• 75 min 1 800:- / 2 000:- 
• 90 min 2 100:- / 2 350:- 

Exempel på föredrag: -Utrustning, sving och spel -Framtidens träning -
Bollflyktslagar -Coaching för medelgolfare -Golfens grunder -The search for the 
perfect swing - Svensk Golfhistoria 

• Alla priser är inkl moms och bollar. Gäller fr o m 1/11 2017. 

 

Inomhusträning 20-21 på The Club 
Läs mer om kommande vinter på sidan Golfskolor och Vinterträning. Aktuell 
information presenteras där i augusti/september 2020. 

 


